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Uroczystość wręczenia dyplomów 
absolwentom Wydziału Lekarskiego



Drodzy Czytelnicy,

Przez cały rok nasza i inne wrocławskie uczel-

nie organizowały liczne wydarzenia naukowe i kul-

turalne związane z Jubileuszem 70-lecia Polskiego 

Środowiska Akademickiego we Wrocławiu. Jeszcze 

niedawno wspólnie inaugurowaliśmy nowy rok aka-

demicki i uroczystość tą wszyscy miło wspomina-

my do dzisiaj. Kulminacyjnym punktem obchodów 

było związane, z przypadającym w dniu 15 listopa-

da Świętem Nauki, nadzwyczajne posiedzenie Ko-

legium Rektorów Wrocławia i Opola. Honorowy-

mi gośćmi tej uroczystości byli dawni członkowie 

„Straży Akademickiej”.

Podczas Gali Forum Rynku Zdrowia wręczono 

nagrody – Portrety Polskiej Medycyny. Uczelnia 

wciąż ma powody do dumy. Niespełna rok temu 

światowe media mówiły o sukcesie związanym 

z przeprowadzeniem w Uniwersyteckim Szpitalu 

Klinicznym im. J. Mikulicza-Radeckiego nowator-

skiej operacji u pacjenta z przecięciem rdzenia krę-

gowego. Dokonali niemożliwego – tak kapituła uza-

sadniała przyznanie tytułu Lekarze Rynku Zdrowia 

zespołowi dr. hab. Pawła Tabakowa i prof. Włodzi-

mierza Jarmundowicza. Nagrodzone zostało także 

powstanie Przylądka Nadziei. 

Życzymy miłej lektury!
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To było wielkie święto Wy-

działu Lekarskiego. Blisko 300 

osób odebrało dyplomy. W to-

warzystwie najbliższych, władz 

Uczelni i swojego macierzystego 

Wydziału świętowali ukończenie 

studiów. Sala była wypełniona 

po brzegi.

Uroczystość zorganizowaną 

6 listopada 2015 r. otworzył JM 

Rektor UMW prof. dr hab. Marek 

Ziętek. Rektor złożył absolwen-

tom serdeczne gratulacje za dobre 

wyniki w nauce, a także życzył im 

wielu sukcesów w pracy zawodo-

wej. W swoim przemówieniu pod-

kreślał, że najważniejszy w pracy 

lekarza jest pacjent. 

Dziekan Wydziału Lekarskiego 

prof. dr hab. Małgorzata Sobiesz-

czańska skierowała wyrazy uzna-

nia zarówno w stronię polskich, 

jak i angielskojęzycznych absol-

Katarzyna Kozłowska

wentów, zapraszając ich do kon-

tynuacji nauki w ramach studiów 

doktoranckich. Dziekan zachęcała 

młodych lekarzy, aby przy wyborze 

specjalizacji nie kierowali się jej 

popularnością i nie wybierali tylko 

chirurgii czy kardiologii, ale w do-

bie starzejącego się społeczeństwa 

zastanowili się nad specjalizacjami 

związanymi z geriatrią. 

Serdeczne podziękowania dla 

władz uczelni, wykładowców

Uroczystość wręczenia dyplomów 
absolwentom Wydziału Lekarskiego 
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i pracowników administracyjnych 

Uczelni w imieniu absolwentów, 

wygłosił lek. Marcin Ziała oraz 

lek. Stephanie Lemouré. Głos za-

brał także przewodniczący Samo-

rządu Studentów Daniel Soliński, 

który złożył podziękowanie absol-

wentom aktywnie działającym na 

rzecz społeczności studenckiej, 

w tym: Justynie Góral, Ernestowi 

Dróżdżowi, Paulinie Koniecznej 

oraz Aleksandrze Kmieć. Pzedsta-

wiciele Międzynarodowego Sto-

warzyszenia Studentów Medycyny 

IFMSA-Poland, czyli najprężniej 

działającej na Wydziale Lekarskim 

organizacji, wyróżnili za aktywną 

działalność: Martę Pysz, Monikę 

Skoczeń, Kamila Wężyka, Mar-

tę Ślebodę, Annę Kawalec, Alek-

sandrę Toporowską oraz Michała 

Stępkowskiego. 

Warto podkreślić, że absolwen-

ci Wydziału Lekarskiego zdobyli 

podczas studiów solidne przygo-

towanie zawodowe oraz wiedzę, 

którą z pewnością będą mieli moż-

liwość wykorzystać w praktyce. 

Wszystkim absolwentom serdecz-

nie gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów! 

(fot. P. Golusik) 

Najlepszych nagrodzono 

nadawaną przez JM Rektora 

UMW odznaką „Wzorowy stu-

dent”, wręczono ją 20 absolwen-

tom. Najlepszymi studentami 

wydziału, którzy uzyskali śred-

nią ocen powyżej 4,50 byli: lek. 

Tomasz Walczak, lek. Radosław 

Liszka, lek. Karolina Grześko-

wiak, lek. Wioletta Lasota, lek. 

Paulina Ryta, lek. Anna Gaw-

dzik, lek. Anna Kawalec, lek. 

Eliza Gładysz, lek. Michał Ję-

drzejek, lek. Joanna Kędziora, 

lek. Mateusz Patyk, lek. Maciej 

Kaczorowski, lek. Martyna Sło-

wik, lek. Urszula Tumilewicz, 

lek. Paweł Franczuk, lek. Pau-

lina Góra, lek. Wojciech Dziet-

czyk, lek. Marzena Rogalińska, 

lek. Bartosz Zawadzki oraz lek. 

Weronika Juruć. 
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Proces zmian organizacyjnych na 

naszej Uczelni został zapoczątkowa-

ny. Rewolucji nie będzie, raczej do-

kładnie zaplanowana ewolucja, gdyż 

zmiany będą rozłożone na etapy. 

O tym, co nas czeka, Monika Maziak 

rozmawiała z kanclerz Uniwersytetu 

Medycznego Justyną Wojtuń.

Reorganizacja i restrukturyza-

cja to słowa, od których większo-

ści ludzi ciarki chodzą po plecach. 

Jest się czego bać?

Justyna Wojtuń: Nie ma. A tych 

słów też nie lubię. Wolę mówić o po-

zytywnych zmianach, bo wierzę, 

że czekające nas zmiany przynio-

są dobre efekty. Muszę przyznać, 

że mocno utwierdzają mnie w tej 

wierze rozmowy, które od paru ty-

godni prowadzę z kierownikami. 

Wielu z nich przychodzi na nie, de-

likatnie mówiąc, ze sceptycznym 

nastawieniem. Gdy tylko zaczynam 

tłumaczyć, o co dokładnie chodzi, 

to postawa u niemal wszystkich się 

zmienia. Najbardziej cieszy mnie to, 

że wiele osób podpowiada, podsuwa 

rozwiązania – dostaję mejle po spo-

tkaniach, że to i to możemy jeszcze 

zrobić. O to chodziło. Wprowadza-

nie nowości nie ma szans w momen-

cie, gdy pracownicy się w ten proces 

nie zaangażują. O sukcesie można 

jednak mówić wtedy, gdy się włącza-

ją w zmiany, bo sami chcą poprawy 

i czują, że zaproponowane dzia-

łania idą we właściwym kierunku, 

a nie dlatego, że wyszło zarządzenie, 

do którego trzeba się dostosować.  

Uspokoiły mnie te rozmowy. Zawsze 

podkreślam, że przygotowane roz-

wiązania są efektem pracy zespoło-

wej, że przy wsparciu zewnętrznej 

fi rmy, stworzył je zespół ludzi, którzy 

znają naszą uczelnię od podszewki, 

pracują na niej i zależy im przede 

wszystkim na jej rozwoju. Konsulto-

wały je gremia decyzyjne na różnych 

poziomach, były omawiane z ludź-

mi, którzy dane zajęcia wykonują na 

co dzień – to rozwiązanie szyte do-

kładnie na naszą miarę.

Będzie sukces?

Justyna Wojtuń: Nie zakładam 

niepowodzenia. Wiem, że ogromną 

rolę w tym procesie będzie odgry-

wać dobra komunikacja z pracowni-

kami uniwersytetu. Nie chciałabym 

napięcia wywołanego brakiem in-

formacji i szerzenia się korytarzo-

wych plotek, których dementowanie 

będzie utrudnione i niepotrzebnie 

czasochłonne. Stąd rozmowy z kie-

rownikami, stąd plany otwartego 

spotkania dla wszystkich pracowni-

ków. Chciałabym mieć możliwość 

odpowiedzenia na pytania, rozwia-

nia wątpliwości, bo dzięki temu lu-

dzie będą wiedzieli, że nie mają się 

czego bać. Jak zawsze w tego typu 

działaniach, kwestią najtrudniejszą 

do przewidzenia są ludzkie reakcje. 

Zmiany są trudne. Zawsze. Zmiany 

kosztują. Wymagają wyjścia z utar-

tych schematów, budzą opór. I ja to 

rozumiem. Z drugiej strony proszę 

o zrozumienie, że niektóre schema-

ty po wielu latach wymagają już od-

świeżenia. Nie za wszystkimi zmia-

nami w otaczającym nas świecie 

udaje się nam na uczelni nadążyć. 

Nowa struktura ma nam w tym po-

móc.

Co się poprawi?

Justyna Wojtuń: Podział jedno-

stek i przypisanych im zadań będzie 

sensowniejszy. Wiele osób, z który-

mi rozmawialiśmy, podkreślało, że 

nie wie, kto się czym dokładnie na 

uczelni zajmuje i kto za co odpowia-

da. Nowa struktura to uporządkuje. 

Część kompetencji zostanie połączo-

na w jednym dziale, część – zgodnie 

z tym, co wynika z codziennej prak-

tyki – przeniesiona w inne miejsce, 

a część pozostanie dokładnie jak 

jest. Dodamy marketing i rozwinie-

my współpracę międzynarodową, bo 

tego nam ewidentnie brakuje. Nie da 

się wprowadzić tak dużego progra-

mu zmian od razu, nie zakładamy 

rewolucji, będziemy rozkładać ten 

proces na etapy, obserwować, wy-

ciągać wnioski i przechodzić do ko-

lejnej fazy po uzyskaniu pewności, 

że zmiany zafunkcjonowały zgodnie 

z założeniami. Finał ma sprawić, że 

będzie się nam lepiej i sprawniej pra-

cowało. 

Monika Maziak

Zmiany szyte na naszą miarę
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stawione jego członkom zadania 

pozostały niezmienne – stworze-

nie standardów dla powstających 

w Polsce oddziałów geriatrycz-

Klinika Geriatrii została powo-

łana z początkiem listopada w ra-

mach Samodzielnego Publiczne-

go Szpitala Klinicznego nr 1. To 

odpowiedź na wyzwania, przed 

którymi współcześnie stoi i spo-

łeczeństwo, i medycyna. 10 lat 

temu na Dolnym Śląsku nie było 

ani jednego łóżka geriatrycznego. 

Dziś jest ich 80. To wciąż zdecy-

dowanie za mało.

– Powołanie Kliniki Geriatrii było 

kwestią czasu. Społeczeństwo się 

starzeje, wszyscy to wiemy, zapo-

trzebowanie na łóżka geriatryczne 

rośnie i będzie rosło z roku na rok, 

politycy też zaczynają zdawać so-

bie z tego sprawę – wyjaśnia rektor 

naszej uczelni. Prof. Marek Ziętek 

dodaje, że władze Uniwersytetu 

Medycznego nie chciały dłużej 

czekać z wyodrębnieniem oddzia-

łu. Jego powstanie ułatwi starania 

o środki unijne dedykowane od-

działom geriatrycznym. Zalecenia 

ustępującego ministra zdrowia też 

były jednoznaczne – posiadanie 

oddziału geriatrycznego będzie 

pozytywnie wpływać na stopień re-

ferencyjności szpitali. To był ostat-

ni dzwonek, by wyprzedzić konku-

rencję i zdobyć fundusze. 

Czas zainwestować 

w starość

Tworzeniem nowej kliniki zaj-

muje się pełniący obowiązki jej kie-

rownika dr Zbigniew Machaj. To 

jeden z bardziej cenionych w kraju 

specjalistów w swojej dziedzinie. 

Od 13 lat dr Machaj jest konsul-

tantem wojewódzkim w dziedzinie 

geriatrii, członkiem komisji egza-

minacyjnej w Centrum Egzami-

nów Medycznych i jej ekspertem 

do spraw akredytacji. W 2007 roku 

został powołany przez ówczesnego 

ministra zdrowia Zbigniewa Reli-

gę do zespołu ds. geriatrii. W roku 

2008 minister Ewa Kopacz powo-

łała zespół ds. gerontologii, ale po-

Monika Maziak

Klinika Geriatrii 
– musimy nadążać za trendami

Zmiany w strukturze zawsze 

przekładają się na zmiany perso-

nalne. Będą zwolnienia?

Justyna Wojtuń: Dotarły już do 

mnie pogłoski o masowych zwol-

nieniach, planach wymiany więk-

szości kierowników i tym podobne. 

Nie mam takich planów. Prawdą 

jest, że szefowie będą musieli przed-

stawić koncepcję funkcjonowania 

swoich obszarów, ale to nie ozna-

cza, że będą z automatu wymienia-

ni na inne osoby. Myślę, że kto jak 

kto, ale kierownik najlepiej potrafi 

te działania i plany rozwoju wyty-

czyć. Część kierowników zamiast 

szefami działów stanie się szefami 

sekcji, ale nie będzie to poza inną 

nazwą niosło dla nich jakichkol-

wiek zmian. Proponowałabym wy-

korzystać ten czas na przemyśle-

nie swojego miejsca w strukturze 

uczelni – może po kilku latach pra-

cy na danym stanowisku uznamy, 

że chcielibyśmy spróbować swoich 

sił w innym miejscu. Rekrutacje 

będą otwarte i ogólnie dostępne na 

naszej stronie. Poszukującym no-

wych wyzwań polecam ją śledzić. 

Co chwilę z różnych miejsc do-

cierają do mnie narzekania na to, 

co nie działa, źle działa, co się nie 

udaje. Mamy okazję wszyscy ra-

zem to ponaprawiać. Wystarczy, że 

damy zmianom szansę. Tylko tyle. 

I aż tyle. 

Dr Zbigniew Machaj 

p.o. kierownika Kliniki Geriatrii 
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nych. – Na Dolnym Śląsku jest te-

raz około 80 łóżek geriatrycznych: 

21 w naszej nowo powstałej klinice, 

pozostałe we Wrocławiu Brocho-

wie, Jeleniej Górze, Świebodzicach 

i Lubinie. To zdecydowanie za mało. 

10 lat temu nie było nic – wspomi-

na dr Zbigniew Machaj. – Brakuje 

także wyspecjalizowanych lekarzy; 

w naszym regionie jest ich zaled-

wie kilkunastu. Większość z nich 

uzyskała specjalizację dzięki od-

działowi geriatrii SPSK Nr 1, któ-

ry wcześniej otrzymał certyfikat 

akredytacyjny. Studenci Wydziału 

Lekarskiego mogą wybrać geriatrię 

jako fakultet, ale nie cieszy się on 

dużym zainteresowaniem – przy-

znaje dr Machaj. – Laryngolog, 

kardiolog czy chirurg bardziej od-

działują młodym na wyobraźnię. 

Dlatego tak bardzo zależy mu, żeby 

klinikę z czasem wsparło powoła-

nie katedry kształcącej kadry – nie 

tylko lekarzy geriatrów, dla których 

ma miejsca specjalizacyjne, ale też 

studentów i lekarzy rodzinnych, 

by lepiej radzili sobie z pacjentami 

w podeszłym wieku. 

Holistyczne podejście

– Geriatria to zmaganie się z wie-

lochorobowością: zaburzenia doty-

czą funkcji poznawczych, nastroju, 

narządu ruchu, zwieraczy, wzroku, 

słuchu, dotyczą właściwie całe-

go organizmu, dlatego wymagają 

specjalnego podejścia – wyjaśnia 

Zbigniew Machaj. – Pamiętajmy, 

że ogromnym problemem osób 

starszych jest stosowanie w tera-

pii dużej ilości leków i dlatego, gdy 

nie kontroluje tego jeden lekarz, 

bardzo wzrasta ryzyko działań 

niepożądanych. Niektóre leki się 

wykluczają, zaburzony jest ich me-

tabolizm i wydalanie z organizmu. 

Kompleksowe, całościowe podej-

ście do pacjenta w wieku pode-

szłym to duże wyzwanie dla medy-

cyny, ale nie ma innej drogi. Ludzi 

starych ciągle będzie przybywać, 

a polskie społeczeństwo od co naj-

mniej dekady jest w fazie późnej 

starości demograficznej.

Nie wyleczymy, ale 

poprawiamy jakość życia

Starość jest problemem złożo-

nym. Poza kłopotami zdrowotnymi 

z reguły niesie w pakiecie problemy 

socjalne i ekonomiczne; zubożenie, 

izolacja społeczna, utrata autono-

mii życiowej są ze sobą powiązane 

i wzajemnie na siebie oddziałują. 

Problem narasta i w 2030 r. ponad 

20 procent mieszkańców Europy, 

USA, Kanady i Australii będzie 

miało 60 lat i więcej. To wyzwanie 

dla polityków, rządzących i medy-

cyny. Bez odpowiedniego zaplecza, 

bez wykwalifikowanych kadr nie 

sprostamy wyzwaniu. – Geriatria 

służy wykrywaniu zagrożeń, mamy 

je wskazać, ocenić ryzyko, skalę 

zagrożenia zdrowia, spowalniać 

postępujące zmiany starcze organi-

zmu i leczyć, aby polepszyć jakość 

życia naszych pacjentów – wyja-

śnia dr Zbigniew Machaj. – Wiem, 

że pewne schorzenia, ich postęp 

są nie do zatrzymania, ale można 

sprawić, by były mniej dotkliwe nie 

tylko dla pacjentów, ale także ich 

bliskich oraz opiekunów. Pacjen-

ci w Klinice Geriatrii przebywa-

ją średnio od 5 do 8 dni. Chcemy, 

by byli jak najkrócej – tylko tyle, 

ile potrzeba do oceny zagrożenia 

zdrowia, postawienia diagnozy, 

ustawienia leczenia, zastosowa-

nia fizjoterapii i wypisania go do 

domu w lepszym stanie niż do nas 

przyszli. Są u nas krótko, a i tak 

czas oczekiwania na miejsce to 4–5 

miesięcy. Dla wielu zbyt długo. 

(fot. A. Zadrzywilski)
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Przez cały rok wrocławskie uczel-

nie podejmowały wiele wydarzeń na-

ukowych i kulturalnych związanych 

z Jubileuszem 70-lecia Polskiego 

Środowiska Akademickiego we Wro-

cławiu. Całkiem niedawno wspólnie 

zainaugurowaliśmy nowy rok akade-

micki – to było wielkie święto stu-

dentów – występy chórów i zespołów 

muzycznych, zabawy, bicie rekordu 

w tańcu, wystawa ukazująca dorobek 

uczelni, nie zabrakło też podniosłych 

chwil. Pięknym podsumowaniem 

obchodów było związane z nim oraz 

z przypadającym na 15 listopada 

Świętem Nauki Wrocławskiej otwar-

te posiedzenie Kolegium Rektorów 

Uczelni Wrocławia i Opola. 

Historia odżyła

Nadzwyczajne posiedzenie Kole-

gium Rektorów Uczelni Wrocławia 

i Opola miało niezwykle dostojny cha-

rakter. Aula Leopoldina zgromadziła 

wyjątkowych gości – członków Straży 

Akademickiej: profesora Ryszarda Ba-

durę, byłego rektora Akademii Rolni-

czej, przedstawiciela Uniwersyteckiej 

Straży Akademickiej i profesora Zdzi-

sława Samsonowicza ze Straży Akade-

mickiej Politechniki. Na okoliczność 

przyznania dorocznej Nagrody im. 

Profesora Józefa Dudka za działalność 

na rzecz integracji środowiska akade-

mickiego, wręczono profesorom dy-

plomy i statuetkę „Wrocławianka”. 

Spotkanie otworzył przewodniczący 

Kolegium, prof. dr hab. Marek Ziętek 

nawiązując do dwóch dat, kluczowych 

dla polskiego środowiska akademic-

kiego – 15 listopada 1702 r., kiedy 

powstała we Wrocławiu Akademia 

Janina Kapłunowska-Kulińska

Leopoldina i 15 listopada 1945 r., kie-

dy po wojnie polska nauka odrodziła 

się we Wrocławiu. Padło wiele wzru-

szających słów wyrażających uznanie 

za odwagę, jaką wykazali się, wtedy 

zwykli młodzieńcy, dziś bohaterowie, 

którzy z powojennych zgliszczy odbu-

dowali naukowy potencjał Wrocławia. 

JM Rektor UMW podkreślał, że piękne 

laboratoria, tysiące studentów, godne 

warunki do nauki i pracy zawdzięcza-

my dziś tym, którzy odgruzowywali 

i bronili przed grabieżą ostałe wtedy 

budynki, ochraniali profesorów czy 

zwozili książki. 

Prof. Ryszard Badura wspominał: 

„Kiedy patrzyłem na to zniszczone 

miasto, widziałem jak ono umiera. 

Byliśmy młodzi, nie zwracaliśmy uwa-

gę na otoczenie, lecz cieszyliśmy się 

z możliwości uczenia się, skończenia 

studiów, a żeby tak się stało musieli-

śmy przygotować warunki do nauki 

i tym właśnie zajmowała się Straż 

Akademicka”. Profesor żartował, że na 

wiadomość o czekającym go wyróż-

nieniu ciśnienie niebezpiecznie mu 

podskoczyło, ale na szczęście udało 

się je ustabilizować na tyle, że mógł 

uczestniczyć w uroczystościach. Gorą-

co podziękował za przywołanie w tym 

dniu dokonań tej pierwszej, pomijanej 

często grupy, która ze wszystkich sił 

ponownie zakładała naukowe funda-

menty naszego miasta. 

Nagrody, odznaczenia 

i powołania

„Świętujemy dzisiaj 70-lecie naszej 

otwartej i suwerennej obecności we 

Wrocławiu poprzez sprawę, która naj-

piękniej charakteryzuje człowieczeń-

stwo – poprzez naukę” – tymi słowami 

rozpoczął Prezydent Wrocławia Rafał 

Dutkiewicz gratulując wszystkim wy-

różnionym i nagrodzonym za wkład 

w rozwój społeczności akademickiej. 

Wręczono Odznaki Honorowe Zasłu-

żonym dla Województwa Dolnoślą-

skiego. Z rąk Przewodniczącego Sej-

70 lat Polskiego Środowiska Akademickiego 
we Wrocławiu
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miku Województwa Dolnośląskiego, 

Pawła Wróblewskiego odznaki ode-

brali: prof. Tadeusz Więckowski – rek-

tor Politechniki Wrocławskiej, prof. 

Marek Bojarski – rektor Uniwersytetu 

Wrocławskiego, prof. Krystian Kiełb 

– rektor Akademii Muzycznej, prof. 

Juliusz Migasiewicz – rektor Akade-

mii Wychowania Fizycznego, prof. 

Roman Kołacz – rektor Uniwersytetu 

Przyrodniczego. 

Z okazji Jubileuszu środowiska aka-

demickiego we Wrocławiu wręczono 

statuetki „Wrocławianka” także rek-

torom uczelni lwowskich. Statuetkę 

odebrał Kierownik Katedry Klinicz-

nej, Farmakoterapii i Standaryzacji 

Medycznej oraz Rektorzy: Politechni-

ki Lwowskiej, Lwowskiego Państwo-

wego Uniwersytetu Kultury Fizycznej, 

Lwowskiej Akademii Komercyjnej, 

Lwowskiego Narodowego Uniwer-

sytetu Medycyny Weterynaryjnej 

i Biotechnologii im. S. Z. Gzyckiego, 

Lwowskiego Narodowego Uniwersy-

tetu Bankowego Ukrainy, Lwowskiego 

Uniwersytetu Przyrodniczego.

Uhonorowano także byłych rekto-

rów naszych, wrocławskich Uczelni, 

przekazując im jubileuszowe grafi ki 

pt. „Poranek”, „Zaklinanie Ostrowa 

Tumskiego”.

Przepiękne ceramiki o nazwie: 

„Stany przejściowe” za szczególne 

działania w środowisku studenckim 

trafi ły do Akademickiego Zespołu 

Pieśni i Tańca „Jedliniok”, a także Ze-

społu Tańca Ludowego AWF Wro-

cław „Kalina”.

Jak co roku dyplomy z rąk prof. Ta-

deusza Lutego oraz Rafała Dutkiewi-

cza odebrali laureaci Studenckiego 

Programu Stypendialnego. Stypendia 

były przyznawane przez Prezydenta 

i Radę Miejską Wrocławia w pięciu 

kategoriach: Stypendium im. Ludwi-

ka Hirszfelda z zakresu nauk biolo-

gicznych i medycznych; Stypendium 

im. Hugona Steinhausa z zakresu 

nauk matematycznych; Stypendium 

im. Maxa Borna z zakresu nauk fi -

zycznych i chemicznych; Stypendium 

im. Wincentego Stysia z zakresu nauk 

społecznych i humanistycznych oraz 

Stypendium im. Jerzego Grotowskie-

go z zakresu sztuki.

Wręczono także Akty Powołania 

nowo wybranym członkom Akade-

mii Młodych Uczonych i Artystów, 

zostali nimi: dr Magdalena Dubińska-

-Magiera (Uniwersytet Wrocławski); 

mgr Zuzanna Dyrda (Akademii Sztuk 

Pięknych im. Eugeniusza Gepperta), 

dr Paweł Jarnicki (Fundacja Projekt 

Nauka, Ludwik Fleck Zentrum, Fe-

deralna Politechnika Zuryska), mgr 

Justyna Kozłowska (Politechnika 

Wrocławska), dr Przemysław Swatek 

(Instytut Niskich Temperatur i Badań 

Strukturalnych PAN im. Włodzimie-

rza Trzebiatowskiego we Wrocławiu), 

dr Grzegorz Zaleśny (Uniwersytet 

Przyrodniczy), dr Justyna Ziółkowska 

(Uniwersytet SWPS we Wrocławiu) 

oraz dr Aleksandra Nowak.

Koncert i msza św. 

w intencji wrocławskiego 

środowiska naukowego

Po ofi cjalnych uroczystościach 

w Auli Leopoldina, dnia 13 listopada 

zaproszeni goście wzięli udział w wy-

darzeniu muzycznym zorganizowa-

nym w Narodowym Forum Muzyki. 

Podczas Nadzwyczajnego Koncertu 

Symfonicznego wystąpiły zespoły 

i soliści Akademii Muzycznej im. Ka-

rola Lipińskiego we Wrocławiu pod 

dyrekcją Maestro Marka Pijarow-

skiego. Komitet honorowy wydarze-

nia tworzyli: Minister Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego, Minister Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, Minister 

Zdrowia, Wojewoda Dolnośląski, 

Marszałek Województwa Dolnoślą-

skiego i Prezydent Wrocławia.

W niedzielę 15 listopada odbyła się 

msza św. w Kościele pw. Najświętszego 

Serca Jezusowego przy pl. Grunwaldz-

kim 3. Następnie złożono kwiaty pod 

pomnikiem Martyrologii Profesorów 

Lwowskich i pod tablicami upamięt-

niającymi Profesorów Krakowskich 

więzionych we Wrocławiu w 1939 r. 
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Będą wspólne badania, publika-

cje, starania o unijne dotacje oraz 

wymiana naukowców, doktoran-

tów i studentów. 12 listopada br. 

nasz Uniwersytet podpisał umowę 

o współpracy z Lwowskim Narodo-

wym Uniwersytetem Medycznym. 

– Połączenie kolejowe między 

Wrocławiem a Lwowem jest do-

bre, ma być też połączenie lotnicze 

– mamy świetne warunki do zacie-

śnienia współpracy żartowali na 

spotkaniu ukraińscy goście. Podpisy 

pod umową złożyli JM Rektor Uni-

wersytetu Medycznego prof. Marek 

Ziętek oraz reprezentujący Rektora 

Borysa Semenovycha Zimenkow-

skiego prof. Andriej Ziemienkowski.

Umowa zakłada rozwijanie współ-

pracy przy projektach badań nauko-

wych czy w procesie dydaktycznym. 

Uczelnie będą podejmowały wspólne 

działania zmierzające do pozyskiwa-

Monika Maziak

nia funduszy w programach ramo-

wych Unii Europejskiej. Będą też 

prowadzić badania zaawansowanych 

technologii medycznych w dziedzi-

nie diagnostyki, leczenia, profi laktyki 

chorób oraz ich komplikacji. Uczelnie 

będą też dążyć do wymiany pracow-

ników naukowych, by umożliwić im 

prowadzenie badań, dalszą edukację 

lub udział w stażach czy szkoleniach. 

Programy wymiany obejmą też stu-

dentów, absolwentów i doktorantów. 

Oba uniwersytety będą też reprezen-

tować interesy drugiej strony przed 

swoimi instytucjami i władzami na 

szczeblu samorządowym. Planowane 

są także wspólne konferencje nauko-

we i publikacje.

(fot. P. Golusik)

Goście przekazali na ręce JM Rek-

tora szczególny list.

Umowa z Lwowskim Narodowym 
Uniwersytetem Medycznym
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modzielnie pierwsze kroki. Po dwóch 

i pół roku od przeprowadzenia ope-

racji zespół badawczy opublikował 

swoje wyniki. 21 października 2014 r. 

ukazały się one w renomowanym 

czasopiśmie medycznym „Cell Trans-

plantation”. Zostały także pozytywnie 

ocenione przez niezależnego eksperta 

w dziedzinie leczenia urazów rdzenia 

kręgowego u ludzi, prof. Wagiha El 

Masri, który stwierdził: „nie sądziłem, 

że dożyję momentu, kiedy będę mógł 

zobaczyć pacjenta z taką poprawą”. 

W tym samym czasie telewizja BBC 

One wyemitowała blisko godzinny 

fi lm na temat pionierskiej operacji. 

Pracowała nad nim przez dwa lata.

Wkrótce kolejne dwie osoby, wyło-

nione na podstawie złożonych wnio-

sków, będą miały szansę znów zacząć 

chodzić. Zakwalifi kowani zostaną 

pacjenci o szczególnym uszkodzeniu 

rdzenia – jego całkowitym przecięciu 

zadanym ostrym narzędziem. Wszyst-

kie koszty tego etapu programu, w tym 

zabiegu, rehabilitacji i wszystkich nie-

zbędnych badań przy udziale nieza-

leżnych ekspertów, pokryje brytyjska 

fundacja Nicholls Spinal Injury. Od 

kwalifi kacji i początkowych badań do 

zabiegu minie co najmniej rok.

Dr Agnieszka Węgrzyn odebrała wy-

różnienie za pracę doktorską, zespół 

dr. hab. Pawła Tabakowa z rąk ustę-

pującej premier Ewy Kopacz otrzymał 

III Nagrodę za osiągnięcie naukowo-

techniczne. W sumie nagrodzono 44 

naukowców i zespoły badawcze.

Uroczystość odbyła się 5 listopada. 

Nagrodzona rozprawa doktorska dr 

Agnieszki Węgrzyn nosiła tytuł: „Rola 

limfocytów Treg i Th  17 w patomecha-

nizmie zaostrzeń astmy oskrzelowej”.

Zespół dr. Pawła Tabakowa w skła-

dzie: prof. Włodzimierz Jarmun-

dowicz, doc. Bogdan Czapiga oraz 

naukowcy z Instytutu Immunologii 

Polskiej Akademii Nauk: dr Wojciech 

Fortuna i dr Ryszard Międzybrodzki 

zostali nagrodzeni za udaną regenera-

cję uszkodzonego rdzenia kręgowego.

– Nagroda Prezesa Rady Ministrów 

ma dla nas ogromne znaczenie i mobi-

lizuje do dalszej pracy – mówi dr hab. 

Paweł Tabakow. – Jeszcze w tym roku 

chcemy uruchomić nabór do kolejne-

go projektu. Tym razem planujemy 

zregenerować przerwany rdzeń krę-

gowy u dwóch pacjentów. Na począt-

ku października będą znane kryteria 

kwalifi kacji. Zamierzamy szukać pa-

cjentów na całym świecie.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów 
odebrane

Przypomnijmy: w październiku 

2014 r. wzrok całego świata skiero-

wał się na Uniwersytecki Szpital Kli-

niczny we Wrocławiu. To tutaj po raz 

pierwszy na świecie udało się zrekon-

struować przerwany rdzeń kręgowy. 

Dokonała tego grupa lekarzy z Kliniki 

Neurochirurgii pod kierownictwem 

dr hab. Pawła Tabakowa i prof. Wło-

dzimierza Jarmundowicza: doc. Bog-

dan Czapiga oraz naukowcy z Insty-

tutu Immunologii Polskiej Akademii 

Nauk: dr Wojciech Fortuna i dr Ry-

szard Międzybrodzki. Podczas pro-

wadzonych badań polscy naukowcy 

współpracowali z zespołem z Insty-

tutu Neurologii University College 

London, kierowanym przez prof. 

Geoff reya Raismana, światowej klasy 

neurobiologa, który jest uważany za 

orędownika wykorzystania komórek 

gleju węchowego w celu wywołania 

neuroregeneracji w uszkodzeniach 

rdzenia kręgowego u ludzi.

Obecnie pacjent – Dariusz Fidy-

ka – dzięki operacji i niezwykle in-

tensywnej rehabilitacji prowadzonej 

przez zespół fi zjoterapeutów pod 

kierownictwem Stefana Okurowskie-

go, kierownika Zakładu Rehabilitacji 

„Axon” we Wrocławiu, stawia już sa-
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W dniach 10–12 września 2015 r. 

odbyła się w Poznaniu 25. Środko-

woeuropejska Wystawa Produktów 

Stomatologicznych (CEDE). 

Konferencje odbywają się pod 

naukowym patronatem Polskiego 

Towarzystwa Stomatologicznego 

(PTS), uniwersytetów oraz firm 

medycznych, które wystawiają 

swoje produkty na CEDE. Jest to 

wyjątkowe wydarzenie, podczas 

którego nauka spotyka się z prak-

tyką. 

CEDE jest obecnie jednym z naj-

większych spotkań stomatologicz-

nych w Polsce. Udział Polskiego 

Towarzystwa Stomatologicznego 

oraz uczelni medycznych jest gwa-

rantem wysokiej jakości konferen-

cji. Na tych spotkaniach wygłasza-

ne są wykłady prezentujące nowe 

Tomasz Gedrange

osiągnięcia naukowe, a prowadzo-

ne dyskusje umożliwiają wymianę 

poglądów między uczestnikami 

a wykładowcami. 

Przypadający w tym roku jubi-

leusz 25-lecia istnienia CEDE był 

(obok rozdania nagród Grand Prix 

oraz bardzo dobrych wykładów) 

doskonałą okazją do złożenia ser-

decznych gratulacji oraz najlep-

szych życzeń organizatorom tego 

spotkania. 

W uznaniu za bardzo dobrą 

współpracę wrocławskiego śro-

dowiska stomatologicznego przez 

całe 25 lat, na ręce Pani Ewy Ma-

stalerz z fi rmy „Exactus” Rektor 

UM we Wrocławiu prof. Marek 

Ziętek oraz Prezes Dolnośląskiego 

Oddziału PTS pani prof. Marzena 

Dominiak złożyli wyrazy podzię-

kowania. W gratulacjach i słowach 

uznania prof. M. Ziętek podkreślił 

bardzo duże zaangażowanie Firmy 

„Exactus” we wkład w rozwój pol-

skiej stomatologii.

25. Środkowoeuropejska Wysta-

wa Produktów Stomatologicznych 

poprzedziła wydarzenie niemają-

ce precedensu w historii polskiej 

stomatologii. We wrześniu 2016 r., 

zamiast spotkania PTS@CEDE, 

odbędzie się w Poznaniu Kongres 

Światowego Stowarzyszenia Den-

tystycznego (Annual World Den-

tal Congress FDI). To największe 

wydarzenie światowej stomato-

logii odbędzie się w dniach 7–10 

września 2016 r. Naukowy patro-

nat nad tym spotkaniem przeję-

ła z ramienia FDI oraz PTS pani 

prof. Marzena Dominiak. Jest to 

wielki zaszczyt, że członek naszej 

Uczelni będzie pełnił taką waż-

ną funkcję. Podczas kongresu bę-

dziemy mieli sposobność wysłu-

chać znakomitych wykładowców, 

a także porównać naszą rzeczywi-

stość z najnowszymi osiągnięciami 

światowej stomatologii. Będziemy 

zatem mieć wyjątkową możliwość 

goszczenia tutaj w Polsce naszych 

kolegów stomatologów z całego 

świata i zaofiarowania tego, co 

u nas najlepsze.

Jubileusz 25-lecia CEDE

Pani Ewa Mastalerz z fi rmy „Exactus” otrzymała nagrodę 

„Za wkład w rozwój polskiej stomatologii”, a nagrodę naukową otrzymali 

prof. dr hab. Marzena Dominiak i prof. dr hab. Tomasz Gedrange
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Dokonali niemożliwego – tak ka-

pituła uzasadniała przyznanie tytu-

łu Lekarze Rynku Zdrowia zespoło-

wi dr. hab. Pawła Tabakowa i prof. 

Włodzimierza Jarmundowicza. Na-

grodzone zostało także powstanie 

Przylądka Nadziei. 

Nagrody – Portrety Polskiej Me-

dycyny – wręczono już po raz 10. 

w czasie Gali Forum Rynku Zdro-

wia. Uniwersytet Medyczny nagro-

dzony został tym razem aż w dwóch 

kategoriach.

• Wydarzenie Rynku Zdrowia 

Otwarcie Kliniki Przylądek Na-

dziei we Wrocławiu. 

Klinika Przylądek Nadziei we Wro-

cławiu powstała dzięki wspólnej ini-

cjatywie Uniwersytetu Medycznego 

we Wrocławiu oraz Fundacji „Na ra-

tunek dzieciom z chorobą nowotwo-

rową”. Zebranie środków na budowę 

kliniki to przykład skutecznego połą-

czenia funduszy unijnych i Minister-

stwa Zdrowia oraz społecznej ofi ar-

ności. Prof. Alicja Chybicka wraz 

z Fundacją konsekwentnie i skutecz-

nie zabiegała o przeniesienie klinki 

onkologii i hematologii dziecięcej 

z ponad 100-letniej siedziby. Portret 

przyznajemy za konsekwencję w dą-

żeniu do celu. Fundraising na wzor-

cowym poziomie.

Portret w tej kategorii odebra-

ła prof. Alicja Chybicka, senator, 

kierownik Katedry i Kliniki Trans-

plantacji Szpiku, Onkologii i He-

matologii Dziecięcej Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu.

• Lekarze Rynku Zdrowia 

Prof. Włodzimierz Jarmundowicz, 

Kierownik Katedry i Kliniki Neuro-

chirurgii Uniwersytetu Medyczne-

go we Wrocławiu, Uniwersytecki 

Szpital Kliniczny im. Jana Mikuli-

cza-Radeckiego we Wrocławiu. 

Dr hab. Paweł Tabakow, Katedra 

i Klinika Neurochirurgii Uniwer-

sytetu Medycznego we Wrocławiu, 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny 

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we 

Wrocławiu. 

Kierowany przez prof. Włodzimie-

rza Jarmundowicza i dr. hab. Pawła 

Tabakowa zespół dokonał rzeczy 

uważanej dotąd za niemożliwą. Pa-

cjent z przeciętym rdzeniem kręgo-

wym po nowatorskiej operacji prze-

prowadzonej w Uniwersyteckim 

Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu 

zaczął chodzić z pomocą sprzętu 

ortopedycznego. Po raz pierwszy na 

świecie pacjentowi z takim urazem 

przeszczepiono glejowe komórki 

węchowe pobrane z mózgu, dopro-

wadzając do częściowej regeneracji 

rdzenia kręgowego. Brytyjski profe-

sor Geoff rey Raisman z University 

College w Londynie, który ponad 

20 lat temu odkrył właściwości re-

generacyjne komórek glejowych, 

na widok Dariusza Fidyki, pacjenta 

stawiającego pierwsze kroki, powie-

dział: „To robi większe wrażenie, niż 

człowiek chodzący po księżycu.”

Informacja opracowana na pod-

stawie portalu rynekzdrowia.pl

Warto podkreślić, że równorzęd-

ne wyróżnienie w kategorii Wyda-

rzenie Rynku Zdrowia także powę-

drowało do Wrocławia. Doceniono 

oddanie do użytku nowego szpitala 

wojewódzkiego na Stabłowicach.

Pełną listę wyróżnionych zna-

leźć można na stronie: http://www.

rynekzdrowia.pl/Po-godzinach/

Gala-Rynku-Zdrowia-Laureaci-

Portretow-Polskiej-Medycyny-

2015,156119,10.html

Docenieni przez 
Rynek Zdrowia
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Dostał pięknie, własnoręcznie 

ozdobiony wazon i zapewnienie 

od 6-letniego Igora, że złoty po-

ciąg w Wałbrzychu jest na pewno. 

23 października br. Adam Bodnar 

– Rzecznik Praw Obywatelskich 

odwiedził Klinikę Transplantacji 

Szpiku, Onkologii i Hematologii 

Dziecięcej. 

Rzecznik pojawił się w klinice 

wcześnie rano – jednodniowy po-

byt we Wrocławiu miał bowiem wy-

pełniony obowiązkami do późnego 

wieczora. Spotkał się z kierownik 

kliniki prof. Alicją Chybicką, pro-

rektorem ds. nauki Uniwersytetu 

Medycznego prof. Zygmuntem 

Grzebieniakiem i przede wszyst-

kim z małymi pacjentami i ich 

rodzicami. W prezencie od dzieci 

otrzymał własnoręcznie zdobiony 

przez 10-letniego Oliwiera wazon. 

Adam Bodnar nie ukrywał, że pre-

zent sprawił mu ogromną przy-

jemność.

Monika Maziak

Prezent przekazał Rzecznikowi 

Praw Obywatelskich 6-letni Igor, 

jak się okazało mieszkaniec Wał-

brzycha. Zapytany o złoty pociąg, 

zapewnił Adama Bodnara, że na 

pewno jest on w Wałbrzychu. 

I niewątpliwie wypełniony jest po 

brzegi złotem.

Adam Bodnar rozmawiał z kie-

rownik kliniki o zauważanych 

przez nią problemach w dziedzi-

nach podległych jego funkcji. Do-

stał też, przy okazji kolejnej wizyty 

we Wrocławiu, zaproszenie do no-

wej siedziby w Przylądku Nadziei 

(fot. A. Zadrzywilski).

Rzecznik Praw Obywatelskich 
z wizytą w klinice na Bujwida
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„Cytologia wczoraj, dziś i jutro” 

była tematem przewodnim kolejne-

go wrocławskiego spotkania pato-

logów i cytomorfologów. Nad pro-

blemami onkologicznej diagnostyki 

cytologicznej debatowali między-

narodowi specjaliści.

Pierwszy dzień konferencji był 

dedykowany cytopatologom. Te-

matyka dyskusji dotyczyła cytodia-

gnostyki nowotworów płuc, tarczy-

cy, gruczołu piersiowego, ślinianek 

czy tkanek łącznych. Mówiono też 

o zastosowaniu badań immunohi-

stochemicznych oraz molekular-

nych w diagnostyce cytologicznej. 

Kolejny dzień był poświęcony cyto-

diagnostyce i badaniom przesiewo-

wym raka szyjki macicy. W czasie 

obrad podsumowano między inny-

mi program przesiewowy raka szyj-

ki macicy za rok 2012–2013. 

Warto podkreślić, że we Wro-

cławskich Dniach Cytologicznych 

wzięli udział wybitni specjaliści 

z Polski i Europy, między innymi: 

prof. Maria Chosia ze Szczeci-

na, prof. Włodzimierz Olszewski 

z Centrum Onkologii w Warszawie. 

Obecni byli też: prof. Jerzy Klija-

nienko z Instytutu Curie w Paryżu, 

prof. Henryk Domański reprezen-

tujący Instytut Patologii Lund, dr 

Jan Faryna z Zakładu Patomorfo-

logii CMKP z Warszawy, prof. Da-

riusz Lange z gliwickiego Instytu-

tu Onkologii oraz prof. Stanisław 

Sporny z Katedry Patomorfologii 

w Łodzi. 

Po zakończeniu konferencji odby-

ło się posiedzenie grupy ekspertów 

przy Ministrze Zdrowia ds. specja-

lizacji z cytomorfologii klinicznej, 

w czasie którego przyjęto harmono-

gram pracy zmierzającej do opraco-

wania znowelizowanego programu 

tej specjalizacji.

Przed 2004 r. sympozja Sekcji 

Cytologii Klinicznej Polskiego To-

warzystwa Patologów odbywały się 

w różnych ośrodkach w kraju, w tym 

czterokrotnie były one organizowa-

ne przez Oddział Wrocławski PTP 

(we Wrocławiu, Książu i dwukrot-

nie w Karpaczu). W 2004 r. Oddział 

Wrocławski zorganizował Ogól-

nopolski Zjazd Polskiego Towa-

rzystwa Patologów w Hotelu Jana 

Pawła II. Wtedy też zapadła decyzja 

o corocznych spotkaniach cytopa-

tologów i cytomorfologów w tym 

właśnie miejscu.

Wrocławskie Dni Cytologiczne
9–10 października 2015 r.
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Przełom XIX i XX stulecia był dla 

medycyny wyjątkową erą z uwagi 

na odkrycia i dokonania wielkich 

ludzi takich, jak Alois Alzheimer. 

O największych osiągnięciach oraz 

„kamieniach milowych” rozwoju 

kariery Alzheimera opowiada prof. 

dr hab. Andrzej Kiejna, kierownik 

Katedry i Kliniki Psychiatrii.

Odkrycia Alzheimera

Najważniejszym osiągnięciem było 

odkrycie przyczyny otępienia u 51-let-

niej pacjentki Augusty D. hospitalizo-

wanej w latach 1901–1902 w szpita-

lu psychiatrycznym we Frankfurcie, 

u której zaburzenia manifestowały 

się nietypowym obrazem, przebiega-

jącym z masywnymi zaburzeniami 

wyższych czynności układu nerwowe-

go i doprowadziły do rychłej śmierci. 

Alzheimer, korzystając z możliwości 

rozwijających się wówczas technik 

histopatologicznych (barwienie pre-

paratów) ogłosił, że przyczyną cho-

roby Augusty D. było nieprawidłowo 

odkładające się białko – beta amyloid, 

które doprowadziło do zmian neuro-

zwyrodnieniowych i towarzyszących 

zaburzeń psychicznych.

W 1906 r. Alois Alzheimer przed-

stawił na posiedzeniu Towarzystwa 

Neuropsychiatrii Południowo-Za-

chodnich Niemiec przypadek „spe-

cyfi cznej choroby kory mózgowej”. 

Według Alzheimera wskazany przez 

niego przypadek opisywał nową jed-

nostkę chorobową, która charakte-

ryzowała się wystąpieniem otępienia 

w stosunkowo młodym wieku, a także 

obecnością objawów zmian neuropa-

tologicznych oraz zmian ogniskowych 

mózgu. Około dwa lata później Emil 

Kraepelin, który był dyrektorem Kli-

niki Psychiatrycznej w Monachium 

zgodził się z poglądem Alzheimera. 

W 1910 r. w swoim podręczniku psy-

chiatrii nazwał ten przypadek „choro-

bą Alzheimera”. Można powiedzieć, 

że od tego momentu nazwisko Alz-

heimer jest utożsamiane z chorobą 

będącą w dzisiejszych czasach jednym 

z większych zagrożeń cywilizacyjnych. 

Głównie dlatego, że kluczowym czyn-

nikiem ryzyka jest wiek, a – jak wia-

domo – długość życia systematycznie 

wzrasta. Uważa się, że w populacji osób 

powyżej 70. roku życia zwiększa się 

rozpowszechnienie choroby Alzhei-

mera, a co 5 lat podwaja się ryzyko za-

chorowalności. W wieku powyżej 90 

lat dotyczy nawet 30–40% populacji.

Choroba Alzheimera jest poważ-

nym wyzwaniem dla współczesnej 

nauki, chociaż już coraz więcej wiado-

mo na temat mechanizmu powstawa-

nia zaburzenia i możliwości leczenia, 

szczególnie w początkowej fazie pro-

cesu chorobowego. Nazwa choroby, 

pochodząca od nazwiska, uczyniła je 

jednym z najbardziej rozpoznawal-

nych na świecie. 

Życie we Wrocławiu

Alois Alzheimer żył dość krótko. 

Zmarł w wieku 51 lat. Jego ostat-

ni etap życia był związany ze stolicą 

Dolnego Śląska. Do Wrocławia przy-

był w 1912 r., gdyż nasze miasto było 

wówczas jednym z ważniejszych euro-

pejskich ośrodków psychiatrycznych. 

W owych czasach instytucje psychia-

tryczne były lokalizowane w oddali 

od centrów medycznych, natomiast 

wybudowana we Wrocławiu w 1907 r., 

Klinika Chorób Psychicznych i Nerwo-

wych znajdowała się nieopodal klinik 

uniwersyteckich (dzisiejsza ul. Bujwida 

42–44). Powodem jego przybycia do 

Wrocławia była chęć usamodzielnie-

nia się na stanowisku dyrektora kli-

niki (do tej pory pozostawał w cieniu 

Katarzyna Kozłowska

100. rocznica śmierci 
Aloisa Alzheimera
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swojego mentora Kraepelina), nie bez 

znaczenia była też możliwość stworze-

nia nowoczesnego laboratorium. Miał 

wybitnych konkurentów, którzy także 

starali się objąć stanowisko dyrektora 

wrocławskiej kliniki psychiatrycznej, 

jednym z nich był Eugen Bleuler (twór-

ca pojęcia schizofrenii). Jednak świato-

wej sławy Kreapelin rekomendował 

Alzheimera. Było to bardzo ważne 

wydarzenie, gdyż nominację Alzhei-

mer otrzymał z rąk Cesarza Wilhelma 

II. Do Wrocławia przyciągnął za sobą 

wielu wybitnych uczonych, którzy po-

stanowili współtworzyć z nim centrum 

neuropatologii, w tym m.in. Creutz-

feldta (choroba Jakoba-Creutzfeldta), 

Levy’ego (choroba rozsianych ciał Le-

vy’ego), Cerlettiego (odkrywca metody 

terapii elektrowstrząsowej w psychia-

trii), Foerstera (uważany za twórcę 

neurochirurgii jako dyscypliny). 

Niestety w czasie podróży do Wro-

cławia zachorował na anginę, która 

doprowadziła do reumatycznego za-

palenia stawów, choroby wsierdzia 

i nerek, a w konsekwencji przed-

wczesnej śmierci. Alzheimer pomi-

mo przewlekającej się choroby był 

osobą nad wyraz aktywną, kierował 

Kliniką, która liczyła 80 łóżek, pracą 

laboratoryjną, gdzie współpracowały 

z nim najwybitniejsze wówczas posta-

ci, zajmujące się badaniami neuropa-

tologicznymi. Prowadził także zajęcia 

dydaktyczne z psychiatrii, anatomii 

i patologii mózgu oraz histopatologii 

układu nerwowego.

W 1913 r. zorganizował we Wro-

cławiu naukowy zjazd niemieckich 

psychiatrów, w ramach którego m.in. 

uczestniczył w polemice na temat 

etiologii schizofrenii. Uważając, że 

w badaniach neuropatologicznych, 

które prowadzi, można wykryć podło-

że organiczne tej choroby. Hipoteza ta 

jest coraz bardziej aktualna. 

W czasie swojej działalności badał 

również późne zmiany chorobowe 

związane z zakażeniem kiłą oraz za-

burzeniami organicznymi o etiologii 

alkoholowej. Przyjmował też ambula-

toryjnie pacjentów w „willi dyrektor-

skiej” przy ul. Bujwida 42. W okresie 

wrocławskim Alzheimer opublikował 

19 prac, a ostatnią z nich była „Der 

Krieg und die Nerven” („Wojna i ner-

wy”). Jest to jedno z pierwszych opra-

cowań, w którym opisano zaburzenia 

psychiczne, będące wynikiem wojny 

(współcześnie zespołu stresu poura-

zowego).

Nie zachowało się zbyt wiele doku-

mentów z okresu wrocławskiego, po-

nieważ budynek przy ul. Bujwida zo-

stał zniszczony w czasie wojny. Przez 

pewien czas po wojnie znajdowała się 

tam Klinika Neurologii nowo powsta-

łej Akademii Medycznej we Wrocła-

wiu. Po wielu latach budynek został 

zaadaptowany dla Kliniki Hematologii 

Dziecięcej, a w willi, w której mieszkał 

Alzheimer powstało Hospicjum dla 

Dzieci z Chorobą Nowotworową. 

Prof. Alois Alzheimer zmarł 

19 grudnia 1915 r. i został pochowa-

ny we Frankfurcie nad Menem w ro-

dzinnym grobowcu. 

Ku pamięci 

Aloisa Alzheimera 

We Wrocławiu, w przeciwieństwie 

do Frankfurtu i Monachium, jak do-

tychczas nie wyróżniono w szczególny 

sposób Alzheimera wśród wybitnych 

postaci współtworzących światową 

naukę. Jedynym, skromnym akcentem 

jest tablica pamiątkowa „w 80. roczni-

cę jego śmierci” umieszczona na bu-

dynku przy ul. Bujwida 42 z inicjatywy 

Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicz-

nego oraz Polskiego i Niemieckiego 

Towarzystwa Psychiatrycznego.

Z okazji 100. rocznicy śmierci Alz-

heimera Katedra Psychiatrii UMW 

planuje zorganizować wystawę pre-

zentującą wrocławski okres tego wy-

bitnego naukowca. Wystawa zostanie 

otwarta 19 grudnia br. w Katedrze 

Psychiatrii przy wybrzeżu L. Pasteu-

ra 10. W dniach 3–4 grudnia 2015 r. 

wspólnie z Polskim Towarzystwem 

Psychogeriatrycznym zostanie ponad-

to zorganizowana Międzynarodowy 

Kongres Naukowy pod patronatem 

honorowym JM Rektora Uniwersyte-

tu Medycznego we Wrocławiu oraz 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskie-

go. Tematyka spotkania będzie doty-

czyć pozytywnych aspektów wieku 

senioralnego. Podczas Kongresu jest 

planowana specjalnie dedykowana 

sesja historyczna poświęcona profe-

sorowi Alzheimerowi. Wśród zapro-

szonych gości są: prof. Hans-Jürgen 

Möller, prof. Jerzy Vetulani, prof. 

Amos D. Korczyn, prof. Shlomo Noy 

oraz prof. Michael Davidson. Więcej 

informacji można uzyskać na stro-

nie internetowej Polskiego Towa-

rzystwa Psychogeriatrycznego lub: 

www.kongrespsychogeriatryczny.pl 

Dziękujemy prof. Andrzejowi 

Kiejnie za przybliżenie czytelnikom 

sylwetki i działalności prof. Aloisa 

Alzheimera oraz wydarzeń mają-

cych na celu upamiętnienie tego wy-

bitnego psychiatry.

Pamiątkowa tablica na budynku przy ul. Bujwida 42 (fot. A. Zadrzywilski)
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Akcja „Zdrowie pod kontrolą” od-

była się w Arkadach Wrocławskich 

w dniach 14–15 listopada 2015 r. 

Podczas „najzdrowszego” wyda-

rzenia we Wrocławiu można było 

sprawdzić swój stan zdrowia, wy-

konując podstawowe badania pro-

fi laktyczne. Na uczestników czekała 

też duża dawka wiedzy z zakresu 

zdrowego stylu życia. 

Bezpłatna spirometria oraz dar-

mowe pomiary ciśnienia tętnicze-

go, stężenia glukozy czy cholestero-

lu to tylko niektóre z badań, z jakich 

można było skorzystać podczas 

dwudniowej akcji „Zdrowie pod 

kontrolą”. Nie zabrakło nauki udzie-

lania pierwszej pomocy, konsultacji 

dietetycznych oraz przeglądów sto-

matologicznych. Studenci Uniwer-

sytetu Medycznego we Wrocławiu 

przekonywali wrocławian do zdro-

wego żywienia oraz rzucenia pale-

nia. Kobiety mogły nauczyć się sa-

mobadania piersi, zaś mali pacjenci 

w „Szpitalu Pluszowego Misia” 

oswajali się z „białym fartuchem”. 

Na stoisku DKMS można było zare-

jestrować się do bazy szpiku kostne-

Katarzyna Kozłowska

go. Drugiego dnia przeprowadzono 

także porady z zakresu zdrowia 

psychicznego oraz propagowano 

ogólnoświatową akcję Movember, 

mającą na celu podnoszenie świa-

domości mężczyzn z zakresu profi -

laktyki raka jąder i prostaty.

Zainteresowanie akcją było spore. 

Zwłaszcza starsi ludzie decydowali 

się na korzystanie z naszych bez-

płatnych badan i konsultacji – pod-

kreśla Joanna Zaleńska, Prezydent 

IFMSA-Poland Odział Wrocław. 

W organizację akcji zaangażowali 

się studenci medycyny, stomatolo-

gii (PTSS Wrocław), dietetyki oraz 

zdrowia publicznego. Swoją obec-

nością wspierali nas przedstawicie-

le Centrum Medycznego Synexus, 

Amazonki z Femina – Fenix oraz 

Fundacja Ochrony Zdrowia Psy-

chicznego – dodaje organizatorka.

„Zdrowie pod kontrolą”
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24 października 2015 r. na zapro-

szenie Koleżanki, absolwentki Aka-

demii Medycznej, doktor Radości 

Gansiniec, członkini Towarzystwa 

Historii Medycyny i Farmacji bra-

łam udział w uroczystości sadzenia 

drzew w „Gaju Akademickim” na 

Oporowie. Gaj jest częścią parku 

realizowanego w ramach Wrocław-

skiego Budżetu Obywatelskiego 

2014, położoną między ulicą prof. 

Mariana Bukowskiego a mostem na 

Ślęzie, prowadzącym do alei prof. 

Eugeniusza Romera w Parku Grabi-

szyńskim.

Diaspora akademicka Oporowa, 

rodziny, wychowankowie i sąsiedzi 

blisko 100 profesorów, którzy miesz-

kali na tym osiedlu w pierwszym, 

powojennym okresie utworzyli Ini-

cjatywę Obywatelską dla Przyrody, 

na czele której stanęła prof. Alina 

Drapella-Hermansdorfer.

Uroczystość rozpoczęła się mszą 

św. w kościele św. Anny na Oporo-

wie, a jej oprawę muzyczną zapewnił 

profesor Tadeusz Zathey – pięknie 

na zakończenie zabrzmiał Gaude-
amus Igitur.

I cieszyliśmy się na „Polanie Profe-

sorów” w samym środku wspólnego 

„parku Mamuta” na Oporowie.

Posadziliśmy pod okiem profesjo-

nalistów z Uniwersytetu Przyrodni-

Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska

czego w półkolu 70 grabów oraz 8 lip 

jako żywy pomnik Wrocławskiej Na-

uki, w czym uczestniczyli także wi-

ceprezydent Wrocławia Adam Grehl 

i Rektor Politechniki prof. Tadeusz 

Więckowski.

W radosnym, piknikowym nastro-

ju, przy pięknej, słonecznej pogo-

dzie, złotej polskiej jesieni sadzono 

drzewa; dzieci malowały na czer-

wono paliki, do których taśmami 

mocowano drzewka. Doktor Radość 

Gansiniec (córka profesora ze Lwo-

wa) wspominała lata 60. XX wieku, 

gdy ówczesny adiunkt Kliniki Chi-

rurgii Stomatologicznej, późniejszy 

profesor Franciszek Mraz, posiada-

jący samochód (rzadkość w tamtych 

czasach) uprzejmie ją i jej koleżanki 

podwoził do Kliniki. Syn profesora 

z rodziną również był obecny, po-

dobnie jak kilka pokoleń profeso-

rów: P.T. Czaplińskich, Zathey’ów, 

Zawadzkich i innych. Nie tylko ja 

wspominałam pana Eugeniusza Jele-

niewskiego, dyplomatę i lektora języ-

ków obcych w Akademii Medycznej, 

a który w 1945 r. był Spiritus Movens 
Straży Akademickiej i jej nieformal-

nym opiekunem. W 1965 r. w Jego 

mieszkaniu na Oporowie zdawałam 

egzamin z języka francuskiego.

Życie uniwersyteckie Wrocławia 

po wojnie odradzało się w ogrodo-

wych osiedlach Wielkiej Wyspy, na 

Grabiszynku i na Oporowie gdzie 

zamieszkali Pionierzy polskiej nauki. 

Im oraz ich następcom jest dedyko-

wany nowy „Gaj Akademicki”. Jest to 

współczesne nawiązanie do trady-

cji wrocławskiego, renesansowego 

ogrodu doktora Lavrentiusa Schol-

za, bo życie uniwersyteckie Europy 

rodziło się w Atenach, w świętych 

gajach Akademosa, Lykeiona czy 

równie znanym ogrodzie Epikura.

70 lat nauki polskiej we Wrocławiu 
– mieszkańcy Oporowa 

posadzili „Gaj Akademicki”
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37. Międzynarodowy Kongres Chirurgów w Acapulco w Meksyku w 1997 r. 

Od prawej: dr med. Wojciech Kwarciński, prof. Bogdan Łazarkiewicz, 

prof. Jerzy Rudnicki, prof. Wojciech Kielan

Wśród wielu zaszczytów i obowiąz-

ków rektora, najwyższej, jednooso-

bowej władzy uczelni, jest również 

polityka kadrowa i sprawy socjalne, 

jak zatrudnienie, awanse, zwolnie-

nia z pracy, przejścia na emeryturę 

i wreszcie pożegnanie zmarłych na-

uczycieli akademickich.

W momencie dotarcia wiadomo-

ści o śmierci profesora lub docen-

ta (dr hab.) na budynku Rektoratu 

wywieszało się czarną fl agę, a ja 

jako rektor wyznaczałem termin 

nadzwyczajnego, żałobnego posie-

dzenia Senatu. Przygotowywało się 

nekrolog do miejscowej prasy i czę-

sto klepsydrę żałobną wywieszano 

na tablicach ogłoszeń Uczelni. Se-

kretariat Rektora telefonicznie po-

rozumiewał się z rodziną zmarłego 

z  pytaniem, czy nie trzeba w czymś 

pomóc. Dwukrotnie na zaproszenie 

rodziny złożyliśmy wraz z dzieka-

nem wizyty w domu zmarłego: prof. 

Józefa Kubicza i prof. Janusza Terpi-

łowskiego.

W czasie żałobnego posiedzenia 

Senatu rektor ofi cjalnie informował 

o śmierci naszego pracownika, witał 

rodzinę i składał wyrazy współczucia. 

Następnie dziekan danego wydziału 

lub kierownik-następca przedstawiał 

sylwetkę zmarłego, po czym zabiera-

li głos poszczególni uczestnicy. Rek-

tor podsumowując posiedzenie pro-

sił o powstanie i uczczenie pamięci 

chwilą milczenia. Na zakończenie 

rodzina informowała o terminie 

i miejscu pogrzebu. 

Ostatnio rodzina poinformowała, 

że zmarła profesor nie życzyła so-

bie posiedzenia żałobnego Senatu 

– wolę zmarłej uszanowano.

Non omnis moriar

Moja Akademia
cz. 41

Bogdan Łazarkiewicz

Przemówienie pożegnalne na 

cmentarzu wygłaszał przeważnie rek-

tor lub w jego zastępstwie prorektor, 

a czasami dziekan. Ja osobiście w cza-

sie pełnienia funkcji rektora, a wcze-

śniej prorektora, przemawiałem na 

cmentarzu osiem razy, żegnając: doc. 

Leszka Barana, prof. Mieczysława 

Bernata, prof. Wiktora Brossa, prof. 

Jerzego Brzezińskiego, doc. Włodzi-

mierza Kowalskiego, prof. Stefana 

Koźmińskiego, prof. Henryka Kusia 

i prof. Tadeusza Nowakowskiego.

Nie była to czynność, za którą prze-

padałem. Oczywiście, jak do każde-

go zadania, podchodziłem poważnie 

i do każdego wystąpienia przygo-

towywałem się – jednak nigdy nie 

czytałem, lecz mówiłem „z głowy”. 

Inaczej żegna się nad grobem osobi-

stego przyjaciela, przełożonego lub 

nauczyciela, a inaczej, gdy zaangażo-

wanie jest mniej uczuciowe, a oso-

bę zmarłą znało się tylko służbowo. 

Najlepiej „wyszło mi” przemówienie 

nad trumną profesora Wiktora Bros-

sa (1903–1994), gdzie na cmentarzu 

w Katowicach żegnałem wspaniałe-

go nauczyciela, wielkiego chirurga 

i przyjaciela. Przemówienia pogra-

tulował mi publicznie prowadzący 

uroczystość pogrzebową JE ks. arcy-

biskup Damian Zimoń.

W czasie pożegnania mojego ser-

decznego przyjaciela, profesora 

Mieczysława Bernata (1926–2005) 

w pewnym momencie głos mi się za-

łamał, łzy cisnęły się do oczu i przesta-

łem mówić – dopiero po chwili ciszy 

mogłem kontynuować pożegnanie. 
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minut. Uważam, że ludzie, którzy 

przepracowali wiele lat, a nierzadko 

całe swoje życie zawodowe w na-

szej Uczelni, zasłużyli na to, by ich 

godnie pożegnać, aby słowa dość 

często wypowiadane nad grobem 

„non omnis moriar” nie były tylko 

sloganem.

Od 15 lat jestem już na emery-

turze i w żałobnych posiedzeniach 

Senatu uczestniczę zawsze, jeśli 

jestem poinformowany o terminie 

i jeśli w tym czasie przebywam we 

Wrocławiu, do czego zachęcam mo-

ich kolegów emerytów, jak również 

kolegów czynnych zawodowo. 

(fot. z archiwum autora)

4 czerwca 1998 r. zmarł mło-

dy człowiek, 44-letni chirurg, mój 

uczeń, dr med. Wojciech Kwarciński, 

adiunkt w kierowanej przeze mnie 

Klinice, wspaniały lekarz, lubiany 

przez pacjentów i kolegów. Przez 

dłuższy czas walczył z nowotworem 

złośliwym, a cała klinika przeżywała 

to razem z nim. Jeszcze kilka miesię-

cy przed śmiercią koniecznie chciał 

jechać z naszą 8-osobową delegacją 

z Kliniki na Międzynarodowy Zjazd 

Chirurgów w Meksyku do Acapul-

co. Mieliśmy pewne obawy, czy jego 

stan pozwala na taką podróż. Jed-

nak nie mogliśmy mu odmówić, tym 

bardziej, że był współautorem jed-

nej z prac naukowych, zakwalifi ko-

wanych do sesji plakatowej. Wojtek 

pojechał z nami wraz ze swoją żoną 

– był szczęśliwy… 

Kilka miesięcy później odbył się 

jego pogrzeb we Wrocławiu na 

cmentarzu przy ulicy Bardzkiej. 

W pogrzebie wzięło udział sześciu 

księży, liczna rodzina, a przede 

wszystkim żona, dr Grażyna z có-

reczką. Tłumy przyjaciół i kolegów, 

w tym nasza „rodzina kliniczna”. 

Rzadko zdarza się, że nauczyciel 

żegna o wiele młodszego od sie-

bie ucznia. I to na pewno miało 

wpływ na formę mojego wystąpie-

nia, które było bardzo emocjonal-

Pogrzeb doktora medycyny Wojciecha Kwarcińskiego (zm. 4 czerwca 1998 r.)

ne, przepełnione głębokim żalem 

i współczuciem dla jego młodej 

żony i 12-letniej córeczki Ani, która 

już dzisiaj ma swojego syna, Woj-

tusia. Nad grobem mówiłem m.in.: 

„Jako przełożony i ojciec »rodziny 

klinicznej« śmierć doktora Wojtka 

przeżywam podwójnie, nie mogę 

się zgodzić z tym, że odszedł z tego 

świata człowiek młody, nasz kocha-

ny »syn kliniczny«…”

17 sierpnia 1997 r. zmarł profesor 

Stefan Koczorowski, mój nauczyciel 

i poprzednik. Niestety, byłem w tym 

czasie za granicą. Został pochowa-

ny we Wrocławiu na cmentarzu 

św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida. 

Od tego czasu co roku w rocznicę 

śmierci doktora Wojtka Kwarciń-

skiego (4 czerwca) oraz prof. Stefa-

na Koczorowskiego (17 sierpnia) za-

biegi operacyjne wyznaczaliśmy na 

godzinę 10, a rano zaraz po odpra-

wie jechaliśmy na cmentarz z kwia-

tami, zapalaliśmy znicze – chwila 

wspomnień i powrót do Kliniki do 

normalnej pracy. 

Kończąc tą smutną tematykę, 

niepokoi mnie fakt, że obecnie 

w żałobnych posiedzeniach Sena-

tu uczestniczy nieraz bardzo mała 

grupa pracowników. Liczba zgonów 

samodzielnych pracowników na-

uki naszej Uczelni nie przekraczała 

siedmiu w ciągu roku, a bywało i tak, 

że zmarły tylko dwie lub trzy osoby. 

Posiedzenia nie trwają dłużej niż 30 

Doktor medycyny 

Wojciech Kwarciński (1954–1998)

Grób prof. Stefana Koczorowskiego 

i dr med. Cecylii Koczorowskiej 

na cmentarzu św. Wawrzyńca przy 

ul. Bujwida we Wrocławiu
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Z głębokim żalem przyjęliśmy 

wiadomość o śmierci pani Profesor 

Elizy Lamer-Zarawskiej. Pani Pro-

fesor przez 25 lat kierowała Katedrą 

Biologii i Botaniki Farmaceutycznej. 

Wśród Jej wielkich osiągnięć w bada-

niu i popularyzowaniu roślin leczni-

czych należy wymienić wprowadze-

nie i upowszechnienie oleju z nasion 

wiesiołka jako cennej substancji lecz-

niczej, kosmetycznej i odżywczej oraz 

pionierskie prace nad właściwościami 

i zastosowaniem w ziołolecznictwie 

korzenia tarczycy bajkalskiej – mało 

wówczas znanego surowca medycyny 

chińskiej, obecnie już wymienianego 

w Farmakopei Europejskiej i stoso-

wanego w produkowanych w Polsce 

lekach roślinnych. Nieocenione są 

zasługi Pani Profesor w zainicjowa-

niu w Katedrze kierunku badawcze-

Prof. dr hab. 
Eliza Lamer-Zarawska 

go związanego z ziołami Tradycyj-

nej Medycyny Chińskiej, do tej pory 

kontynuowanego jako specjalność 

tej jednostki i przedmiot kolejnych 

osiągnięć. Z inicjatywy i z poparciem 

Pani Profesor w zespole rozpoczęto 

też badania w dziedzinie biotechno-

logii roślin leczniczych, która rozwija 

się coraz intensywniej.

Swoją pasję edukacyjną realizowała 

też jako autorka i redaktor naukowa 

kilku podręczników ziołolecznictwa, 

po raz pierwszy w Polsce w szero-

kim zakresie uwzględniających zioła 

pochodzenia azjatyckiego. Była też 

znana jako niestrudzona propaga-

torka cennych właściwości roślin 

leczniczych z Azji, w tym także ich 

wprowadzania do uprawy w Polsce. 

Jej rozległe kontakty naukowe przy-

nosiły i do tej pory przynoszą owoce 

zespołowi naukowemu katedry w po-

staci wspólnych projektów, osiągnięć 

i wysokiej jakości publikacji, między 

innymi z Uniwersytetem Przyrodni-

czym we Wrocławiu, Uniwersytetem 

Medycznym w Poznaniu, Politechni-

ką Wrocławską. Jej wiedza o ziołach 

Dalekiego Wschodu i pasja inspiro-

wały współpracowników zarówno 

z zespołu katedry, jak i z innych jed-

nostek naukowych. Życie i działal-

ność naukowa i edukacyjna Pani Pro-

fesor stały się ważną częścią historii 

Katedry, Wydziału i Uczelni, ale też 

całego polskiego ziołolecznictwa.

Pamięć o Pani Profesor pozostanie 

ważną częścią historii i przyszłości 

naszej Katedry.

W imieniu całego zespołu Katedry 

Biologii i Botaniki Farmaceutycznej 

dr hab. Adam Matkowski, prof. nadzw.

Wspomnienie

Uczelnia o potwierdzonej jakości 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z odnowio-

nym certyfi katem ISO 9001 na działalność edukacyjną i naukowo-badaw-

czą. Przeprowadzony na uczelni audyt potwierdził spełnienie wszelkich 

wymaganych norm.

Aktualności



Stypendium w Edynburgu
Program stypendialny Polskiej Szkoły Medycyny Memorial Fund jest skierowany do młodych naukowców, któ-

rzy chcą podjąć się badań lub dalszych studiów na Uniwersytecie w Edynburgu. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 

11 marca 2016r. Program jest skierowany do młodych polskich naukowców z zakresu medycyny. Umożliwia otrzy-

manie diety na okres od miesiąca do roku – w zależności od czasu trwania podjętych studiów lub badań. 

Warunkiem jest praca na uczelni medycznej w Polsce lub w instytucie badawczym, doskonała znajomość języka 

angielskiego i zobowiązanie do dalszego rozwoju badań i wykorzystywania zdobytej wiedzy po powrocie do kraju. 

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.wlkp.umed.wroc.pl/content/stypendium-w-edynburgu

Specjalistyczny, międzynarodowy kurs 
z zakresu cytometrii przepływowej

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w specjalistycznym, międzynarodowym kursie „Flow Cytome-

try Boot Camp” organizowanym przez Expert Cytometry, światowego lidera szkoleń z zakresu z cytometrii przepły-

wowej. Współorganizatorem i gospodarzem kursu jest Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu (Laboratorium Cytometrii Przepływowej). Kurs poprowadzi dr Alfonso Blanco-Fer-

nandez z Irlandii i Charlotte Petersen z Danii w dniach 27 i 28 kwietnia 2016 r. 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenie drogą elektroniczną, do dnia 1 marca 2016 r., 

na adres: http://fl ow-cytometry-bootcamp-poland2016.eventbrite.com

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z dr Heleną Moreira (tel. 793 99 09 59, e-mail: helena.moreira@

umed.wroc.pl).

Lider Nauk Farmaceutycznych
Trwa III edycja Konkursu. Zapraszamy autorów prac doktorskich obronionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 

31 grudnia 2015 r. Autor najlepszej z nich uhonorowany zostanie tytułem Lidera Nauk Farmaceutycznych, nagrodą 

pieniężną i grantem edukacyjnym w postaci stażu w nowoczesnych laboratoriach naukowych Gedeon Richter. Au-

torzy drugiej i trzeciej nagrody otrzymają nagrody pieniężne. Prace zgłaszają Rady Wydziałów Farmaceutycznych 

Uniwersytetów Medycznych.

Laureatów III edycji poznamy podczas jubileuszowego XV Dnia Polskiej Farmacji w maju 2016 r. Jeżeli Twoją 

pasją są nauki farmaceutyczne, ten Konkurs jest dla Ciebie! Dzisiejsi młodzi badacze farmacji to przyszli liderzy 

innowacji!

Podczas XIV Dnia Polskiej Farmacji, 16 maja 2015 r., Ewa Dux-Prabucka, redaktor naczelna Gazety Farmaceu-

tycznej, ogłosiła listę laureatów II edycji Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych. Nagrody oraz dyplomy wręczali 

prof. Janusz Pluta, prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, a zarazem przewodniczący Komisji Konkur-

sowej, oraz Tomasz Németh, prezes Zarządu Gedeon Richter Polska.

Aktualne informacje, regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: www.lidernauk-

farmaceutycznych.pl

Wykład prof. Kazimierza Gąsiorowskiego 
na Uniwersytecie Stanforda

W dniach 7–10 października prof. dr hab. Kazimierz Gąsiorowski uczestniczył w Konferencji naukowej organi-

zowanej przez Uniwersytet Stanforda pn.: 2015 Annual Meeting of the International College of Geriatric Psycho-

neuropharmacology.

W ramach konferencji odbyło się minisympozjum pn: Biomarkers and Biology of Aging, prowadzone przez prof. 

dr hab. Jerzego Leszka (Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu), w którym prof. Kazimierz 

Gąsiorowski przedstawił wykład dotyczący niestabilności chromosomowej i genomowej neuronów w mózgu osób 

w podeszłym wieku i w neurodegeneracji. Zarówno wykład, jak i minisympozjum spotkały się z zainteresowaniem 

słuchaczy, czego dowodem są propozycje międzynarodowej współpracy, oraz sugestie wspólnych publikacji na te-

maty neurodegeneracji. 



Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego 29 października 2015 r. stopień naukowy doktora nauk medycz-
nych uzyskali:

lek. Anna Maria Seredyn-Pieniądz: „Ocena wybranych parametrów stanu okłoporodowego noworodków  
z ciąż bliźniaczych w materiale I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa  Uniwersytetu Medycznego we 

Wrocławiu”, 

lek. Agnieszka Magdalena Janus: „Wpływ insulinooporności i hiperinsulinemii na funkcje śródbłonka naczy- 
niowego i płytek krwi u młodych mężczyzn”, 

lek. Krzysztof Stanisław Gomułka: „Polimorfi zm genu VEGF a nieodwracalna bronchoobturacja u chorych  
na astmę oskrzelową”, 

mgr biotechnologii Irmina Maria Grzegorek: „Charakterystyka komórek LAM limfangioleiomiomatozy płuc- 
nej”.

Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego 14 października 2015 r. stopień na-
ukowy doktora  habilitowanego z dziedziny nauk medycznych w dyscyplinie medycyna otrzymał:

dr Paweł Tabakow: „Zastosowanie komórek gleju węchowego w leczeniu urazowych uszkodzeń rdzenia krę- 
gowego – badania eksperymentalne”. 

Habilitacje i doktoraty

Podziękowanie
Dyrekcja i Pracownicy Biblioteki 

UMW składają serdeczne podziękowa-

nia za przekazane z okazji uroczystości 

otwarcia CNIM gratulacje, życzenia 

i wyrazy uznania. Będą one dla nas 

inspiracją do twórczego działania, dal-

szego rozwoju, pełnienia roli Biblioteki 

jako centrum informacji naukowej i za-

plecza dydaktycznego Uczelni, miejsca 

wydarzeń naukowych i kulturalnych.

Rusza Czytelnia 
Zbiorów Specjalnych

W dniu 1 grudnia br. zostanie 

otwarta Czytelnia Zbiorów Specjal-

nych, zlokalizowana na III piętrze bu-

dynku przy ul. Marcinkowskiego 2–6.

Zbiory specjalne (stare druki, rę-

kopisy, ekslibrisy, medale, pocztów-

ki, prace doktorskie, księgi doku-

mentacyjne Wydziału Lekarskiego 

Uniwersytetu Jana Kazimierza we 

Lwowie, dokumenty życia społecz-

nego i inne) stanowią bardzo cen-

ną część zasobów Biblioteki UMW, 

odzwierciedlającą bogatą histo-

rię nauczania medycyny we Wro-

cławiu oraz rozwój i osiągnięcia 

XIX-wiecznej dolnośląskiej medycyny.

Czytelnia ma 10 miejsc pracy 

i jest przeznaczona do udostępnia-

nia dzieł na miejscu. Została wypo-

sażona w pięknie odrestaurowane 

drewniane regały i stoły, pochodzące 

z budynku Biblioteki przy ul. Parko-

wej 1/3. Wkrótce zostaną tam wy-

eksponowane obrazy znajdujące się 

w jednostce. 

Skatalogowane i widoczne w ka-

talogu online zbiory będą udostęp-

niane w następujących godzinach:

poniedziałki, środy – godz. 8–20,• 

wtorki, czwartki, piątki – godz. • 

8–15.

Dostęp testowy 
do serwisu Proquest 
Hospital Collection
Informujemy, że od 1 grudnia 

2015 r. Biblioteka UMW oferuje 

w imieniu fi rmy ProQuest dostęp te-

stowy do serwisu Proquest Hospital 

Collection.

Serwis zawiera następujące bazy: 

ProQuest Health & Medical Com-• 

plete, 

ProQuest Nursing & Allied He-• 

alth Source,

ProQuest Psychology Journals,• 

ProQuest Health Management,• 

ProQuest Family Health.• 

ProQuest oferuje dostęp do po-

nad 1700 czasopism pełnoteksto-

wych z dziedziny nauk o zdrowiu 

i pielęgniarstwa, w tym m.in.: Th e 
Lancet, Th e New England Journal of 
Medicine, Diabetes, Clinical Chemi-
stry, Diabetologia, Human Mutation 
and Shape, Th e American Journal 
of Surgery, Th e American Journal of 
Psychiatry.

Baza zawiera ponadto 700 mate-

riałów wideo dotyczących medycyny 

i psychologii, 2000 fi lmów z dziedzi-

ny pielęgniarstwa oraz 230 książek 

z dziedziny medycyny, psychologii 

i pielęgniarstwa. 

Serwis jest adresowany do leka-

rzy, pracowników służby zdrowia, 

pracowników administracji, jak rów-

nież do pacjentów.

Prosimy o przesyłanie opinii na ad-

res: andrzej.wozniak@umed.wroc.pl. 

Serwis informacyjny 
Biblioteki UMW


