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Miesięcznik informacyjny AM we Wrocławiu, rok XI, nr 3 (105), grudzień 2005 
 
 

Z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku 2006  
składam społeczności akade-

mickiej naszej Uczelni,  
a także pracownikom  
szpitali klinicznych,  

najserdeczniejsze życzenia  
dobrego zdrowia,  

sukcesów w pracy i w nauce  
oraz szczęścia  

i pomyślności w życiu osobi-
stym.  

Życzę, aby radosna, niepowtarzalna atmosfera towarzysząca prze-
żywaniu tych głęboko zakorzenionych w polskiej tradycji, naj-

bardziej rodzinnych Świąt, podczas których znajdujemy czas na 
refleksję, pojednanie, wybaczanie i szczególną życzliwość wobec 
bliźnich, a także wykazujemy wyjątkowe zrozumienie dla ich sła-
bości i niedoskonałości, możliwie jak najdłużej zagościła w na-

szych sercach, abyśmy w naszych działaniach – pamiętając o mi-
sji, jaką mamy do spełnienia wobec społeczeństwa – kierowali 
się szlachetnymi intencjami i troską o zachowanie najwyższych 

wartości, dbałością o dobro drugiego człowieka. 

Życzę, aby w nadchodzącym Nowym Roku spełniły się wszystkie 
Państwa plany i oczekiwania, aby zostały w pełni zrealizowane 
zamierzenia i zobowiązania podjęte zarówno w życiu zawodo-

wym, jak i w prywatnym. 

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia  
i Szczęśliwego Nowego Roku 2006 

Rektor Akademii Medycznej prof. dr hab. Ryszard Andrzejak
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Katedry niewykonuj ące pensum  
w roku akademickim 2004/2005 według Raportu NIK  
(akta kontroli str. 1889) przekazanego Rektorowi AM  we wrze śniu 2005 r. 

 

Jednostka Pensum Obciążenie Różnica 
  1) II Katedra Ginekologii  4690 4578 112 
  2) Klinika Neonatologii  1420 1418 2 
  3) Kat. i Kl. Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i NT  2950 2639,25 310,75 
  4) Kat. i Kl. Chirurgii Szczękowo-Twarzowej  2700 2627 73 
  5) Kat. i Kl. Chirurgii Klatki Piersiowej  1050 835 215 
  6) Kat. i Kl. Chirurgii Naczyniowej  2600 2258 342 
  7) Kat. i Kl. Chirurgii Przewodu Pokarmowego  2540 2254 286 
  8) Klinika Chirurgii Plastycznej  580 450 130 
  9) Kat. i Kl. Neurochirurgii  1470 819 651 
10) Kat. i Kl. Ortopedii i Traumatologii  1890 1522 362 
11) Kat. i Kl. Urologii i Onkologii UroIogicznej 1550 1122 428 
12) Kat. i Kl. Angiologii i Nadciśnienia Tętniczego  2270 2232 38 
13) Kat. i Kl. Gastroenterologii  2534 2279,5 254,5 
14) Kat. i Kl. Hematologii, Nowotworów Krwi i Trans plantacji Szpiku 3200 2308,5 891,5 
15) Kat. i Kl. Kardiologii  3470 2487,75 982,25 
16) Kat. i Kl. Nefrologii i Medycyny Transplantacyj nej.  3260 2332,5 927,5 
17) Kat. i Kl. Nefrologii Pediatrycznej  2460 2286 174 
18) Kat. i Kl. Okulistyki  3830 2329,5 500,5 
19) Kat. i Kl. Otolaryngologii  3880 3177 703 
20) Kat. i Kl. Onkologii Ginekologicznej  2760 2501 259 
21) Kat. i Zakład Chemii Analitycznej 3060 3000 60 

 

W stosunku do 6 klinik z największym niewyko-
naniem pensum kontrolerzy NIK zaproponowali 
Rektorowi rozwiązanie problemu przez przesunięcie 
stosownej liczby osób z etatów naukowo-dydaktycz-
nych na etaty szpitalne, co nie jest wykonalne z 
uwagi na to, że szpitale kliniczne mają własną oso-
bowość prawną, są najbardziej zadłużonymi szpita-
lami klinicznymi w Polsce, a Rektor jako organ zało-
życielski nie może działać na ich szkodę. 

Sytuację dwóch klinik dodatkowo skomplikował fakt, 
że z dniem 1.X.2005 r. stosownym wcześniejszym po-
stępowaniem przez Dziekana WLKP zatrudniono 1 oso-

bę w Klinice Kardiologii, wskutek czego deficyt niewyko-
nania pensum wzrósł do 1192,25 godzin oraz w Klinice 
Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, gdzie stosow-
nym wcześniejszym postępowaniem przez Dziekana 
WLKP zatrudniono 3 osoby, przez co deficyt niewyko-
nania pensum wzrósł do 1557,5 godzin. Sprawa została 
omówiona na Kolegium Rektorsko-Dziekańskim i usta-
lono działania, które podejmą w nadchodzącym roku 
akademickim Dziekani wraz z Prorektorem ds. Dydakty-
ki prof. M. Zimmerem. 

Rektor  
prof. dr hab. R. Andrzejak 

 
JM Prof. dr hab. Ryszard Andrzejak  

Rektor Akademii Medycznej Wrocław 

Szanowny Panie Rektorze, 

W odpowiedzi na pisemne stanowisko NIK (KPZ 
41008-3-05 z dnia 28.10.2005 r.) odno śnie do 
uwag dotycz ących niewykonania pensum przez 
pracowników niektórych Katedr i Klinik i propo-
nowanych korekt zatrudnienia ww. pracowników  
informuję, że: sytuacja powy ższa jest znana 
obecnym władzom Uczelni i została zastana  jako 
wynik decyzji Władz Uczelni poprzednich kadencji.  

W obecnej kadencji nowo wybrane władze 
Uczelni, podj ęły ju ż głęboką analizę powy ższej 
sytuacji i b ędą dążyć do zweryfikowania tych 
dysproporcji. W poprawie tego zjawiska nale ży 

kierowa ć się nast ępującymi przesłankami . W 
ustalaniu liczby osób realizujących zadania dydak-
tyczne, w każdej katedrze i klinice powinny by ć 
brane po uwag ę dodatkowe – inne ni ż do tej po-
ry, czynniki maj ące wpływ na obci ążenie dydak-
tyczne tych placówek, takie jak: 

1. Uwzgl ędnienie wszystkich form kształcenia 
studentów i lekarzy,  np. szkoleń lekarzy staży-
stów, rezydentów, szkoleń lekarzy specjalizujących 
się, szkoleń w ramach staży cząstkowych do spe-
cjalizacji, opieki nad studentami Indywidualnego 
Toku Studiów (ITS), godzin przeznaczonych na 
szkolenia studentów w ramach Studenckich Kół 
Naukowych (SKN), szkoleń studentów w czasie 
praktyk wakacyjnych. Powyższe formy działalności 
szkoleniowej stanowią niewątpliwie jedną z ważniej-
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szych i bardzo obciążających pracowników formę 
dydaktyki prowadzonej przez Uczelnię. Skrupulatne 
rozliczenie także tych godzin urealni godziny, które 
winny być doliczane do pensum i zmniejszy wyka-
zaną ilość godzin niewykonania pensum . 

2. Obciążenie powy ższych placówek studenc-
kimi praktykami wakacyjnymi  – kosztem tych prak-
tyk odbywanych do tej pory w placówkach, które prze-
kroczyły wykonanie pensum dydaktycznego. 

3. Rozważenie możliwości, aby jednostki, które nie 
wykonują pensum były obci ążane prowadzeniem 
prac magisterskich  na Wydziale Zdrowia Publicznego  

Zniwelowanie powy ższej dysproporcji za-
trudnienia powinno by ć rozwi ązane równie ż 
zróżnicowaniem pensum dydaktycznego. Osi ą-
gnąć to mo żna przez: 

1. Stworzenie nowej uchwały Senatu – po nowelizacji 
Statutu, dotyczącej różnicowania pensum w zale żno-
ści od osi ągnięć naukowych pracowników  – zmniej-
szenie pensum kierownikom grantów KBN, międzyna-
rodowych i innych ważnych dla Uczelni. Zmniejszenie 
pensum pracownikom wybitnym, osiągającym najwyż-
szą punktację lub najwyższy indeks cytowań. 

2. Zróżnicowanie pensum  między zakładami teo-
retycznymi, które prowadzą dydaktykę i działalność 

naukową, a jednostkami klinicznymi, które dodatkowo 
wykonują czynności diagnostyczno-lecznicze. 

Kolejną grupą działań w tym kierunku powinna 
być planowa polityka etatowa przez: 

1. Rygorystyczne uwzgl ędnianie realizacji 
pensum dydaktycznego , przed każdym nowym 
zatrudnieniem w jednostkach.  

2. Ograniczenie przyjmowania na etaty star-
szych wykładowców  pracowników, którzy po 18 
latach nie uzyskali habilitacji. 

Proponowane przez NIK przesunięcia części 
personelu do prac wyłącznie w szpitalach klinicz-
nych jest trudny do zrealizowania, gdyż stan finan-
sowy szpitali nie pozwala na realizację tego pomy-
słu, choć niewątpliwie w innej sytuacji ekonomicznej 
byłoby to słuszne.  

Przedstawione powyżej działania pozwolą na zli-
kwidowanie zarzutów postawionych przez NIK i 
uzyskanie równowagi w wykonywaniu pensum dy-
daktycznego przez wszystkie katedry i kliniki funk-
cjonujące w naszej Akademii Medycznej.  

Z wyrazami szacunku 
Prorektor ds. Dydaktyki 

Akademii Medycznej we Wrocławiu 
dr hab. Mariusz Zimmer prof. nadzw. 
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Przybyło nam 220 lekarzy i 93 lekarzy dentystów  

Uroczyste wr ęczenie dyplomów  
Na Wydziale Lekarskim i Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym odbyły się ważne uroczystości – wrę-

czenie dyplomów absolwentom tych wydziałów. Wydział o najstarszych tradycjach naszej uczelni – Wydział 
Lekarski, ukończyło w tym roku 220 osób. Jeden z młodszych wydziałów naszej uczelni – Wydział Lekar-
sko-Stomatologiczny opuściło w tym roku 93 absolwentów.  

Promocja to wielkie święto na Akademii Medycznej. Od wielu już lat władze naszej uczelni starają się, 
aby promocja lekarska połączona ze złożeniem przysięgi Hipokratesa miała godny i podniosły charakter, 
ponieważ jest to jedno z największych świąt naszej społeczności akademickiej.  

 
Dziekan Wydziału Lekarskiego  

dr hab. Adam Szeląg prof. nadzw. AM 

W uchwale Rady Wydziału Lekarskiego z dnia 25 lu-
tego 2005 roku dotyczącej misji wydziału czytamy między 
innymi: „Absolwent studiów kierunku lekarskiego otrzymu-
je tytuł zawodowy lekarza. Powinien on posiadać umiejęt-
ności teoretyczne oraz praktyczne w zakresie postawienia 
wstępnej diagnozy, profilaktyki, leczenia i rehabilitacji nie-
zbędne do wykonywania zawodu lekarza, przede wszyst-
kim umiejętności przeprowadzania wywiadu z pacjentem, 
badania stanu psychicznego i fizycznego chorego z wła-
ściwym doborem badań dodatkowych oraz umiejętności 
udzielania właściwej pomocy w stanach bezpośredniego 
zagrożenia życia, a także udzielenia porady czy skiero-
wania do właściwego specjalisty.  

 
Najlepsi studenci Wydziału Lekarskiego 

Absolwent Wydziału Lekarskiego, niezależnie od 
wykonywanego w praktyce zawodu, powinien w życiu 
zawodowym, społecznym i osobistym wyróżniać się 
uczciwością, prawością, wrażliwością na krzywdę 
ludzką i cierpienie drugiego człowieka; powinien po-
siadać umiejętność porozumiewania się z pacjentami i 
przedstawicielami innych zawodów; będąc lekarzem 
powinien przestrzegać zasad Kodeksu Etyki Lekar-

skiej, a w pracy badawczej dobrej praktyki naukowej. 
Taką postawą i takim zachowaniem sprawi, że społe-
czeństwo będzie postrzegać naszego absolwenta − 
lekarza jako wzór człowieka wykształconego, uczci-
wego, rzetelnego i szlachetnego”. 

 
W imieniu absolwentów Wydziału Lekarskiego  

przyrzeczenie lekarskie składali: Agnieszka Muszewska, 
Adrian Moroszko i Katarzyna Wieczorek  

– Mamy ogromną satysfakcję z tego – mówił pod-
czas uroczystości wręczenia dyplomów Dziekan Wy-
działu Lekarskiego dr hab. Adam Szeląg prof. nadzw. 
AM – że wieloletni wysiłek profesorów, nauczycieli aka-
demickich, praca studentów, dziś absolwentów, kończy 
się odbieraną od nich przysięgą Hipokratesa i symbo-
licznym przekazaniem młodym medykom uprawnień 
do wykonywania wolnego zawodu lekarza. Ponad 2500 
lat temu Ajschylos powiedział: „To nie przysięga spra-
wia, że wierzymy człowiekowi, ale człowiek, że wierzy-
my przysiędze”. Czy współczesny lekarz na co dzień, w 
swoim życiu zawodowym, pamięta o tej przysiędze, czy 
pamięta uroczystość, podczas której wypowiadał te 
słowa, oparte na zasadach przekazanych wszystkim 
lekarzom przez Hipokratesa. Nasi dzisiejsi absolwenci 
stojąc u progu swojej kariery zawodowej są pełni zapa-
łu. Głośno powtarzają te ważne, brzemienne w swojej 
treści zdania; czy są jednak w stanie zapamiętać je na 
całe życie zawodowe, a przede wszystkim przestrze-
gać tych zasad? Chcielibyśmy wszyscy, aby właśnie 
tak było. W naszej uczelni istnieje zwyczaj spotykania 
się na uroczystości odnowienia dyplomów lekarskich 
po 50 latach pracy zawodowej. Życzę Wam, abyście 
się wszyscy wtedy spotkali i abyście byli wszyscy 
szczęśliwi z dobrze wybranego zawodu i z dobrze 
spełnionego obowiązku.  

Uroczystość odbyła się 25 listopada.  
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2 grudnia 2005 r. w Auli Leopoldina dyplomy 
otrzymali dentyści. 

 

Władze wydziału Lekarsko-Stomatologicznego 

– I tak oto Wasz czas na Alma Mater we Wro-
cławiu się wypełnił – mówił do absolwentów Wydzia-
łu Lekarsko-Stomatologicznego dziekan dr hab. 
Tomasz Konopka prof. AM – Po pięcioletnich tru-
dach, uczestnictwie w ponad 4600 godzin zajęć, 
zdaniu 24 egzaminów, rozlicznych kolokwiów i zali-
czeniu 60 przedmiotów zamieniacie indeksy na dy-
plomy. W tym tak uroczystym dniu chciałbym Was 
pobudzić do refleksji. Opuszczacie mury renomo-
wanej uczelni! Pod względem długości trwania aka-
demickiej stomatologii w Polsce ustępujemy jedynie 
Collegium Medicum UJ.  

 

Alina Kępska uzyskała średnią 4,77 

Wasza Alma Mater (Matka Żywicielka) to Aka-
demia Medyczna we Wrocławiu. Napoleon Bona-
parte powiedział: „Przyszłość dziecka jest zawsze 
dziełem matki”. Każdy rozsądny człowiek wie, że o 
matce nigdy nie mówi się źle. Nie chcę w tak pod-
niosłym dniu, święcie Akademii, święcie Wydziału 
Lekarsko-Stomatologicznego mówić o rzeczach 
złych, tych minionych i spekulować o tych przy-
szłych. Dobrze wiecie, że skrzeczący świat Kafki 
jest za tymi oknami. My, jako nauczyciele akade-
miccy, staraliśmy się w tych warunkach w jakim 

przyszło nam nauczać, uzbroić was w maksimum 
wiedzy praktycznej i teoretycznej w służbie najpięk-
niejszej ze sztuk, dziele leczenia drugiego człowie-
ka. Pozostaniecie zawsze naszymi dziećmi. Część z 
Was z pewnością wyemigruje, inni zasilą korporację 
zawodową dentystów polskich, być może niektórzy 
pomyślą o pozostaniu na uczelni. 

 

Najlepsi dentyści: Alina Kępska, Paweł Kubasiewicz,  
Justyna Ilków i Ewelina Prokop 

Ja, jako dziekan wydziału, mam ambicję być 
„łowcą skalpów” i najlepszych z Was promować na 
studia doktoranckie, ponieważ to będzie najlepsza 
droga zostania nauczycielem akademickim. Zacho-
wajcie we wdzięcznej pamięci Das Haus unter dem 
grünem Kurbnis, czyli Kuźniczą 43/45. 

 
Również na największym wydziale naszej AM – 

Wydziale Zdrowia Publicznego, 16 grudnia zostały 
rozdane dyplomy. W tym roku otrzymło je 231 stu-
dentów fizjoterapii, ratownictwa medycznego i pie-
lęgniarstwa. 

Tekst i zdjęcia: Adam Zadrzywilski 
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Poszerza si ę baza laboratoryjna NAM  

 
 

Uroczystego otwarcia  
laboratorium mikrobiologicznego dokonali  

JM Rektor AM prof. Ryszard Andrzejak oraz  
wiceprezydent Wrocławia – Jarosław Obremski 
 
W kolejnym etapie przekazywania do użytku 

Centrum Klinicznego Nowej Akademii Medycznej 
przy ulicy Borowskiej, na Mikołaja, otwarto labora-
torium bakteriologiczne oraz pracownie amin bio-
gennych i Helicobacter pylori. Tym samym w 
kompleksie laboratoryjnym NAM będą działać już 
prawie wszystkie laboratoria i pracownie. Ostatnie 
laboratorium – biologii molekularnej, planuje się 
otworzyć na „Zajączka” – wiosną. Na wyposaże-
nie części laboratoryjnej NAM w najnowszą apa-
raturę i urządzenia wydane zostaną 2 mln złotych. 
Dzięki temu nasza Akademia będzie świadczyła 
usługi na najwyższym poziomie.  

 

 
 

Z pewnością za rok nową pracownię  
Helicobacter pylori odwiedzą nobliści,  

który odkryli tę bakterię. Będą oni uczestnikami 
kongresu gastroenterologicznego 

 
Nowe laboratorium bakteriologiczne, jako jedy-

ne we Wrocławiu, dysponuje szczepem aż dwóch 

tysięcy bakterii. Tym samym, jak to określił JM 
Rektor Andrzejak, został wzmocniony system 
obronny kraju, o co apelował wojewoda wrocław-
ski w związku z planem zabezpieczenia obronne-
go. Dzięki temu, jako jedyni w kraju i w tej części 
Europy, będziemy mogli oznaczać bakterię legio-
nelli, tę która jest wykorzystywana przy atakach 
terrorystycznych. 

Z kolei uruchomienie w kompleksie NAM pra-
cowni amin biogennych oznacza otwarcie możli-
wości do prowadzenia oznaczania wszelkiego 
rodzaju hormonów we krwi i moczu. Teraz dużo 
łatwiej będzie można wykrywać choćby choroby 
wtórnego nadciśnienia tętniczego. Do tej pory 
próbki badań chorych były wysyłane do Warsza-
wy. Pracownia Helicobacter pylori ułatwi prowa-
dzenie badania funkcji egzokrynnej trzustki i wą-
troby. Dzięki nowoczesnej aparaturze już w pro-
stym teście wydechowym, a więc bez konieczno-
ści pobierania wycinków, będzie można spraw-
dzać skuteczność leczenia eradykacyjnego. 

 

 
 

Przy okazji otwarcia nowej części laboratoryjnej  
JM Rektor Andrzejak, przed kamerami TV, mówił o 
dramatycznej sytuacji finansowej Szpitali Klinicznych, 
o proteście ich dyrektorów i konieczności zmniejsze-

nia zadłużenia, które już doszło do 216 mln zł.  
Teraz trzeba zrobić wszystko, aby zadłużenie nie 
rosło. Potrzebny jest nacisk społeczny, po to żeby 
dyrektor NFZ – Andrzej Woźny, zaczął rozmawiać  

o ich finansowaniu. Nie ma mowy o podpisaniu nie-
korzystnych kontraktów na świadczenie wysoko-

specjalistycznych usług medycznych. W stosunku 
do poprzednich kontraktów muszą być one podwyż-

szone minimum o 30 mln zł – mówił Rektor. 
 

Tekst i zdjęcia:  
Adam Zadrzywilski 
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Zarządzenie nr /XIV R/2005  
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia list opada 2005 r. 

w sprawie powołania komisji rektorskich na kadencj ę 2005–2008 
Na podstawie art. 66 ustawy z dnia  

27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. 2005.164.1365) oraz § 27 statutu Akademii 
Medycznej zarządzam co następuje:  
 

§1 
Powołuję na kadencję 2005–2008 następujące 

komisje rektorskie: 
 

Komisja ds. Szpitali Klinicznych,  
Lecznictwa i Laboratoriów 

 
Przewodnicz ący:  

1. dr hab. Jerzy Rudnicki prof. nadzw.  
Członkowie: 

2. dr hab. Jolanta Antonowicz-Juchniewicz  
3. prof. dr hab. Julia Bar  
4. dr hab. Wiktor Bednarz prof. nadzw.  
5. dr hab. Bożena Bidzińska-Speichert  
6. dr hab. Szymon Dragan  
7. dr Tomasz Fuchs  
8. dr hab. Grażyna Gościniak  
9. dr Waldemar Goździk  
10. dr hab. Marian Gryboś prof. nadzw.  
11. prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak  
12. dr Marta Misiuk-Hojło  
13. dr Piotr Hudziec  
14. dr Wojciech Jaworski  
15. prof. dr hab. Włodzimierz Jarmundowicz  
16. dr hab. Bernarda Kazanowska  
17. prof. dr hab. Jerzy Kołodziej  
18. prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski  
19. dr hab. Wojciech Kustrzycki prof. nadzw.  
20. dr Zbigniew Machaj  
21. dr Grażyna Szybejko-Machaj  
22. prof. dr hab. Walentyna Mazurek  
23. dr Eleonora Mess  
24. dr Ewa Nienartowicz  
25. dr Bogusław Pałczyński  
26. dr hab. Bernard Panaszek prof. nadzw.  
27. dr Elżbieta Poniewierka  
28. dr Maciej Przestalski  
29. dr Małgorzata Radwan-Oczko  
30. prof. dr hab. Jerzy Rabczyński  
31. prof. dr hab. Roman Rutowski  
32. dr Zbigniew Sajewicz  
33. dr hab. Jan Skóra  
34. dr Aleksandra Steinmetz-Beck  
35. dr Lesław Sozański  
36. prof. dr hab. Jolanta Świątek-Kozłowska  
37. dr Alicja Widerska-Kurzawa  
38. prof. dr hab. Dariusz Wołowiec  
39. dr Marek Woytoń  

40. prof. dr hab. Mieczysław Woźniak  
41. dr hab. Romuald Zdrojowy prof. nadzw.  

Przedstawiciel NSZZ „Solidarno ść”:  
42. dr Hanna Głębowska-Halawa  

Przedstawiciel NSZZ „Solidarno ść 80”:  
43. dr Adam Kłak  

Przedstawiciel ZNP:  
44. lek. dent. Włodzimierz Szczepankiewicz  

Obsługę posiedzeń Komisji prowadzić będzie 
Główny Specjalista ds. Szpitali Klinicznych. 

 
Zespół ds. Restrukturyzacji Uczelni  

i Szpitali Klinicznych 
 
Przewodnicz ący:  

1. dr hab. Jerzy Rudnicki prof. nadzw.  
Członkowie: 

2. prof. dr hab. Julia Bar  
3. dr hab. Grażyna Bednarek-Tupikowska  
4. prof. dr hab. Ludmiła Borodulin-Nadzieja  
5. dr hab. Andrzej Dorobisz prof. nadzw.  
6. dr hab. Szymon Dragan  
7. prof. dr hab. Rajmund Adamiec  
8. prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak  
9. prof. dr hab. Andrzej Karmowski  
10. prof. dr hab. Jerzy Kołodziej  
11. dr hab. Tomasz Konopka prof. nadzw.  
12. prof. dr hab. Jan Kornafel  
13. prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski  
14. prof. dr hab. Andrzej Milewicz  
15. dr hab. Halina Milnerowicz prof. nadzw.  
16. dr hab. Bernard Panaszek prof. nadzw.  
17. prof. dr hab. Andrzej Steciwko  
18. dr hab. Adam Szeląg prof. nadzw.  
19. dr hab. Andrzej Szuba  
20. dr Grażyna Szybejko-Machaj  
21. prof. dr hab. Zygmunt Zdrojewicz  

Przedstawiciel NSZZ „Solidarno ść”:  
22. dr Ewa Mróz  

Przedstawiciel NSZZ „Solidarno ść 80”:  
23. dr Adam Kłak  

Przedstawiciel ZNP:  
24. dr Tatiana Szymczak  

Obsługę posiedzeń Zespołu prowadzić będzie 
Główny Specjalista ds. Szpitali Klinicznych. 

 
Komisja ds. Współpracy z Zagranic ą 

 
Przewodnicz ący:  

1. dr hab. Piotr Ziółkowski prof. nadzw.  
Członkowie: 

2. prof. dr hab. Rajmund Adamiec  
3. dr hab. Bożena Bidzińska-Speichert  
4. prof. dr hab. Anna Długosz  
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5. prof. dr hab. Antonina Harłozińska-Szmyrka  
6. dr hab. Marek Jutel prof. nadzw.  
7. dr hab. Tomasz Konopka prof. nadzw.  
8. prof. dr hab. Jan Kornafel  
9. mgr Elżbieta Kwaśnik  
10. prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas  
11. prof. dr hab. Maria Podolak-Dawidziak  
12. dr Zbigniew Sajewicz  
13. prof. dr hab. Maria Sąsiadek  
25. dr Marcin Stańda  
26. dr hab. Andrzej Szuba  
27. prof. dr hab. Ludmiła Waszkiewicz  
28. dr hab. Wanda Wojtkiewicz-Rok prof. nadzw.  
29. prof. dr hab. Jerzy Zalewski  
30. dr hab. Lidia Usnarska-Zubkiewicz  

Przedstawiciel NSZZ „Solidarno ść”:  
31. prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko  

Przedstawiciel NSZZ „Solidarno ść 80”:  
32. dr Jerzy Karwacki  

Przedstawiciel ZNP:  
33. dr Zbigniew Sroka  

Obsługę administracyjną prowadzi Zespół ds. 
Współpracy z Zagranicą. 

 
Rektorska Komisja Socjalno-Mieszkaniowa 

 
Przewodnicz ący:  

1. dr Krystian Blok  
Członkowie: 

2. dr Anna Bohdanowicz-Pawlak  
3. dr Jan Cader  
4. dr Marek Cegielski  
5. dr Jarosław Drobnik  
6. mgr Maria Krystyna Dziedziul  
7. dr Beata Jołda-Mydłowska  
8. dr Wiesława Karnas-Kalemba  
9. dr Jan Korzeniewski  
10. dr Anna Merwid-Ląd  
11. dr hab. Janusz Mierzwa prof. nadzw.  
12. dr hab. Krystyna Pawlas prof. nadzw.  
13. mgr Anna Szymańska  
14. dr n. med. Donata Urbaniak-Kujda  
15. dr Jacek Winowski  
16. lek. Marta Matusiak  

Przedstawiciel NSZZ „Solidarno ść”:  
17. dr Teresa Skarżyńska-Hetmaniuk  

Przedstawiciel NSZZ „Solidarno ść 80”:  
18. mgr Danuta Kalita  

Przedstawiciel ZNP:  
19. dr Tatiana Szymczak  

Obsługę administracyjną prowadzi Sekcja So-
cjalna.  

 
Zespół ds. Szkolenia Podyplomowego 

 
Przewodnicz ący:  

1. dr hab. Wiktor Bednarz prof. nadzw.  
Członkowie: 

2. dr hab. Maria Boratyńska prof. nadzw.  

3. dr hab. Andrzej Dorobisz prof. nadzw.  
4. dr Jerzy Garcarek  
5. dr hab. Krzysztof Grabowski prof. nadzw.  
6. dr hab. Halina Grajeta  
7. dr hab. Bernarda Kazanowska  
8. dr Magdalena Koszewicz  
9. dr Marta Negrusz-Kawecka  
10. dr hab. Krystyna Pawlas prof. nadzw.  
11. prof. dr hab. Maria Podolak-Dawidziak  
12. dr Maciej Przestalski  
13. dr Andrzej Stawarski  
14. dr Zbigniew Sztuba  
15. prof. dr hab. Dariusz Wołowiec  
16. dr Tomasz Wróbel  
17. prof. dr hab. Danuta Zwolińska  

Przedstawiciel NSZZ „Solidarno ść”:  
18. dr Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska  

Przedstawiciel NSZZ „Solidarno ść 80”:  
19. dr Bogdan Czapiga  

Przedstawiciel ZNP:  
20. dr hab. Jerzy Błaszczuk  

Obsługę administracyjną prowadzi Dziekanat 
Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego. 

 
Komisja ds. Wynalazczo ści 

 
Przewodnicz ący:  

1. dr hab. Stanisław Ryng prof. nadzw.  
Członkowie: 

2. mgr Danuta Andrzejak  
3. dr hab. Marek Bochnia  
4. dr Grzegorz Chmiel  
5. dr Wojciech Dziewiszek  
6. dr Maciej Kawala  
7. dr Radosław Kempiński  
8. dr Jadwiga Łapińska  
9. dr Sławomir Makacewicz  
10. dr Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska  
11. dr Małgorzata Matusiewicz  
12. mgr Marcin Mączyński  
13. prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas  
14. dr Marek Murawski  
15. prof. dr hab. Maciej Zabel  

Przedstawiciel NSZZ „Solidarno ść”:  
16. mgr inż. Paweł Golusik  

Przedstawiciel NSZZ „Solidarno ść 80”:  
17. dr Andrzej Wilczyński  

Przedstawiciel ZNP:  
18. dr Piotr Pelczar  

Obsługę posiedzeń Komisji prowadzi Zespół ds. 
Wynalazczości i Ochrony Patentowej.  

 
Zespół ds. Akredytacji 

 
Przewodnicz ący:  

1. dr hab. Mariusz Zimmer prof. nadzw.  
Członkowie: 

2. dr Anna Affelska-Jercha 
3. dr hab. Grażyna Bednarek-Tupikowska  
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4. dr Paweł Domosławski  
5. dr hab. Kazimierz Gąsiorowski prof. nadzw.  
6. dr hab. Grażyna Gościniak  
7. dr hab. Halina Grajeta  
8. prof. dr hab. Urszula Kaczmarek  
9. prof. dr hab. Alicja Kędzia  
10. dr hab. Tomasz Konopka prof. nadzw.  
11. dr hab. Danuta Kwiatkowska prof. nadzw.  
12. dr hab. Tadeusz Łukieńczuk prof. nadzw.  
13. dr hab. Bernard Panaszek prof. nadzw.  
14. dr Małgorzata Rusiecka  
15. prof. dr hab. Andrzej Steciwko  
16. dr hab. Adam Szeląg prof. nadzw.  
17. dr Tomasz Wróbel  
18. stud. Piotr Burdach  
19. stud. Olga Danielak  
20. stud. Katarzyna Dębska  
21. stud. Dariusz Jacoszek  
22. stud. Krzysztof Nowak  

Przedstawiciel NSZZ „Solidarno ść”:  
23. prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko  

Przedstawiciel NSZZ „Solidarno ść 80”:  
24. dr Jerzy Karwacki  

Przedstawiciel ZNP:  
25. dr Krystian Porwolik  

Obsługę administracyjną prowadzi Zespół Ob-
sługi Prorektorów, Sekretariat Prorektora ds. Dydak-
tyki.  

 
Zespół ds. Promocji Uczelni 

 
Przewodnicz ący:  

1. dr Wiktor Kuliczkowski  
Członkowie: 

2. dr Anil Agrawal  
3. dr hab. Jolanta Antonowicz-Juchniewicz  
4. prof. dr hab. Julia Bar  
5. dr med. Bogusław Beck  
6. prof. dr hab. Jadwiga Biernat  
7. dr hab. Marek Bochnia  
8. dr Justyna Brasuń  
9. dr Szymon Brużewicz  
10. dr Małgorzata Czyżewska  
11. dr Małgorzata Matusiewicz  
12. dr Marek Pelczar  
13. dr Rafał Poręba  
14. dr Tomasz Pytrus  
15. dr Ewa Salomon  
16. lek. med. Igor Wolniakowski  
17. dr Tomasz Zatoński  
18. stud. Piotr Burdach  
19. stud. Krzysztof Nowak  

Przedstawiciel NSZZ „Solidarno ść”:  
20. dr Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska  

Przedstawiciel NSZZ „Solidarno ść 80”:  
21. dr Adam Kłak  

Przedstawiciel ZNP:  
22. dr Aleksander Pietkiewicz  

Obsługę administracyjną prowadzi doradca ds. 
promocji uczelni  

 
§2 

Traci moc zarządzenie nr 4/XIV R/2005 Rektora 
Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 19 paź-
dziernika 2005 r.  

 
§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

Rektor 
Akademii Medycznej 

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak 

*  *  * 
Na podstawie § 26 ust. 2 lit. e Statutu Akademii 

Medycznej we Wrocławiu JM Rektor na wniosek 
Redaktora Naczelnego „Advances in Clinical and 
Experimental Medicine” powołał Kolegium redakcyj-
ne czasopisma w składzie: 
 
Przewodnicz ący: 

prof. dr hab. Leszek Paradowski  
Sekretarz Redakcji: 

prof. dr hab. Marta Strutyńska-Karpińska 
Zastępca Sekretarza Redakcji: 

dr Katarzyna Błachut 
Członkowie: 

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak 
prof. dr hab. Sławomir Bagłaj 
prof. dr hab. Alicja Chybicka 
dr hab. Tadeusz Dobosz 
prof. dr hab. Irena Frydecka 
prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak 
prof. dr hab. Antonina Harłozińska-Szmyrka 
prof. dr hab. Stanisław Jankowski 
prof. dr hab. Marek Jutel 
prof. dr hab. Marian Klinger 
prof. dr hab. Wojciech Kustrzycki 
prof. dr hab. Walentyna Mazurek 
prof. dr hab. Andrzej Milewicz 
prof. dr hab. Józef Nicpoń 
prof. dr hab. Janusz Patkowski 
prof. dr hab. Dariusz Patrzałek 
prof. dr hab. Ryszard Podemski 
prof. dr hab. Maria Podolak-Dawidziak 
prof. dr hab. Anna Przondo-Mordarska 
prof. dr hab. Marek Sąsiadek 
prof. dr hab. Andrzej Steciwko 
prof. dr hab. Adam Szeląg 
prof. dr hab. Maria Warwas 
dr hab. Wanda Wojtkiewicz-Rok prof. nadzw. 
prof. dr hab. Mieczysław Woźniak 
prof. dr hab. Marek Woźniewski 
prof. dr hab. Maciej Zabel 
prof. dr hab. Marek Ziętek 
prof. dr hab. Romuald Zdrojowy 
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Czekamy na Konferencj ę Zarządu Głównego  
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego 
W dniach od 18 do 20 stycznia 2006 r. we Wro-

cławiu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja 
Stomatologiczna. Będzie ona poświęcona szeroko 
rozumianej profilaktyce stomatologicznej oraz za-
grożeniom cywilizacyjnym, które mają duży wpływ 
na narząd żucia. Pomysł zorganizowania takiej kon-
ferencji – jak usłyszeliśmy od Dziekana Wydziału 
Lekarsko-Stomatologicznego prof. Tomasza Ko-
nopki, podpowiedziało samo życie. Bardzo alarmu-
jąca staje się bowiem sytuacja epidemiologiczna, 
głównie jeśli chodzi o występowanie próchnicy w 
Polsce. Wskaźniki próchnicy, szczególnie u dzieci 
sześcio- i dwunastoletnich są niepokojące. W nie-
których regionach kraju jesteśmy na poziomie kra-
jów trzeciego świata. Pilnie potrzebne są radykalne 
działania zmierzające do wdrożenia programów 
zapobiegania próchnicy. W naszym kraju powstało 
wiele programów profilaktycznych odwołujących się 
do wzorców skandynawskich i niemieckich. Problem 
wdrażania w praktyce właśnie tych programów ma 
być głównym celem międzynarodowego spotkania 
stomatologów we Wrocławiu. 

 

U polskich dzieci ponad cztery zęby stałe są z próchnicą, 
mają wypełnienie lub są usunięte z powodu próchnicy  

 

– Wiemy – mówi prof. Tomasz Konopka – że 
obecnie tak zwany współczynnik PUW u dwunastolat-
ków waha się w Polsce w granicach 4,3, czyli ponad 
cztery zęby stałe są z próchnicą, z wypełnieniem lub 
usunięte z powodu próchnicy. To średnia ogólnopol-
ska. Jeśli popatrzymy na wyniki ostatnich badań epi-
demiologicznych, to wyraźnie widać zróżnicowanie, 
jeżeli chodzi o występowanie próchnicy w kraju. Są 
województwa takie jak opolskie, dla których współ-
czynnik PUW jest na poziomie 2,7–2,9. Są regiony, w 
których odnotowuje się PUW zdecydowanie powyżej 
5. Wynik powyżej 4,4 jest bardzo zły. Tyle odnotowuje 
się w krajach trzeciego świata. Niestety, co muszę 
powiedzieć z przykrością, w ostatnim okresie trudno 
jest nam oddalić się od tej zatrważającej średniej. Je-
żeli chodzi o występowanie próchnicy u dzieci, to 
mamy w tej chwili jeden z najwyższych współczynni-
ków w Europie. Pilnie więc są potrzebne zdecydowa-
ne i skuteczne działania poprawiające tę sytuację. 
Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Ciągle jesz-
cze zbyt mała jest wiedza co do zachowań prozdro-
wotnych, głównie opanowanie zasad właściwej higie-
ny jamy ustnej. Winne temu są również przekształce-
nia w służbie zdrowia, np. likwidacja gabinetów stoma-
tologicznych w szkołach.  
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To też profilaktyka  

W naszej sytuacji, mając na uwadze zróżnicowany 
wskaźnik PUW, odpowiednie programy zapobiegania 
próchnicy trzeba będzie wdrażać na poziomach re-
gionalnych. Chodzi tu głównie o tzw. ścianę wschod-
nią, gdzie sytuacja jest dramatycznie zła. Tam, przy 
dużym zubożeniu, niska jest nie tylko świadomość 
konieczności prowadzenia działań profilaktycznych, 
ale i rzadkie korzystanie z usług stomatologicznych.  

– Wrocławska konferencja stomatologiczna – mówi 
prof. Tomasz Konopka – oprócz próchnicy będzie doty-
czyła także innych wątków w profilaktyce stomatologicz-
nej, np. drugiej choroby społecznej, z którą stomatolog 
styka się najczęściej, jaką jest choroba przyzębia. Co do 
występowania periodontopatii u osób dorosłych sytuacja 
jest lepsza niż w przypadku próchnicy. Osiągamy tu 
standard średnioeuropejski, czyli około 6–8% osób w 
wieku 35–44 lata ma zaawansowane zapalenie przyzę-
bia, wymagające kompleksowego leczenia specjali-
stycznego. Niepokojący jest 4% bezzębny odsetek Po-
laków w tym wieku. Trzecim, równie ważnym zagadnie-
niem, którym chcemy się zająć, jest sytuacja epidemio-
logiczna i profilaktyka chorób nowotworowych jamy ust-
nej. Konferencja będzie miała wymiar interdyscyplinar-
ności, będzie polem wymiany doświadczeń pedodon-
tów, ortodontów, periodontologów, chirurgów stomatolo-

gicznych i specjalistów stomatologii zachowawczej. 
Uczestniczyć będą również lekarze spoza dyscyplin 
stomatologicznych. W ciągu dwóch dni obrad zostanie 
zaprezentowanych ponad siedemdziesiąt referatów, w 
sześciu sesjach tematycznych. Zamierzamy przeprowa-
dzić dyskusje okrągłego stołu na temat perspektyw po-
prawy zdrowia jamy ustnej Polaków, na którą chcemy 
zaprosić przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i NFZ. 
Konferencja będzie okazją praktycznego wskazania 
miejsc i elementów, które można i trzeba poprawić, po to 
aby zła sytuacja epidemiologiczna w Polsce, dotycząca 
występowania stomatologicznych chorób społecznych, 
zdecydowanie się poprawiła. Omówione zostaną mode-
lowe programy profilaktyki próchnicy, np. program PRE-
PO-NAT dla dzieci od 0,5 do 3 lat zaproponowany przez 
prof. Trykowskiego z Warszawy. Dotyczy on także ko-
biet w ciąży, sposobów zwalczania u nich drobnoustro-
jów próchnicotwórczych, które nadkażają jamę ustną 
nowo narodzonego dziecka. Jest to nowatorska strate-
gia wczesnego zapobiegania próchnicy, warta szerokiej 
popularyzacji. 

Głównym organizatorem konferencji jest Zarząd 
Główny Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, 
przewodniczącym komitetu organizacyjnego jest Pre-
zydent PTS prof. Marek Ziętek. Za program naukowy 
konferencji odpowiadają profesor T. Konopka i pani 
profesor Urszula Kaczmarek. Patrząc na program tej 
wrocławskiej konferencji stomatologicznej, trzeba 
przyznać, że zapowiada się ona bardzo interesująco. 
Jej organizatorzy mówią o ogromnym zainteresowaniu 
lekarzy praktyków. Do Wrocławia z tej okazji ma przy-
jechać ponad 400 uczestników z kraju i zagranicy. 
Każdą sesję poprzedzą wystąpienia uznanych euro-
pejskich autorytetów w profilaktyce stomatologicznej. 
Dowiemy się jak do tego problemu podchodzi się w 
krajach, które uzyskały już cele globalne WHO/FDI z 
zakresu zdrowia jamy ustnej. Organizatorzy liczą 
przede wszystkim na bardzo szerokie zainteresowa-
nie lekarzy dentystów pierwszego kontaktu, którzy są 
głównym adresatem tego przedsięwzięcia. 

Tekst i zdjęcia: Adam Zadrzywilski 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Konferencja „Enzym y glikolizy/glikoneogenezy  
– od Lwowa do Wrocławia” 

W Katedrze i Zakładzie Biochemii Lekarskiej AM 
w dniach 17–18 listopada 2005 r. odbyła się konfe-
rencja poświęcona enzymom przemiany glukozy. 
Zorganizowano ją pod patronatem Wrocławskiego 
Oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, 
w ramach obchodzonego w bieżącym roku 60-lecia 
nauki polskiej we Wrocławiu. Było to środowiskowe 
spotkanie biochemików zajmujących się badaniami 
enzymów glikolizy/glikoneogenezy, prowadzonymi 
w zespołach naukowych wrocławskich uczelni: Uni-
wersytetu, Politechniki, Akademii Medycznej i Insty-
tutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. 

Badania nad przemianą glukozy w komórkach róż-
nych tkanek człowieka i niższych organizmów rozwi-
nął w powojennym Wrocławiu prof. Tadeusz Bara-
nowski – uczeń i współpracownik prof. Jakuba Parna-
sa na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie. 

W czasie obrad słuchacze mogli zapoznać się z 
głównymi nurtami zainteresowań naukowych i osią-
gnięciami biochemików tworzących wrocławską 
szkołę enzymologiczną. Dwudziestu prelegentów w 
swych wystąpieniach przedstawiło realizowane 
obecnie problemy badawcze dotyczące różnych 
etapów glikolizy/glikoneogenezy w ustroju człowie-
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ka, niższych ssaków, bakterii, grzybów. Wykazano 
nowe, interesujące funkcje tych białek enzymatycz-
nych w komórkach różnych organizmów. 

 

Wykład inauguracyjny prof. Janiny Kwiatkowskiej-
Korczak o roli prof. Tadeusza Baranowskiego i jego 

uczniów w rozwoju badań nad komórkowym metaboli-
zmem glukozy – na ekranie prof. J. Parnas w otoczeniu 

swoich współpracowników we Lwowie 

 

Dr Dariusz Rakus z Zakładu Fizjologii Zwierząt Uniwersy-
tetu Wrocławskiego wyjaśnia zjawisko interakcji mięśnio-

wej fruktozo-1,6-bisfosfatazy z innymi białkami we-
wnątrzkomórkowymi  

 

Badania zmian strukturalnych aldolazy pod wpływem 
różnych czynników przedstawił dr Piotr Dobryszycki z 
Międzywydziałowego Zakładu Biochemii Politechniki 

Wrocławskiej 

 

O wielofunkcyjności enzymów glikolitycznych mówiły:  
dr Anna Marcinkowska i dr Jadwiga Pietkiewicz (Katedra 

Biochemii Lekarskiej AM) 

 

Dr Irena Kustrzeba-Wójcicka przedstawiła alergenne 
własności enolazy grzybów pleśniowych (Katedra Bio-

chemii Lekarskiej AM) 
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Prezentacja dr. Grzegorza Terleckiego z Katedry Bio-
chemii Lekarskiej AM na temat oddziaływań enzymów 

glikolitycznych z lipidami błon biologicznych  

 

Metody tworzenia przestrzennych modeli oddziaływania 
cząsteczek enzymów z różnymi ligandami zaprezentował 
dr Borys Szefczyk z Zakładu Modelowania Molekularne-

go Politechniki Wrocławskiej  

 

Dyskusje w bibliotece Katedry Biochemii Lekarskiej pod-
czas przerw w obradach: prof. Andrzej Gamian z Instytutu 
Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, prof. Andrzej 
Sokalski i dr Piotr Dobryszycki z Politechniki Wrocławskiej 

Duże zainteresowanie słuchaczy wzbudziły 
nowoczesne techniki stosowane w badaniach en-
zymologicznych: metoda spektrometrii w typowa-
niu miejsc modyfikacji molekuł białkowych, prak-
tyczne zastosowanie powierzchniowego rezonan-
su plazmonowego w badaniach oddziaływań czą-
steczek biologicznych, wykorzystanie zaawanso-
wanych programów informatycznych do modelo-
wania przestrzennych interakcji enzymów z róż-
nymi ligandami.  

Konferencję zaszczycili swoją obecnością wielo-
letni współpracownicy prof. Tadeusza Baranowskie-
go, późniejsi założyciele i kierownicy nowych pla-
cówek biochemicznych w uczelniach wrocławskich. 
Wielką Ich zasługą jest ukazanie nowych, interesu-
jących horyzontów myślowych młodszym genera-
cjom pracowników naukowych i dalszy rozwój ba-
dań enzymów przemiany glukozy. 

 

 
Wystawa poświęcona historii badań enzymologicznych w 
Katedrze Biochemii Lekarskiej budziła żywe zaintereso-
wanie uczestników i gości honorowych – na zdjęciu od 
lewej: prof. Aleksandra Kubicz (UW), dr hab. Elżbieta 
Wolna (AM), prof. Janina Kwiatkowska-Korczak (AM), 
prof. Elwira Lisowska (IITD PAN), prof. Bronisława Mo-

rawiecka i prof. Andrzej Morawiecki (UW) 
 

Bardzo ważne i satysfakcjonujące jest, że w ob-
radach i prezentacjach licznie uczestniczyli nasi 
młodsi koledzy i koleżanki – asystenci, doktoranci i 
studenci. Spotkanie to otworzyło szersze możliwości 
wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projek-
tów badawczych, zaistniała również potrzeba cy-
klicznej kontynuacji takich konferencji. 

Sponsorem konferencji była firma Bio-Rad Pol-
ska – ekspozycja tej firmy towarzyszyła obradom. 

 
Jadwiga Pietkiewicz 
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Ogólnopolski Zjazd Delegatów Mi ędzynarodowego  
Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland 

 
W dniach 11–13 listopada 2005 r. w Pensjonacie 

Jana Pawła II na Ostrowie Tumskim odbył się Ogól-
nopolski Zjazd Delegatów Międzynarodowego Sto-
warzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland. 
Wzięło w nim udział 150 studentów wszystkich aka-
demii medycznych z całej Polski. Honorowy patro-
nat nad spotkaniem objął JM Rektor prof. Ryszard 
Andrzejak. W piątek, 11 listopada, zjazd otworzył 
Prorektor ds. Dydaktyki prof. Mariusz Zimmer, w 
drugim dniu zjazdu prof. Dariusz Patrzałek wygłosił 
wykład na temat transplantologii. Serdecznie dzię-
kujemy Panom Profesorom za uświetnienie swoją 
obecnością naszego spotkania. 

Ogólnopolskie Zjazdy IFMSA-Poland, nazywane 
również Zgromadzeniem Delegatów, są organizo-
wane dwa razy w roku: wiosną i jesienią, przy czym 
spotkanie jesienne jest spotkaniem sprawozdaw-
czo-wyborczym, na którym wybiera się nowe władze 
Stowarzyszenia. Prawo głosu mają jedynie delega-
ci. Każdy oddział przedstawia jednego delegata, 
pozostali uczestnicy Zjazdu mogą brać udział w 
sesjach i posiedzeniach bez prawa głosu.  

W ponad pięćdzisięcioletniej historii IFMSA-
Poland Wrocław dopiero po raz drugi podjął się or-
ganizacji tego prestiżowego spotkania. Pragniemy 
szczególnie podziękować Akademii Medycznej we 
Wrocławiu, English Division, Fundacji Akademii Me-
dycznej oraz Wydawnictwu Urban&Partner za 
wsparcie finansowe i rzeczowe naszego Zjazdu. 
Według opinii uczestników było to najlepiej zorgani-
zowane spotkanie od wielu lat. 

Mamy ogromną nadzieję, że wsparcie wrocław-
skiego oddziału IFMSA-Poland przez naszą Alma 
Mater w jeszcze większym stopniu przyczyni się do 
osiągnięcia sukcesów warsztatów, konferencji i po-
dobnych spotkań organizowanych przez Oddział 
Wrocław IFMSA-Poland. 

Małgorzata Ilnicka 
Prezydent Oddziału Wrocław  

IFMSA-Poland 

Wrocław, 28 listopada 2005 r. 
 

 

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENE STUDENTÓW MEDYCYNY IFMSA- Poland 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Me-

dycyny IFMSA-Poland  jest organizacją zrzeszającą 
studentów medycyny i młodych lekarzy z terenu Rze-
czypospolitej Polskiej. Jest zrzeszeniem apolitycznym, 
samorządnym i trwałym o celach niezarobkowych. 

IFMSA-Poland należy do Międzynarodowej Fe-
deracji Stowarzyszeń Studentów Medycyny IFMSA 
(International Federation of Medical Students' Asso-
ciations), organizacji skupiającej oddziały krajowe 
takie jak IFMSA-Poland z całego niemal świata. 

IFMSA jest najwi ększą na świecie organizacj ą 
studenck ą i należą do niej studenci z 91 państw  
przez organizacje krajowe. W sumie w ramach 
IFMSA działa 1,7 miliona młodych ludzi na świe-
cie  Siedzibą IFMSA jest Ferney-Voltaire Cedex 
France, na przedmieściach Genewy. Siedziba ta 

jest wspólna z Międzynarodowym Stowarzyszeniem 
Lekarzy. Organem nadzorującym pracę Federacji i 
zarządu jest Komisja Rewizyjna. Cała struktura 
IFMSA została podzielona na komitety (Standing 
Committee), których jest sześć: 

SCOPE – Professional Exchange – zajmuje się 
organizowaniem wymiany studenckiej w ramach 
letnich praktyk zagranicznych. Co roku ponad 5000 
młodych ludzi podróżuje po świecie w ramach tego 
programu, zdobywając doświadczenia zawodowe, 
poznając nowe kultury, obyczaje, nawiązując kon-
takty z ludźmi z całego świata. 

SCORE – Research Exchange – w ramach pro-
gramu tego komitetu są organizowane wyjazdy za-
graniczne studentów w celach naukowych. Studenci 
wyjeżdżają do innego państwa, aby pisać lub konty-
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nuować pracę naukową rozpoczętą w swoim kraju. 
Pod opieką znakomitych profesorów pogłębiają 
swoją wiedzę, a doświadczenie tam zdobyte mogą 
wykorzystać w swojej przyszłej pracy zawodowej. 

SCOPH – Public Health - obejmuje wszystko, co 
jest związane ze zdrowiem publicznym. Organizo-
wane są akcje uświadamiające dla ludności, podno-
szące poziom edukacji zdrowotnej społeczeństwa. 
Odbywają się kampanie walki z uzależnieniami (an-
tytytoniowe, antyalkoholowe, antynarkotykowe). W 
ramach projektów SCOPH są organizowane akcje 
humanitarne dla ludzi szczególnie biednych i po-
trzebujących pomocy w sytuacjach kryzysowych. 
Organizowana jest pomoc konkretnym wioskom w 
Indiach, Sudanie, Rwandzie czy Panamie. 

SCOME – Medical Education – zajmujący się 
szeroko pojętą edukacją medyczną, organizowa-
niem konferencji, warsztatów mających na celu 
podniesienie kwalifikacji, poszerzenie wiedzy i zdo-
bycie nowych doświadczeń przez studentów. Ujed-
nolicenie i ulepszenie programów nauczania na 
wydziałach lekarskich, tak aby studia jak najlepiej 
przygotowywały do przyszłego zawodu. 

SCORA – Reproductive Health Including AIDS – 
głównym celem działania SCORA jest podniesienie 
świadomości i wiedzy społeczeństwa na tematy zwią-
zane z wychowaniem seksualnym i chorobami prze-
noszonymi drogą płciową, w szczególności prewencją 
AIDS. Każde państwo dostosowuje swoje działania do 
lokalnych potrzeb (inne są one w Pakistanie niż np. w 
Polsce), a także organizuje akcje o szerszym, mię-
dzynarodowym zakresie działania. 

SCORP – Refugees and Peace – zajmuje się pro-
blemami uchodźców na świecie i staraniami o pokój 
na świecie. Organizowane są wioski dla uchodźców, 
akcje pomocy humanitarnej, a także kampanie prze-
ciw wojnie nuklearnej czy minom lądowym. 

W ramach wszystkich komitetów organizuje się 
letnie szkoły medycyny. Można wyjechać do Egiptu 
uczyć się medycyny tropikalnej, do Holandii onkolo-
gii, a do Chorwacji medycyny podwodnej. Organi-
zowane są też liczne seminaria, warsztaty. 

IFMSA od roku 1969  jest organizacją uznaną i 
współpracuj ącą z WHO. Na dzień dzisiejszy do 
partnerów IFMSA nale żą m.in.: UNESCO, UNICEF, 
UNIDS, UNFPA, UNHCR. Międzynarodowe walne 
zebrania członków IFMSA odbywają się dwa razy w 
roku, w marcu i sierpniu. Są to tygodniowe spotkania, 
na których podpisuje się kontrakty na wymiany stu-
denckie, opracowuje się nowe projekty, przedstawia 
się sprawozdania z programów już działających. Stu-
denci wymieniają się także wiedzą medyczną, prezen-
tują swoje zwyczaje, kultury. Spotkania sierpniowe są 
jednocześnie zebraniami sprawozdawczo-
wyborczymi. W bieżącym roku w sierpniowym spotka-
niu w Egipcie (AM-Egipt Hurgada) wzięło udział 
dwóch studentów z wrocławskiej Akademii Medycz-
nej: Bartłomiej Czapla i Maciej Krankowski (studenci 
czwartego roku wydziału lekarskiego). 

Przynale żność do organizacji jest dobrowolna  i 
każdy student medycyny i młody lekarz może stać 
się jej członkiem po wypełnieniu deklaracji człon-
kowskiej. Stowarzyszenie ma swoje oddziały na 
wszystkich 11 Akademiach Medycznych w Pol-
sce . Obecnie jest około 500 członków  i w najbliż-
szych planach jest powiększenie tej liczby nie tylko 
o studentów Wydziałów Lekarskich. 

Organem zarządzającym IFMSA-Poland jest Za-
rząd Główny, na czele którego stoi prezydent. Or-
ganem nadzorującym jest Komisja Rewizyjna. Za-
rząd Stowarzyszenia jest wybierany raz w roku na 
walnym zebraniu, zwanym Zgromadzeniem Ogól-
nym. Spotkania takie odbywają się dwa razy w roku: 
jesienią i wiosną, przy czym spotkanie jesienne jest 
zebraniem sprawozdawczo-wyborczym. W tym roku 
Oddział Wrocław podjął się po raz drugi w ponad 
pięćdziesięcioletniej historii organizowania tego pre-
stiżowego spotkania. Ponieważ liczba członków jest 
dość duża, głos stanowiący w wyborach i głosowa-
niach mają jedynie delegaci (każdy oddział przed-
stawia jednego delegata, zwykle jest nim prezydent 
oddziału), każdy członek stowarzyszenia może jed-
nak wziąć udział w zebraniu bez prawa głosu. 

Koordynacją poszczególnych komitetów stałych 
(SCORA, SCOPH, SCORP etc.) zajmują się Koor-
dynatorzy Narodowi (NORA, NPO, NORP etc.), na 
poziomie lokalnym natomiast koordynatorzy lokalni 
(LORA, LPO, LORP etc.). Struktura zarządu na po-
ziomie lokalnym jest podobna do krajowej: na czele 
oddziału stoi prezydent, w skład zarządu wchodzi 
również sekretarz i skarbnik.  

Jednym z głównych programów w ramach dzia-
łalności IFMSA-Poland jest organizacja praktyk za-
granicznych. Co roku ponad 300 polskich studen-
tów wyje żdża na praktyki zagraniczne  i tyle samo 
gościmy studentów z innych państw. Drugim projek-
tem jest wymiana naukowa. Tu ilość wyjeżdżają-
cych studentów jest dużo mniejsza – około 30, ale 
są to wyjazdy wymagające dużej wiedzy z danej 
dziedziny medycyny.  

W ramach projektów Edukacji Medycznej stu-
denci biorą aktywny udział w tworzeniu i ulepszaniu 
programów nauczania na Wydziałach Lekarskich, 
organizowane są Ogólnopolskie Dni Edukacji Me-
dycznej, liczne warsztaty, konferencje.  

W projektach Zdrowia Publicznego przeprowa-
dzane są kampanie antytytoniowe i antyalkoholowe. 
Organizowane są obchody Światowego Dnia Zdro-
wia – ostatnie pod hasłem zdrowia psychicznego. 
Odbyły się liczne warsztaty i wykłady. Studenci sta-
rają się też pomóc w walce z AIDS, organizując 
wykłady, warsztaty, konkursy, a w najbliższych pla-
nach jest zorganizowanie międzynarodowej letniej 
szkoły zapobiegania AIDS i innym chorobom prze-
noszonym drogą płciową. Odbyło się ponadto wiele 
innych akcji jak np. konferencja medycyny paliatyw-
nej i letnia międzynarodowa szkoła immunologii. 
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Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów 
Medycyny jest organizacją pozwalającą studentom 
rozwinąć swoje zainteresowania zarówno medyczne 
jak i niezwiązane z medycyną. Zrzeszenie z IFMSA 
umożliwia poznanie studentów z całego świata i 
uczestniczenie w wielu międzynarodowych projek-
tach. Jest to niewątpliwa korzyść dla młodych me-
dyków i jednocześnie przyczynia się istotnie do do-
bra całego społeczeństwa. 

Wrocławscy studenci aktywnie uczestniczą w 
pracach IFMSA. W naszym oddziale realizuje się 
wszystkie projekty ogólnopolskie, jak również nasze 
własne pomysły, które staramy się rozpowszechnić 
wśród innych oddziałów. 

Przedstawiamy wstępny plan naszej działalności 
na rok 2005/2006. Nie są to dla naszego oddziału 
nowe pomysły, większość z nich była realizowana w 
poprzednich latach, dlatego zarówno Koordynato-
rzy, jak i studenci współuczestniczący w poszcze-
gólnych akcjach zdążyli nabyć doświadczenie i 
ulepszyć je swoimi własnymi spostrzeżeniami. 

SCORA 
1. PEER-Education: nauczanie w szkołach średnich 

nt problematyki HIV i AIDS. 
2. Szkolenie dla edukatorów z zakresu profilaktyki 

zakażeń HIV, organizowane przez Krajowe Cen-
trum ds. AIDS w Warszawie, potwierdzone certy-
fikatem. Nauka zasad dobrej komunikacji z mło-
dzieżą i podejścia praktycznego do zagadnień 
profilaktyki HIV/AIDS. Wiedza spożytkowana w 
Programie Edukacji Młodzieży Szkolnej, czyli 
PEER-Education.  

3. WAD – Światowy Dzień AIDS (1 grudnia 2005).  
4. Rozwijanie programu SCORA EXCHANGE, 

zgodnie z kalendarium IFMSA. Planowane przy-
jęcie studentów zagranicznych. Polscy studenci 
będą też mogli odbywać praktyki zagranicą (Ru-
munia i Szwecja).  

SCOME 
1. Konferencja nt. LEP-u.  
2. Konferencja nt. depresji.  
3. Konferencja nt. antykoncepcji, aborcji i eutanazji.  
4. Warsztaty nt. TB.  
5. Współpraca ze studentami z English Division.  

SCORP 
1. Konferencja nt. przemocy seksualnej.  
2. Akcja „Pomarańcza”: dokończenie zbiórki pienię-

dzy na rzecz studenta ASP z Ukrainy.  
3. Wolontariat.  
4. Współpraca z organizacją POLISH GIFT OF LI-

FE, która organizuje operacje kardiologiczne w 
USA dla dzieci polskich. Współpraca polegałaby 
na załatwieniu formalności związanych z trans-
portem oraz różnorakich dokumentów.  

SCOPE i SCORE 
5. Organizowanie miesięcznych zagranicznych 

praktyk wakacyjnych oraz naukowych.  
6. Opieka i organizacja wolnego czasu studentom 

przyjeżdżającym na praktyki do Wrocławia.  

SCOPH 
1. TBH Szpital pluszowego misia – wizyta studen-

tów w przedszkolu i „leczenie” dziecięcych zaba-
wek;akcja mająca na celu przyzwyczajenie dzieci 
do widoku białego fartucha.  

2. Miś pod szpitalną choinkę – rozdawanie dzie-
ciom na oddziałach pediatrycznych prezentów w 
okresie świąt. 

3. Akcja „Anti-Tobacco Day” – kampania anty-nikotynowa.  
4. „Stop TB” – akcja uświadamiająca dla ludności, 

warsztaty naukowe połączone z konkursem wie-
dzy dla studentów.  

5. „Zaburzenia odżywiania” – akcja, podczas której 
przedstawiamy młodzieży szkolnej jak częste i 
groźne są choroby związane z zaburzeniami od-
żywiania jak anoreksja i bulimia.  

6. Pokonajmy mukowiscydozę. 
7. Prawo i medycyna. 

Nowe projekty w ramach komitetu SCOPH, które 
chcemy zrealizować w bieżącym roku: 

„Serce masz tylko jedno” 
Głównym celem projektu jest poprawa wykrywania 

i skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego i hiper-
lipidemii oraz zmniejszenie odsetka osób palących 
papierosy, szczególnie wśród mężczyzn oraz osób z 
niższym wykształceniem. Ważnym celem projektu jest 
ponadto poprawa wykrywania cukrzycy, zespołu me-
tabolicznego, wzrost aktywności ruchowej oraz roz-
szerzenie wiedzy o zdrowym żywieniu. 

Akcja zorganizowana przez Oddział Kraków, któ-
ra odbyła się w ubiegłym roku na przełomie kwietnia 
i maja na terenie Gminy Czernichów, spotkała się z 
dużym zainteresowaniem mieszkańców. O powo-
dzeniu tego projektu najlepiej świadczy liczba 319 
przebadanych pacjentów. 

„Psychoonkologia” 
Program realizowany we współpracy z Fundacją 

Urszuli Jaworskiej, zrodzony przy udziale ludzi, którzy 
zetknęli się z chorobą nowotworową. W ramach tej 
akcji 6 listopada 2004 roku odbyła się ogólnopolska 
konferencja zorganizowana przez Oddział Warszawa: 
„Onkologia XXI wieku – wyzwanie medycyny i psycho-
logii”. Jej celami były: dostarczenie i podniesienie po-
ziomu wiedzy studentów, a także zwiększenie świado-
mości społeczeństwa na temat statystyk i dynamiki 
zachorowań na nowotwory, przedstawienie najnow-
szych metod leczenia chorych na nowotwory, nabycie 
umiejętności przeprowadzania rozmowy z chorym na 
nowotwór, a także z jego rodziną, nabycie umiejętności 
opieki paliatywnej nad terminalnie chorym, uświado-
mienie możliwości wczesnego wykrycia nowotworów, a 
także szybkiego i skutecznego zareagowania na rozwój 
choroby, szerzenie wśród społeczeństwa wiedzy na 
temat profilaktyki i przekonanie o celowości i wartości 
wykonywanych badań kontrolnych.  

13 października 2005 roku odbyło się Walne 
Zgromadzenie Członków Oddziału, w czasie które-
go wybrano władze Oddziału Wrocław IFMSA-
Poland na rok akademicki 2005/2006.  
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Skład Zarz ądu Oddziału: 
Prezydent –  Małgorzata Ilnicka – III rok, tel. 505 502 109,  

e-mail: ilnik@op.pl 
Skarbnik –  Marek Tradecki – V rok,tel. 607 553 623,  

e-mail: dauphin@op.pl 
Sekretarz –  Katarzyna Jakuszko – IV rok, tel. 693 562 912,  

e-mail: kasiura_j@wp.pl 
Koordynatorzy Programów Stałych: 

Koordynator ds. Praktyk Wakacyjnych (LEO): 
Jacek Ornat – V rok, tel. 607 238 311, e-mail: 
jorn2@op.pl; Zastępca Koordynatora  – Karolina Derżecka 

Koordynator ds. Wymiany Naukowej (LORE): 
Katarzyna Majewska – IV rok, tel.694 643 712, e-mail: 
ikate@poczta.onet.pl; Zastępca Koordynatora ds. 
Wymiany Naukowej  – Magda Malinowska 

Koordynator ds. Edukacji Medycznej (LOME): 
Agata Górecka – V rok, tel. 691 704 199, e-mail: mis-
sdoc@poczta.onet.pl; Zastępca Koordynatora ds. 
Edukacji Medycznej  – Katarzyna Świątek 

Koordynator ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS 
(LORA):  Joanna Boczniewicz – III rok, tel. 507 988 
948, e-mail: b.jo.anna@wp.pl 

Koordynator ds. Zdrowia Publicznego (LPO):  Bartło-
miej Czapla – IV rok, tel. 501 624 009, e-mail: czapla-
plapla@op.pl 

Koordynator ds. Uchod źców i Pokoju (LORP): 
Mateusz Sokolski IV rok, tel.693 497 674, e-mail: mat-
sok@wp.pl; Zastępca Koordynatora ds. Uchod ź-
ców i Pokoju  – Roman Szalast 

Liczymy na przychylne nastawienie do pomysłów i 
projektów realizowanych przez nasze Stowarzyszenie 
i mamy nadzieję, że wsparcie ze strony Władz Uczelni 
oraz szefów Katedr jeszcze bardziej przyczyni się do 
osiągnięcia zamierzonych przez nas celów – podno-
szenia wiedzy oraz umiejętności praktycznych przy-
szłych medyków, połączone z doskonałą zabawą, 
poznawaniem nowych kultur i miejsc. 

 
Małgorzata Ilnicka 

Prezydent Oddziału Wrocław  
IFMSA-Poland 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Studiuj z „głow ą” 
Od kilku lat trwa spór zwolenników i przeciwników 

opłat za naukę akademicką. Obie strony mają swoje 
racje. Studiowanie wymaga wielu poświęceń. Różnica 
między żakami, którzy uczą się w trybie zaocznym i 
dziennym powoli, ale nieubłaganie zaciera się. Pozo-
staje tylko najważniejszy problem dla każdego studen-
ta i dla jego rodziców – opłaty za naukę. 

Możliwość edukacji w murach Akademii Medycznej 
we Wrocławiu niemal od zawsze była prestiżem i nobi-
litacją dla młodego człowieka. Od lat wielu kandyda-
tów ubiega się o indeks AM, który jest bardzo miaro-
dajnym wskaźnikiem atrakcyjności zawodowej i za-
robkowej oraz najważniejszą przepustką do kariery i 
sukcesu po ukończeniu nauki.  

Tendencja jest niezmienna od wielu lat. W ostatnim 
czasie można zaobserwować coraz silniejszy pęd mło-
dych ludzi ku zdobywaniu odpowiedniego wykształcenia. 
Nauka w wymarzonej szkole jest jednak nie tylko za-
szczytem i wyzwaniem, ale i odpowiedzialnością. Stu-
denci – czy chcą, czy nie – muszą się podporządkować 
trudnym regułom i wymogom studiowania, a nie dla 
wszystkich taka sytuacja jest łatwa do przełknięcia.  

Problematyka odpowiedzialności za studia pojawia 
się w każdej uczelni i w zasadzie nie jest to nic nowe-
go. Ostatnio jednak trendy zmieniają się z prędkością 
światła, między innymi dlatego, że Polska jest człon-
kiem Unii Europejskiej i niektóre standardy szkolnic-
twa wyższego docierają do nas szybciej niż mogłoby 
się wydawać. Tak też jest w przypadku odpowiedzial-
ności za studia i odpowiedzialności za własne sprawy.  

Studenci zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, iż 
muszą być bardziej „dojrzali”, ponieważ sytuacja zmu-
sza ich do takich postaw. Nie każdego stać na podję-
cie studiów zaocznych lub wieczorowych na Akademii 
Medycznej we Wrocławiu. Dlatego kandydaci starają 

się dostać przede wszystkim na kierunek w trybie 
dziennym, by uniknąć opłat za naukę.  

Chcę wiedzie ć więcej 
Odpowiedzialność za własne czyny wyrabiana jest 

w dzieciach już od najmłodszych lat, ponieważ zgod-
nie z tzw. efektem motyla – wszystko, co robiliśmy 
poprzednio, bezpośrednio rzutuje na to, co robimy 
teraz i co będziemy robić w przyszłości. Niektórzy 
zapobiegliwi rodzice starają się dostarczyć młodemu 
człowiekowi jak największej liczby zainteresowań, tak 
aby w przyszłości latorośl miała szeroki wachlarz wie-
dzy i wyboru w podejmowaniu odpowiedzialności za 
własne życie. Oczywiście, już słyszę głosy sprzeciwu 
tych, którzy sądzą, że dzieci są niemal wpędzane w 
tryby „wyścigu szczurów” i jest to nie w porządku w 
stosunku do prawa do dzieciństwa i masy głupstw, 
które z tym się wiążą, ale jednak… 

Ukończenie szkoły wyższej dla wielu jest etapem w 
życiowej drodze, ale jest to próg, który trzeba poko-
nać, bo bez dyplomu może być tylko ciężej. Tym bar-
dziej należy się dziwić studentom, którzy studiują na 
studiach darmowych, dziennych i nie mają w sobie 
wyrobionej odpowiedzialności za to, co robią. Uczelnia 
w tej kwestii zajmuje stanowcze stanowisko i trudno 
się dziwić. Chcesz mieć prestiżowy dyplom? Ucz się i 
miej świadomość odpowiedzialności, jaka z tym się 
wiąże. To zdanie może posłużyć za motto dla każde-
go studenta Akademii Medycznej we Wrocławiu.  

I nawet nie chodzi już o odwieczny spór młodych 
ze starymi i o problemy z dojrzewaniem i dorosłością. 
Chodzi raczej o wyrabianie zdrowego nawyku pracy, 
sumienności i potrzeby samodoskonalenia – a to cza-
sem wcale nie jest lekkie, łatwe i przyjemne… 

(mh) 
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JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak –  
W uczelniach europejskich istnieje mocno rozbudo-
wany system pożyczek studenckich i stypendiów. 
We Francji za darmo studiuje około 30% młodych 
ludzi. Chociażby ze względu na ten fakt nie można 
być pobłażliwym dla studentów, którzy nie chcą się 
uczyć. Uczniowie, po przekroczeniu progu uczelni, 
są dorośli i muszą być odpowiedzialni za to, gdzie 
są.  

prof. dr hab. Tomasz Konopka, Dziekan Wy-
działu Lekarsko-Stomatologicznego –  Uważam, 
że nie możemy utrzymywać studentów, którzy uczą 
się źle. Moim zdaniem Uczelni po prostu nie stać na 
łożenie za naukę dla słabych żaków.  

Kanclerz, mgr Artur Parafi ński –  W tego typu 
sprawach musimy zachować „twarde” stanowisko, 
ponieważ Uczelnia nie może sobie pozwolić na 
utrzymywanie studentów, którzy nie płacą za studia 
lub uzyskują niskie oceny w nauce i powtarzają rok.  

Konrad Kaaz, Przewodnicz ący Samorz ądu Stu-
denckiego, student Wydziału Lekarskiego –  We-
dług mnie studenci powinni płacić za powtarzanie ro-
ku, ale w niektórych, uzasadnionych przypadkach 
należy wziąć pod uwagę wniosek o anulowanie lub 
zmniejszenie opłaty. Zdarza się tak, że studentka ze-
mdleje na egzaminie komisyjnym. Czasem ktoś ma 
bardzo dobre wyniki z innych przedmiotów i nie jest 
konieczne powtarzanie wszystkich kursów. 

Opłata za studia dla obcokrajowców spoza Unii Europ ejskiej   
– wnoszona jednorazowo przed rozpocz ęciem studiów 

Rodzaj studiów Na studiach w języku polskim Opłata w roku 2005/2006 
wpisowe (opłata jednorazowa) przepisowe 200 € 

cudzoziemcy 8.000 € Magisterskie 
polonia (przepisowa zniżka 30%) 5.600 € 

cudzoziemcy 2.500 € Licencjackie 
polonia (przepisowa zniżka 30%) 1.750 € 

Opłata za studia na English Division – wnoszona w c ałości przed rozpocz ęciem ka żdego roku studiów  
– rok 2005/2006 

wpisowe (opłata jednorazowa) 500 € 
pierwszy rok studiowania w AM we Wrocławiu (nie musi to być I rok studiów) 12.000 € 

wszystkie następne lata 8000 € 

Opłata roczna za powtarzanie (wraz z reaktywacj ą z powtarzaniem)  
Opłaty za powtarzanie roku s ą wnoszone semestralnie 

Wydział opłata na 2005/2006 
Lekarski, Lekarsko-Stomatologiczny, Farmaceutyczny z Oddz. Analityki Medycznej 2200 zł. 

Zdrowia Publicznego 730 zł 

Opłata za studia wieczorowe i zaoczne – opłata rocz na, płatna semestralnie   
(obowiązuje studentów przyjętych na I rok studiów od roku akademickiego 2005/2006) 

Rodzaj  
studiów Wydział Kierunek opłata na rok 2005/2006 

I–V 18.000 zł Lekarski lekarski 
VI bezpłatny 

I–IV 20.000 zł Lekarsko- 
-Stomatologiczny stomatologiczny 

V bezpłatny 
lata I – IV 15.000 zł Farmaceutyczny farmacja mgr 

V rok bezpłatny 

Wieczorowe 

Zdrowia  
Publicznego fizjoterapia licencjat wszystkie lata 5.500 zł 

pielęgniarstwo 5-letnie; mgr wszystkie lata 3.500 zł 
pielęgniarstwo 2-letnie uzupełniające; mgr wszystkie lata 3.500 zł 
pielęgniarstwo uzupełniające dla dyplomo-
wanych pielęgniarek licencjat (pomostowe) wszystkie lata 3.500 zł 

Zdrowia  
Publicznego 

położnictwo uzupełniające dla dyplomowa-
nych położnych licencjat (pomostowe) wszystkie lata 3.500 zł 

Zarządzanie Instyt. Opieki Zdr. i Społ.  
– uzup. mgr wszystkie lata 

700 zł miesięcznie  
płatne przez 10 miesięcy 

+ 140 € rocznie 
Orzecznictwo i ubezpieczenia – podyplomowe 2 semestry 1.800 zł za każdy semestr 

Zaoczne 

Lekarski  
Kształcenia  
Podyplomowego 

Menedżer ochrony zdrowia – podyplomowe 3 semestry 1.400 zł za każdy semestr 

Materiały w tabelach są dostępne na stronie internetowej AM we Wrocławiu: http://www.am.wroc.pl/stud.html  

Miłosz Haber  
Biuro Promocji Akademii Medycznej 
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Tryptyk Rzymski Jana Pawła II 
(Fragmenty i wybrane komentarze na okres  

Bożego Narodzenia i zako ńczenia roku) 
W działalności Jana Pawła II teologia i filozofia, 

jako oczywiste, nie budziły tyle ciekawości co 
działalność poetycka. Wyrazem Jego wrażliwości 
artystycznej, obok literatury uściślonej do poezji, 
były Jego wiersze. Wierszem bowiem pisywał od 
dzieciństwa, jako kapłan zaś pod pseudonimami 
literackimi: Andrzej Jawień, Stanisław Andrzej 
Gruda, Piotr Jawień. 

Utwory poetyckie wskazują na intensywny dia-
log z wielką tradycją polskiej literatury romantycz-
nej i neoromantycznej; o nawiązaniach do dzieł A. 
Mickiewicza, J. Słowackiego, C.K. Norwida, S. 
Wyspiańskiego... oraz na silne związki z literaturą 
mistyczną, głównie z pismami św. Jana od Krzyża 
(Krzysztof Dybciak: Encyklopedia Katolicka tom 
VII, Lublin 1997, s. 838). 

Przez ponad 26 długich lat pontyfikatu Jana 
Pawła II wiele wskazywało na to, że jest to już 
okres miniony w Jego życiu. A jednak w roku 
2003 ukazał się „Tryptyk Rzymski – Medytacje”. 
wydany nakładem Wydawnictwa św. Stanisława 
BM (Kraków 2003). 

Utwór składa się z trzech części. W zrozumieniu 
jego idei pomocny może być komentarz z Posłowia 
pióra Marka Skwarnickiego (Ibidem s. 38–39). 

Początkowy wiersz „Strumień” jest jak gdyby 
krótką uwerturą liryczną nakłaniającą do zamyślenia 
nad tajemnicą przemijania całej natury świata i 
człowieka. 
 
„Zatoka lasu zst ępuje 
W rytmie górskich potoków... 
Jeśli chcesz znale źć źródło, 
musisz i ść do góry, pod pr ąd” 
 

W części drugiej „Medytacje nad Księgą Rodza-
ju” ...”nie przyroda, lecz wspaniała sztuka malarska 
Michała Anioła, staje się sakralną rzeczywistością, 
którą w medytacyjnym poemacie Jana Pawła II sta-
ra się odczytać i zgłębić”. 
 
„Tak wi ęc to tu – patrzymy i rozpoznajemy 
Początek, który wyłonił si ę z niebytu 
posłuszny stwórczemu Słowu, 
Tutaj przemawia z tych ścian. 
A chyba pot ężniej jeszcze przemawia Kres. 
Tak pot ężniej jeszcze przemawia S ąd. 
Sąd, ostateczny S ąd. 
Oto droga, któr ą wszyscy przechodzimy – ka żdy z nas. 
...Początek i kres, niewidzialne, przenikaj ą do nas z 

tych ścian!" 

 
 
Trzeci wiersz „Tryptyku Rzymskiego” „Wzgórze w 

krainie Moria”, jest historią Abrahama, który z pole-
cenia Boga miał złożyć Mu w ofierze własnego sy-
na. W ten sposób zostaje wyrażone przyszłe ofia-
rowanie Syna przez Boga Ojca, co stanowi zwień-
czenie całego Tryptyku sensem Odkupienia. 
 
„O Abrahamie... 
On sam powstrzyma tw ą rękę, 
gdy b ędzie gotowa zada ć ów ofiarniczy cios... 
On sam nie dopu ści, aby spełniła twa r ęka 
to, co ju ż spełniło si ę w sercu. 
Tak – zawi śnie w powietrzu twa r ęka. 
On sam j ą wstrzyma. 
...Jeśli dzi ś wędrujemy do tych miejsc, 
z których kiedy ś wyruszył Abraham, obietnica, 
gdzie usłyszał Głos, gdzie spełniła si ę tajemnica 
to dlatego, 
by stan ąć na progu – 
by dotrze ć do pocz ątku Przymierza." 
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Poezja to niełatwa, ale jak podają inni komenta-
torzy – przybliżając nam tajemnice wprawdzie nie 
rozjaśnione, ale pełne tęsknoty za Bogiem, za Jego 
cudem istnienia i cudem stworzenia. „Tryptyk 
Rzymski” wysoko oceniał Czesław Miłosz (nieżyjący 
już nasz rodak, laureat literackiej nagrody Nobla). 
Nie potrzeba też przypominać, że Tryptyk Rzymski i 
inne przekazy Jana Pawła II ukazały się w wielu 
językach, były przedmiotem audycji w radiu i telewi-
zji, przemawiały ze scen teatralnych.  

Jan Paweł II zapisał się też na trwałe w historii li-
teratury i to nie tylko polskiej... W swych licznych 
podróżach i wystąpieniach oddziaływał nie tylko na 
społeczności chrześcijańskie, ale też na inne kultu-
ry, podnosząc godność życia ludzkiego od poczęcia 

do naturalnej śmierci, ale też przypominał o roli kul-
tury w zachowaniu suwerenności narodowej. 

W okresie Bożego Narodzenia, końca starego 
roku i początku nowego nikt z nas nie może obyć 
się bez refleksji i zadumy. Do wędrówki duchowej, 
do krainy dzieciństwa, dla niejednego ziem na zaw-
sze utraconych i odebranych, można dołączyć też 
wędrówkę szlakiem „Tryptyku Rzymskiego” do Ka-
plicy Sykstyńskiej i monumentalnego dzieła Michała 
Anioła. Refleksja filozoficzno-teologiczno-poetycka 
wokół niego jest jądrem wspomnianej poezji. A owa 
wspinaczka w górę, ku źródłu, refleksja nad począt-
kiem i końcem jest celem każdego człowieka, czy 
wierzy ktoś – czy niedowierza... 

Zbigniew Domosławski 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Setna rocznica otrzymania nagrody Nobla  
przez Roberta Kocha 

Postać Roberta Kocha (1843–1910) wielkiego 
badacza, wsławionego wieloma odkryciami, a 
szczególnie laseczki wąglika, przecinkowca cholery, 
a nade wszystko prątka gruźlicy, za co otrzymał 
nagrodę Nobla w 1905 r., jako piąty z kolei lekarz, 
obrosła olbrzymią literaturą. 

 

 
Okolicznościowa pieczęć 

 
Nawiązując do krótkiej wzmianki w Gazecie 

Uczelnianej „Lata 1904–1905 w trwałych osiągnię-
ciach w medycynie” (styczeń 2005, s. 20) pragnę 
podzielić się kilkoma informacjami z Wolsztyna, 
gdzie w latach 1872–1880 pracował Robert Koch i 
tam dokonywał swych pierwszych odkryć nauko-
wych. 

Mniej znany jest fakt, że dom, w którym zamiesz-
kiwał w tym czasie Robert Koch, mieszczący się 
przy ulicy nazwanej od dziesięcioleci jego imieniem, 
ocalał szczęśliwie po drugiej wojnie światowej. 
Jeszcze w 1930 r. (jak obiektywnie podają źródła 
niemieckie) w tym domu staraniem władz polskich 
zostało urządzone małe muzeum. Odwiedzałem to 
miejsce niejednokrotnie w minionych latach, gdyż 
było nieprzerwanie czynne i wzbogacane nowymi 
eksponatami. W tym roku prezentuje się wyjątkowo 
okazale, zarówno sam budynek, jak i wystawiane 
przedmioty, w tym wiele reprodukcji fotografii zwią-
zanych z życiem i działalnością Roberta Kocha, 
późniejszego profesora Uniwersytetu w Berlinie. 

 

 

Muzeum Roberta Kocha (dział Muzeum Regional-
nego), Wolsztyn, ul. R. Kocha 12 

 
Obok bogatej ekspozycji muzealnej, obrazującej 

życie i działalność tego światowej sławy bakteriologa i 
noblisty z 1905 r. szczególną uwagę przykuwa wy-
stawa oryginalnego wyposażenia laboratorium Kocha 
z czasu zamieszkiwania w Wolsztynie. Zachował się 
oryginalny mikroskop, którym posługiwał się uczony. 
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Sprzęt laboratoryjny  
z czasów Roberta Kocha 

 
Na domu zaś widnieją odnowione tablice w języ-

ku polskim i niemieckim: „W domu tym mieszkał od 
1872 do 1880 roku jako lekarz okręgowy późniejszy 
tajny radca ekscelencja profesor Robert Koch. Tutaj 
rozpoczął swoje wspaniałe odkrycie z dziedziny 
chorób infekcyjnych, które dały podstawy utworze-
nia wiedzy bakteriologicznej, a jego uczyniły jednym 
z największych dobroczyńców ludzkości”. W oficy-
nie równie starannie odnowionego budynku mieści 
się Stowarzyszenie Naukowe im. Roberta Kocha i 
Fundacja im. Roberta Kocha. 

 

 

Fronton oficyny w posesji  
przy ul. Roberta Kocha 12 

 
W tym roku odbyło się wiele spotkań, konferencji, 

sympozjów i wydawnictw, które są piękną wizytów-
ką nie tylko Wolsztyna, ale całego kraju dla nauki 
zarówno niemieckiej, jak i światowej. Muzeum w 
tym roku odwiedzały też zainteresowane osoby nie 
tylko z kręgu języka niemieckiego, ale też angiel-
skiego i francuskiego. Historycy medycyny zgodnie 
podnoszą, że Koch, obok Pasteura, jest bezspor-
nym twórcą współczesnej bakteriologii. Położył 
trwałe podwaliny pod nowoczesną naukę o choro-
bach zakaźnych. Można też podnieść, że wniósł 
wkład do filozofii medycyny, w dużym stopniu wpły-
wając na zmianę kierunków myślenia lekarskiego, a 
do medycyny uprawianej indywidualnie – wprowa-
dził elementy medycyny społecznej. 

Robert Koch znał język polski, a o jego powiąza-
niach z Polakami można by niejedno napisać. Mimo 
pozorów permanentnej prosperity, jego życie osobi-
ste nie było łatwe – obok epokowego niekwestiono-
wanego odkrycia prątka gruźlicy, niepodważalnego 
czynnika etiologicznego, sprawdzalnego i powta-
rzalnego, wyprodukowana i forsowana w swoim 
czasie tuberkulina nie przyjęła się jako preparat 
leczniczy, pozostając nadal cennym testem diagno-
stycznym. Również jego epizod wrocławski zasługi-
wałby na obiektywne i szersze przedstawienie. 

 

 

Robert Koch 
 
Ale trudno na zakończenie nie podzielić się opi-

nią o Kochu profesora Ferdynanda Juliusza Cohna 
(1828–1889). Udało mi się to znaleźć wśród licz-
nych materiałów zgromadzonych w Muzeum w 
Wolsztynie. Prof. F. J. Cohn był profesorem botaniki 
na ówczesnym Uniwersytecie Wrocławskim, zaj-
mował się systematyką bakterii. O Kochu pozostawił 
następującą opinię: „Gdy poznałem Kocha, był on 
już dojrzałym wielkim badaczem, którego obecnie 
już cały świat zna i podziwia. Z żelazną konsekwen-
cją ulepszał metody badania, cechowała jego do-
świadczenia pewna elegancja i pewność, a także 
niepodważalna logika, jego końcowych wniosków, 
klasyczna przejrzystość jego opisów”. 

Zbigniew Domosławski 



22 

 

Pomnik profesora Rudolfa Weigla 
Profesor Rudolf Weigl ma swój pomnik – obelisk. Sta-

nął on przed Instytutem Immunologii i Terapii Doświad-
czalnej PAN we Wrocławiu. Swojemu profesorowi pomnik 
ufundowali uczniowie, wychowankowie i pracownicy In-
stytutu Badań nad Tyfusem Plamistym we Lwowie. Obe-
lisk odsłonięto 8 grudnia. Z tej okazji w Instytucie Immu-
nologii i Terapii Doświadczalnej PAN zorganizowano 
sesję poświęconą światowej sławy biologowi, odkrywcy 
pierwszej skutecznej szczepionki przeciwko tyfusowi 
plamistemu. Rudolf Weigl był profesorem Uniwersytetu 
Jana Kazimierza we Lwowie, Uniwersytetu Jagiellońskie-
go i Uniwersytetu A.Mickiewicza w Poznaniu. Wielokrot-
nie nominowany do Nagrody Nobla. Sprawiedliwy Wśród 
Narodów Świata. O Rudolfie Weiglu wspominał profesor 
Tomasz Cieszyński. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Jubileusz 5-lecia Chóru Kameraln ego  
Akademii Medycznej 

 

Powinnam zacząć od tego, że wszystko zaczęło 
się 5 lat temu, ale nie. Wszystko zaczęło się w lipcu 
na ostatnich siedzeniach autobusu w drodze do Koło-
brzegu na sceniczną wersję „Orfeusza i Eurydyki” Ch. 
W. Glucka. Przed nami był niesamowity spektakl w 
plenerze – scena była wkomponowana w kołobrzeski 
ratusz, a także plaża, morze i w końcu chóralne wa-
kacje, ale… Dyrygentka chóru – Agnieszka Franków-
Żelazny zwołała zebranie zarządu w celu ustalenia 
planu obchodów jubileuszu pięciolecia naszego chóru.  

W autobusie łatwo rzucać pomysłami: koncert w 
Oratorium Marianum – najpiękniejszej sali koncer-
towej Wrocławia, folder, galeria, płyta, bal jubile-
uszowy, zaproszenie wszystkich byłych chórzystów 
do uczestniczenia w tym święcie, ułożenie listy 
utworów, które chcemy wykonać… Rozdzieliliśmy 
zadania i z czasem zaczęliśmy wprowadzać je w 
życie. I to, co w lipcu było pomysłami powoli zaczęło 
przybierać „rzeczywiste” kształty. 

Obchody Jubileuszu 5-lecia  zaczęliśmy od 
uczestniczenia w Inauguracji Roku Akademickie-
go 2005/2006 w Auli Leopoldina . Następnie  

23 października braliśmy udział – obecni i byli chó-
rzyści – w wykonaniu „Carmina Burana” C. Orffa  
w kościele Marii Magdaleny. A że przed nami był 
ogromny koncert, w listopadzie w Sobótce odbyły 
się warsztaty chóralne, które pomogły nam w kształ-
towaniu formy (również fizycznej, bo śpiew to wielki 
fizyczny wysiłek), przypomnieniu i poznaniu starych 
i nowych utworów, a także w lepszym poznaniu się 
z nowymi chórzystami. 

 
Aż wreszcie 26 listopada 2005 roku w Orato-

rium Marianum  odbyło się zwieńczenie naszych 
paromiesięcznych starań – Jubileuszowy Koncert  
Chóru Kameralnego Akademii Medycznej im. Pia-
stów Śląskich we Wrocławiu. 

Utwory, które wykonaliśmy w czasie tego dwu-
częściowego koncertu były wybrane zarówno przez 
dyrygentkę chóru, jak i przez samych chórzystów. 
Wśród nich znalazły się utwory, które wykonywaliśmy 
w całym okresie naszej działalności, w tym te, które 
śpiewaliśmy wielokrotnie, oraz te, które zaprezento-
waliśmy tylko raz. Utwory sakralne i świeckie – po-
cząwszy od renesansowych na współczesnych koń-
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cząc, poważne i rozrywkowe, polskie i z różnych za-
kątków świata. Były również te, w których partie so-
lowe wykonali nasi chórzyści. Agata Lewicka wraz z 
sekstetem przepięknie zaśpiewali „Past time”, które-
go twórcą był król Anglii Henryk VIII, a „Mata del 
anima sola” A. Estéveza porywająco wykonał Oskar 
Sulima. Publiczność koncertu przy gromkich okla-
skach zażyczyła sobie ten utwór jako bis. 

 

Nie zabrakło elementów humorystycznych – od-
głosy wsi w ukraińskiej pieśni ludowej „Za naszą 
stodołą” W. Zubickiego, czy przeciwsłoneczne oku-
lary, w których wystąpili nasi panowie w piosence 
„You are the sunshine of my life” S. Wondera. 

Miłym akcentem zarówno dla nas, jak i dla na-
szych chórzystów-absolwentów, którzy zostali za-
proszeni na scenę, było wspólne wykonanie piosen-
ki „Goodnight, Sweetheart” C. Cartera i J. Hudsona. 

Było też oficjalnie i uroczyście. Nasi „najstarsi” chó-
rzyści, śpiewający wśród nas od pięciu lat, otrzymali 
przygotowane przez Zarząd Chóru Dyplomy Jubile-
uszowe, a tak że Brązowe Honorowe Odznaki Pol-
skiego Zwi ązku Chórów i Orkiestr . Byli to: Joanna 
Graczyk, Agata Lewicka, Paula Sobok, Ewelina So-
snowska, Alicja Trusewicz, Anna Zarkadas, Leszek 
Kołtun, Marek Kopel, Jarosław Załoga i Marek Żela-
zny. Agnieszka Franków-Żelazny – dyrygentka Chóru 
otrzymała od PZChiO Srebrną Honorową Odznakę. 
Zarząd Chóru przygotował również z tej okazji Hono-
rowe Dyplomy Jubileuszowe  dla osób, którym chciał 
w szczególności podziękować za opiekę i pomoc w 
działalności. Te osoby to prof. dr hab. Zygmunt Grze-
bieniak – Prorektor ds. Dydaktyki AM w latach naszej 
dotychczasowej działalności oraz Pani Janina Gra-
bowska – Kierownik Działu Spraw Studenckich. 

W koncercie wzięli udział chórzyści śpiewający obec-
nie – zarówno ci śpiewający od lat, jak i ci, którzy dołą-
czyli do nas w tym roku akademickim, oraz byli chórzy-
ści, który wraz z nami przygotowywali się do tego wyda-
rzenia, uczestnicząc w próbach i warsztatach. Kilka 
utworów poprowadził Radosław Janaszczyk, który jako 
asystent dyrygenta zaczął współpracować z Chórem od 
listopada tego roku akademickiego. 

Przed i po koncercie oraz w czasie przerwy nasi 
Goście mogli obejrzeć galerię zdjęć przygotowaną 

przez chórzystkę Joannę Bock. Znalazły się tam 
zdjęcia z naszych występów, wyjazdów krajowych i 
zagranicznych, z warsztatów – czyli z tego, z czego 
składa się życie chórzysty. Każde z nich było zatytu-
łowane na ogół w żartobliwy sposób. 

Wszyscy widzowie i słuchacze otrzymali program 
koncertu przygotowany przez Dianę Kopeczek. 
Oprócz krótkiej notki o Chórze i Dyrygentce pro-
gram zawierał tłumaczenia tekstów wykonywanych 
utworów, co na pewno ułatwiło ich odbiór. 

Z okazji Jubileuszu wydano również folder przygo-
towany przez Pawła Idzika. Zawierał on historię i ka-
lendarium Chóru, życiorys Dyrygentki, listę chórzy-
stów z lat 2000–2005 oraz wspomnienia członków 
Chóru z różnych wydarzeń – wyjazdów i szczególnych 
występów. Wydawnictwo zawierało przeróżne zdjęcia 
– z koncertów i życia codziennego. Przygotowano też 
płytę zawierającą wybrane nagrania utworów z całego 
okresu działalności Chóru. 

Publiczność dopisała, co cieszyło nas tym bardziej, 
że w ten specyficzny, śpiewający sposób najlepiej 
mogliśmy podziękować za te 5 lat. Nie zabrakło oczy-
wiście naszych rodzin, które wspierały nas w wielu 
przedsięwzięciach, przyjaciół i znajomych, a także 
zaproszonych gości ze świata muzycznego. Władze 
Akademii Medycznej reprezentował Dziekan Wydziału 
Lekarsko-Stomatologicznego dr hab. Tomasz Konop-
ka prof. AM. 

 

Po bisach, ukłonach i pożegnaniu się z gośćmi 
chórzyści i chórzyści-absolwenci udali się na część 
nieoficjalną, czyli Jubileuszowy Bal. W sali przystrojo-
nej w zabawne zdjęcia tańce, śpiewy i rozmowy trwały 
prawie do białego rana. A było co wspominać, gdyż 
przez te minione 5 lat w Chórze śpiewały ponad 92 
osoby (nie licząc tych, które przyszły w tym roku), a 
liczba występów, w których się zaprezentowaliśmy 
wynosi około 100 (w tym 13 form wokalno-
instrumentalnych i 12 spektakli Opery Dolnośląskiej).  

A teraz wracamy do codziennej, chóralnej pracy 
– przed nami kolejne interesujące koncerty, konkur-
sy i ciekawe zagraniczne wyjazdy. No i już z nie-
cierpliwością czekamy na kolejne jubileusze. 

Paula Sobok
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Złota statuetka dla MAX-a 
 
Dyrektor należącego do naszej Akademii Zakła-

du Usług Pralniczych i Różnych „MAX”, mgr inż. 
Adam Wontor, może mieć powód do zadowolenia. 
Kapituła Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego 
przyznała kierowanemu przez dyrektora zakładowi 
„Złotą Statuetkę”. To wysokie wyróżnienie jest bez 
wątpienia potwierdzeniem dobrej pracy organizacyj-
nej i wysokiej jakości usług, jakie świadczy akade-
micki zakład pralniczy „MAX”. Gratulujemy. 

 

 

Kalendarium  
 
4 listopada  – JM Rektor otrzymał z rąk Prymasa 

Polski Kardynała Józefa Glempa nagrodę „Białego 
Kruka”. 

 

 
 

25 listopada  podczas uroczystości, która odbyła 
się w sali Impartu JM Rektor wręczył dyplomy leka-
rza 220 absolwentom Wydziału Lekarskiego.  

26 listopada  w sali Muzycznej Uniwersytetu 
Wrocławskiego Oratorium Marianum odbył się Jubi-
leuszowy Koncert z okazji 5-lecia działalności Chóru 
Kameralnego Akademii Medycznej. Wśród licznie 
zgromadzonej publiczności był również JM Rektor 
AM. 

2 grudnia  w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego odbyła się uroczystość wręczenia 
dyplomów lekarza dentysty. JM Rektor wręczył 93 
dyplomy tegorocznym absolwentom Wydziału Le-
karsko-Stomatologicznego.  

 

Wszystkim naszym drogim czy-
telnikom z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia życzymy, aby w ich 

domach i rodzinach zagościła mi-
łość, radość i pokój 
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