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Uroczysto�� nadania Aktu Lokacyjnego pod budow�  
nowej siedziby wrocławskiej akademickiej farmacji 

20 grudnia 2007 r. na terenie Centrum Kliniczne-
go Akademii Medycznej przy ul. Borowskiej 213 

odbyła si� uroczysto�� nadania Aktu Lokacyjnego 
nowej siedziby Wydziału Farmaceutycznego. JM 

Rektor Akademii Medycznej im. Piastów �l�skich 
we Wrocławiu prof. dr hab. Ryszard Andrzejak od-
czytał  

i wr�czył Akt Lokacyjny Dziekanowi Wydziału Far-
maceutycznego dr. hab. Kazimierzowi G�siorow-
skiemu, prof. nadzw. Akt Lokacyjny Wydziału Far-

maceutycznego po zamkni�ciu w ozdobnej, mo-
si��nej tubie po�wi�cił Jego Eminencja Ksi�dz Hen-
ryk Kardynał Gulbinowicz, który błogosławił równie�
staraniom władz Uczelni i Wydziału o szybkie roz-
pocz�cie  
i planowe uko�czenie wielkiej inwestycji. W uroczy-

sto�ci uczestniczył Marszałek Sejmiku Wojewódz-
twa Dolno�l�skiego prof. Andrzej Ło� i przedstawi-
ciel prezydenta Wrocławia prof. Ludwik Turko.  

Mosi��na tuba z Aktem Lokacyjnym została 
umieszczona wewn�trz granitowego postumentu  
i tymczasowo umiejscowiona w hallu głównym 

Centrum Klinicznego obok popiersia Jana Mikuli-
cza-Radeckiego, do czasu, gdy b�dzie mo�liwe 

przeniesienie postumentu do nowych pomiesz-
cze� Wydziału Farmaceutycznego.  

W uroczysto�ci uczestniczyli prorektorzy: prof. 
Marek Zi�tek, dr hab. Jerzy Rudnicki, prof. 
nadzw. władze dzieka�skie, pracownicy i studenci 

Wydziału Farmaceutycznego.  
Nast�pnie w Audytorium Jana Pawła II odbyła 

si� konferencja „Wydział Farmaceutyczny Akade-

mii Medycznej we Wrocławiu. Historia, dzie� dzi-
siejszy i przyszło��”, na której JM Rektor prof. dr 

hab. Ryszard Andrzejak przedstawił histori�, doko-
nania naukowe i dydaktyczne Wydziału Farmaceu-

tycznego (pełny tekst wyst�pienia – ni�ej).  

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego dr hab. Ka-

zimierz G�siorowski, prof. nadzw. w swoim wyst�-
pieniu poło�ył akcent na stan przygotowa� i plany 
budowy nowej siedziby Wydziału Farmaceutycz-

nego. �rodki na budow� maj� pochodzi� z pro-
gramów Unii Europejskiej, tj.: z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego (w gestii Urz�du Marszał-

kowskiego) na budow� cz��ci dydaktycznej nowej 
siedziby (dziekanat, sale wykładowe, sale semina-
ryjne, biblioteka i katedry nauk podstawowych) 

oraz  
z Programu Operacyjnego (centralnego) Infrastruk-
tura i �rodowisko – Priorytet XIII. Infrastruktura 

szkolnictwa wy�szego na budow� cz��ci naukowo- 
-badawczej (laboratoria specjalistyczne i katedry 
zawodowych nauk farmaceutycznych). Wkład wła-

sny inwestycji b�dzie zabezpieczony ze sprzeda�y 
budynków dotychczasowej siedziby Wydziału. Cał-

kowity koszt inwestycji okre�lony w Projekcie 
Funkcjonalno-U�ytkowym wynosi 176 mln zł. Prof. 
Kazimierz G�siorowski podkre�lił, �e pracownicy 

Wydziału uzyskali w minionych 4 latach 18 paten-
tów. Wydział Farmaceutyczny pod wzgl�dem licz-
by patentów w przeliczeniu na jednego pracownika 

naukowego zajmuje 1. miejsce w kraju w grupie 
Nauki Medyczne. 
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Dlatego warto inwestowa� w budow� Wydziału 
Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocła-
wiu, gdy� jest to inwestycja w rozwój innowacyjno�ci i 

konkurencyjno�ci polskiej farmacji i gospodarki, zgod-
na z ide� budowy gospodarki opartej na wiedzy. In-
tencj� władz Wydziału jest zabezpieczenie �rodków 

finansowych na budow� i wyposa�enie nowej siedziby 
dolno�l�skiej farmacji bez obci��ania bud�etu pa�-
stwa i finansów Akademii Medycznej. Na zako�czenie 
swojego wyst�pienia dziekan Wydziału Farmaceu-
tycznego podzi�kował Władzom Uczelni, szczególnie 

JM Rektorowi za zrozumienie problemów lokalowych 
wrocławskiej akademickiej farmacji i nieocenion� po-
moc w staraniach Wydziału Farmaceutycznego o po-

zyskanie �rodków z programów Unii Europejskiej na 
budow� i wyposa�enie nowej siedziby. Dziekan skie-
rował podzi�kowania tak�e do władz administracyj-

nych Uczelni oraz do zespołu młodych pracowników 
Wydziału, entuzjastów planu budowy nowej siedziby i 
do wszystkich, którzy pomogli na trudnej drodze do 

uzyskania lokacji przyszłej siedziby i w staraniach o 
pozyskanie �rodków na realizacj� inwestycji.  

W dalszej cz��ci konferencji głos zabrał Jego 

Eminencja Ksi�dz Henryk Kardynał Gulbinowicz, 
który podkre�lił rosn�cy presti� społeczny zawodu 

farmaceuty oraz wyraził przekonanie, �e z pewno-
�ci� uda si� zrealizowa� ambitne plany budowy i 
wyposa�enia nowej siedziby wrocławskiej farmacji 

akademickiej. 

Marszałek Sejmiku Województwa Dolno�l�skiego 
prof. Andrzej Ło� podkre�lił, �e sprawa budowy  

i przeniesienia Wydziału Farmaceutycznego jest 
wa�na zarówno dla Uczelni, jak i dla władz miasta  

i regionu, gdy� przyspieszy rozwój dolno�l�skiej  
i polskiej farmacji, a jednocze�nie doprowadzi do 
przeniesienia laboratoriów chemicznych z centrum 

miasta do nowych pomieszcze� przy ul. Borowskiej, 
specjalnie do tego przygotowanych, spełniaj�cych 
wszystkie normy bezpiecze�stwa. Pan Marszałek 

potwierdził tak�e decyzj� władz samorz�dowych  
o finansowaniu projektu budowy o�rodka naukowo- 
-dydaktycznego dolno�l�skiej farmacji; projekt jest 

na li�cie indykatywnej i b�dzie finansowany ze 

�rodków Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
województwa dolno�l�skiego. Podpisanie preumo-
wy jest przewidziane na stycze� 2008 roku.  

Wyst�puj�cy nast�pnie dyrektorzy Akademickie-
go Szpitala Klinicznego: dr Piotr Pobrotyn i dr Bogu-
sław Beck podkre�lili, �e Szpital czeka na szybkie 

przeniesienie Wydziału Farmaceutycznego na ulic�
Borowsk�, gdy� pilnie potrzebne jest wł�czenie pra-
cowników Wydziału do prac dyrekcji szpitala z za-

kresu racjonalizacji gospodarki lekiem, monitorowa-
nia niepo��danych działa� leków, zorganizowania 
pracy i wyposa�enia apteki szpitalnej.  

Na zako�czenie dziekan Wydziału Farmaceu-
tycznego ustosunkował si� do wyst�pienia dyrekto-
rów ASK: potwierdził piln� potrzeb� wł�czenia pra-

cowników Wydziału w zakres farmaceutycznego 
zabezpieczenia funkcjonowania Akademickiego 
Szpitala Klinicznego. Umiejscowienie Wydziału 

Farmaceutycznego w kompleksie Centrum Klinicz-
nego przy ulicy Borowskiej b�dzie dopełnieniem 

wielkiej budowy Nowej Akademii Medycznej. B�dzie 
to niew�tpliwie wa�ny etap rozwoju, pozwalaj�cy na 
podniesienie poziomu pracy szpitala z zakresu ob-

sługi farmakologicznej i farmaceutycznej. We 
współpracy z Klinikami Centrum Klinicznego b�-
dziemy mogli sprawdzi� zastosowanie praktyczne 

naszej wiedzy z zakresu farmakoekonomiki, gospo-
darki lekiem, a tak�e farmakologii, farmakogenetyki i 
farmakokinetyki. Syntezowane przez pracowników 

Wydziału nowe zwi�zki chemiczne, potencjalne leki, 
opracowania nowych postaci leków, preparaty izo-
lowane z ro�lin o zdefiniowanym działaniu farmako-

logicznym mo�emy wnie�� jako nasze propozycje 
do współpracy z katedrami i klinikami Wydziałów 
Lekarskich Centrum Klinicznego. Nale�y przypo-

mnie�, �e przy Wydziale Farmaceutycznym działa 
Regionalny O�rodek Monitorowania Niepo��danych 

Działa� Leków, a w strukturze nowego Wydziału 
Farmaceutycznego jest planowane utworzenie Cen-
trum Bada� Klinicznych Leków, w którym farmako-

lodzy i farmakolodzy kliniczni z naszego Wydziału 
b�d� prowadzi� badania kliniczne I fazy nowych 
preparatów-kandydatów na leki, z udziałem zatrud-

nionych na Wydziale lekarzy.  
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We współpracy z klinikami NAM Centrum mo�e 
prowadzi� badania kliniczne II i dalszych faz no-
wych preparatów – kandydatów na leki. Do Centrum 

Klinicznego Wydział Farmaceutyczny wniesie wi�c 
nie tylko pomysły na współprac�, ale tak�e konkret-
ne rozwi�zania organizacyjne, które z pewno�ci�
ułatwi� i przyspiesz� nawi�zanie efektywnej współ-
pracy naukowej z klinikami. Wydział Farmaceutycz-

ny przy ul. Borowskiej dobrze przysłu�y si� rozwo-
jowi wrocławskiej Akademii Medycznej i dolno�l�-
skiej farmacji.  

Nast�pnie rektor Akademi Medycznej i dziekan 
Wydziału Farmaceutycznego zaprosili uczestników 
konferencji na spotkanie opłatkowe w hallu Audyto-

rium Jana Pawła II. Spotkanie rozpocz�ł ksi�dz  
dr Janusz Czarny od krótkiej modlitwy i zaintonowa-
nia kol�dy. Składanie �ycze�, dzielenie si� opłat-

kiem i tradycyjny pocz�stunek ze staropolskich po-
traw wigilijnych wypełniły dalsz� cz��� uroczysto�ci.  

Sponsorami spotkania opłatkowego byli: Dolno-

�l�ska Izba Aptekarska i Przedsi�biorstwo Produkcji 
Farmaceutycznej Hasco-Lek. 

Uroczysto�� zako�czyło zwiedzanie kompleksu 

Centrum Klinicznego, zespołu elektroradiologii i 
apteki szkoleniowej Fundacji Farmacji Dolno�l�-

skiej. Na koniec pracownicy Wydziału obejrzeli po-
stument z Aktem Lokacyjnym nowej siedziby dolno-
�l�skiej akademickiej farmacji, umieszczony obok 

popiersia Jana Mikulicza-Radeckiego do czasu, gdy 
b�dzie mo�liwe przeniesienie postumentu do no-
wych pomieszcze� Wydziału Farmaceutycznego.  

przygotował  
Kazimierz G�siorowski,  

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego 

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

Wyst�pienie JM Rektora prof. dr. hab. Ryszarda Andrzejaka  
na uroczysto�ci nadania Aktu Lokacyjnego pod budow�  

nowej siedziby wrocławskiej farmacji akademickiej  
20 grudnia 2007 roku 

Szanowni Pa�stwo! 

Jeste�cie Pa�stwo uczestnikami jednego z naj-
wa�niejszych wydarze� w dziejach wrocławskiej 
Alma Mater, a na pewno najwa�niejszego w historii 

Wydziału Farmaceutycznego, który w 2006 r. ob-
chodził Jubileusz 60-lecia działalno�ci.  

Tutaj, na terenie Centrum Klinicznego Akademii 
Medycznej dokonali�my uroczystej lokacji Nowej 
Farmacji. Budowa nowej siedziby Wydziału Farma-

ceutycznego b�dzie mo�liwa dzi�ki pozyskaniu, sta-
raniem władz rektorskich obecnej kadencji, �rodków 
finansowych na realizacj� tej jak�e potrzebnej nie tyl-

ko naszej Uczelni inwestycji.  
Cho� Wydział Farmaceutyczny w swej dotychcza-

sowej historii nie miał szcz��cia do inwestycji zarów-

no, je�li chodzi o baz� lokalow�, jak i zakupy sprz�tu 
oraz aparatury, cho� nie doczekał si� nowego kampu-

su naukowo-dydaktycznego i nadal jest zmuszony 
funkcjonowa� w przyj�tych po wojnie, poniemieckich 
obiektach, które zostały jedynie odbudowane po 

zniszczeniach powstałych w 1945 r., dokonania tego 
Wydziału, jego wkład i zasługi w rozwój naukowy,  
w kształcenie kadr na potrzeby przemysłu farmaceu-

tycznego, rozwoju aptek s� ogromne i niepodwa�alne.  
Nie byłyby one mo�liwe bez wspaniałej kadry na-

ukowo-dydaktycznej Wydziału, bez autentycznych 

entuzjastów, ludzi, którzy na przekór wszelkim trudno-
�ciom, na przekór finansowym niedostatkom tworzyli 
nauk�, kształcili akademick� młodzie� na potrzeby 

kraju, gł�boko wierz�c w sens i celowo�� swojej misji, 
która była ich powołaniem.  

To wła�nie w naszym mie�cie dzi�ki inwencji, ta-
lentowi i wysiłkowi pracowników naukowo- 

-dydaktycznych Wydziału stworzono oryginalne re-
ceptury polskich leków – Vratizolinu, którego twórc�
był prof. dr hab. Zdzisław Macho� i Ipronalu zsynte-

tyzowanego przez prof. dr. hab. Bogusława Bobra�-
skiego.  

Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej we 
Wrocławiu jest ku�ni� kadr dla przemysłu farmaceu-
tycznego, kształci nauczycieli przedmiotu i pracowni-

ków aptek. 
Dzisiejsza, symboliczna uroczysto�� jest po-

cz�tkiem działa�, dzi�ki którym wrocławska far-
macja przeniesie si� do nowej siedziby, do obiek-
tów godnych akademickiego o�rodka XXI wieku 

kraju od ponad trzech lat nale��cego do Europej-
skiej Wspólnoty.  
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B�dzie to spełnieniem marzenia wszystkich – jak 
s�dz� – farmaceutów, marzenia, które ma szans�
realizacji w najbli�szych kilku latach.  

Wrocławska akademicka farmacja dowiodła, �e 
zasługuje na now� baz�, na rozwój, który w obec-
nych warunkach lokalowych, przy istniej�cym ubogim 

i przestarzałym usprz�towieniu, nie jest niestety mo�-
liwy. Nowy kampus jest warunkiem sine qua non

funkcjonowania Wydziału Farmaceutycznego, który 
w strukturach Uczelni zajmuje poczesne miejsce.  

Pragn� zapewni�, �e obecnym władzom Uczelni 

nie zabraknie konsekwencji i determinacji w d��eniu 
do tego, aby nasz Wydział Farmaceutyczny uzyskał – 
dzi�ki nowej siedzibie – warunki do wła�ciwego, dy-

namicznego rozwoju, aby mógł jak najlepiej spełnia�
swoje statutowe powinno�ci wobec społecze�stwa.  

Historia obecnego Wydziału Farmaceutycznego 

rozpoczyna si� 12 stycznia 1946 r., kiedy na wnio-
sek Rady Wydziału Lekarskiego istniej�cego od 
1945 r. na pierwszej wy�szej uczelni na Ziemiach 

Odzyskanych – Uniwersytecie i Politechnice Wro-
cławskiej – zorganizowano Oddział Farmaceutyczny 
przewidziany w dekrecie Ministerstwa O�wiaty z 

24 sierpnia 1945 r. Zadaniem Oddziału było kształ-
cenie farmaceutów oraz praca naukowa z zakresu 

nauk farmaceutycznych.  
Z chwil� utworzenia 1 stycznia 1950 r. Akademii 

Medycznej Oddział Farmaceutyczny wszedł w skład 

nowo powstałej Akademii Medycznej jako Wydział 
Farmaceutyczny.  

Pocz�tkowo farmacja dysponowała jedynie zruj-

nowanym w 75% budynkiem przy ul. Szewskiej 
38/39, w którym wcze�niej mie�cił si� niemiecki 
Instytut Farmaceutyczny. Dzi�ki pomocy Okr�go-

wych Izb Farmaceutycznych – wrocławskiej i kato-
wickiej – oraz Ministerstwa Zdrowia oddano do 
u�ytku najlepiej zachowan� cz��� budynku ju� w 

czerwcu 1946 r. Umo�liwiło to rozpocz�cie zaj��
dydaktycznych.  

W 1949 r. sytuacja lokalowa Oddziału Farmaceu-

tycznego znacznie si� poprawiła. Decyzj� rektora 
Uniwersytetu i Politechniki przekazano Oddziałowi 
budynek przy Placu Biskupa Nankiera 1, dawny 

pałac ksi���t opolskich i gimnazjum protestanckie. 
Rok 1950 przyniósł istotne zmiany dla Oddziału 

Farmaceutycznego. W dniu 1 stycznia tego roku na 
mocy dekretu Rady Ministrów z dnia 24 pa�dzierni-
ka 1949 r. została utworzona kolejna uczelnia wro-

cławska – Akademia Medyczna. W ten sposób Wy-
dział Lekarski wraz z Oddziałem Farmaceutycznym 
Uniwersytetu i Politechniki zostały przekształcone w 

samodzieln� uczelni�, pocz�tkowo pod nazw� Aka-
demia Lekarska, a ostatecznie Akademia Medycz-
na. Dotychczasowy Oddział Farmaceutyczny usa-

modzielnił si� i otrzymał nazw� Wydział Farmaceu-
tyczny. W tym samym roku, na mocy zarz�dzenia 
Ministerstwa Zdrowia, przedłu�ono czas trwania 

studiów farmaceutycznych do 4 lat. 

Rok 1950 jest istotny tak�e z powodu po-
wszechnego uspołecznienia słu�by zdrowia. 
Przekształcenia własno�ciowe podyktowane 

wzgl�dami politycznymi, które dotkn�ły równie�
aptekarzy (upa�stwowienie aptek), spowodowały 
znaczne zmniejszenie zainteresowania studiami 

farmaceutycznymi. Zmieniła si� liczba studentów 
w kolejnych latach o około 65% w stosunku do 

roku rozpoczynaj�cego t� dekad�. 
Mimo tych niekorzystnych zjawisk, powi�kszano 

baz� lokalow� Wydziału Farmaceutycznego. W 

1959 r. zako�czono trwaj�c� 9 lat odbudow� za-
chodniego skrzydła gmachu przy ul. Szewskiej, 
gdzie zało�ono jedyn� wówczas w kraju Bibliotek�
Wydziału Farmaceutycznego. W tym samym roku 
Wydział otrzymał od miasta budynek poło�ony na 
wyspie Tamka. 

W latach 1970–1975 nast�piły istotne zmiany w 
programie nauczania studentów na wydziałach far-

maceutycznych. W roku akademickim 1970/71 Wy-
dział Farmaceutyczny we Wrocławiu, jako pierwszy 
w Polsce, wprowadził nowy, zreformowany program 

nauczania. Po trzech latach wspólnych studiów 
wprowadzono dwuletni� specjalizacj� na kierun-
kach: aptecznym, technologicznym i analityki far-

maceutycznej. W latach 1973/74 wprowadzono ko-
lejn� reform� studiów na wszystkich latach i kierun-
kach. Do osi�gni�� tej reformy nale�y zaliczy�
otwarcie nowej specjalizacji z zakresu analityki kli-
nicznej. Jednocze�nie zwi�kszyła si� liczba studen-

tów na Wydziale Farmaceutycznym. 
W roku akademickim 1979/80 powołano przy 

Wydziale Farmaceutycznym Oddział Analityki 

Medycznej. Koniec lat 80. XX wieku był to okres 
wzrastaj�cego zainteresowania studiami farma-
ceutycznymi spowodowanego m.in. prywatyzacj�
aptek i hurtowni farmaceutycznych. Wzrastaj�ce 
potrzeby słu�by zdrowia oraz zmiany w funkcjo-
nowaniu zawodu aptekarza wymusiły wprowa-

dzenie zmian w programach nauczania studen-
tów. Otwarto nowy kierunek studiów – zielarsko- 
-kosmetyczny (od 1991 r.). 
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Lata 90. charakteryzowały si� d��eniem do 
dalszego unowocze�niania programu nauczania i 
lepszego dostosowania go do potrzeb zawodo-

wych absolwentów. W tym okresie wyra�nie wzro-
sło zainteresowanie młodzie�y studiami farmaceu-
tycznymi.  

Decyzj� Ministerstwa Nauki i Informatyzacji z 
grudnia 2004 r. na Wydziale Farmaceutycznym 

zostało powołane Centrum Doskonało�ci, którego 
główn� tematyk� badawcz� jest: „Poszukiwanie 
nowych leków przeciwnowotworowych i immuno-

moduluj�cych”.  
Wydział prowadzi nauczanie na dwóch kierun-

kach studiów: farmacji i analityce medycznej. 

Obecnie studiuje ponad 1000 studentów. W latach 
2001–2005 została przeprowadzona zasadnicza 
reforma programów na obu kierunkach studiów, 

polegaj�ca na dostosowaniu programów do obo-
wi�zuj�cych standardów nauczania. 

W latach 2001–2005 kierunek farmacja prze-

szedł dwie akredytacje: Komisji Akredytacyjnej 
KAUM (2004 r.) i Pa�stwowej Komisji Akredyta-
cyjnej (2005 r.). Obie Komisje przyznały Wydzia-

łowi akredytacj� dla kierunku farmacja na okres 
5 lat. �wiadczy to o tym, �e mimo trudnych wa-

runków lokalowych, zaj�cia ze studentami s�
prowadzone na dobrym poziomie. Dynamicznie 
rozwija si� szkolenie podyplomowe farmaceutów.  

Praca naukowa i dydaktyczna Wydziału jest re-
alizowana w trudnych warunkach lokalowych. Wy-
dział mie�ci si� w wi�kszo�ci w zabytkowych bu-

dynkach maj�cych star� infrastruktur�, której mo-
dernizacja zgodnie z obowi�zuj�cymi obecnie nor-
mami mogłaby pochłon�� du�e nakłady finansowe, 

bez zapewnienia ostatecznego efektu tych prac.  
Istotnym ograniczeniem jest bowiem lokalizacja 

jednostek Wydziału Farmaceutycznego w g�sto 

zabudowanym centrum miasta oraz zabytkowy 
charakter budynków, dla których konserwator za-
bytków stawia trudne do osi�gni�cia i bardzo 

kosztowne wymogi budowlane.  
Mimo du�ego wzrostu liczby kształconych stu-

dentów i konieczno�ci zapewnienia dodatkowej 

powierzchni u�ytkowej zwi�zanej z zastosowa-
niem w działalno�ci naukowej i dydaktycznej no-

wej aparatury i sprz�tu laboratoryjnego, baza lo-
kalowa Wydziału pozostała praktycznie niezmie-
niona od 1949 r.  

Maj�c powy�sze na uwadze, Senat Akademii 
Medycznej we Wrocławiu podj�ł uchwał� o po-
trzebie budowy nowej siedziby Wydziału Farma-

ceutycznego. Na realizacj� tego zamierzenia 
przeznaczono pozostaj�cy we władaniu Uczelni, 
znajduj�cy si� obok powstaj�cego Centrum Kli-

nicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu, te-
ren przy ul. Borowskiej, na którym dokonamy 
symbolicznego aktu lokacji nowej farmacji. 

Inwestycja, któr� rozpoczniemy, nie byłaby 
mo�liwa bez zaanga�owania funduszy unijnych, 
które udało si� nam pozyska�.  

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i �rodowisko 2007–2013 b�dzie realizowany 
projekt indywidualny, który został wpisany na list�
indykatywn� pod nazw�: „Budowa Zintegrowane-
go Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farma-

ceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu". 
Koszt tego przedsi�wzi�cia jest obliczany na 

ponad 72 mln 500 tys. zł, w tym wkład własny 

Uczelni w realizacj� projektu wyniesie 22 mln 
274 tys. zł, a kwota 50 mln 243 tys. zł to wyso-
ko�� dofinansowania ze �rodków Programu Ope-

racyjnego.  
Kolejnym projektem jest „Budowa i wyposa�e-

nie O�rodka Naukowo-Dydaktycznego Dolno�l�-

skiej Farmacji we Wrocławiu” o warto�ci 126 mln 
zł, w tym 74 mln 800 tys. zł otrzymamy w ramach 
dofinansowania ze �rodków Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego, a wkład własny Uczelni wy-
niesie 51 mln 200 tys. zł.  

Nowe inwestycje pozwol� na wyprowadzenie 
ci��kiej chemii z centrum miasta. Obecne usytu-
owanie jednostek Wydziału Farmaceutycznego 

jest powodem wielu uci��liwo�ci dla mieszka�ców 
posesji s�siaduj�cych z budynkami, w których 
mieszcz� si� katedry i zakłady Wydziału Farma-

ceutycznego, a tak�e stwarza realne zagro�enie 
zatrucia �rodowiska naturalnego. 

Nowa baza dolno�l�skiej farmacji zapewni no-
w� jako�� prowadzonej działalno�ci naukowej i 
dydaktycznej, umo�liwi dynamiczny rozwój Wy-

działu, cho� – warto to podkre�li� – nawet w starej 
XIX-wiecznej substancji lokalowej pracownicy 
Wydziału odnotowuj� niemałe osi�gni�cia. Po-

twierdzeniem tego jest to, �e w rankingu wydzia-
łów farmaceutycznych Wydział Farmaceutyczny 
Akademii Medycznej we Wrocławiu znalazł si� na 

drugim miejscu w kraju, m.in. dzi�ki temu, �e 
mamy zgłoszonych i zarejestrowanych najwi�cej 
projektów wynalazczych. 
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Mariola Dwornikowska Wiceministrem Zdrowia 
Miło nam poinformowa�, �e pani Mariola Dworni-

kowska, dotychczasowy zast�pca dyrektora ds. finan-
sowych Akademickiego Szpitala Klinicznego im. Jana 

Mikulicza-Radeckiego, została powołana przez pre-
miera Donalda Tuska na stanowisko podsekretarza 
stanu ds. finansowych w Ministerstwie Zdrowia. 

Mariola Dwornikowska jest absolwentk� Akade-
mii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie w 2001 roku 
uko�czyła kierunek zarz�dzanie i marketing – spe-

cjalizacja finanse i rachunkowo�� przedsi�biorstw. 
W 2006 roku uko�czyła studia podyplomowe: kon-
trola finansowa i audyt wewn�trzny w Wy�szej 

Szkole Bankowej we Wrocławiu. Posiada certyfikat 
ksi�gowy Ministra Finansów, dyplom Ministerstwa 

Skarbu Pa�stwa dla kandydatów na członków do 
rad nadzorczych oraz dyplom Ministerstwa Zdrowia 
z zakresu Zarz�dzania Opiek� Zdrowotn�. 

Mariola Dwornikowska ma du�e do�wiadczenie 
zawodowe w pracy w sektorze słu�by zdrowia: 2000– 
–2002 – zast�pca głównego ksi�gowego, a nast�pnie 

główny ksi�gowy w Zespole Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Miliczu; 2002 – opracowanie  
i przeprowadzanie procedur kontroli finansowo- 

-ksi�gowej w jednostkach słu�by zdrowia, wdra�anie 
kontroli rachunku kosztów i kalkulacji kosztów jed-
nostkowych procedur medycznych w Dolno�l�skiej 

Regionalnej Kasie Chorych; 2002–2006 – główny 
ksi�gowy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
w Legnicy; 2006 – zast�pca dyrektora ds. finanso-

wych w Akademickim Szpitalu Klinicznym im J. Mikuli-
cza-Radeckiego we Wrocławiu. 

Jeste�my przekonani, �e praca na nowym, od-
powiedzialnym stanowisku przyniesie Pani Minister 
wiele satysfakcji i zadowolenia. Gratulujemy awansu 

i �yczymy dobrej współpracy z podległymi jednost-
kami oraz wierzymy, �e nie zapomni o Akademii 
Medycznej we Wrocławiu. 

fot. P. Golusik
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Wrocław, 13 grudnia 2007 r.  

Szanowna Pani  

Mariola Dwornikowska 

Podsekretarz Stanu ds. Finansowych  

w Ministerstwie Zdrowia  

Szanowna Pani Minister!  

Uprzejmie prosz� o przyj�cie serdecznych gratulacji z okazji powołania Pani na stanowisko Podsekre-

tarza Stanu ds. Finansowych w Ministerstwie Zdrowia. 

Maj�c do�wiadczenia z wcze�niejszej pracy w Akademickim Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej 

we Wrocławiu wie Pani Minister doskonale, jak wa�n� rol� w systemie opieki zdrowotnej sprawuj� akade-

mickie szpitale kliniczne, które s� ponadto naturaln� baz� naukowo-dydaktyczn� uczelni medycznych. 

Znaj�c Pani fachowo��, kompetencje i obowi�zkowo�� w dotychczasowej pracy, a tak�e sukcesy w jej 

realizacji pozwol� sobie wyrazi� nadziej�, �e obecne kierownictwo Ministerstwa Zdrowia znajdzie sposób na 

rozwi�zanie problemu ogromnego zadłu�enia szpitali klinicznych, których sytuacja finansowa zagra�a ich 

dalszej egzystencji. 

Jak wi�kszo�� Polaków oczekujemy poprawy dotychczasowej polityki finansowej w ochronie zdrowia, 

pragniemy te� podj�cia działa�, które zaowocuj� podniesieniem presti�u �rodowiska lekarskiego oraz za-

pewni� zwi�kszone finansowanie działalno�ci statutowej uczelni medycznych w sferze naukowej, dydaktycz-

nej i klinicznej. 

Wyra�am Pani Minister moje osobiste podzi�kowanie i jestem wdzi�czny za uchronienie Akademickie-

go Szpitala Klinicznego przed zagro�eniami wynikaj�cymi z bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, za prze-

strzeganie dyscypliny finansowej i wdro�enie programu restrukturyzacyjnego, co zaowocowało powstrzyma-

niem tempa przyrostu zadłu�enia, a nawet spowodowało redukcj� jego wielko�ci.  

Dzi�kuj� tak�e za skuteczne negocjacje z wierzycielami, dzi�ki czemu Szpital odzyskał wiarygodno�� w 

oczach kontrahentów i mo�e łatwiej regulowa� swoje zobowi�zania. 

Pani Minister gor�co �ycz� – podobnie, jak mniemam w dotychczasowym miejscu pracy - wiele satys-

fakcji z pracy na nowym, odpowiedzialnym stanowisku płyn�cej ze �wiadomo�ci działalno�ci dla dobra oby-

wateli, społecznego poparcia dla realizowanych planów, dobrej współpracy z podległymi jednostkami, ocze-

kiwanych owoców b�d�cych efektem wysiłku, wytrwało�ci i konsekwencji w d��eniu do obranych celów, 

osi�gni�cia wszystkich zamierze�, zrozumienia i poparcia ze strony najbli�szych współpracowników, a nade 

wszystko du�o zdrowia i pomy�lno�ci w �yciu osobistym.  

Ł�cz� wyrazy szacunku i powa�ania  

R e k t o r 

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak 
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PUNKTACJA DZIAŁALNO�CI NAUKOWEJ  
JEDNOSTEK ZA 2006 ROK

Z przyjemno�ci� przekazuj� ranking osi�gni�� naukowych Katedr i Zakładów naszej Uczelni za 
2006 rok. Podobnie jak w latach ubiegłych, powstał on na podstawie analizy ankiety dorobku naukowego 
jednostek. Dodam, �e w opinii wi�kszo�ci kierowników Katedr i Zakładów kieruj�cych małymi zespołami 

najbardziej miarodajnym wyznacznikiem działalno�ci naukowej jest liczba uzyskanych punktów przypadaj�-
cych na jednego pracownika jednostki. 

Gratuluj� serdecznie tym jednostkom, które znalazły si� na czołowych pozycjach i �ycz� odzyskania 

pozycji tym, którzy spadli na ni�sze miejsca. 

prof. dr hab. Marek Zi�tek 

Prorektor ds. Nauki 

WYDZIAŁ LEKARSKI 

Lp. Jednostki organizacyjne Punktacja Liczba 
pracowników

Punkty na 
pracownika

1. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii  577,00 13  44,38  

2. Katedra i Klinika Chorób Wewn�trznych i Alergologii  443,80 16  27,74  

3. II Katedra i Klinika Ginekologii, Poło�nictwa i Neonatologii  400,00 19  21,05  

4. Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej  389,00 17  22,88  

5.
Katedra i Klinika Chorób Wewn�trznych, Zawodowych i Nadci�nienia T�tnicze-
go 

 371,00 19  19,53  

6. Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii  362,00 14  25,86  

7. Katedra i Zakład Patofizjologii  263,00 16  16,44  

8. Katedra i Zakład Mikrobiologii  258,00 21  24,57  

9. Katedra i Zakład Higieny  196,00 6  32,66  

10. Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego  192,00 4  48,00  

11. II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej  187,00 4  46,75  

12. Katedra i Zakład Biofizyki  186,00 7  26,57  

13. Zakład Medycyny S�dowej, Zakład Prawa Medycznego  185,00 7  26,43  

14. Katedra i Zakład Genetyki  182,00 9  20,22  

15. Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej  165,00 26  6,35  

16. Katedra i Zakład Farmakologii  164,00 15  10,93  

17. Katedra Medycyny Ratunkowej   155,00 8  19,37  

18. I Katedra i Klinika Ginekologii i Poło�nictwa  153,00 16  9,56  

19. II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i 	ywienia  153,00 6  25,50  

20. Zakład Reumatologii  149,00 6  24,83  

21. I Katedra Pediatrii, Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii   146,00 13  11,23  

22. Zakład Technik Molekularnych  144,00 4  36,00  

23. Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej  144,00 9  16,00  

24.
Katedra Propedeutyki Pediatrii i Klinika Immunologii  
i Reumatologii Wieku Rozwojowego  

 97,00 7  13,86  

25. Katedra i Zakład Fizjologii  88,00 9  9,77  

26. Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej  78,00 5  15,60  

27. I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej  77,00 7  11,00  

28. Katedra i Zakład Chemii i Immunochemii  76,00 7  10,86  

29. Katedra Pedagogiki   70,00 2  35,00  

30. Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich  55,00 6  9,17  

31. Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej  50,00 6  8,33  

  6155,80 324  
�rednia na Wydziale na 1 pracownika – 19,00   
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WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY 

Lp. Jednostki organizacyjne Punktacja Liczba 
pracowników

Punkty na 
pracownika

1. Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej  240,00 15  16,00  

2. Katedra i Zakład Ortopedii Szcz�kowej i Ortodoncji  200,00 14  14,29  

3. Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dzieci�cej  164,00 27  6,07  

4. Katedra i Zakład Periodontologii  145,00 9  16,11  

5. Katedra i Klinika Chirurgii Szcz�kowo-Twarzowej   120,00 8  15,00  

6. Klinika Chirurgii Plastycznej  119,00 2  59,50  

7. Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów  94,00 5  18,80  

8. Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej  72,00 7  10,29  

9. Zakład Anatomii Stomatologicznej  38,00 1  38,00  

 1192,00 88  

�rednia na Wydziale na 1 pracownika – 13,55   
   

WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO 

Lp. Jednostki organizacyjne Punktacja Liczba 
pracowników

Punkty na 
pracownika

1. Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej  732,00 11  66,55  

2. Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii  693,00 17  40,76  

3. Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku  648,00 15  43,20  

4. Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej  629,00 17  37,00  

5. Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami  562,00 16  35,13  

6. 
Katedra i Klinika Chorób Zaka�nych, Chorób W�troby  
i Nabytych Niedoborów Odporno�ciowych 

 448,75 9  49,86  

7. Katedra i Klinika Psychiatrii  428,40 21  20,40  

8. Katedra i Klinika Kardiologii  424,00 17  24,94  

9. Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej  344,00 11  31,27  

10. Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii  323,00 16  20,19  

11. Katedra i Zakład Radiologii  277,00 14  19,79  

12. Katedra i Klinika Otolaryngologii  261,00 13  20,08  

13. Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dzieci�cej  254,00 16  15,88  

14. Katedra Onkologii i Klinika Ginekologii Onkologicznej  253,75 13  19,52  

15. Katedra i Klinika Okulistyki  241,00 15  16,07  

16. Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej  222,00 10  22,20  

17. Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci�cej  209,00 5  41,80  

18. Katedra i Klinika Angiologii, Nadci�nienia T�tniczego i Diabetologii  207,00 9  23,00  

19. Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej  157,00 14  11,21  

20. Katedra i Klinika Neurologii  157,00 17  9,24  

21. Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej  154,00 6  25,67  

22. Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego  147,00 8  18,38  

23. Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych   132,50 9  14,72  

24. Katedra i Zakład Medycyny Społecznej  122,00 3  40,67  

25. Katedra i Klinika Neurochirurgii  121,00 7  17,29  

26. Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii R�ki  107,00 8  13,38  

27. Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej  92,00 5  18,40  

28. Katedra i Klinika Pulmonologii i Nowotworów Płuc   88,00 11  8,00  

29. Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narz�du Ruchu  88,00 9  9,78  

30. Katedra i Klinika Chirurgii Serca  73,00 7  10,43  

 8595,40 349  

�rednia na Wydziale na 1 pracownika – 24,63   
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WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY 

Lp. Jednostki organizacyjne Punktacja Liczba 
pracowników

Punkty na 
pracownika

1. Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku  381,00 17  22,41  

2. Katedra i Zakład Chemii Organicznej  221,00 9  24,56  

3. Katedra i Zakład Chemii Leków  220,00 8  27,50  

4. Katedra i Zakład Chemii Fizycznej  159,00 9  17,67  

5. Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych  117,00 5  23,40  

6. Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej  100,00 8  12,50  

7. Katedra i Zakład Bromatologii  96,00 7  13,71  

8. Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej  89,00 5  17,80  

9. Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej  78,00 10  7,80  

10. Katedra i Zakład Analityki Medycznej  77,00 7  11,00  

11. Katedra i Zakład Toksykologii  71,00 5  14,20  

12. Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej  68,00 10  6,80  

13. Katedra i Zakład Farmakognozji  66,00 10  6,60  

14. Katedra i Zakład Technologii Leków  60,00 4  15,00  

15. Katedra i Zakład Chemii Analitycznej  59,00 6  9,83  

16. Ogród Ro�lin Leczniczych  44,00 3  14,67  

17. Zakład Biomedycznych Analiz �rodowiskowych  41,00 2  20,50  

 1947,00 125  

�rednia na Wydziale na 1 pracownika – 15,58   
  

WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO 

Lp. Jednostki organizacyjne Punktacja Liczba 
pracowników

Punkty na 
pracownika

1. Katedra Piel�gniarstwa Klinicznego  350,00 24  14,58  

2. Zakład Ratownictwa Medycznego  223,00 3  74,33  

3. Katedra Fizjoterapii  202,00 7  28,86  

4. Katedra Ginekologii i Poło�nictwa  127,00 9  14,11  

5. Zakład Nauk Podstawowych  98,00 3  32,67  

6. Katedra Zdrowia Publicznego  85,00 15  5,67  

7. Zakład Rehabilitacji  54,00 2  27,00  

8. Zakład Balneologii  1,00 1  1,00  

 1140,00 64  

�rednia na Wydziale na 1 pracownika – 17,81   

  

ZESTAWIENIE ZBIORCZE 
  

Lp. Jednostki organizacyjne Punktacja Liczba 
pracowników

Punkty na 
pracownika

1. WYDZIAŁ LEKARSKI   6155,80  324,0   19,00  

2. WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY  1192,00  88,0   13,55  

3. WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO   8595,40  349,0   24,63  

4. WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY  1947,00  125,0   15,58  

5. WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO  1140,00  64,0   17,81  

OGÓŁEM 19 030,20  950,0   

  

�rednia w Uczelni na 1 pracownika – 20,03   
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prof. dr hab. n. med. Barbarze Iwa�czak gratulujemy sukcesu

Gastroenterologia dzieci�ca czwarta w kraju 
W ostatniej edycji rankingu najlepszych szpitali  

w Polsce, jaki przeprowadza „Newsweek”, w kate-
gorii „gastroenterologia dzieci�ca”, bardzo wysokie, 

bo czwarte miejsce zaj�ła II Katedra i Klinika Pedia-
trii, Gastroenterologii i 	ywienia, któr� kieruje prof. 
dr hab. n. med. Barbara Iwa�czak. 

– Jest to sukces całego zespołu naszej Kliniki – 
mówi prof. dr hab. n.med. Barbara Iwa�czak. – To 
efekt wielu lat pracy. Trzeba wiedzie�, �e ranking 

tygodnika „Newsweek” jest oparty na wielu kryte-
riach. S� wypełniane ankiety. Eksperci, w naszym 
wypadku z gastrologii dzieci�cej, oceniaj� wszyst-

kie pediatryczne kliniki gastrologiczne i oddziały 
szpitalne w kraju. Okazało si�, �e w tej ocenie zaj�-
li�my bardzo wysokie, bo a� czwarte miejsce. Je-

ste�my z tego bardzo zadowoleni. Pierwsze miejsce 
zaj�ło Centrum Zdrowia Dziecka. Za nami, na pi�-

tym miejscu, jest Kraków – Klinika Pediatrii i Ga-
stroenterologii Uniwersytetu Jagiello�skiego. Zosta-
li�my wi�c zauwa�eni. To jest dla nas bardzo wa�-
ne, poniewa� pracujemy w małym zespole, wszyst-
ko zdobywamy samodzielnie, tak jak to si� zwykle 
obecnie dzieje. Dzi�ki temu mamy sprz�t na bada-

nia, które od paru lat prowadzimy w kilku pracow-
niach naszej Kliniki – Motoryki Przewodu Pokarmo-
wego, pH-metrii, Impedancji i Endoskopowej. 

– Bol�czek z pewno�ci� jest w działalno�ci 
Kliniki wi�cej. 

– N�ka nas mała liczba etatów. Nasi lekarze wy-
konuj� ogrom pracy. Jeste�my klinik�, która od lat 
nie przynosiła deficytu szpitalowi klinicznemu. Cały 

czas jeste�my na plusie. Czasami jest nam bardzo 
przykro, �e nasze pensje s� takie same jak lekarzy, 
którzy maj� du�o mniej pracy, a ich kliniki przynosz�
deficyt. Rocznie wykonujemy około 1000 bada� en-
doskopowych przewodu pokarmowego. Sporo jest 
bada� motoryki górnego i dolnego odcinka przewodu 

pokarmowego, ph-metrii, impedancji i EGG. 
– A jak wygl�da specjalistyczne wyposa�enie 

Kliniki? 
– To jest ci��ka sprawa. Wszyscy wiemy, jakie 

s� mo�liwo�ci finansowe dyrekcji szpitala. Dzi�ki 
Wielkiej Orkiestrze �wi�tecznej Pomocy Owsiaka 

mamy wyposa�on� Pracowni� Endoskopow�. Je-
den endoskop kupili�my za własne, zarobione pie-

ni�dze, bo organizuj�c konferencje, nie korzystamy 
z �adnych firm organizuj�cych takie naukowe 
przedsi�wzi�cia. Otrzymujemy granty uczelniane. 

Pieni�dzy jednak stale brakuje nie tylko na nowy 
sprz�t, ale i na napraw� starego. Dochodzi do tego, 
�e piel�gniarki własnym sumptem maluj� oddziały. 

Teraz wstyd nam za obskurne wej�cie do Kliniki. 
Cały czas dr�� o jedyny wideogastroskop, drugi od 
dłu�szego czasu jest zepsuty. Jak w takiej sytuacji 

wykonywa� 1000 bada� rocznie? Nie wiem, co si�
stanie, gdy i ten odmówi posłusze�stwa.  

Zespół Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i 	ywienia
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– Pozostanie do�wiadczenie... 
– Tego nam nie brakuje, ale w dzisiejszych 

czasach, to nie wszystko. Wiele przypadków cho-

robowych i nas zaskakuje. Stale si� uczymy, po-
gł�biamy wiedz� i do�wiadczenie. Ułatwia nam to 
�cisła współpraca z gastroenterologi� dorosłych 

naszej Akademii, która, nawiasem mówi�c, w tym 
samym rankingu tygodnika „Newsweek”, w swojej 

grupie, zaj�ła szóste miejsce. Dzi�ki tej współpra-
cy mogli�my uruchomi� własn� Pracowni� Moto-
ryki Przewodu Pokarmowego. Gastrologia doros-

łych otworzyła swoj� pracowni� jako jedn�  
z pierwszych w Polsce. Oprócz tego współpracu-
jemy z Centrum Zdrowia Dziecka oraz z innymi 

klinikami gastroenterologicznymi w Polsce. Pro-
wadzimy liczne badania naukowe. Uczestniczymy 
równie� w badaniach klinicznych na skal� mi�-

dzynarodow�. Przed rokiem brali�my udział  
w pilota�owym badaniu dotycz�cym cz�sto�ci 
wyst�powania choroby wrzodowej u dzieci z dole-

gliwo�ciami przewodu pokarmowego, które były 
kwalifikowane do gastroskopii. W tym miesi�cu 
przyst�pujemy do udziału w prospektywnym ba-

daniu epidemiologicznym nad czynnikami ryzyka 
choroby wrzodowej u dzieci. Jest to badanie mi�-

dzynarodowe pod auspicjami Europejskiego To-
warzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i 	ywie-
nia Dzieci. W tym badaniu, poza nasz� Klinik�, 

bierze udział tylko Klinika Gastroenterologii Cen-
trum Zdrowia Dziecka. Wcze�niej uczestniczyli�-
my w wieloo�rodkowym badaniu epidemiologicz-

nym dotycz�cym cz�sto�ci wyst�powania zaka-
�enia Helicobacter pylori u dorosłych i w populacji 

dzieci�cej. Wykazano, �e �rednia cz�sto�� wy-

st�powania tego zaka�enia u dzieci wynosi 32%, 
u dorosłych powy�ej 70%. Stwierdzono ró�nice w 
cz�sto�ci wyst�powania tego zaka�enia u dzieci 

w zale�no�ci od miejsca zamieszkania. U dzieci 
mieszkaj�cych w du�ych miastach jest ni�sza, co 
z uwagi na transmisj� zaka�enia mo�e mie� zwi�-

zek z lepszymi warunkami socjalnymi. Badania te 
były finansowane przez Komitet Bada� Nauko-
wych i Ministerstwo Zdrowia. 

– Jest Pani Profesor członkiem Grupy Robo-
czej do spraw Helicobacter pylori Polskiego To-
warzystwa Gastroenterologicznego.  

– Istotnie, dzi�ki temu nasza Klinika jest stale  
w czołówce placówek zajmuj�cych si� tym zagad-

nieniem oraz problemem narastaj�cej oporno�ci tej 
bakterii na stosowane leki, my�l� tu o klarytromycy-
ne i metronidazolu. Prowadzenie tych bada� umo�-
liwia nam od lat �cisła współpraca z Zakładem Mi-
krobiologii naszej Uczelni. Klinika uczestniczy  
w mi�dzynarodowym badaniu dotycz�cym leczenia 
zaka�e� Helicobacter pylori z podwójn� oporno�ci�
na te dwa leki. Zako�czyli�my ponadto, wspólnie  
z Klinik� Gastroenterologii w Poznaniu i w Niem-

czech, badania nad genetyk� choroby Le�niowskie-

go-Crohna u dzieci. Wyniki te b�d� opublikowane  
w najbli�szym czasie.  

– To bardzo dziwna choroba. 
– Niestety, kryje w sobie wiele tajemnic. Nale�y 

do grupy nieswoistych zapale� jelit, które staj� si�
coraz wi�kszym problemem gastroenterologii 

dzieci�cej. W chorobie Crohna z nieustalonych do 
ko�ca przyczyn dochodzi do zmian zapalnych 

obejmuj�cych cał� grubo�� �ciany przewodu po-
karmowego w ró�nych jego odcinkach, od jamy 
ustnej do odbytu. Ta choroba u dzieci ma ci��szy 

przebieg ani�eli u dorosłych. Leczymy j� objawo-
wo. Jest to choroba do ko�ca �ycia. U dzieci cho-
roba ta w sposób zdecydowany zaburza ich roz-

wój i wpływa na jako�� �ycia. Dzieci nie rosn�, ich 
rozwój jest upo�ledzony, dochodzi m.in. do osteo-
penii, w przebiegu niedoboru wapnia, która pro-

wadzi do osteoporozy. Choroba Crohna mo�e 
ujawni� si� nawet u kilkumiesi�cznych dzieci, co 
po�rednio przemawia za tym, �e zwłaszcza w tej 

grupie wiekowej wpływ czynników genetycznych, 
obok �rodowiskowych, odgrywa decyduj�c� rol� w 
wyzwoleniu nieprawidłowej odpowiedzi układu 

immunologicznego przewodu pokarmowego, która 
prowadzi do nieswoistego procesu zapalnego. 

Inn� postaci� nieswoistych zapale� jest wrzodzie-
j�ce zapalenie jelita grubego. Tu te� obserwujemy 
wzrost zachorowalno�ci tak�e u coraz młodszych 

dzieci. Jest to tendencja ogólno�wiatowa. Mo�e z 
czasem oka�e si�, tak jak w przypadku choroby 
wrzodowej w przebiegu zaka�enia Helicobacter 

pylori, �e i ten wa�ny problem nauka rozwi��e. 

Zaj�cia ze studentami prowadzi  
dr Andrzej Stawarski 

– Klinika Pani Profesor lubi dzieli� si� swoimi 
osi�gni�ciami. 

– Od 8 lat organizujemy konferencje naukowe 

„Post�py gastroenterologii”. Najbli�sza taka kon-
ferencja odb�dzie si� ju� 23 lutego. Konferencje 
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te ciesz� si� du�ym zainteresowaniem lekarzy. 
Uczestniczy w nich zwykle około 300 osób, a wy-
kładowcami s� gastroenterolodzy z wiod�cych 

o�rodków w Polsce. Przedstawiamy wówczas 
równie� wyniki własnych bada�. W Klinice pracuje 
3 gastroenterologów ze specjalizacj�, a w tym 

roku kolejne 2 osoby przyst�puj� do egzaminu.  
W pediatrii jest to deficytowa specjalizacja, w Pol-

sce t� specjalizacj� ma zaledwie kilkudziesi�ciu 
pediatrów. 

Elektrogastrografi� przeprowadza  
dr Tomasz Pytrus 

– Maj�c tak� kadr�, mo�e b�dzie łatwiej zdo-
by� wy�sze miejsce w rankingu tygodnika 
„Newsweek”. 

– Centrum Zdrowia Dziecka jest absolutnie 

wiod�ce, co jest zrozumiałe, poniewa� ma znacz-
nie wi�ksze mo�liwo�ci i diagnostyczne, i sprz�-
towe. Aby wspi�� si� wy�ej, zawsze mo�na wi�cej 

zrobi�. Z powodu trudno�ci wynikaj�cych z braku 
sprz�tu nie wykonujemy endoskopii zabiegowej. 
Chciałabym, �eby w przyszło�ci endoskopi� za-

biegow� wprowadzi�.  
– A endokapsuła? 
– Endokapsuła to jest nast�pna sprawa. Endo-

kapsuła jest �wietna. Oczywi�cie s� pewne ogra-
niczenia, co do wskaza� u dzieci (np. wiekowe  
i wagowe), ale badanie to umo�liwia penetracj�
odcinka jelita cienkiego niedost�pnego w badaniu 
endoskopowym. Wła�nie w chorobie Crohna  

u dzieci w tych miejscach mog� by� zmiany, które 

s� przyczyn� zaczynaj�cych si� objawów choro-
by. Endokapsuła to kolejne marzenie naszego 
zespołu. 

Gastrofiberoskopi� wykonuje  
dr Krystyna Mowszet 

Staramy si� by� na bie��co z post�pem wiedzy 
gastrologicznej i rokrocznie bierzemy udział  

w konferencjach krajowych i zagranicznych W tym 
roku b�dziemy aktywnie uczestniczy� w Kongre-
sie Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 

Hepatologii i 	ywienia Dzieci, który odb�dzie si�
w maju w Poznaniu oraz w Kongresie Polskiego 
Towarzystwa Gastrologii w czerwcu w Gda�sku. 

Planujemy równie� aktywnie uczestniczy�  
w �wiatowym Kongresie Gastroenterologii Dzie-

ci�cej w Brazylii w sierpniu br. 
Przed 2 laty, przy okazji Mi�dzynarodowego 

Kongresu Helicobacter pylori organizowanego 

przez PTG i Klinik� Gastrologii i Hepatologii na-
szej Uczelni, Klinika nasza zorganizowała  
w Kliczkowie mi�dzynarodowe spotkanie grupy 
pediatrów, do której nale�� – European H. pylori

GroupTask For Force – podczas którego były 
dyskutowane projekty bada�, które obecnie re-

alizujemy. 
Gratuluj�c Pani Profesor wyró�nienia, dzi�ku-

j� za rozmow�.  

Rozmawiał i fotografował: 
Adam Zadrzywilski 
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Jubileusz 80-lecia urodzin prof. Zenona Szewczyka, 
długoletniego kierownika Katedry i Kliniki Nefrologii  

i Medycyny Transplantacyjnej AM we Wrocławiu 
W dniu 1 grudnia minionego roku w Domu Jana 

Pawła II na Ostrowie Tumskim zebrało si� szerokie 
grono uczniów i współpracowników Pana Profeso-

ra Zenona Szewczyka, �eby wspólnie z Jubilatem 
obchodzi� 80. rocznic� urodzin. Jubilatowi towa-
rzyszyli członkowie najbli�szej rodziny, �ona – Le-

okadia, syn – prof. Jacek Szewczyk – rektor Aka-
demii Sztuk Pi�knych wraz z �on� i wnukiem pro-
fesora seniora – Marcinem. W�ród go�ci znalazła 

si� liczna reprezentacja Władz Uczelni z JM Rekto-
rem prof. Ryszardem Andrzejakiem, Prorektorem 
ds. Nauki – prof. Markiem Zi�tkiem i Dziekanem 

Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowe-
go – prof. Gra�yn� Bednarek-Tupikowsk�. Przybyli 
równie� rektorzy minionych kadencji, profesorowie: 

Bogdan Łazarkiewicz, Jerzy Czernik i Leszek Pa-
radowski.  

Obecny kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii i 

Medycyny Transplantacyjnej – prof. Marian Klinger 
przypomniał drog� �yciow� Jubilata z malutkiego, 
podkieleckiego Kaw�czyna do kierowania t� wielk�
Katedr�, w której 8 pracowników uzyskało stopie�
doktora habilitowanego, a 6 zwie�czyło ju� karier�
tytułami profesorskimi. Przytoczył liczb� 25 promo-
wanych przez Jubilata doktorów nauk medycznych, 
rozliczne publikacje w czołowych, �wiatowych cza-

sopismach nefrologicznych, przypomniał o zasłu�o-
nych zaszczytach, które stały si� udziałem Jubilata, 
w tym o członkostwach honorowych towarzystw 

Internistów Polskich i Nefrologicznego, o pełnionych 
funkcjach, w�ród nich Prorektora ds. Nauki Akade-
mii Medycznej im. Piastów �l�skich we Wrocławiu. 

Witaj�c przybyłych, prof. Klinger podkre�lił, �e dla 
uczniów Profesora najistotniejsze były i s� wyj�tko-
we cechy Jego osobowo�ci: niezmierna �yczliwo��
dla młodych i otwarto�� na ich pomysły, długie roz-
mowy, z których wypływała pomocna zach�ta do 
realizacji celów, a wszystko to poł�czone z niezwy-

kł� przenikliwo�ci� i dalekowzroczno�ci� my�lenia.  
Z ciepłymi słowami zwrócił si� do Jubilata JM 

Rektor prof. Ryszard Andrzejak. Wspomniał z uzna-
niem o dokonaniach w okresie pełnienia przez Nie-
go kierowniczych funkcji w Uczelni, w tym Prorekto-

ra ds. Nauki. 	yczenia długich lat zdrowia i �ycio-
wego zadowolenia przekazali tak�e Prorektor Marek 
Zi�tek i Dziekan – Gra�yna Bednarek-Tupikowska. 

Szczególny charakter miało wyst�pienie prof. Bog-
dana Łazarkiewicza, kolegi z lat studenckich, a tak-
�e Rektora z okresu pełnienia przez Jubilata funkcji 

Prorektora ds. Nauki. Były to wzruszaj�ce słowa o 
sile przyja�ni, rywalizacji, która tej przyja�ni nie tylko 

nie osłabia, ale wr�cz j� wzmacnia. O�yły wspo-

mnienia wywołane zdj�ciami z lat minionych, ukazu-
j�cymi si� na ekranie podczas uroczystego obiadu. 

Przypomniały one o czasach sprzed 20, 30 i wi�cej 
lat, przedstawiaj�c m.in. młodego doktora Zenona 
Szewczyka w laboratorium klinicznym i w chwilach 

wypoczynku w kole�e�skim gronie. Te sentymen-
talne klisze z przeszło�ci stanowiły równie� tło prze-
pełnionych najcieplejszymi uczuciami wyst�pie�
współpracowników Profesora, samodzielnych pra-
cowników nauki, pracuj�cych w macierzystej Kate-
drze i kieruj�cych innymi placówkami. Spo�ród 

uczniów Jubilata przemawiali: profesorowie: Maria 
Boraty�ska, Rajmund Adamiec, Zbigniew Hruby, 
Jakub Ku�niar, Andrzej Steciwko i Wacław Weyde. 

Do lat współpracy z Jubilatem na ró�nych polach 
nawi�zywali równie� w swoich �yczeniach profeso-
rowie: Zuzanna Morawska, Antonina Harłozi�ska-

Szmyrka, Maryla Krasnowska, Krzysztof Grabowski 
i Dariusz Patrzałek oraz długoletnia przeło�ona pie-
l�gniarek – Halina Brzezicka. 

Jubilat – Profesor Zenon Szewczyk dzi�kował 

wszystkim za udział w uroczysto�ci z wła�ciw� so-
bie ujmuj�c� skromno�ci� i dobrotliwo�ci�. To te 
przymioty Jubilata wpłyn�ły na niepowtarzalny kli-

mat spotkania i napełniły sal� recepcyjn� w Domu 
Jana Pawła II sło�cem, mimo d�d�ystej aury na 

zewn�trz. Zarówno my najstarsi, jak i nasi młodzi 
współpracownicy, którzy nie mieli ju� mo�liwo�ci 
pracowa� pod bezpo�rednim kierunkiem Jubilata, 

wychodzili�my ze spotkania przepełnieni najcieplej-
szymi my�lami o Bohaterze uroczysto�ci, z wiar�, 
�e przyb�dziemy na kolejne jubileusze. 

Współpracownicy i uczniowie Jubilata 
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Serwis informacyjny Biblioteki AM  
1/2008 

Konkurs na nowy budynek Biblioteki AM 

Po kilku miesi�cach przygotowa�, w listopadzie 
2007 r., ogłoszony został „Konkurs na koncepcj�
architektoniczn� budowy Centrum Naukowej Infor-

macji Medycznej Akademii Medycznej we Wrocła-
wiu”. Ogłoszenie zostało wysłane do dziennika UE i 
opublikowane tam dnia 17.11.2007 r. Prace konkur-

sowe mog� by� składane do 31 stycznia 2008 r.  
Mamy nadzieje, �e w lutym br. uda nam si� roz-

strzygn�� konkurs, zapozna� Pa�stwa z jego rezul-

tatami i zaprosi� do obejrzenia wystawy pokonkur-
sowej, której organizacja jest planowana w dniach 
18.02.–30.04.2008 r. 

Podr�cznik z onkologii 

W 2007 r. został wydany nakładem wydawnictwa 

Via Medica podr�cznik dla studentów i lekarzy „On-
kologia” pod redakcj� Radzisława Kordka.
Obecne wydanie tego podr�cznika zostało przygo-

towane wspólnie przez jednostki skupione w Aka-
demickiej Sieci Onkologicznej i zalecane jako pod-
stawowy materiał dydaktyczny. Publikacja ta została 

dofinansowana z bud�etu edukacyjnego Narodowe-
go Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.  

Podr�cznik znajduje si� w zbiorach naszej Biblio-

teki. Zach�camy do wypo�ycze� tej pozycji (poza 
obowi�zuj�cym w systemie bibliotecznym limitem 
wypo�ycze�). 

E-ksi��ki 

Biblioteka AM rozszerzyła o kolejne 20 tytułów ko-

lekcj� ksi��ek elektronicznych. Pozycje zostały wy-
brane z obszernej bazy MyiLibrary, zawieraj�cej pu-
blikacje wiod�cych wydawców: Elsevier Health 

Sciences, Blackwell Publishing, Cambridge Universi-
ty Press, Wiley. S� to mi�dzy innymi: Biomedical 
Nanotechnology (CRC Press 2005), Pathophysiology 

of Disease: An Introduction to Clinical Medicine 
(McGraw 2005), Williams Obstetrics (McGraw 2005), 
Biostatistics and Epidemiology (Springer 2003), 

Acute Medicine: a Handbook for Nurse Practitioners 
(Wiley 2007), The Metabolic Syndrome (Wiley 2006), 

Target Therapies in Cancer (Springer 2007). 
Autoryzacja u�ytkowników odbywa si� wg nume-

rów IP sieci akademickiej. Do ka�dego tytułu dost�p 

jest gwarantowany dla jednego jednoczesnego 
u�ytkownika. 

Dost�p do zasobów przez platform� MyiLibra-
ry: http://www.myilibrary.com/browse/open.asp  

Wiley InterScience 

W styczniu 2008 r. Biblioteka AM doł�czyła do 
Polskiego Konsorcjum Czasopism Wileya, realizuj�c 
tym samym dezyderaty przesłane w pa�dzierniku 

br. przez jednostki AM. 
Pakiet 173 tytułów zawiera czasopisma z za-

kresu medycyny, chemii, biotechnologii, farmakolo-

gii, ochrony �rodowiska. Czasopisma s� dost�pne  
z platformy Wiley InterScience, która umo�liwia 
proste i zaawansowane przeszukiwanie zasobów 

przez słowa kluczowe, hasło przedmiotowe lub 
przegl�danie wybranych tytułów czasopism (Journal 
Finder).  

Przykładowe tytuły: Medical Research Review, 
Cell Biochemistry and Function, Drug Development 

Research, Environmental Toxicology, European 
Journal of Immunology, European Journal of Social 
Psychology, Genes, Chromosomes and Cancer. 

Dost�p ze strony Biblioteki AM: 
www.interscience.wiley.com 

Nature Clinical Practice Oncology 

Nature Clinical Practice Oncology jest kolejnym, 
po Nature oraz Bone Marrow Transplantation, cza-
sopismem wydawnictwa Nature Publishing Group 

subskrybowanym przez Bibliotek� w wersji elektro-
nicznej.  

Nature Clinical Practice Oncology jest czasopis-

mem przegl�dowym z kolekcji Nature Clinical Prac-
tice, po�wi�conym najnowszym osi�gni�ciom w 

dziedzinie patologii, diagnostyki, leczenia, zapobie-
gania oraz opieki paliatywnej we wszystkich typach 
nowotworów. Zamieszcza równie� interpretacje klu-

czowych wydarze� naukowych i mo�liwo�ci ich za-
stosowa� w praktyce klinicznej, materiały przegl�-
dowe, komentarze oraz szczegółowe opisy i omó-

wienia przypadków. 
Czasopismo jest udost�pniane na platformie 

Ovid w bazie Your Journals@Ovid. 
Mo�na równie� logowa� si� bezpo�rednio do ty-

tułu przez serwis A-to-Z list.

Dolno�l�ska Biblioteka Cyfrowa 

W grudniu 2007 r. min�ł rok od przyst�pienia 
Akademii Medycznej do Konsorcjum Dolno�l�skiej 

Biblioteki Cyfrowej. W dniu 28 listopada 2007 r. od-
było si� posiedzenie Rady Konsorcjum DBC, w cza-
sie którego przedstawiono sprawozdanie z działal-

no�ci oraz przyj�to deklaracje udziału trzech no-
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wych instytucji. Ch�� uczestnictwa w Konsorcjum 
zgłosiły: Dolno�l�ska Biblioteka Pedagogiczna, Wo-
jewódzki Urz�d Ochrony Zabytków we Wrocławiu 

oraz Politechnika Opolska. Tym samym od nowego 
roku liczba uczestników konsorcjum wzrosła do 
pi�tnastu. 

W ubiegłym roku w DBC zaistniały wszystkie 
numery czasopism z lat 2006–2007 wydawanych 

przez nasz� Uczelni�. Z satysfakcj� stwierdzili�my, 
i� statystyka wykorzystania Advances in Clinical and 
Experimental Medicine była bardzo wysoka. W ci�-

gu kilku miesi�cy od zamieszczenia w DBC czaso-

pismo to znalazło si� w�ród najcz��ciej wy�wietla-
nych publikacji: na koniec listopada ubiegłego roku 
ponad 13 tysi�cy wy�wietle�, 7 stycznia br. było ich 

ju� ponad 18 tysi�cy. W 2008 r. Biblioteka AM za-
mierza uzupełni� zasoby czasopism uczelnianych w 
DBC o lata 2000–2005 oraz utworzy� nowe repozy-

torium. 
Zapraszamy do korzystania z Dolno�l�skiej 

Biblioteki Cyfrowej: http://www.dbc.wroc.pl. 

Wi�cej informacji na stronie Biblioteki: 
http://www.bg.am.wroc.pl 

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

CICI – dobre obyczaje w nauce – i internet 
4 pa�dziernika 1914 r. dziewi��dziesi�ciu trzech 

przedstawicieli nauki i kultury podpisało manifest 
popieraj�cy wojenne i pangerma�skie cele pa�stw 
centralnych. W�ród sygnatariuszy byli równie� leka-

rze: Emil von Boehring, Paul Ehrlich, Albert Neisser, 
Wilhelm von Waldeyer-Hartz, August von Wasser-
mann. Dokument ten przez długi czas rzucał cie� na 

cał� nauk� niemieck�, stanowi�c symboliczny przy-
kład całkowitego podporz�dkowania si� naukowców 
niemieckich władzy politycznej. Zaprotestowali 

przeciwko manifestowi Maria Skłodowska-Curie  
i Albert Einstein. 

To polityczne uwikłanie nauki i naukowców sta-
nowiło podstawow� przeszkod� w podj�ciu harmo-
nijnej mi�dzynarodowej współpracy naukowej po 

zako�czeniu wojny. 
Mi�dzynarodowa Komisja Współpracy Inte-

lektualnej – Commision International de la Co-
operation Intelectuelle (CICI) przy Lidze Naro-
dów powstała 15 maja 1922 roku. W skład CICI 
weszła jako wiceprzewodnicz�ca Maria Skłodo-

wska-Curie profesor fizyki paryskiej Sorbony  
i profesor honorowy Uniwersytetu Warszawskie-
go, Albert Eistein – prof. fizyki na Uniwersytecie 

Berli�skim oraz 10 innych członków. Sekretarzem 
został Oskar Halecki – historyk z Warszawy. 

W odniesieniu do kwestii bibliografii mi�dzynaro-

dowej CICI stwierdziło za spraw� Marii Curie, �e 
mi�dzynarodowa organizacja dokumentacji nauko-
wej, a zwłaszcza bibliografia, jest podstaw� wszel-

kiej współpracy intelektualnej. 
Rozró�niono bibliografi� retrospektywn� i biblio-

grafi� bie��c�, a w jej ramach tak�e tzw. abstrakty  
i raporty badawcze, aby uszanowa� pierwsze�stwo 
my�li naukowej. 

Dodatkowo zaj�to si� kwesti� własno�ci inte-
lektualnej, a zwłaszcza naukowej. Maria Skłodow-
ska-Curie wykazała, �e odkrycie radu natychmiast 

stało si� publiczn� własno�ci� i �ródłem docho-
dów dla przedsi�biorstw komercyjnych, podczas 
gdy Instytut Radowy finansowo ledwo wi�zał ko-

niec z ko�cem. Beneficjentem odkry� powinien 

by� nie tylko przemysł, ale tak�e instytucje na-

ukowe. 
W 1924 r. na mocy porozumienia mi�dzy Kas�

im. Mianowskiego i Polsk� Akademi� Umiej�tno-

�ci utworzono Polsk� Komisj� Mi�dzynarodowej 
Współpracy Intelektualnej z siedzib� w Pałacu 
Staszica w Warszawie. Na jej czele stan�ł prof. 

Karol Lutosta�ski. Warszaw� reprezentowali: 
Oskar Halecki, Leon Staniewicz i Kazimierz 	ó-
rawski. Delegatami ze Lwowa byli Franciszek 

Bujak i Jan Czekanowski. Maria Skłodowska- 
-Curie oprócz bibliografii naukowej (Index Biblio-

graphicus) koncentrowała si� na sprawie tzw. 
droit du savant, czyli ochrony praw własno�ci 

naukowej. Prawo autorskie chroni dobrze dzie-
ła literackie i artystyczne, ale chroni form�, a 
nie my�l [1]. 

St�d tyle plagiatów, zapo�ycze� i „twórczych” 

obróbek nie własnych tekstów. Ka�dy pracownik 
nauki winien respektowa� zasady etyczne i dobre 
obyczaje. Trudna do wykrycia nierzetelno��  
w sferze nauki przeniesiona w sfer� praktyki mo�e 
w konsekwencji spowodowa� znacz�ce szkody 
społeczne [2–4, 6]. 

Działalno�� naukowa sensu stricto zmierza do 

tworzenia i rozpowszechniania wiedzy zdobytej 
za pomoc� metody naukowej. Internet jest me-

dium niemal doskonałym by szybko publikowa�. 
Publikacja w czasopi�mie kontrolowanym przez 
Komitet Redakcyjny jest istotnym ko�cowym 

punktem procesu naukowego. Pracownik nauki 
uznaje wyniki twórczo�ci naukowej za osobiste 

dobro twórcy, ale zarazem za dobro wspólne. 
Dba równie� o to, aby uznanie za osi�gni�cia 
naukowe przypadło temu, komu uznanie to rze-

czywi�cie si� nale�y [5]. Pracownika nauki obo-
wi�zuj� zasady etyki ogólnoludzkiej, w szczegól-
no�ci zasady dobrych obyczajów. 

„�ci�gaj�c” (nomen-omen) z internetu arty-
kuły „on line” równie� powinno si� zachowy-
wa� dobre obyczaje. Oburzaj�ce jest podawa-
nie w pi�miennictwie [7, ryc. 1] tak jak  
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w przedstawionym przykładzie 4-krotnie dat�
dost�pu 31.10.2007 r., z pomini�ciem autora! 

Gratuluj� naszej Gazecie Uczelnianej, mie-

si�cznikowi informacyjnemu AM im. Piastów �l�s-
kich czytelników na najdalszych rubie�ach Rze-
czypospolitej i poza jej granicami. My�l�, �e te�
powinna mie� Index Copernicus co najmniej 3.00 
jak czasopismo przeze mnie cytowane [7]. Za-

smucaj�ce jest to: uczone z tytułami naukowymi 
powinny zdawa� sobie spraw�, �e w podawanym 
pi�miennictwie najwa�niejsz� informacj� nie jest 

data dost�pu do www.medtourpress.pl/index. 
php?do=arts8zud=1127@kategoria=98867, lecz 
AUTOR! 

Nieod�ałowanej pami�ci prof. Tadeusz Marci-
niak (1895–1967) mawiał: faetor ex ore da si�
wytrzyma�, lecz faetor ex more – niekoniecznie! 

Dobrze si� stało, �e w 85. rocznic� powstania 
CICI – Mi�dzynarodowej Komisji Współpracy 
Intelektualnej Konferencja Rektorów Akademic-

kich Szkół Polskich powołała uchwał� z dnia  
20 pa�dziernika 2007 r. Komitet Dobrych Praktyk 
w Uczelniach Akademickich [8]. B�dzie lepiej!   

Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska 

Pi�miennictwo 

1. Piskurewicz J.: Mi�dzy nauk� a polityk�. Maria 
Skłodowska-Curie w laboratorium i w Lidze Na-
rodów. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej, Lublin 2007, 105, 145. 
2. Krysi�ski Z.: Zagadnienia etyki pisarstwa nauko-

wego w publikacjach A. Cieszy�skiego w obronie 

pierwsze�stwa my�li naukowej. Czas. Stomat. 
1971, XXIV, 3, 310–313. 

3. Bruziewicz-Mikłaszewska B.: In memoriam aqute 

ad gloriam pro meritis. 4 lipca 2001 r. we Wrocła-

wiu, Ole�nicy i Lwowie – w 60. rocznic� zamor-
dowania Profesorów Lwowskich. Gazeta Uczel-

niana. Miesi�cznik Informacyjny AM we Wrocła-
wiu, rok VII, nr 10(60) wrzesie� 2001, 9–10. 

4. Bruziewicz-Mikłaszewska B.: Profesor Antoni 

Cieszy�ski (1882–1941) – stomatolog �wia- 
towej sławy i twórca stomatologii polskiej  

w 120-lecie urodzin. Stomat. Współcz. 2002, 
Supl. nr 3, 37–40. 

5. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycz-

nych pod red. Kornela Gibi�skiego. Wyd. Komi-
tet Etyki w Nauce przy Prezydium Polskiej 
Akademii Nauk Warszawa 1994. Warszawska 

Drukarnia Naukowa, I wyd., 5, 10. Dobre oby-
czaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. Wy-
danie trzecie zmienione. Warszawa 2001, roz-

dział 2. Pracownik nauki jako twórca. Gazeta 
Uczelniana. Miesi�cznik informacyjny AM we 
Wrocławiu rok VIII, nr 6(66), marzec 2002, 13. 

6. Bruziewicz-Mikłaszewska B.: 100-lecie (1907– 
–2007) odkrycia reguły izometrii przez prof. An-
toniego Cieszy�skiego. Gazeta Uczelniana. Mie-

si�cznik informacyjny AM we Wrocławiu, rok XIII, 
nr 3(127), grudzie� 2007, 22. 

7. Ró�yłło-Kalinowska I., Ró�yłło K.: Dotyk historii. 

Wielcy zapomniani. Kwartalny Niezb�dnik Edu-
kacyjno-Informacyjny dla Stomatologów e-

Dentico, 4(16)2007, 161. 
8. Dokument nr 50/IV Konferencji Rektorów Aka-

demickich Szkół Polskich Uchwała Prezydium 

KRASP z dn. 20 pa�dziernika 2007 r. w sprawie 
powołania Komitetu Dobrych Praktyk w Uczel-
niach Akademickich. Miesi�cznik informacyjny 

AM im. Piastów �l�skich we Wrocławiu, rok XIII, 
nr 3(127), grudzie� 2007, 23. 
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NOBEL 1908 – PAUL EHRLICH I ILJA MIECZNIKOW
Spo�ród wielu odkry� i przyczynków w 1908 r., na 

czoło wysun�ły si� osi�gni�cia w immunologii Paula 
Ehrlicha i Ilji Miecznikowa – laureatów Nagrody Nobla. 

Przypominanie o najwa�niejszych wydarzeniach 
medycyny sprzed stu lat staje si� ju� niepisan� tra-
dycj� naszej „Gazety”. 

Paul Ehrlich 

Paul Ehrlich (1854–1915) – niemiecki uczony, le-

karz, bakteriolog i chemik jest uwa�any za współ-
twórc� nowoczesnej immunologii i chemioterapii. 
Studia lekarskie odbył w Lipsku, Strasburgu, Frei-

burgu i Wrocławiu. Jeszcze jako student prof. 
F. J. Kohna i J. Cohnheima odkrył komórki tuczne. 
Jako lekarz i asystent F. T. Frerichsa na Uniwersy-

tecie Wrocławskim zró�nicował zabarwione uprzed-
nio leukocyty. W Berlinie rozpocz�ł prac� u Roberta 
Kocha w Instytucie Chorób Zaka�nych, a nast�pnie 

od 1896 r. był dyrektorem Pruskiego Instytutu 
Szczepionek i Surowic, przekształconego pó�niej  
w Królewski Do�wiadczalny Instytut Terapii, prze-

niesiony do Frankfurtu nad Menem. Był, jak wspo-
mina najwybitniejszy polski historyk medycyny, nie-

pospolitym i wszechstronnym badaczem. W 1908 r. 
za prace nad odporno�ci� został niezale�nie od 
I. Miecznikowa uhonorowany Nagrod� Nobla z za-

kresu medycyny. 
W poszukiwaniu leków przeciw kile w wyniku 

uci��liwych, �cisłych bada� chemicznych, farmako-

logicznych i eksperymentalno-leczniczych wykazał, 
�e otrzymany syntetycznie zwi�zek arsenopodobny 
Salwarsan 606 ma wła�ciwo�ci zarówno pr�tkobój-

cze jak i lecznicze. Wiele wskazywało na to, �e kr�-
tek blady, b�d�c bardzo wra�liwy na działanie Sal-
warsanu, nie jest dla ustroju ludzkiego szkodliwy. 

Został osi�gni�ty najwy�szy szczyt marze� epoki 
bakteriologicznej – wymarzona therapia sterilisans 
magna. Pó�niejsze lata wykazały, �e było to jedynie 

marzeniem uczonych (Szumowski). 

Ilja Miecznikow 

Ilja Miecznikow (1845–1916) rosyjski mikrobiolog 
i zoolog – był profesorem Uniwersytetu w Odessie  
i współpracownikiem Instytutu Pasteura w Pary�u. 

Wsławił si� odkryciem zjawiska odporno�ci komórko-
wej, a przede wszystkim fagocytozy. Wyja�nił te� wiele 
problemów z zakresu bakteriologii i epidemiologii, stwo-

rzył równie� podwaliny pod współczesn� higien� i profi-
laktyk� społeczn�. Jednocze�nie z P. Ehrlichem otrzy-
mał Nagrod� Nobla z zakresu medycyny w 1908 r. 

Nazwiska obu tych uczonych profesorów medy-
cyny s� przytaczane we wszystkich podr�cznikach 

medycyny i encyklopediach. Dzisiaj o znaczeniu 
immunologii i nauki o odporno�ci nie potrzeba niko-
go z lekarzy przekonywa�.  

Warto przypomnie� �e Profesor Ludwik Hirszfeld 
(1884–1954) w swym pomnikowym na owe czasy 
dziele „Immunologia ogólna” wydanej w 1948 r. wy-

drukowanej w Szwecji jako dar rz�du szwedzkiego dla 
odbudowy kultury polskiej, obok osi�gni�� Ehrlicha 
powołuje si� na osi�gni�cia Miecznikowa, szerzej za�
omawia zasadnicz� rol� fagocytozy, która polega na 
usuwaniu ciał obcych oraz trzy typy fagocytozy, które 
mo�na powi�za� w jeden cykl ewolucyjny: a) fagocy-

toza jako sposób od�ywiania, b) fagocytoza usuwaj�-
ca ciała obce, odpadki własnego ciała, c) fagocytoza, 
która usuwa zarazki chorobotwórcze. 

Nale�y te� przypomnie�, �e z nazwiskiem Miecz-
nikowa ł�cz� si� równie� makrofagi i mikrofagi, 

zwane te� popularnie „�andarmami” Miecznikowa. 
Nauka o odporno�ci zawdzi�cza obu tym uczo-

nym, laureatom Nagrody Nobla przed stu laty bar-

dzo wiele. Ich obserwacje i badania były tak �cisłe, 
�e od tego czasu, mimo post�pu techniki, doda�
mo�na tylko szczegóły. Sama za� nauka o odpor-

no�ci była przez nich zarówno stworzona, jak  
i wprowadzona na nowe tory. 

Zbigniew Domosławski 
Tekst nie był publikowany w �adnym pi�mie nauko-

wym, ani popularnonaukowym. 
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26-rocznica wprowadzenia stanu wojennego  
– uroczysto�ci na Jasnej Górze 

W dniu 13 grudnia 2007 r. w 26-rocznic� wpro-

wadzenia stanu wojennego Komisja Krajowa Fede-

racji  `80 po raz kolejny udała si� do Matki 

Bo�ej Cz�stochowskiej, aby w Kaplicy Jasnogór-
skiej Pani – Królowej Polski podzi�kowa� za wie-
lowiekow� opiek� nad nasz� ojczyzn� i „Solidarno-

�ci�” powstał� w 1980 roku. Pomni historycznych 
zdarze� i zawierzenia Matce Bo�ej społecze�stwa 
polskiego udali�my si� tam, tak jak to uczynił Jego 

Eminencja Ks. Józef Kardynał Glemp, rano 
13 grudnia 1981 roku powierzaj�c po raz kolejny w 

chwilach trwogi narodowej losy Ojczyzny i Narodu 
Królowej Polski. Zdaj�c sobie spraw� z wielkiej roli 
tego �wi�tego miejsca, w którym Najwi�kszy z Po-

laków Ojciec �wi�ty Jan Paweł II „zawierzył macie-
rzy�skiej opiece Pani Jasnogórskiej siebie same-
go, Ko�ciół, wszystkich swoich rodaków nie wył�-

czaj�c nikogo i ka�de polskie serce, ka�dy dom  
i ka�d� rodzin�”, gł�boko ufamy od powstania 
zwi�zku „Solidarno��”, �e za spraw� tej nadzwy-

czajnej opieki odzyskali�my wolno�� oraz Jej wiel-
kiego Czciciela Najwi�kszego w historii z Polaków 
– Papie�a Jana Pawła II, który urodził si�, aby 

zmieni� Polsk� i �wiat. 

Mamy bowiem �wiadomo��, �e gdyby nie sta-
nowczy list w obronie „Solidarno�ci” przesłany przez 

Ojca �wi�tego w 1980 roku do rosyjskiego przy-
wódcy Leonida Bre�niewa, to mogłyby si� spełni�
najgorsze przewidywania Zbigniewa Brzezi�skiego 

o sowieckich planach agresji na Polsk� i niemo�li-
wych nawet do oceny skutkach dla społecze�stwa 

polskiego wynikaj�cych z takiego stanu rzeczy.  
Poniewa� list ten przyniósł pozytywny efekt i 

zwi�zek „Solidarno��” z 80 roku zafunkcjonował w 

praktyce społecznej, stało si� oczywiste dla przy-
wódców zachodniego �wiata, jak� moraln� i poli-
tyczn� sił� prezentuje Papie� Polak Jan Paweł II, 

któr� ugruntowywały liczne pielgrzymki i spotkania z 

wieloma m��ami stanu ówczesnego �wiata. Wielkie 

wra�enie wywarł w tym okresie gest Jego �wi�to-
bliwo�ci Jana Pawła II podczas wizyty w Brazylii, 
gdzie w jednej z ogromnych dzielnic n�dzy zdj�ł z 

palca pier�cie� biskupi i oddał go ubogim. Liczne 
ju� w tym czasie pielgrzymki i głoszona ewangelia 
spowodowały, �e szybko w biednych krajach zacz�-

to mówi� o Tym Wielkim naszym Rodaku „Jan od 
Boga”. Gdy komunistom nie udało si� zabi� Ojca 
�wi�tego w 1981 roku, Ten najwi�kszy z m��ów 

stanu przełomu XX i XXI wieku wołaj�cy z wielk�
pogod� ducha i ufno�ci� o odmienienie oblicza zie-
mi do Boga zapewne nie przypuszczał, �e to Jemu 

przypadnie ta wielka historyczna rola. W 1982 roku 
doszło do spotkania Naszego Ojca �wi�tego, uzna-
wanego ju� wówczas za najwi�kszy autorytet mo-

ralny �wiata z Prezydentem USA Ronaldem Reaga-
nem, który tak�e niemal równocze�nie prze�ył za-

mach na swoje �ycie i poł�czyła ich my�l, �e ocaleli 
dla dokonania przemian demokratycznych �wiata. 
Ich wspólne rozmowy stały si� legend�. Obydwaj 

wiedzieli, dok�d wiedzie ich droga. Wszyscy politycy 
�wiata zdawali sobie spraw�, jak losy Ojczyzny le��
na sercu Papie�owi Janowi Pawłowi II. I mimo �e w 

600-letni� rocznic� – w 1982 roku – pobytu na Ja-
snej Górze Cudownego Obrazu „Czarnej Madonny” 
stało si� to niemo�liwe, to ju� podczas kanonizacji 

Maksymiliana Kolbego w tym czasie wołał Ten 
Wielki Polak i patriota z Watykanu, �e „Pozbawie-
nie zwi�zku zawodowego „Solidarno��” prawa 
do legalnej działalno�ci jest naruszeniem pod-
stawowych praw człowieka i społecze�stwa”  

I cho� w Polsce ceremonia ta transmitowana była 

bez tych słów, to słyszały to narody �wiata i ich 
przywódcy. Nie udało si� jednak komunistom zagłu-
szy� Ojca �wi�tego i Jego troski o ojczyzn� i „Soli-

darno��”. Zaraz potem podczas pobytu w Genewie 
wołał do społeczno�ci wolnego �wiata „Solidarno��” 
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musi obali� podstawy nienawi�ci, egoizmu i nie-
sprawiedliwo�ci”. �wiat zacz�ł rozumie�, �e Ojciec 
�wi�ty wskazał społeczn� sił� i kraj, od którego 

mo�e zacz�� si� ta wielka odmiana oblicza ziemi,  
o co prosił usilnie Ducha �wi�tego podczas pierw-
szej pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Kolejna 

wizyta w której Jan Paweł II odwiedził obie strony 
konfliktu o wyspy Falklandy-Malwiny, Wielk� Bryta-

ni� i Argentyn�, pokazała �wiatu, �e Papie�-Polak 
jest gotów pojecha� do ka�dego zak�tka, aby zała-
godzi� zapalne sytuacje. Dzi�ki temu stał si� nie 

tylko bezsprzecznym autorytetem moralnym, ale  
i w ocenie mi�dzynarodowej m��em stanu, przed 
którym otwierały si� bramy i granice cywilizowanego 

�wiata, a pa�stwa w których go�cił traktowały Jego 
wizyty, jako zaszczyt. Widz�c taki bieg spraw, pa�-
stwa zachodnie zacz�ły udziela� Polsce i opozycyj-

nemu podziemiu wielkiej pomocy w czasie i po sta-
nie wojennym. 

Gdy w 1983 roku – jak mówił nam w bezpo�red-

niej rozmowie Ks. Henryk Kardynał Dziwisz, Nasz 
Papie� Jan Paweł II uznał, �e musi pojecha� do 
ojczystego kraju, gdy� niepokoił go obni�aj�cy si�
duch Solidarno�ci w pierwszych latach stanu wo-
jennego. Od razu w trakcie powitania na lotnisku 
Ok�cie w Warszawie Ojciec �wi�ty zwrócił si� do 

gen. Wojciecha Jaruzelskiego z pro�b� o spotkanie 
z Lechem Wał�s�, którego pozycj� takim działa-
niem chciał wzmocni� i przypomnie� �wiatu, ale 

gen. W. Jaruzelski odpowiedział na to �yczenie, �e 
jest ono niemo�liwe do spełnienia ze wzgl�dów poli-
tycznych, na co Ojciec �wi�ty odwrócił si� do towa-

rzysz�cego ks. Stanisława Dziwisza i powiedział „to 
wracamy do Rzymu”. Wtedy gen. W. Jaruzelski z 
obawy o zerwanie wizyty zdecydowanie odpowie-

dział i zapewnił, �e na pewno do takiego spotkania 
dojdzie i władze zrobi� wszystko, �eby tak si� stało. 

Wizyta ta pokazała �wiatu, jak Wielki jest Papie�
Jan Paweł II, który w ka�dej z 8 stacji papieskiej 
pielgrzymki wyra�ał wielk� trosk� o cierpi�cych, 

wi�zionych i tłamszonych przez system komuni-
styczny Polaków i napi�tnował stan wojenny, repre-
sje i brutalne dławienie tak bardzo oczekiwanej wol-

no�ci. Był to jeden wielki zwyci�ski pochód Polaka-
Papie�a, który stał si� Ojcem Opatrzno�ciowym dla 
Polski i �wiata, i wida� było, �e z tej drogi nikt ju�
nie zawróci Tego Najwi�kszego w dziejach Polaków 
i Polski. Uczył przy tym, �e pragnienie zwyci�stwa 
okupionego trudem i krzy�em, którego droga wiodła 

nawet przez kl�ski, jest naturalnym elementem �y-
cia człowieka i narodu. W czasie tej wizyty po zde-

cydowanej rozmowie w cztery oczy z gen. W. Jaru-
zelskim, ten ostatni ju� w nast�pnym miesi�cu 
zniósł stan wojenny. Z perspektywy wielu pielgrzy-

mek odbywanych do ojczyzny – głównie w odst�-
pach czteroletnich i czasu jaki min�ł od przej�cia 
Jana Pawła II do Domu Ojca wida� dopiero, jak tymi 

naukami zmieniał �wiadomo�� społeczn� Polaków, 
kreuj�c cierpliwie w kolejnych wizytach nowe po-
stawy społeczne, naznaczone miło�ci� w stosun-

kach z bli�nimi, czym szczególnie porwał młodzie�
polsk� i innych narodów �wiata. Od czasu, gdy 
Nasz Wielki Rodak dowiódł wielkiego miłosierdzia 

na oczach �wiata, gdy to w rzymskim wi�zieniu Re-
bibbia wyraził słowa przebaczenia zamachowcy na 
Jego �ycie Ali A
cy, Jego pozycja m��a stanu i Oj-

ca miłosierdzia stała si� bezsprzeczna.  
Wielka osobowo�� Ojca �wi�tego Jana Pawła II 

powodowała, �e wielu polityków tamtego czasu pod-
dawało si� Jego woli i oczekiwaniom, i łagodziło swo-
je stanowisko, wł�czaj�c si� w dokonuj�cy si� nurt 

przemian. Ojciec �wi�ty nikogo nie odrzucał. Nie 
patrzył na przynale�no��, ale widział i przyjmował 
ka�dego otwartego i ch�tnego do pomocy w tym 

wielkim dziele zmieniana komunistycznego �wiata na 
demokracj�. Czasami zadziwiało to nas samych, ale 
Papie� Jan Paweł widział dalej i lepiej. Napominał 

te�, gdy trzeba było i wołał jak Ojciec narodu grom-
kim głosem „To s� moi bracia i siostry. To jest 
moja ojczyzna” lub wskazywał, �e „Solidarno�� to 
znaczy jeden i drugi. A wi�c nigdy jeden przeciw 
drugiemu. I nigdy brzemi� d�wigane przez czło-
wieka samotnie. Bez pomocy drugich”.

Gdy tajnym słu�bom nie udało si� w Polsce 
sprowokowa� społecze�stwa zabójstwem w pa�-
dzierniku 1984 roku ksi�dza Jerzego Popieluszki do 

wojny domowej i obalenia ekipy gen. W. Jaruzel-
skiego, a w ZSRR zwyci��yła demokratyczna opcja 

Michaiła Gorbaczowa, wida� było, �e zapowiadani 
w licznych przepowiedniach o losach �wiata, ci poli-
tycy dokonaj� zmiany oblicza ziemi wespół z prezy-

dentem USA R. Reaganem. Warto przypomnie� jak 
wówczas Ojciec �wi�ty Jan Paweł II uspokajał sy-
tuacj� w Polsce z Watykanu wołaj�c i wskazuj�c, �e 

„�mier� ks. Jerzego Popiełuszki poruszaj�c lu-
dzi na całym �wiecie, niech b�dzie �ródłem no-
wego �ycia, oraz �e cierpienie jest w �wiecie po 
to, �eby wyzwalało miło��”.  

Nauki Ojca �wi�tego stały si� tak oczekiwanym 
wydarzeniem w Polsce, �e stał� cz��ci� tych piel-

grzymek do kraju było zawołanie „Zosta� z nami”.
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Czerpali�my z tych pielgrzymek cz��� tej wielko�ci, 
jak� niósł ze sob� Ojciec �wi�ty Jan Paweł II. Wielu 
nawet nie zauwa�yło, jak stało si� innymi lud�mi. Ten 

Wielki Polak i Nasz Rodak jechał wsz�dzie tam, gdzie 
deptano prawa człowieka. W dziesi�tym roku pontyfi-
katu pojechał do Paragwaju i po tej wizycie po kilku 

miesi�cach narodziła si� tam demokracja. Odwa�nie 
pojechał te� na Kub�, gdzie znany z wielogodzinnych 

przemówie� dyktator Fidel Castro, tak jak wielu innych 
polityków i działaczy �wiatowych mógł jedynie mie�
zaszczyt poznania tej wielkiej postaci Papie�a Polaka i 

porusza� si� w orszaku towarzysz�cym takim wizy-
tom. Wołał wtedy „Nadeszła godzina, by wej�� na 
nowe drogi, dodaj�c, Nie l�kajcie si� otworzy�
waszych serc dla Chrystusa. Aby ten naród mógł 
patrze� w przyszło�� z nadziej�”. Po tej wizycie 
skruszony dyktator F. Castro wypu�cił z wi�zie� 250 

opozycjonistów. Uwaga całego �wiata skupiała si�
podczas licznych pielgrzymek Papie�a Jana Pawła II 
głównie na Nim, a wsz�dzie widziano jedn� wielk�
posta� „Białego Ojca”, jak mówiono w Afryce, który 
ci�gle niestrudzony jak podczas licznych wysokogór-
skich spinaczek, dodawał: dalej w drog�, szedł t� dro-

g� miłosierdzia, wolno�ci i demokracji, a� do czasu, 
gdy Pan Bóg wzi�ł Go do swojego domu, pokazuj�c 

�wiatu poprzez zamkni�cie Ksi�gi na Placu �wi�tego 
Piotra na oczach miliardów ludzi, �e Boskie czyny s�
znaczone i okazywane na Jego Chwał�. Równie� w 

tej ostatniej drodze Ojciec �wi�ty pokazał �wiatu no-
w� filozofi� umierania w pogodzie ducha i zadowole-
niu w tym ustawicznym zmierzaniu człowieka do Do-

mu Ojca. 

W dniu 1 grudnia 1989 roku �wiat �ledził z naj-
wi�ksz� uwag� przyjazd na audiencj� u Papie�a 

Polaka Michaiła Gorbaczowa, pierwsz� w historii 
wizyt� komunistycznego przywódcy ZSRR, pó�niej-
szego laureata Pokojowej Nagrody Nobla, co w 

wymiarze symbolicznym odczytano jako koniec 
wielkiego dzieła odrodzenia �wiata z mroków totali-
tarnego systemu.  

Najpi�kniej oddal rol� Ojca �wi�tego w przywra-
caniu wolno�ci na b�d�cych pod komunistycznymi 
rz�dami pa�stw podczas Jego wizyty w Czechosło-

wacji w 1990 roku prezydent tego kraju Vaclaw 
Havel, który powiedział, „Przez długie dziesi�cio-
lecia duch był wyp�dzony z naszej ojczyzny. 
Mam dzi� zaszczyt by� �wiadkiem chwili, kiedy 
jej ziemi� całuje apostoł duchowo�ci”. Warto 
przypomnie� te�, jak Ojciec �wi�ty wskazuj�c na 

polityczny wymiar przemian otwierał ludziom oczy 
mówi�c, �e po�ród zmiennych losów �wiata trwa 

Chrystusowa prawda. Gdy wy�wi�cał Agnieszk�, 
kr��yła przepowiednia, �e stanie si� po tym cud.  
I pi�� dni pó�niej wybuchła „aksamitna rewolucja”,  

w wyniku której bez przelewu krwi odzyskała wol-
no�� Czechosłowacja.  

Po tych i kolejnych wydarzeniach stało si� jasne, 

�e jedna Europa przestała ju� by� tylko snem. Wiel-
kim testamentem i przesłaniem do społecze�stwa 
polskiego stały si� słowa wypowiedziane podczas 

po�egnania Ojca �wi�tego na koniec pielgrzymki do 
kraju w 1991 roku „Bogu dzi�kujcie, ducha nie 
ga�cie”. Dzi�kujmy wi�c za to, co osi�gn�li�my, ale 

nie ustawajmy w duchu przemian, którym patrono-
wał Jan Paweł II, Nasz Wielki Rodak i Papie�, który 
ustawicznie zabiegał przy tym o wspólnot� rodzi-

ców, synów i córek. 
 W Berlinie po obaleniu muru Ojciec �wi�ty prze-

chodz�c przez Bram� Branderbursk� z kanclerzem 
H. Kohlem zaapelował aby, „zostawi� t� Bram�
otwart� dla wszystkich ludzi”. Sceptyczny do dal-

szych zmian demokratycznych H. Kohl po tym spot-
kaniu powiedział, �e Ojciec �wi�ty jest najwi�kszym 
człowiekiem drugiej połowy XX wieku, dodaj�c, �e 

mo�na to odnie�� nawet do całego stulecia. Gdy w 
1999 roku podczas pielgrzymki do polskiej ziemi 
Ojciec �wi�ty wołał w Sopocie przeinaczaj�c słowa 

„Nie ma wolno�ci bez solidarno�ci” na „Nie ma 
solidarno�ci bez miło�ci”, wida� było nowy wy-
miar tego pontyfikatu, w nowych warunkach spo-

łecznych i politycznych, jaki nadał mu Papie� Jan 
Paweł II wprowadzaj�c nas w nowe III Tysi�clecie. 
Ojciec �wi�ty naznaczał swój czas nowymi partner-

skimi stosunkami ze starszymi bra�mi w wierze i 
innymi religiami. Zawsze wiedział, jak w �piewanej 
na po�egnanie licznych pielgrzymek pie�ni „Góralu 

czy ci nie �al”, �e ojczyzn� miał tylko jedn�, cho�
przyszło Mu słu�y� w Watykanie na papieskim tro-

nie chrze�cijanom całego �wiata. Został na pewno z 
nami, tak jak wołali�my i unosi si� na pewno nad 
swoim ukochanym narodem, któremu po�wi�cił, tak 

jak Bogu swoje �ycie.  
Ten duch Jego pierwszej pielgrzymki i narodzo-

nej z niego „Solidarno�ci” czyni Go patronem „Soli-

darno�ci” i dlatego rokrocznie pielgrzymujemy do 
Cz�stochowy i Krakowa, oddaj�c cze�� Matce Bo�ej 
Jasnogórskiej – Królowej Polski i Ojcu �wi�temu, 

maj�c �wiadomo��, �e historia ka�dego z działaczy 
tamtego okresu to tylko cz�stka tego wielkiego dzie-
ła odzyskania wolno�ci dla Polski nad czym czuwał i 

o co upominał si� Jan Paweł II, nasz duchowy 
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przywódca i wielki m�� stanu, o czym dot�d nie 
mówiono gło�no, a co samo si� nasuwa kojarz�c 
fakty i czyny tego dumnego z Polski jej Syna. 

Licz�, �e po zobrazowaniu tego wielkiego dzieła 
Ojca �wi�tego Jana Pawła II odzyskania przez Pol-
sk� niepodległo�ci sko�czy si� czas przypisywania 

sobie najwi�kszej roli przez niektórych działaczy, a 
Ojciec �wi�ty zostanie uhonorowany po�miertnie 

Pokojow� Nagrod� Nobla.  
Tu w Polsce wielk� rol� w przeprowadzeniu Pol-

ski do wolno�ci i demokracji odegrał Prymas Polski 

Ks. Józef kardynał Glemp, gdy ufaj�c Matce Bo�ej 
Cz�stochowskiej – Królowej Polski oddal Jej Naród 
Polski w opiek� udaj�c si� rano 13 grudnia 1981 

roku do Cz�stochowy przed Jej oblicze i nawołuj�c 
pó�niej do spokoju społecze�stwo spowodował, �e 
unikn�li�my rzeki polskiej krwi. Tam bowiem na Pio-

trowym tronie mieli�my ambasadora polskich spraw, 
jakim �aden kraj nie mo�e si� poszczyci�, który nie 
tylko przeprowadził nas do wolno�ci i demokracji, 

ale i wł�czył do kr�gu cywilizowanych pa�stw za-
chodnich, przekonuj�c społecze�stwo do wst�pienia 
Polski do Unii Europejskiej. Dzi� doceniamy to dzie-

ło szczególnie z perspektywy wzrostu cywilizacyj-
nego i gospodarczego i otwartych granic. Mo�na by 

rzec obserwuj�c �mier� Jana Pawła II, �e pokonał 
nie tylko zło, ale i �mier�. O tej wielkopomnej roli 
Papie�a-Polaka Jana Pawła II i Ko�cioła polskiego 

nale�y ustawicznie przypomina� i wskazywa�, aby 
społecze�stwo w pełni poznało t� historyczn� praw-
d� współczesnej historii Polski. 

To Ko�ciół był w stanie wojennym i po nim jedy-

n� oaz� wolno�ci, w którym znajdowali�my nadzie-
j�, siły i wsparcie w walce o lepsze jutro.  

Nie mo�na o tym zapomnie�, tak jak zapomniano 
o wielkiej roli polskiego kompozytora I. Paderew-
skiego, który skutecznie lobbował u prezydenta 

USA na rzecz odrodzenia Rzeczypospolitej, a w 
czasie napa�ci hitlerowców na Polsk� załatwił z 
rz�dz�cymi Francj� utworzenie armii polskiej na 

zachodzie. Takie wielkie sprawy zawsze załatwiali 
mo�ni tego �wiata i cho� naród miał zawsze lokal-
nych bohaterów, to nie nale�y zapomina� o doko-

naniach w tej drodze do wolno�ci Ojca �wi�tego 
Jana Pawła II i wcze�niej w okresie mi�dzywojen-
nym I. Paderewskiego. 

Pomni wielkiej roli w słu�bie Matce Bo�ej Cz�-
stochowskiej Ojców Paulinów uhonorowali�my ten 
Zakon podczas Mszy �wi�tej po�wi�conej  

Ojczy�nie w dniu 13 grudnia 2007 r. Złot� Odzna-
k� Solidarno�ci z 80 roku i statuetk� drzewa  

z polskiej miedzi – polskiego złota ofiarowan�
przez Bra� Górnicz� z Kopalni Miedzi Polkowice-
Sierowszowice „W podzi�kowaniu za historyczn�
posług� Matce Bo�ej Cz�stochowskiej i wielk�
pomoc „Solidarno�ci” z 80 roku oraz duszpa-
stersk� opiek� w tym trudnym dla Polski  
i zwi�zku okresie” wskazuj�c, �e w chwilach trud-
nych zawsze udawali�my si� po opiek� do Matki 
Bo�ej Jasnogórskiej – Królowej Polski, tak jak uczy-

nił to rankiem 13 grudnia 1981 roku Prymas Polski 
ks. Józef Kardynał Glemp. Zdajemy sobie przy tym 
spraw�, �e bez opieki tej Madonny i Opatrzno�cio-

wego M��a na Piotrowym tronie w Watykanie, Pa-
pie�a Jana Pawła II nie byłoby dekady Solidarno�ci 
ani wolnej Polski.  

Trzeba przy tym wskaza�, �e wojska rosyjskie, 
podobnie jak inne okupuj�c kraje Europy �rodkowo- 

-Wschodniej, musiały zgodnie z układem jałta�skim 
opu�ci� te tereny po 50 latach, a wi�c w 1993 roku. 
Maj�c to na uwadze, w byłym ZSRR przygotowy-

wano ju� w 1957 roku tzw. plan Szelepina, tj. projekt 
zmian społeczno-politycznych w ramach którego 
metod� przybli�e� i zmian pokoleniowych na szczy-

tach władzy w cyklach 12-letnich realizowano mo-
dernizacj� systemu komunistycznego, zakładaj�c, 
tak jak testowano to w Jugosławii i na W�grzech, �e 

władze polityczne b�d� komunistyczne, a gospo-
darka zbli�ona do kapitalistycznej. Jednak nast�pu-
j�ce przy tym zmiany �wiadomo�ci społecznej i wol-

no�ciowy dar pontyfikatu Ojca �wi�tego Jana Pawła 
II oraz niepowodzenie próby reform gospodarczych 
podj�tych w lutym 1982 roku przez system komuni-

styczny w Polsce spowodowały, �e komunistyczna 
machina ideologiczno-socjotechniczna legła w gru-
zach, a wprowadzenie nas do Unii Europejskiej, 

jako swoisty testament Papie�a Jana Pawła II spra-
wia, �e w ramach dostosowywania naszego prawo-

dawstwa do funkcjonuj�cych tam wzorów, ostatecz-
nie upadaj� te mechanizmy i rozwi�zania prawno-
organizacyjne, które w zamy�le poprzedniego sys-

temu miały słu�y� jego elitom, co stopniowo przybli-
�a nas do modelu pa�stwa słu��cego szeroko poj�-
temu społecze�stwu. Ziszcza si� przy tym wielkie 

pragnienie Ojca �wi�tego i nasze  
o wolnej, demokratycznej i zasobnej Polsce. 

Wrocław, dnia 13 grudnia 2007 r.  
Przewodnicz�cy Komisji Krajowej 

Federacji ’80 

dr Zbigniew Półtorak 
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Wspomnienie po�miertne

Dr hab. n. farm. Ryszard Jasztold-Howorko 
Dnia 24 grudnia 2007 r. odszedł od nas na zaw-

sze dr hab. n. farm. Ryszard Jasztold-Howorko, 

wieloletni pracownik Katedry i Zakładu Chemii Or-
ganicznej Wydziału Farmaceutycznego Akademii 
Medycznej im. Piastów �l�skich we Wrocławiu, 

�yczliwy kolega, do�wiadczony dydaktyk, dociekliwy 
badacz naukowy.  

Dr hab. n. farm. Ryszard Jasztold-Howorko uro-
dził si� w 1947 r. we Wrocławiu. Całe dorosłe �ycie 
zwi�zał z Akademi� Medyczn�, najpierw jako stu-

dent Wydziału Farmacji, nast�pnie od 1971 r. jako 
asystent Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej 
�rodków Leczniczych, a od 1979 r. po obronie pra-

cy doktorskiej „Synteza i własno�ci biologiczne po-
chodnych pirymidyny”, jako adiunkt Katedry i Zakła-
du Chemii Organicznej.  

W latach 1982–1983, 1987 oraz 1990–1991 
przebywał na sta�u w Instytucie Curie w Orsay we 
Francji. Celem Jego prac badawczych było poszu-

kiwanie substancji biologicznie aktywnych. 
W�ród pochodnych pirymidyny badał zwi�zki  

o potencjalnej aktywno�ci na o�rodkowy układ ner-

wowy oraz aktywno�ci przeciwzapalnej. 
Jego najwi�kszymi osi�gni�ciami w badaniach 

naukowych były prace nad pirydokarbazolem – po-
chodnymi oliwacyny. 

Doktor Ryszard Jasztold-Howorko podejmował si�
trudnych zada� i realizował je w sposób precyzyjny, 
czego przykładem mo�e by� szesnastoetapowa syn-
teza nowej pochodnej pirydo[4,3-b]karbazolu – tak 

zło�onej syntezy unikałby niejeden do�wiadczony, 
licz�cy si� w nauce �wiatowej eksperymentator. Ba-
dania nad pochodnymi oliwacyny (zawieraj�ce szkie-

let pirydokarbazolu) doprowadziły do uzyskania kil-
kudziesi�ciu aktywnych zwi�zków o działaniu prze-
ciwnowotworowym. Stały si� podstaw� rozprawy 

habilitacyjnej obronionej w grudniu 2006 roku. Po 
uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego nauk far-
maceutycznych dr Jasztold-Howorko „nie udzielił 

sobie odpoczynku”, lecz zintensyfikował badania, 
przygotowuj�c dalsze publikacje i patenty. Tematyk�
swoich bada� zainteresował młodsz� kole�ank� i 

doprowadził do otwarcia jej przewodu doktorskiego. 
Podobnie jak w badaniach Doktor był tytanem 

pracy, równie� po�wi�cał si� całym sercem pracy ze 
studentami. Prowadził wykłady i �wiczenia dla Od-
działu Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycz-

nego oraz �wiczenia laboratoryjne dla studentów 
Wydziału Farmacji. Był opiekunem i promotorem 
wielu prac magisterskich. Wielokrotnie uczestniczył 

w pracach Komisji Rekrutacyjnej, anga�ował si� te�
w prace Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla 
Studentów. Oprócz pracy naukowej i dydaktycznej 

brał czynny udział w krajowym �yciu naukowym – 
od 1974 r. był członkiem Polskiego Towarzystwa 

Farmaceutycznego i przez trzy kadencje sprawował 
funkcje sekretarza Ogólnopolskiej Sekcji Chemii 
Medycznej.  

W swoim pełnym oddania dla nauki �yciu, opubliko-
wał 19 prac naukowych, 12 patentów, wygłosił 22 ko-

munikaty na zjazdach naukowych, współtworzył skrypt 
do �wicze� laboratoryjnych z chemii organicznej. 

Za swoj� działalno�� otrzymał 11-krotnie Nagro-

dy Naukowe Rektora AM we Wrocławiu, 5-krotnie 
Nagrody Rektora za Współprac� z Przemysłem. 
Jego wysiłki zostały uhonorowane Złotym Krzy�em 

Zasługi, Złot� Odznak� Honorowej Akademii Me-
dycznej we Wrocławiu, a tak�e Odznak� „Racjonali-
zatora Produkcji”. 

Wszyscy zapami�tamy dra hab. Ryszarda Jasz-
told-Howork� jako człowieka o wielkiej pracowito�ci, 
niezwykle skutecznego chemika i farmaceut�, który 

syntezował około 120 nowych zwi�zków o działaniu 
cytostatycznym, pochodnych alkaloidów eliptycyny  
i oliwacyny. Ogrom wykonanej pracy chemika- 

-farmaceuty w pełni ukazał si� w jego pracy habilita-
cyjnej, kolokwium odbyło si� rok temu, w dniu 7 grud-

nia 2006 r., a liczba przedstawionych przez Doktora 
szlaków syntez chemicznych i wzorów chemicznych 
nowo syntezowanych pochodnych mogła przyprawi�
o zawrót głowy niejednego ze słuchaczy...  

Doktor Jasztold-Howorko był człowiekiem 
skromnym, który nie zwykł chwali� si� swoimi suk-

cesami. Niewielu z nas wiedziało, �e jeden z synte-
zowanych przez Niego zwi�zków został opatento-
wany we Francji, Niemczech, Japonii i w USA, a po 

przej�ciu bada� przedklinicznych i klinicznych b�-
dzie produkowany i stosowany jako lek przeciwno-
wotworowy w rakach płuc u ludzi. Ten lek nie ma 

jeszcze ustalonej nazwy komercyjnej, ale niew�tpli-
wie zostanie wpisany do katalogu znacz�cych osi�-
gni�� Wydziału Farmaceutycznego. Niewiele osób 

na Wydziale i w Akademii Medycznej ma �wiado-
mo�� tego sukcesu: Francuzi rozpoczynaj� produk-
cj� leku cytostatycznego syntezowanego przez dra 

hab. Ryszarda Jasztold-Howork�. 
Studenci zapami�taj� Go jako do�wiadczonego 

pracownika dydaktycznego, wymagaj�cego, ale 
sprawiedliwego w ocenach. 

Ludzie, z którymi pracował mówi� o Nim jako  

o dobrym, �yczliwym człowieku. 
Takim pozostanie w naszej pami�ci dr hab. 

Ryszard Jasztold-Howorko. 

dr hab. Zbigniew Rykowski  
dr hab. Kazimierz G�siorowski, prof. nadzw. 
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Z prac Senatu  
17 grudnia 2007 r. odbyło si� kolejne, 26 w obecnej 

kadencji posiedzenie Senatu Akademii Medycznej we 

Wrocławiu.  

• JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak wr�czył 

dr. Krzysztofowi Maksymowiczowi, adiunktowi Ka-
tedry i Zakładu Medycyny S�dowej, powołanie na 

Pełnomocnika JM Rektora Akademii Medycznej we 
Wrocławiu ds. zorganizowania wystawy ruchomej 
„Muzeum Medycyny Wrocławskiej” na 1 wrze�nia 

2008 r. z okazji 1000-lecia Miasta Wrocławia i wy-
stawy stałej z dniem 1 lipca 2009 roku. 

• Senat podj�ł uchwał� wyra�aj�c� zgod� na przedłu-

�enie dr. hab. Jerzemu Rudnickiemu zatrudnienia na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akademii 
Medycznej we Wrocławiu na kolejne 4 lata.  

• Senat podj�ł uchwał� w sprawie otwarcia Mi�dzy-

uczelnianych Studiów z Dietetyki, które b�d� pro-

wadzone przez Akademi� Medyczn� wspólnie z 
Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. 

• Senat podj�ł uchwał� w sprawie dodatkowego 

wynagrodzenia ze �rodków pozabud�etowych dla 

pracowników Akademii Medycznej we Wrocławiu 
za prowadzenie zaj�� w j�zyku angielskim.  

• Senat podj�ł uchwał� w sprawie zmian w zasa-

dach rozliczania pensum dydaktycznego.  

• Senat podj�ł uchwał� w sprawie ustalenia wa-
runków technicznych usprawniaj�cych proces re-

krutacji na I rok studiów na Wydziale Zdrowia 
Publicznego w roku akademickim 2008/2009. 

• Senat podj�ł uchwał� w sprawie upowa�nienia 
JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu 

do dokonywania zmian w planie rzeczowo- 
-finansowym Uczelni. 

• Senat podj�ł uchwał� w sprawie zatwierdzenia 

Szczegółowego regulaminu wyborów jednooso-

bowych i kolegialnych organów Akademii Me-
dycznej we Wrocławiu na lata 2008–2012. 

• Senat podj�ł uchwał� zmieniaj�c� Uchwał� Nr 

287 Senatu z dnia 23 pa�dziernika 2006 r. w 
sprawie kryteriów, jakie musi uzyska� nauczyciel 
akademicki, aby ubiega� si� o stanowisko w dro-

dze przemianowania (lub konkursu w przypadku 
zatrudnienia po raz pierwszy w Akademii Me-
dycznej we Wrocławiu).  

• Senat podj�ł uchwał� w sprawie przemieszcze-

nia klinik do budynku „K”. 

• Senat podj�ł uchwał� w sprawie przyznania Me-
dalu Academia Medica Wratislaviensis dla: prof. 

dr. hab. Marka Bojarskiego, mgr in�. Tadeusza 

Chodorowskiego, dr Ewy Dworniczek, mgr Woj-
ciecha Wójcika i Złotej Odznaki Honorowej Uczel-
ni dla lek. dent. Włodzimierza Szczepankiewicza.  

• Senat podj�ł uchwał� w sprawie podziału zysku 

za 2006 rok Samodzielnego Publicznego Szpita-
la Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu. 

• Senat wysłuchał informacji Kwestora Uczelni mgr 

El�biety Urban na temat mo�liwo�ci wprowadze-

nia podwy�ki płac dla pracowników Akademii 
Medycznej w 2008 roku.  

• Senat wysłuchał informacji na temat stanu zaawan-

sowania inwestycji Centrum Kliniczne Akademii Me-
dycznej i jej zasiedlania na koniec 2007 roku.  

• Senat wysłuchał informacji na temat przygotowa-

nia do uroczysto�ci otwarcia 21 stycznia 2008 r. 
Centrum Klinicznego w zwi�zku z zako�czeniem 
pierwszego etapu realizacji tej inwestycji.  

Opłatek w Papieskim Wydziale Teologicznym 
W �wi�to Trzech Króli 6 stycznia 2008 roku w Kate-

drze Wrocławskiej została odprawiona msza �wi�ta w 
intencji wrocławskiego �rodowiska akademickiego, kon-
celebrowana przez Jego Ekscelencj� Ksi�dza Arcybisku-
pa prof. Mariana Goł�biewskiego, Metropolit� Wrocław-
skiego. 

Nast�pnie w auli Papieskiego Wydziału Teologiczne-
go odbyło si� spotkanie opłatkowe, które u�wietnił wy-
st�p Chóru Chłopi�cego Archidiecezji Wrocławskiej przy 
Papieskim Wydziale Teologicznym Pueri Cantores Wrati-
slavienses. 

W programie uroczysto�ci było równie� wr�czenie 
Nagrody Metropolity Wrocławskiego dla najzdolniejszych 
studentów uczelni wrocławskich. W gronie 5 wyró�nio-
nych osób znalazła si� studentka VI roku Wydziału Le-
karskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu Monika 
Mielcarek, która w roku akademickim 2006/2007 uzyska-
ła �redni� ocen 5.0. 

Monika Mielcarek jest Przewodnicz�c� Studenckiego 
Koła Naukowego Genetyki Klinicznej. Była głównym wy-

konawc� grantu na temat „Ocena roli polimorfizmu G174C 
w rejonie promotorowym genu interleukiny 6 w patogene-
zie zespołu metabolicznego”. Była dwukrotnie koordynato-
rem akcji profilaktycznej przeciwko gru�licy „STOP TB” 
organizowanej w ramach Programu Stałego ds. Zdrowia 
Publicznego Oddziału Wrocław IFMSA-Poland. W 2005 
roku zaj�ła pierwsze miejsce w konkursie wiedzy z pato-
morfologii. Odbyła sta�e naukowe w szpitalach we Wło-
szech, Hiszpanii i Niemczech. W 2006 i 2007 roku praco-
wała w komitetach organizacyjnych XI i XII Ogólnopolskiej 
Konferencji Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycz-
nych we Wrocławiu, a na konferencji prezentowała liczne 
doniesienia naukowe.  

Kapituła „Nagrody Metropolity Wrocławskiego”, ujmu-
j�c pani� Monik� Mielcarek w elitarnym gronie pi�ciu 
laureatów, doceniło wielk� ambicj� i ogromn� pasj� po-
znawcz� cechuj�c� jedynie wybitnych naukowców. 

Ryszard Chorostkowski
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Kalendarium  
17 grudnia 2007 r. w sali Senatu Akademii 

Medycznej we Wrocławiu odbyło si� spotkanie 
opłatkowe JM Rektora prof. dr. hab. Ryszarda 
Andrzejaka z pracownikami administracji Uczelni i 

ksi�dzem kapelanem Andrzejem Iliaszem. JM 
Rektor �yczył pracownikom, aby �wi�ta Bo�ego 
Narodzenia mogli sp�dzi� w gronie najbli�szych, w 

atmosferze ciepła, miło�ci i spokoju, a nadchodz�-
cy Nowy Rok spełnił wszystkie pokładane w nim 
nadzieje. 

17 grudnia JM Rektor prof. dr hab. Ryszard An-
drzejak, podczas spotkania opłatkowego w rekto-
racie uczelni, zło�ył �yczenia �wi�teczne i nowo-

roczne emerytowanym pracownikom naukowo- 
-dydaktycznym Akademii Medycznej: prof. dr hab. 

Teresie Bana�, dr hab. Danucie Kwiatkowskiej, 
prof. nadzw., prof. dr hab. Wandzie Lubczy�skiej- 
-Kowalskiej, prof. dr. hab. Januszowi Patkowskie-

mu, prof. dr. hab. Andrzejowi Wallowi, dr hab. Ali-
nie Wojakowskiej, prof. nadzw., prof. dr hab. Marii 
Zalesskiej-Kr�cickiej,.  

19 grudnia 2007 r. w budynku rektoratu Aka-

demii Medycznej we Wrocławiu odbyło si� spo-
tkanie opłatkowe Prorektora ds. Nauki prof.  
dr. hab. Marka Zi�tka z pracownikami admini-

stracji Uczelni. Prorektor oprócz serdecznych 
�ycze�, jakie zło�ył wszystkim przybyłym powie-
dział, �e �wi�ta Bo�ego Narodzenia s� najpi�k-

niejszymi ze wszystkich �wi�t. Jest to czas, który 
powinni�my sp�dza� rodzinnie, a odpoczywaj�c 
nabiera� sił, aby sprosta� wyzwaniom, jakie 

czekaj� nas w Nowym 2008 Roku. 

W dniach 7–11 stycznia 2008 r. studenci Od-

działu Analityki Medycznej, zrzeszeni w Forum 
Dolno�l�skim Analityków, wspólnie z Laboratorium 

Diagnostyczno-Szkoleniowym LaBoFam, Funda-
cj� Akademii Medycznej i Zakładem Praktycznej 
Nauki Zawodu Analityka nieodpłatnie wykonywali 

badania diagnostyczne, pod nadzorem pracowni-
ków Zakładu Praktycznej Nauki Zawodu, w Labo-
ratorium LaBoFam przy ul. Grunwaldzkiej 2 w za-

mian za wykup „cegiełki”. Dochód w cało�ci b�dzie 
przekazany na konto Wielkiej Orkiestry �wi�tecz-
nej Pomocy. 

11 stycznia JM Rektor prof. dr hab. Ryszard 
Andrzejak uczestniczył w �wi�teczno-noworocz-

nym spotkaniu zorganizowanym przez Komisj�
Mi�dzyzakładow� NSZZ „Solidarno��” Akademii 
Medycznej, które odbyło si� w Klubie Seniora 

NSZZ „Solidarno��” AM. 
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