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Z okazji najwa�niejszych w chrze-

�cija�skim kr�gu kulturowym �wi�t 
Wielkanocnych, zgodnie z tradycj�, 
jak i z potrzeby serca składam spo-

łeczno�ci akademickiej naszej Uczelni 

najserdeczniejsze �yczenia zdrowia  

i wszelkiej pomy�lno�ci.  

Niech rado�� i nadzieja zrodzona  

w Dniu Zmartwychwstania Pa�skiego 

b�dzie obecna we wszystkich dziełach 

i poczynaniach naszego �ycia, a �wi�ta 

niech stan� si� czasem beztroskiego 

wypoczynku w gronie rodziny i przy-

jaciół, a przez sw� szczególn� atmos-

fer� skłoni� nas do wyciszenia oraz 

refleksji nad tym, co jest naprawd� w 

�yciu wa�ne i warto�ciowe, do wyba-

czania i pojednania.  

W tym gor�cym, wyborczym okresie, który wyzwala, niestety, nie zawsze  

pozytywne reakcje szkodz�ce wizerunkowi i dobru Uczelni oraz budzi tak wiel-

kie emocje, apeluj� o rozs�dek i rozwag�, o wi�� z nasz� Alma Mater. Mamy 

prawo i mo�emy mie� odmienne pogl�dy, a tak�e ró�ne wizje rozwoju Uczelni, 

ale mimo to jeste�my jedn� akademick� społeczno�ci�. Nie wolno tworzy� mi�-
dzy nami tak gł�bokich podziałów, które potem bardzo trudno b�dzie usun��. 
Tworzymy wspólnot�, która powinna zmierza� zgodnie w jednym kierunku, do 

jednego celu, a jest nim dobro i pomy�lna przyszło�� tej Uczelni, wrocławskiej 

Akademii Medycznej. 

	ycz� optymizmu w patrzeniu na �wiat, rado�ci dzielonej z bli�nimi, mocy  

do przezwyci��ania wszelkich problemów �yciowych i przemienienia naszych 

codziennych trosk i kłopotów w nadziej� na lepsz� przyszło��.  

Wesołego Alleluja! 
Rektor 

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak 
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Minister Zdrowia w Centrum Klinicznym AM, słowa uznania dla władz Uczelni

B�d� �rodki na doko�czenie budowy 
W Centrum Klinicznym Akademii Medycznej przy 

ulicy Borowskiej, 5 marca, odbyło si� uroczyste po-
siedzenie Senatu Uczelni. Na zaproszenie JM Rek-
tora prof. dr. hab. Ryszarda Andrzejaka posiedzenie 
swoj� obecno�ci� zaszczyciła Minister Zdrowia Ewa 
Kopacz. Obecny był równie� Przewodnicz�cy Sej-
mowej Komisji Finansów Publicznych poseł PO Zbi-
gniew Chlebowski. Posiedzenie było okazj� do za-
prezentowania historii budowy Centrum Klinicznego, 
przedstawienia bie��cych problemów i sposobu ich 
rozwi�zania. Prezentacje z tym zwi�zane przedsta-
wili: JM Rektor prof. Ryszard Andrzejak, dyrektor 
Andrzej Zdeb i dyrektor Piotr Pobrotyn. Podczas spo-
tkania z Senatem Minister Zdrowia mówiła o planach 
zwi�zanych z reform�, bardzo dzi� chorej, słu�by 
zdrowia. Pani Minister zadeklarowała daleko id�c�
pomoc rz�du, aby jak najszybciej zako�czy� inwe-
stycj� przy ul. Borowskiej. 

Zwiedzaj�c Centrum Kliniczne Minister Kopacz 
nie kryła swojego zaskoczenia ogromem tej inwe-
stycji. Du�e wra�enie zrobił na niej najnowocze-
�niejszy w Polsce blok operacyjny.  

– W takiej sali chorych sama chciałabym pole�e�
– powiedziała podczas rozmowy z pacjentkami Od-
działu Chirurgii Małoinwazyjnej. 

– Ciesz� si� z tego zaproszenia i bardzo ser-
decznie za nie dzi�kuj� – powiedziała Minister Ewa 
Kopacz na spotkaniu z Senatem AM. – Spotkanie to 
przybli�y mi nie tylko sprawy jednej z akademii me-
dycznych, ale poka�e problemy i dobre do�wiad-
czenia tej Kliniki, która po niedawnym spotkaniu 
rektorów Akademii Medycznych zapisała si� w mo-
jej pami�ci jako wyj�tkowa.  

Dosy� odwa�nie, podczas swoich pierwszych 
wyst�pie� jako Minister Zdrowia, powiedziałam, �e 
czas na promowanie nieudaczników dawno si�
sko�czył. Dlatego przyjechałam tu do Pa�stwa. Mi-
mo �e macie kłopoty finansowe, nale�y doceni� to, 
co obaj dyrektorzy pod patronatem Pana Rektora, 
zrobili w ci�gu ostatniego roku. Obserwuj�c map�
akademii medycznych, widz�, �e naprawd� jeste-
�cie Pa�stwo w czołówce tych akademii, w których 
mo�na zauwa�y�, �e wreszcie jednym i drugim szpi-
talem klinicznym mo�e zarz�dza� mened�er,  
a Rektor nie udaje, �e jest organem zało�ycielskim, 
ale anga�uje si� w to, co si� dzieje. Z tego bardzo 
si� ciesz�. 

– Przyjechałam do Pa�stwa z deklaracj�, któr�  
w tym zacnym gronie chc� zło�y� – mówiła Minister 
Kopacz. – Zasługujecie na szczególn� pomoc tak�e 
w programie wzmocnione bezpiecze�stwo obywateli, 
w którym dzisiaj według obowi�zuj�cych zasad po-
winni�cie dosta� mniej pieni�dzy ni� w ubiegłym roku. 

Postanowiłam, �e na pewno mniej nie dostaniecie. 
To b�dzie du�e wsparcie dla wrocławskiej Akade-
mii. Mam dla Pa�stwa jeszcze dwie dobre wiado-
mo�ci. W mojej gestii s� �rodki, które pozwol� za-
ko�czy� rozbudow� Zakładu Medycyny S�dowej: 
b�dzie to 4,5 mln zł. B�d� te� �rodki na doko�cze-
nie Kliniki Psychiatrii – 4 mln zł. Wiem równie�, i to 
jest trzecia dobra wiadomo��, �e otrzymacie Pa�-
stwo 68 mln zł na doko�czenie kolejnego bloku kli-
nicznego. Do sprawnego zako�czenia całej inwes-
tycji b�dzie potrzebne zaanga�owanie i wsparcie 
posłów, bo to wi��e si� z rozszerzeniem kosztorysu 
budowy Centrum Klinicznego AM we Wrocławiu do 
190 mln zł.  

– W wyst�pieniu Pana Dyrektora – kontynuowała 
Pani Minister – usłyszałam, �e macie Pa�stwo pro-
blemy, je�li chodzi o kontraktowanie, które wynikaj�
z tego, �e niska jest warto�� punktu, ale równie�  
z małej liczby zakontraktowanych �wiadcze�. Dobra 
dla Pa�stwa informacja: jestem po rozmowie z pre-
zesem NFZ. Oszacowali�my �rodki, którymi b�-
dziemy mogli dysponowa� ju� po zako�czeniu 
pierwszego kwartału. Po zako�czeniu bilansu po-
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przedniego roku mamy blisko 2 miliardy zł rezerwy. 
Pieni�dze te trafi�, tylko i wył�cznie na lecznictwo 
szpitalne. �rodki te popłyn� szerokim strumieniem 
po to, �eby Pa�stwa wzmocni� w sytuacji, w której 
od 1 stycznia zacz�ła funkcjonowa� ustawa o cza-
sie pracy, albo, jak ja j� nazywam przewrotnie, 
ustawa o odpoczynku naszych polskich lekarzy. 
Niestety, jako dyrektorzy placówek musieli�cie Pa�-
stwo i rektorzy akademii medycznych podejmowa�
decyzje wbrew wszelkim racjonalnym przesłankom 
ekonomicznym, aby zapewni� swoim pacjentom 
bezpiecze�stwo i spokój w placówkach. St�d wypa-
da was zdecydowanie wzmocni�.  

– Ju� dzisiaj – mówiła Minister Kopacz – po wst�p-
nych trzymiesi�cznych analizach, mówi�c o uszczel-
nianiu systemu ochrony zdrowia, wierz� gł�boko, �e 
nie były to puste słowa. Okazuje si�, �e tam, gdzie s�
nie tylko leki i szczepionki, tam s� milionowe oszcz�d-
no�ci, ja wła�nie o takich oszcz�dno�ciach mówi�. 
Chodzi o to, �eby beneficjentem tego chorego syste-
mu byli przede wszystkim pacjenci, potem ci, którzy 
zabezpieczaj� ten system, a wi�c osoby, które w nim 
pracuj�, a nie ci, którzy �eruj� na nieprawidłowo�-
ciach, bo tak niestety jest.  

Te oszcz�dno�ci, które dzisiaj pokazujemy, chce-
my przekaza� na funkcjonowanie placówek słu�by 
zdrowia, a nie na wzmacnianie pewnych grup intere-
sów. Potrzebne s� tu drastyczne ruchy, o których b�-
dziemy mówi� w Sejmie, gdzie b�dziemy przedsta-
wia� projekty, które ju� zostały zło�one do laski mar-
szałkowskiej. S� to projekty, które niew�tpliwie roz-
poczn� reform� w ochronie zdrowia.  

Na pewno nie znalazłabym na tej sali jednej osoby, 
która powiedziałaby, �e nie zaczynajmy reformowa�
czy wywala� czegokolwiek do góry nogami, bo jest 
cudownie i dobrze. O tym, jak jest �le wiedz� i pacjen-
ci, i pracownicy ochrony zdrowia, o tym wie równie�
Ministerstwo Zdrowia. St�d z pełn� determinacj�  
i konsekwencj� b�d� robi� wszystko, aby to si� zmie-
niło. Nie b�d� nagradza� tych, którzy si� zadłu�aj�. 
Trzeba wr�cz likwidowa� sytuacje, które zach�caj� do 
zadłu�ania szpitali. Dzisiaj ta patologia w polskim sys-
temie ochrony zdrowia zach�ca dyrektorów do zadłu-
�ania szpitali. Chcemy zrobi� odwrotnie: nagradza�
tych, którzy potrafi� si� nie zadłu�a�. Chcemy poka-
za�, �e dzisiaj w Polsce s� takie instrumenty, którymi 
mo�emy pomóc tym szpitalom, które nie maj� kłopo-
tów, które si� bilansuj�, ale maj� stare, przetermino-
wane długi jeszcze sprzed 2004 roku. Te długi musz�
by� skupione z gwarancj� pa�stwa i rozło�one na 
długie lata, o bardzo niskich odsetkach, które b�dzie-
my negocjowa� z Ministerstwem Finansów i bankami. 
Mo�e to wła�nie Ministerstwo Finansów musi wyłoni�
w drodze konkursów te banki, które b�d� przyjazne 
dla słu�by zdrowia. Ten pomysł chcemy lansowa�. 
Chcemy wreszcie przekształca� placówki ochrony 
zdrowia, oczywi�cie tylko te, które b�d� tego chciały. 
Po co przekształca� co� co słu�y ludziom i si� bilansu-

je. Te placówki, które b�d� miały problem i które b�d�
chciały si� zrestrukturyzowa� b�d� zobligowane do 
przekształcania si� w spółki handlowe. Dlaczego o 
tym mówi� – bo tak naprawd� oszcz�dno�ci s� w 
zarz�dzaniu tymi placówkami. Jak obserwuj� słu�b�
zdrowia we Francji, s� dwie szkoły mened�erskie, 
gdzie s� ludzie, którzy rzeczywi�cie zajmuj� si�
ochron� zdrowia, zarz�dzaj� tymi placówkami do-
�wiadczeni mened�erowie, a nie pociotkowie czy po-
braty�cy pana starosty lub pana marszałka, dla któ-
rych jedyn� konsekwencj� za nieudolno�� jest utrata 
jednego stanowiska dyrektorskiego, po to, by obj��
drugie. Tak nie mo�e by�.  

Mo�e warto by było, to jest mój pomysł autorski, któ-
ry mo�na by zrealizowa� z udziałem Uniwersytetu 
Warszawskiego, gdzie na wzór francuski chciałabym 
otworzy� szkoł� mened�erów. To pozwoli stworzy�
list�, z której mogliby korzysta� chocia�by rektorzy 
akademii medycznych. Nie my�l� tu o Wrocławiu, gdzie 
s� �wietni dyrektorzy. Jestem pełna podziwu i my�l�, 
�e wykorzystam zarówno wiedz� Pana Rektora, jak i 
do�wiadczenia dyrektorów zarz�dzaj�cych tymi dwoma 
placówkami w swoim zespole, który b�dzie pracował 
nad restrukturyzacj� tych szpitali, w których s� kłopoty. 
Bardzo b�d� Panów prosi� o tak� pomoc. 

– Je�li dzi� chcemy odpowiedzialno�ci tych, któ-
rzy zarz�dzaj� tymi placówkami – kontynuowała 
Minister Ewa Kopacz – to musi by� prawo, które 
b�dzie t� odpowiedzialno�� od nich egzekwowa�. 
To jest prawo spółek prawa handlowego, gdzie 
równie� odpowiadaj� ci, którzy zarz�dzaj� publicz-
nym pieni�dzem. Pragn� nagrodzi� tych, którzy 
b�d� dobrze zarz�dza�. Ustawa kominowa, która w 
tej chwili obowi�zuje zarz�dzaj�cych, jest paradok-
sem, bo niekiedy b�dzie tak, �e asystenci czy leka-
rze pracuj�cy na oddziale b�d� zarabial� wi�cej ni�
ten, który jednoosobowo zajmuje si� i odpowiada za 
finanse szpitala, w którym działa ten oddział. B�-
dziemy postulowa�, aby znie�� ustaw� kominow�  
w odniesieniu do zarz�dzaj�cych ochron� zdrowia.  

Wreszcie ustawa, która dzisiaj dla wi�kszo�ci  
z nas jest mało istotna, bo dotyczy praw pacjenta, 
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a któr� b�dziemy bardzo mocno wspiera� i lansowa�
z dwóch powodów. Ostatni werdykt Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwo�ci i sprawa pani Alicji Ty-
si�c. Wiecie Pa�stwo, �e proces ten przegrali�my nie 
dlatego, �e w Polsce jest tak �le, ale nie ma trybu 
odwoławczego. Dzisiaj tryb ten musi by� równie� na 
poziomie orzekania, poniewa� b�dziemy przegrywa�
kolejne sprawy. Wokół pacjentów powinni�my budo-
wa� cały system. Tak naprawd� ka�dy z nas, kto ma 
co� wspólnego z ochron� zdrowia wie, �e jak nie 
b�dzie pacjentów, to i nasza rola b�dzie nijaka. Mu-
simy mimo wszystko pracowa� jak naczynia poł�-
czone: z jednej strony pacjent, który ma by� 100- 
-procentowym beneficjentem tego systemu i z drugiej 
strony profesjonalny, dobrze opłacany człowiek w 
białym fartuchu, który zapewnia bezpiecze�stwo pol-
skim pacjentom, od których pobieramy comiesi�czn�
składk�, a którym pieni�dze musimy odda� w postaci 
wysokiej jako�ci usługi.  

Kolejn� bardzo odwa�n� rzecz�, która nie b�dzie 
popularna politycznie, jest koszyk �wiadcze� gwa-
rantowanych. B�dzie t� ustaw�, która poka�e, ile 
potrzeba w systemie ochrony zdrowia pieni�dzy. 
Dopiero wtedy b�dziemy mogli uczciwie powiedzie�, 
czy w ramach składki, któr� dzisiaj pacjenci opłacaj�, 
to co znajdzie si� w ofercie tzw. koszyka �wiadcze�
gwarantowanych wystarczy na to, aby�my uczciwie 
patrz�c tym pacjentom w oczy, wypełnili zapis 68 
punktu Konstytucji, który mówi o równym dost�pie do 
ochrony zdrowia. To niew�tpliwie b�dzie długa dys-
kusja, zach�cam Pa�stwa do tego, aby�cie racjonal-
nie, odrywaj�c si� od czysto politycznej polemiki, jak 
fachowcy, podeszli do tego koszyka. B�dzie przed-
stawiony na przełomie kwietnia i maja.  

W tej chwili jest gotowy koszyk �wiadcze� niegwa-
rantowanych. Pokazanie tego gwarantowanego ma 
sens dopiero wtedy, kiedy b�dzie wyceniona ka�da  
z procedur, bo wtedy b�dzie mo�na powiedzie�, na 
ile wystarczy pieni�dzy. Dzisiaj na 18 tysi�cy pozycji 
koszyka agencja oceny technologii 10 tysi�com wy-
stawiła swoj� wycen�. Ja poszłam nieco dalej i nało-
�yłam na członków tej agencji obowi�zek okre�lenia, 

jaki w ka�dej procedurze jest koszt pracy lekarza  
i piel�gniarki. Pami�tajcie Pa�stwo, �e te czasy,  
w których tak naprawd� mówili�my, �e wszystkim 
jednakowo i równo, dawno si� sko�czyły.  

Nie uwa�am, aby ka�dy lekarz zarabiał jednako-
wo, nie uwa�am, aby dobry specjalista, ten który 
wykonuje w tygodniu 12 zabiegów, zarabiał tyle 
samo jak ten, który w ci�gu tego samego tygodnia 
wykonał trzy zabiegi. Je�li jest dobry i pracuje, to 
powinien zarabia� du�o wi�cej. Uwa�am, �e jest 
bł�dem, �e w polskich szpitalach i tych klinicznych,  
i tych na poziomie powiatowym nagle �ycie zamiera 
po godzinie 14. Sprz�t, który i tak si� dekapitalizuje, 
a dyrektorzy szpitali wiedz�, �e amortyzacja to jest 
odpis papierowy i tak naprawd� nie ma tych pieni�-
dzy na jego odnawianie, powinien pracowa� zdecy-
dowanie dłu�ej. Jedno jest pewne, dzisiaj ten sprz�t 
i zasoby ludzkie nie s� wykorzystywane w godzinach 
popołudniowych. Uwa�am, �e wszyscy ci, którzy 
mówi�, �e dodatkowe ubezpieczenie to jest podział 
społecze�stwa na bogatych i biednych, s� nieroz-
s�dni. Ci, którzy maj� pieni�dze i tak nie korzystaj�
z publicznej słu�by zdrowia, oni płac� gdzie indziej. 
To wcale nie jest mała kwota, mówimy o około 20 
miliardach złotych, czyli prawie o połowie tego, co 
znajduje si� w systemie ochrony zdrowia. Dlatego 
pozwólmy, aby lekarz i piel�gniarka zarobili na sali 
operacyjnej, która po południu �wieci niebieskim 
�wiatłem. Niech wi�c ten sprz�t równie� pracuje po 
godzinie 14. Niech pracuje równie� w sobot�. Je�li 
jest specjalista, który chce na tym sprz�cie zarobi�, 
to dyrektor bardzo ch�tnie na to si� zgodzi. Przecie�
szpital te� na tym zyska. My�l�, �e jest to pomysł na 
skrócenie wszechobecnych kolejek.  
– Chc� – mówi Pani Minister – znie�� limit na nie-
które �wiadczenia, co dla Pa�stwa jest pewnie za-
skoczeniem, ale dla mnie paradoksem jest limito-
wanie, np. porodów. Jak mo�na limitowa� co�, co 
musi si� urodzi�, na to wpływu ju� nie mamy. Ale 
wiecie Pa�stwo, dlaczego nast�powało limitowanie 
porodów. Ginekologi� i poło�nictwo liczyło si� ra-
zem we wspólnym kontrakcie. St�d w pewnym mo-
mencie mówiło si�, nie przyjmujemy wi�cej poro-
dów, bo zabraknie na operacje ginekologiczne. 
Chc� wi�c rozdzieli� na poziomie Narodowego 
Funduszu Zdrowia zasady kontraktowania gineko-
logii od poło�nictwa, aby wreszcie przesta� udawa�, 
�e płacimy za ginekologi�. Tym samym skróci si�
kolejka polskich kobiet na zabiegi ginekologiczne. 

Chc� równie� wprowadzi� bezlimitowe �wiadcze-
nia tych procedur, które b�d� bardzo dokładnie poli-
czone, bo czym� niebezpiecznym byłaby bezlimito-
wo�� leczenia, np. zapalenia płuc. Jak napiszemy, �e 
płacimy �ci�le okre�lon� kwot� za gronkowcowe czy 
jakiekolwiek inne paciorkowcowe zapalenie płuc, to 
zobliguje płatnika do sprawdzenia, czy badanie bak-
teriologiczne, które potwierdzi, �e to było zapalenie 
płuc, zostało wykonane. Dzisiaj papier wszystko 
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przyjmuje. Obecnie b�dziemy mieli na urologii lecze-
nie tylko kamicy nerkowej. Gdybym policzyła, to mo-
głabym powiedzie�, �e jest to dla nas plaga XXI w.  

Patrz� na zasady kontraktowania i na formy roz-
licze� z NFZ i niekiedy włos mi si� na głowie je�y. 
Mam wra�enie, �e jest to wył�cznie cudowna twór-
czo�� tylko na papierze. Potem mog� by� kłopoty, 
kiedy do szpitala dotrze kontrola z NFZ, ale przecie�
nie wsz�dzie dotrze. Dlatego chc�, aby NFZ, który 
dzisiaj jest monopolist� i który dyktuje warunki, 
przestał Pa�stwu mówi�, jak leczy�. Nie mo�na le-
czy� zapalenia płuc pod warunkiem, �e pacjent b�-
dzie 7 dni hospitalizowany. To bzdura. Chc� zrobi�
jedn� oczywist� rzecz, płatnik ma by� instytucj�
finansow�, st�d decentralizacja. W 2010 roku b�-
dziemy mieli podzielonego płatnika i b�dziemy mieli 
sze�ciu regionalnych, którzy b�d� mi�dzy sob�
konkurowa� nie tylko o �wiadczeniodawc�, ale 
przede wszystkim o pacjentów. 

– U Pa�stwa nie czuj� si� skr�powana – mówiła 
Minister Kopacz – przyjechałam tu jak do przyjaciół. 
Dlatego jeszcze jedna rzecz, z któr� pewnie kadra 
naukowa nie do ko�ca b�dzie si� ze mn� zgadza�. 
Dzisiaj tak naprawd� jest olbrzymia luka pokolenio-
wa. Nasi specjali�ci w 70 procentach s� powy�ej  
55 roku �ycia. Mo�e si� wi�c nagle okaza�, �e tak 
naprawd� zabraknie nie tylko lekarzy, ale i specjali-
stów. Jest pomysł, aby upro�ci� specjalizacje, aby 
zmieni� akredytacje miejsc specjalizacyjnych, aby 
dzisiaj wpu�ci� do szpitali młodych studentów aka-
demii medycznych z całkowitym, a nie cz��ciowym 
prawem wykonywania zawodu. Pozbawiaj�c ich 
sta�u, trzeba b�dzie zmieni� tryb nauczania, szcze-
gólnie na szóstym roku. Do tego b�dzie mi potrzeb-
ny Senat wrocławskiej Akademii i Pan Panie Rekto-
rze oraz wielu specjalistów w Polsce, �eby okre�li�, 
jak w tym ostatnim okresie przygotowa� naszych 
polskich adeptów akademii medycznych do prak-
tycznego wykonywania zawodu lekarza. St�d po-
mysł o zniesieniu sta�u i wpuszczeniu 2,5 tysi�ca 
młodych lekarzy, oczywi�cie pod nadzorem, do 
bezpo�redniego kontaktu z pacjentem.  

Jak Pa�stwo widzicie, pomysłów, energii i deter-
minacji mam du�o. Pozyskuj� wsparcie w gronie 
naukowców, my�l� �e i we Wrocławiu te� tak b�-

dzie. Musz� jednak prosi� o odrobin� cierpliwo�ci  
i wyrozumiało��.  

Wiadomo, �e je�li przez kolejne lata, a było ich 
sporo, nikt nie chciał zabiera� si� za rzecz tak new-
ralgiczn� jak system ochrony zdrowia, wprowadza-
nie zmian musi przebiega� w sposób spokojny, wy-
wa�ony z akceptacj� �rodowisk, które ten system 
tworz� i którzy s� jego podpor�. To musi nieco po-
trwa�. Co do mojej determinacji i zdecydowania, to 
dopóki b�dzie taka wola Pana Premiera, to b�d� to 
robi�. Jak mówi� Anglicy, d�entelmeni s� od trud-
nych spraw, a twarde kobiety s� od twardych spraw, 
a nie od zmywania naczy�. Poniewa� nie zmywam 
ostatnio, bo cz��ciej siedz� w Warszawie, zaj�łam 
si� sprawami trudnymi i licz�, �e Pa�stwo po�yczy-
cie mi, aby to mi si� udało. 

Obecno�� Minister Zdrowia w Centrum Klinicz-
nym AM wykorzystali dziennikarze. Podczas konfe-
rencji prasowej Minister Kopacz powiedziała m.in.: 

– To nie przypadek, �e przyjechałam do Akademii 
Medycznej we Wrocławiu. W ostatnim czasie bardzo 
du�o mówi si� o wspieraniu na poziomie ministerstwa 
bud�etu placówek ochrony zdrowia. Niekiedy to 
wsparcie nie przekłada si� ani na jako�� leczenia, ani 
na dobro pacjenta, ani na wynagrodzenie personelu. 
Ta placówka jest przykładem, jak mo�na racjonalnie 
wydawa� pieni�dze, jak mo�na je ogl�da� dziesi��
razy po to, aby przyniosły okre�lony skutek nie tylko 
finansowy, ale równie� wynikaj�cy z dobrego zarz�-
dzania pieni�dzmi, dla pacjentów, którzy dzisiaj b�d�c 
tu, w samych dobrych i ciepłych słowach mówili o 
szpitalu. To �wiadczy jak te szpitale s� dobrze zarz�-
dzane i jak dobrym gospodarskim okiem nad tym 
wszystkim czuwa i dostrzega wszelkie niedoci�gni�cia 
Pan Rektor. Placówki, które w sposób racjonalny po-
trafi� wydawa� pieni�dze, co przekłada si� na jako��
�wiadcze� dla pacjentów, zasługuj� na wsparcie nie 
tylko ze strony ministerstwa, ale i bud�etu pa�stwa. 
Moja wizyta to przykład i �elazna konsekwencja  
w tym, o czym mówiłam na pocz�tku swojego urz�-
dowania w ministerstwie. Czas dla nieudaczników si�
sko�czył. Nale�y promowa� tych, którym si� udaje  
i którzy uczciwie i racjonalnie wydaj� publiczne pie-
ni�dze. Przykładem jest Akademia Medyczna we 
Wrocławiu. Powiem szczerze, wyje�d�am z tego miej-
sca pełna optymizmu, �e w całej Polsce mo�e by�
lepiej, dzi�ki takim ludziom, których mam tu obok sie-
bie. Tu okazuje si�, �e mo�na zmniejsza� zadłu�enie, 
�e mo�na restrukturyzowa�, mo�na dawa� podwy�ki, 
mo�na mie� nadwykonania i mo�na mie� zadowolo-
nych pacjentów. Przyjechałam tutaj, aby stwierdzi�, �e 
s� takie miejsca, w których reforma mo�e pój�� bar-
dzo ładnie, cyklicznie i z korzy�ci� dla pacjentów. S�
takie miejsca w Polsce, w których bez wzgl�du na to, 
w którym kierunku pójdzie reforma, publiczne pieni�-
dze nie zostan� zmarnowane.  

Tekst i fotografie 
Adam Zadrzywilski 
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Promocje doktorskie i doktorów habilitowanych 
Czternastego marca w Auli Leopoldyna Uniwer-

sytetu Wrocławskiego odbyła si� uroczysto�� pro-
mocji doktorów nauk medycznych i nauk farmaceu-
tycznych. JM Rektor prof. Ryszard Andrzejak powi-
tał licznie przybyłych go�ci i wygłosił okoliczno�cio-
we przemówienie, które zamieszczamy ni�ej. 

Podczas uroczysto�ci dokonano wr�czenia odz-
nacze�. Postanowieniem Ministra Edukacji Naro-
dowej Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał 
dr Tomasz Pietraszkiewicz. Na mocy uchwały Sena-
tu Uczelni Medal Akademia Medica Wratislaviensis
otrzymali: prof. dr hab. Marek Bojarski, dr Ewa 
Dworniczek, dr Jakub Gburek, in�. Włodzimierz 
Kałdowski, mgr Wojciech Wójcik i Zofia 	akowska. 
Na mocy uchwały Senatu Uczelni Złot� Odznak�
Honorow� Uczelni otrzymali: Halina Biszto, dr Mag-
dalena Hurkacz, dr Ewa Ja�wi�ska-Tarnawska,  

dr Przemysław Niewi�ski, mgr Tadeusz Poborski,  
dr Bo�ena Regulska-Ilow i dr Ewa Sawicka.  

Nast�pnie wr�czono dyplomy doktora habilito-
wanego. Dyplomy te otrzymali: dr Marzenna Pod-
horska-Okołów, dr Paweł Surowiak (nieobecny  
na uroczysto�ci), dr Ewa Gorczy�ska, dr Dariusz 
Patkowski, dr Marta Eleonora Negrusz-Kawecka,  
dr Anna Brzecka, dr Wojciech Polak, dr Zbigniew 
Sroka i dr Adam Wilczok. 

Głównym punktem uroczysto�ci było �lubowanie 
doktorantów i wr�czenie im dyplomów doktora nauk 
medycznych i nauk farmaceutycznych. Z r�k JM 
Rektora prof. Ryszarda Andrzejaka dyplomy doktora 
otrzymało 99 osób. W imieniu promowanych po-
dzi�kowanie zło�yła dr Danuta Nowicka. 

Tekst i zdj�cia 
Adam Zadrzywilski 

Wyst�pienie JM Rektora prof. dr. hab. Ryszarda Andrzejaka na uroczysto�ci 
promocji doktorów i doktorów habilitowanych 14 marca 2008 r. 

Szanowni Pa�stwo!  
Mam przyjemno�� dokona� otwarcia uroczysto-

�ci promocji doktorów i doktorów habilitowanych 
nauk medycznych oraz nauk farmaceutycznych 
Akademii Medycznej we Wrocławiu.  

To wa�ne wydarzenie w �yciu naszej Uczelni  
i ciesz� si�, �e uczestniczy w nim tak wielu znamie-
nitych go�ci, którzy przyj�li moje zaproszenie. 

Zadaniem Akademii Medycznej, jej statutow�
powinno�ci� jest – jak ka�dej szkoły wy�szej – nie 
tylko kształcenie studentów, ale tak�e rozwój bada�
naukowych.  

Do tego, aby działalno�� naukowa mogła by�
prowadzona w stopniu satysfakcjonuj�cym, aby 
Uczelnia mogła si� prawidłowo rozwija�, nad��a�
za post�pem naukowym i skutecznie konkurowa�  
z innymi o�rodkami akademickimi, jej kadra musi si�
stale odnawia�, a tak�e podnosi� swoje kwalifikacje.  

Miar� naukowego rozwoju jest liczba uzyski-
wanych przez pracowników naukowo-dydaktycz-
nych i nauczycieli akademickich stopni i tytułów 
naukowych.  

Za chwil� 99 osób zostanie promowanych na 
stopie� naukowy doktora nauk medycznych i dokto-
ra nauk farmaceutycznych, a 9 osób otrzyma dy-
plom doktora habilitowanego.  

Dziewi��dziesi�t dziewi�� nowo promowanych 
doktorów reprezentuje 4 z 5 wydziałów Uczelni, 
które maj� uprawnienia do nadawania stopni na-
ukowych doktora, tj.: Wydział Lekarski (32 osoby), 
Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego  
(51 osób), Wydział Lekarsko-Stomatologiczny (10 osób) 
i Wydział Farmaceutyczny (6 osób).  

Z satysfakcj� nale�y odnotowa� stały wzrost licz-
by doktoratów powstaj�cych na Wydziale Lekarsko- 
-Stomatologicznym, który – co warto podkre�li� –  
w Akademii Medycznej we Wrocławiu został utwo-
rzony zaledwie przed 8 laty.  

Dziewi�� osób, zdobywaj�c stopie� naukowy 
doktora habilitowanego, uzyskało tym samym status 
samodzielnego pracownika nauki. Na Wydziale Le-
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karskim s� to 2 osoby, na Wydziale Lekarskim 
Kształcenia Podyplomowego 5 osób i na Wydziale 
Farmaceutycznym 2 osoby.  

Serdecznie �ycz� wszystkim nowo promowa-
nym doktorom, aby tak szczególny dla nich 
dzie� był zapowiedzi� dalszego rozwoju ich za-
wodowej kariery, aby pokonywali kolejne szcze-
ble naukowego awansu, uzyskuj�c jak najszyb-
ciej habilitacj�.  

Doktorom habilitowanym �ycz� za�, aby sys-
tematycznie powi�kszaj�c dorobek naukowy, 
mogli cieszy� si� odebranym z r�k prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej tytułem naukowym 
profesora.  
�rodowisko naukowe nie ma w naszym kraju 

warunków do optymalnego rozwoju swojego 
potencjału intelektualnego. W Produkcie Krajo-
wym Brutto nakłady na edukacj� i nauk� stano-
wi� jedynie 0,88% i pod tym wzgl�dem wypa-
damy wyj�tkowo niekorzystnie na tle nie tylko 
„starej” Unii, ale i nowych pa�stw członkowskich, 
gdzie �rednia nakładów na edukacj� i nauk�
wynosi 3% PKB. Ma to bezpo�rednie przeło�e-
nie na status materialny pracowników nauki, 
deprecjonuje ich pozycj� w społecze�stwie.  

Taka sytuacja, niestety, wielu skutecznie 
zniech�ca do po�wi�cania si� pracy naukowej, 
wol� sw� aktywno�� przejawia� w innych dzie-
dzinach, które przynosz� wi�ksze profity. 

Z tych wzgl�dów ludzie, którzy chc� wi�za�
swoj� przyszło�� z uczelni�, pragn� si� rozwija�
naukowo z po�ytkiem dla siebie samych, ale 
tak�e i dla naszego kraju, zasługuj� na szacu-
nek i słowa uznania. 

Gł�boko wierz�, �e mo�liwo�ci rozwoju nauko-
wego w kraju, a zwłaszcza w naszym mie�cie,  
w najbli�szej przyszło�ci znacznie si� zwi�ksz�. To 
nawet co� wi�cej ni� tylko wiara, to przekonanie 
oparte na realnych podstawach.  

Jak Pa�stwo zapewne wiecie, Wrocław za-
biega o to, aby została w nim zlokalizowana 
główna siedziba Europejskiego Instytutu Inno-

wacji i Technologii, najnowocze�niejszej insty-
tucji naukowo-badawczej Unii Europejskiej, od-
powiednika najlepszej technicznej uczelni na 
�wiecie, kolebki noblistów – ameryka�skiej 
Massachusetts Institute of Technology. 

Nie od dzi� wiadomo, �e rozwój naukowy 
wymaga coraz wi�kszych pieni�dzy. Unia Euro-
pejska tylko w ci�gu pierwszych 6 lat zamierza 
przeznaczy� na funkcjonowanie EIT gigantycz-
n� kwot� 2,4 mld euro. Je�li w naszym mie�cie 
powstanie siedziba Europejskiego Instytutu In-
nowacji i Technologii zyska na tym nie tylko 
Wrocław, ale ogromne korzy�ci odniesie cała 
Polska, a zwłaszcza �rodowisko naukowe. 
Dzi�ki EIT b�dzie mo�liwy realny i nieskr�po-
wany przepływ do naszego kraju najnowszej 
wiedzy i innowacji. 

To stworzy niezwykł�, niepowtarzaln� szans�
na dynamiczny rozwój naukowy, zwłaszcza mło-
dym ludziom, którzy b�d� mogli w Polsce robi�
karier� intelektualn� na wysokim poziomie.  

Mam nadziej�, �e powstanie we Wrocławiu 
siedziby EIT zmieni u decydentów dotychcza-
sowe stereotypy my�lenia, zgodnie z którymi 
sprawy nauki i szkolnictwa nie s� traktowane 
jako priorytetowe zadania pa�stwa, co skutkuje 
coraz mniejszymi nakładami na te sfery spo-
łecznej działalno�ci i dzier�onym przez Polsk�
od lat niechlubnym rekordem najni�szego od-
setka wydatków z PKB na nauk� i szkolnictwo 
wy�sze spo�ród wszystkich pa�stw Unii Euro-
pejskiej.  

Europejski Instytut Innowacji i Technologii to 
nie tylko mo�liwo�� pozyskania wr�cz niewy-
obra�alnych w naszych realiach pieni�dzy na 
badania naukowe. To przede wszystkim ogrom-
na szansa na rozwój cywilizacyjny Polski, na 
nowoczesno�� i zwi�zan� z ni� popraw� jako�ci 
�ycia obywateli, a tak�e na stworzenie w na-
szym kraju gospodarki opartej na wiedzy wypra-
cowanej przez �rodowisko naukowe.  
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EIT mo�e stworzy� warunki do prowadzenia 
niezwykle zaawansowanych bada� naukowych  
i opracowywania innowacyjnych projektów, które 
nast�pnie mog� by� wdra�ane do realizacji  
w ró�nych gał�ziach przemysłu, np. w przemy-
�le farmaceutycznym.  

Wam, młodym ludziom nauki, z całego serca 
�ycz�, aby�cie w dalszym rozwoju naukowym 
mogli korzysta� z potencjału nie tylko nowej ba-
zy naszej Uczelni, ale i ze zlokalizowanego we 
Wrocławiu Instytutu, który mo�e powstrzyma�
gro�ny dla przyszło�ci kraju drena� potencjału 
intelektualnego, odpływ doskonale wykształco-
nych, młodych i ambitnych kadr.  

Czterna�cie osób, w tym 10 pracowników 
Akademii Medycznej, otrzyma dzi� odznaczenia 
resortowe i uczelniane. Cztery osoby, to ludzie, 
którzy blisko współpracuj� z wrocławsk� Alma 
Mater, s� naszymi wypróbowanymi przyjaciółmi. 
W tym miejscu musz� wymieni� Dziekana Wy-
działu Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. 
Marka Bojarskiego, który wspierał mnie, radców 
prawnych i rzeczników dyscyplinarnych Uczelni 
w trudnych problemach prawnych, jakich nie 
brakuje w ka�dej wspólnocie uczelnianej.  

Wr�czane odznaczenia to skromny wyraz 
podzi�kowania i wdzi�czno�ci za Pa�stwa wie-
loletni�, wzorow� prac�. W tym gronie odzna-
czonych s� zarówno nauczyciele akademiccy, 
jak i pracownicy administracji, co �wiadczy o 
tym, �e w równym stopniu cenimy i doceniamy 
wkład i zaanga�owanie ludzi pracuj�cych na 
ró�nych stanowiskach, �e wszyscy oni tworz�
na równych prawach jedn� akademick� spo-
łeczno��.  

Szanowni Pa�stwo! 

Akademia Medyczna we Wrocławiu, uczelnia  
z pi�kn� tradycj�, si�gaj�c� swymi korzeniami 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie  
i Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, stale 
si� rozwija, cho� by� mo�e nie w takim tempie 
jakby�my sobie tego �yczyli, zwa�ywszy na jej 
potencjalne mo�liwo�ci.  

Dobrze znamy swoj� warto��, wiemy, jakie 
s� społeczne oczekiwania i staramy si� je jak 
najlepiej spełnia�. 

Rozwijaj�c nauk�, kształc�c kadry na potrze-
by kraju, lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceu-
tów i piel�gniarki, prowadzimy tak�e – na bazie 
naszych szpitali klinicznych – działalno�� lecz-
nicz� dla mieszka�ców Wrocławia i wojewódz-
twa dolno�l�skiego. Jeste�my wa�nym ogniwem 
w systemie opieki zdrowotnej regionu i tak te�
chcemy by� postrzegani. Dysponujemy wysoko 
wykwalifikowan� kadr�, która stale si� odnawia.  

Promowanie dzisiaj 108 doktorów i dokto- 
rów habilitowanych jest tego dobitnym potwier-
dzeniem. To znacz�cy wkład wrocławskiej 
Uczelni w rozwój naukowy i cywilizacyjny kraju,  
a przede wszystkim miasta i regionu – wkład, 
który podnosi atrakcyjno�� Wrocławia i Dolne-
go �l�ska w oczach zagranicznych podmiotów 
coraz ch�tniej wybieraj�cych nas jako partnera 
do współpracy w sferze naukowej, gospodar-
czej i kulturalnej. 

Raz jeszcze serdecznie gratuluj� Pa�stwu 
uzyskanych dyplomów doktora i doktora habili-
towanego oraz przyznanych odznacze�.  

Gor�co �ycz� Pa�stwu sukcesów w pracy 
zawodowej, satysfakcji z jej wykonywania, oby 
w bardziej ni� dotychczas sprzyjaj�cym klimacie 
dla nauki i szkolnictwa wy�szego, czyli dla tych 
dziedzin społecznej aktywno�ci, które s� moto-
rem post�pu i cywilizacyjnego rozwoju wszyst-
kich społecze�stw.  
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UCZELNIANA  KOMISJA  WYBORCZA 
Akademii  Medycznej  we  Wrocławiu   

50-367  Wrocław,  ul. L. Pasteura 1 
tel. 784-10-73, 784-00-23, fax 784-11-24 

adres e-mail: dzorg@adm.am.wroc.pl

Wrocław, 12.03.2008 r. 
Wyb/110/2008 

KOMUNIKAT NR 19 
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

KADENCJA 2008-2012 
SKŁAD UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW 

Grupa – samodzielni nauczyciele akademiccy  

Lp.
Tytuł/stopie�

naukowy 
Nazwisko i imi� Wydział Jednostka organizacyjna 

1. prof. dr hab.  ANDRZEJAK Ryszard WL 
Klinika Chorób Wewn�trznych, Zawodowych  
i Nadci�nienia T�tniczego 

2. dr hab. 
ANTONOWICZ-JUCHNIEWICZ  
Jolanta 

WL 
Klinika Chorób Wewn�trznych Zawodowych  
i Nadci�nienia T�tniczego 

3. prof. dr hab. BAR Julia WL Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej 

4. prof. nadzw. BEDNAREK-TUPIKOWSKA Gra�yna WLKP 
Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii  
i Leczenia Izotopami 

5. prof. dr hab. CHYBICKA Alicja WLKP 
Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku,  Onko-
logii i Hematologii Dzieci�cej  

6. prof. dr hab. CZERNIK Jerzy  WLKP Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci�cej 

7. prof. dr hab. DRAGAN Szymon WLKP 
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Na-
rz�du Ruchu 

8. dr hab. DZI
GIEL Piotr WL Katedra i Zakład Histologii i Embriologii 
9. dr hab. G�SIOROWSKI Kazimierz WF Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych 

10. dr hab. GRAJETA Halina WF Katedra i Zakład Bromatologii 
11. prof. dr hab. GRZEBIENIAK Zygmunt WL II Kat. Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 
12. dr hab. GWORYS Bohdan WL Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej 
13. dr hab HEIMRATH Jerzy WZP Katedra Ginekologii i Poło�nictwa 

14. prof. dr hab. KACZMAREK Urszula WL-S 
Katedra i Klinika Stomatologii Zachowawczej  
i Dzieci�cej 

15. prof. dr hab. K
DZIA Alicja WL Katedra i Zakład AP 
16. prof. dr hab. KOBUS Kazimierz WL-S Klinika Chirurgii Plastycznej 
17. prof. nadzw. KONOPKA Tomasz WL-S Zakład Patologii Jamy Ustnej 
18. dr hab. KRAUS-FILARSKA Maria WL Klinika Chorób Wewn�trznych i Alergologii 

19. prof. dr hab. KULICZKOWSKI Kazimierz WLKP 
Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów 
Krwi i Transplantacji Szpiku 

20. prof. dr hab. LESZEK Jerzy WLKP Katedra i Klinika Psychiatrii 
21. prof. dr hab. ŁOBOZ-GRUDZIE� Krystyna WZP Zakład Piel�gniarstwa Klinicznego 
22. prof. nadzw. ŁUKIE�CZUK Tadeusz WZP Zakład Specjalno�ci Zabiegowych 
23. prof. nadzw. MIERZWA Janusz WZP Zakład  Chorób Układu Nerwowego 
24. dr hab. MILEJSKI Piotr WF Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej 

25. prof. dr hab. MILEWICZ Andrzej WLKP 
Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii  
i Leczenia Izotopami 

26. prof. nadzw. MILNEROWICZ Halina WF Zakład Biomedycznych Analiz �rodowiskowych 
27. dr hab. PILECKI Witold WL Katedra i Zakład Patofizjologii 
28. prof. dr hab. PRANDOTA Józef WZP Zakład Pediatrii Społecznej 
29. dr hab. RYNG Stanisław WF Katedra i Zakład Chemii Organicznej 
30. dr hab. SOBIESZCZA�SKA Małgorzata WL Katedra i Zakład Patofizjologii 
31. prof. dr hab. STECIWKO Andrzej WLKP Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej 
32. prof. dr hab. SZEL�G Adam WL Katedra i Zakład Farmakologii 
33. dr hab. WIELA-HOJE�SKA Anna WF Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej 
34. prof. nadzw. ZDROJOWY Romuald WLKP Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej  
35. prof. dr hab. ZI
TEK Marek WL-S Katedra i Zakład Periodontologii 
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Grupa – pomocniczy nauczyciele akademiccy  

1. dr  BOJAROWSKA Katarzyna WLKP Katedra i Klinika Onkologii Ginekologicznej  

2. dr  DEMBOWSKI Janusz WLKP Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej 

3. dr DOBEK Rafał WL Katedra i Klinika Chorób Wewn�trznych i Alergologii 

4. dr FELI�CZAK Anna WZP Zakład Organizacji i Zarz�dzania 

5. dr ILOW Rafał WF Katedra i Zakład Bromatologii 

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

7. dr JANOCHA Anna WL Katedra i Zakład Fizjologii 

8. dr KAROLEWSKA Ewa WL-S Katedra Periodontologii 

9. dr M�CZY�SKI Marcin WF Katedra i Zakład Chemii Organicznej 

10. dr MURAWSKI Marek WL II Katedra i Klinika Ginekologii i Poło�nictwa 

11. dr PLI�SKA Stanisława WF Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej 

12. dr  PORWOLIK Krystian WL Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej 

13. dr PREGIEL Beata WL-S Katedra Stomatologii Zachowawczej i Dzieci�cej 

14. dr  PRZESTALSKI Maciej WLKP Katedra i Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi 

15. dr ROSI�CZUK-TONDERYS Joanna WZP Zakład Chorób Układu nerwowego 

16. dr SALOMON Ewa WL Katedra i Zakład Fizjologii 

17. dr STA�DA Marcin WL Katedra i Zakład Fizjologii 

18. dr SZEL�G Janina WL-S Katedra Ortopedii Szcz�kowej i Ortodoncji 

19. mgr  WÓJCIK Wojciech 
Jednostki 

mi�dzywydz.
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu  

20. dr  ZIMMER Krzysztof WLKP Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii R�ki 

21. dr 	ABSKA Ryszarda WF Katedra i Zakład Chemii Leków 

Grupa – uczestnicy studiów doktoranckich  

1. mgr GIL Justyna  WL Katedra i Zakład Genetyki  

2. mgr WI�NIEWSKI Jerzy WL Katedra i Zakład Biofizyki 

Grupa – studenci 

1. ANDRZEJAK Artur WL IV rok 

2. BLAUMAN Marcin WL VI rok 

3. CZERWI�SKA Maria WZP III rok 

4. CZOKÓW Dominik WZP III rok 

5. DYMI�SKA Anna WZP III rok 

6. FIJAŁKOWSKI Patryk WL-S V rok 

7. GUZIK Patryk WZP III rok 

8. HEINE Kamil WL V rok 

9. JAWNA Katarzyna WF II rok studiów 

10. KAAZ Karolina WL I rok 

11. KAAZ Konrad WL V rok 

12. KAROLEWSKI Grzegorz WL-S IV rok 

13. KUNIK Edwin WL VI rok 

14. NOWAK Krzysztof WL V rok 

15. PAJOR Malwina  WZP III rok 

16. PINIARSKA Katarzyna WF II rok uzupełniaj�cych studiów magisterskich 

17. PUCHALSKI Marek WL IV rok 

18. SIENKOWIEC Daniel WZP III rok 

19. SOLARZ Katarzyna WL VI rok 

20. SZCZOTKA Benedykt WF II rok studiów 

21. SZYMONAJTIS And�elika WL-S IV rok 

22. TOMCZYK Aleksandra WZP III rok 

23. TRZYSZKA Olga WZP III rok 
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Grupa – pracownicy nieb�d�cy nauczycielami akademickimi 

1. dr D�BROWSKI Jan Adm. Biblioteka Główna 

2. mgr  DZIEDZIUL Maria Krystyna Adm. Dział Eksploatacji  

3. mgr GLINIAK Halina WL Katedra i Zakład Farmakologii

4. mgr JASI�SKA Maria WLKP Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii  

5. mgr in�. KOWALSKI Wojciech Adm. Dziekanat WL-S 

6.  SZKARPIJ El�bieta WF 
Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału 
Farmaceutycznego 

7. mgr SZOT-MASŁOWSKA Marta WL-S Katedra Periodontologii 

8. mgr ZAŁUSTOWICZ Bronisława El�bieta Adm. Dziekanat WLKP 

Przewodnicz�cy 
Uczelnianej Komisji Wyborczej  

2008–2012 
prof. dr hab. Michał Jele�

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

Informacja o wyborze Zarz�du Oddziału  
Dolno�l�skiego PTS na lata 2008-2011 

Dnia 19 stycznia 2008 roku w sali wykładowej Wy-
działu Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Me-
dycznej przy ul. Krakowskiej 26 odbyło si� Walne 
Zebranie Członków Oddziału Dolno�l�skiego Pol-
skiego Towarzystwa Stomatologicznego, podczas 
którego podsumowano działalno�� Zarz�du w mi-
nionej kadencji. Nast�pnie został wybrany nowy 
Zarz�d Oddziału na kadencj� 2008-2011 w skła-
dzie: 

Prezydium Zarz�du: 
prezes – dr n. med. Danuta Nowakowska
wiceprezes – dr n. med. Dobrochna Ze�czak- 

-Wi�ckiewicz 
sekretarz – dr n. med. Honorata Krawczykowska 
z-ca Sekretarza – lek. dent. Aleksandra Rzeszut 
skarbnik – lek. dent. Marcin Kasiak 
z-ca Skarbnika – lek. dent. Anna Paradowska 

Członkowie Zarz�du: 
1) prof. dr hab. Marek Zi�tek 
2) dr hab. n. med. Tomasz Konopka, prof. nadzw.  
3) prof. dr hab. Urszula Kaczmarek 
4) dr hab. n. med. Halina Panek, prof. nadzw.  
5) dr hab. n. med. Jan Wnukiewicz, prof. nadzw.  
6) dr hab. n. med. Włodzimierz Wi�ckiewicz 
7) dr n. med. Adam Zawada, 
8) dr hab. n. med. Małgorzata Radwan-Oczko 
9) dr n. med. Beata Kawala 

10) dr n. med. Janina Szel�g  
11) dr n. med. Magdalena Tomasz 
12) dr n. med. Maciej 	ak 
13) lek. stom. Halina Muszy�ska-�winiarska 
14) lek. stom. El�bieta Mucha

Komisja Rewizyjna Oddziału:  
przewodnicz�cy – dr n. med. Anna Malepszy 
członkowie:  

1) lek. dent. Piotr Napadłek 
2) lek. dent. Joanna Sokalska 

S�d Kole�e�ski Oddziału:  
przewodnicz�ca - dr n. med. Barbara Bruziewicz- 

-Mikłaszewska 
członkowie:  

1) lek. dent. Zygmunt Chojnacki 
2) lek. dent. Aldona Białas 

Delegatami na Walne Zebranie Delegatów PTS 
zostali: 
1) prof. dr hab. Marek Zi�tek 
2) dr hab. n. med. Tomasz Konopka, prof. nadzw.  
3) dr n. med. Danuta Nowakowska 
4) dr hab. n. med. Włodzimierz Wi�ckiewicz 
5) dr n. med. Zofia Soza�ska 

lista rezerwowa: 

6) dr n. med. Beata Kawala  
7) prof. dr hab. Urszula Kaczmarek 
8) dr n. med. Dobrochna Ze�czak-Wi�ckiewicz  

tel. siedziby: prezes OD PTS 071-784-02-77,  
sekretariat tel.: 071-784-02-91, fax: 784-02-92,  
spr. członk. tel/fax: 071-784-02-64 

prezes OD PTS 
dr n. med. Honorata Krawczykowska  

sekretarz OD PTS  
dr n. med. Danuta Nowakowska 
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XIV DOLNO�L�SKIE PREZENTACJE EDUKACYJNE  
– TARED 2008 

W dniach 12–14 marca 2008 r. w Hali Tysi�clecia 
we Wrocławiu odbyła si� czternasta edycja Dolno�l�-
skich Prezentacji Edukacyjnych TARED 2008. 

Organizatorem targów była firma INTERART sp. z 
o.o. z Wrocławia. Patronat honorowy nad imprez� peł-
nili: Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Przewodni-
cz�cy Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, 
Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. in�. Ta-
deusz Luty, Przewodnicz�cy Kolegium Rektorów 
Uczelni Niepa�stwowych Dolnego �l�ska i Opolszczy-
zny, Rektor Wy�szej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 
prof. dr hab. Stefan Forlicz.  

TARED to oferta edukacyjna, któr� w tym roku 
przedstawiło 118 wystawców, tj.: szkoły wy�sze cywilne 
i wojskowe, szkoły policealne i pomaturalne, szkoły 
�rednie – licea, technika zawodowe, szkoły j�zykowe, 
gimnazja, placówki o�wiaty pozaszkolnej, wydawcy 
podr�czników i ksi��ek, producenci sprz�tu i pomocy 
dydaktycznych oraz firmy –  potencjalni pracodawcy. 
Odbiorcami XIV Dolno�l�skich Prezentacji Edukacyj-
nych TARED 2008 byli: młodzie� klas przed- i matural-
nych, młodzie� gimnazjalna, młodzie� klas V i VI szkół 
podstawowych, zainteresowani kształceniem ustawicz-
nym, nauczyciele i kadra kierownicza szkół, administra-
cja o�wiatowa, rodzice i opiekunowie młodzie�y.  

W czasie targów odbywało si� wiele spotka� warsz-
tatowych oraz imprez satelitarnych przygotowanych 
przez wystawców, w tym tak�e przez Akademi� Me-
dyczn�, której stoisko odwiedził JM Rektor Akademii 
Medycznej im. Piastów �l�skich prof. dr hab. Ryszard 
Andrzejak. Odwiedzaj�cy mogli nauczy� si� udzielania 
pierwszej pomocy i zmierzy� ci�nienie t�tnicze krwi. 
Studenci DWSSP „Asesor” zaprezentowali wystaw�
„Wyrwa� z przezroczysto�ci”, która jest efektem pracy 
grupy studentów DWSSP „Asesor”, wrocławskiego 
fotografika oraz jego asystenta, a na stoisku Wy�szej 
Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu przedstawiono techni-
ki wspinaczki, sprz�t do nurkowania itp.  

Podczas spotka� mo�na było uzyska� równie�
informacje na temat zawodów, które s� obecnie 

bardzo poszukiwane i takich, na które nie ma zapo-
trzebowania. 

Uczestnicy XIV Dolno�l�skich Prezentacji Eduka-
cyjnych TARED 2008 odwiedzaj�cy stoisko Akademii 
Medycznej, dzi�ki zaanga�owaniu i obecno�ci na tar-
gach pracowników i studentów Akademii Medycznej 
mogli uzyska� odpowiedzi na wszystkie nurtuj�ce ich 
pytania. Dy�ury dzieka�skie pełnili m.in.: dr hab Jolanta 
Antonowicz-Juchniewicz, prof. nadzw., prof. dr hab. 
Julia Bar, dr Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, dr Ra-
fał Dobek, dr hab. Gra�yna Go�ciniak, prof. nadzw., dr 
hab. Halina Grajeta, prof. nadzw., prof. dr hab. Halina 
Milnerowicz. Informacji udzielali: Anna Błahitka Magda-
lena Ciborowska, Michał Cieciel, Natalia Ciez, Dominik 
Czoków, Angelika Drynda, Marta Durlak, Aleksandra 
Famulska, Weronika Gallert, Patryk Guzik, Adrian Hen-
zel, Marzena Herla, Andrzej Janus, Katarzyna Jawna, 
El�bieta Klada, 	aneta Kopacz, Marcin Kostrz�bski, 
Jakub Kozubski, Krzysztof Krywko, Anna Kurasi�ska, 
Andrzej Pluta-Łobacz, Pawlos Mandzios, Paulina Mar-
chewka, Marcin Matczak, Agnieszka Mercik, Magdale-
na Mosica, Przemysław My�liwiec, Karol Nartowski, 
Mateusz Pawłowski, Marta Poleszczuk, Diana Popław-
ska, Marcel Posacki, Maciej Pozna�ski, Marek Puchal-
ski, Marta Pyka, Michał Salwa, Amelia Samotyj, Dag-
mara Serwaczak, Daniel Sienkowiec, Barbara Slewa, 
Michał Stuce, Paweł Suchy, Benedykt Szczotka, Adam 
Szczurko, Alicja Szulakowska, Paulina �lusarska, 
Grzegorz �wi�tek, Justyna Warcaba, Rafał Wedlarski, 
Michał Zawada i Joanna 	arska. Słowa uznania nale��
si� tak�e Konradowi Kaazowi (przewodnicz�cy Samo-
rz�du Studenckiego) oraz Krzysztofowi Nowakowi 
(Wydział Lekarski) za zaprojektowanie i administrowa-
nie stron� www.tared.am.wroc.pl. 

Stoisko Akademii Medycznej odwiedziło kilka tysi�-
cy osób. Jest to bardzo dobry wynik, który �wiadczy  
o tym, �e zainteresowanie studiami na Akademii Me-
dycznej z ka�dym rokiem jest coraz wi�ksze.  

Anna Gemza 
Dział Wydawnictw i Promocji Uczelni 
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Mi�dzynarodowe seminarium na temat bie��cych problemów opieki zdrowotnej

Healthcare, the Market, and the Public's Needs and Interests 
Warszawa, 2 czerwca 2008 r.  

pod patronatem Prezesa Polskiej Akademii Nauk 

Polska Akademia Nauk, z inicjatywy Wiceprezesa 
– prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Górskiego, organi-
zuje w dniu 2 czerwca br. w Warszawie mi�dzynaro-
dowe seminarium po�wi�cone problemom modelo-
wych rozwi�za� europejskich i ameryka�skich z za-
kresu systemów opieki zdrowotnej oraz dylematom 
zwi�zanym z prywatyzacj� słu�by zdrowia. 

Istotnym elementem debaty b�dzie próba ustale-
nia warunków, jakie powinien spełnia� optymalny 
system opieki zdrowotnej dostosowany do lokalnych 
realiów krajowych, a tak�e okre�lenia roli jego po-
szczególnych składników i uczestników: pa�stwa, 
sektora prywatnego, indywidualnej praktyki lekar-
skiej, przemysłu farmaceutycznego itd. 

Zamierzeniem seminarium jest zaproponowanie 
takich zmian w aktualnym systemie opieki zdrowot-
nej, które byłyby do przyj�cia w polskich realiach, 
równie� w �wietle do�wiadcze� mi�dzynarodowych.  

Adresatami seminarium s� lekarze, administrato-
rzy słu�by zdrowia, dyrektorzy szpitali, pracownicy 
resortu zdrowia, politycy – parlamentarzy�ci, człon-
kowie senackich i sejmowych komisji, studenci me-
dycyny, ekonomi�ci, media. 

Udział w seminarium zapowiedzieli m.in.:  
– dr Marek Balicki, b. Minister Zdrowia, Warszawa; 
– M. Gregg Bloche, M.D. J.D., Professor of Law, Geor-

getown University; Non- Resident Senior Fellow, the 
Brookings Institution; Adjunct Professor, Bloomberg 
School of Public Health, John Hopkins University; Ad-
visor on health issues for the Barrack Obama presi-
dential campaign; Washington (DC), USA.: 
"The Emerging Logic of Health Care Reform"; 

– dr Leszek Borkowski, Prezes Urz�du Rejestracji Pro-
duktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produk-
tów Biobójczych, Warszawa: 
"Rola urz�du w polityce lekowej pa�stwa i narodowym 
systemie opieki zdrowotnej"; 

– prof. Tomasz Hermanowski, Prezes Polskiego Towa-
rzystwa Farmakoekonomicznego, Szkoła Biznesu Po-
litechniki Warszawskiej: 

"Potrzeba oparcia systemu refundacji na prawie pa-
cjenta dost�pu do leków"; 

– Johan Hjertqvist, President, Health Consumer Po-
werhouse, Brussels/Stockholm: 
"The Europe of Health Consumers";  

– prof. Romuald Holly, dyrektor Krajowego Instytutu 
Ubezpiecze�, Warszawa: 
"Szanse i zagro�enia reformy polskiego systemu 
ochrony zdrowia";  

– prof. Andre Knottnerus, University of Maastricht; Pre-
sident, the Health Council of the Netherlands, the Ha-
gue, the Netherlands: 
"The Dutch Health Care Reform: Objectives and First 
Impressions of its Impact";  

– dr Konstanty Radziwiłł, Prezes Naczelnej Rady Lekar-
skiej, Warszawa; 

– prof. Didier Sicard, Professor Emeritus, University 
Paris Descartes; Honorary President of National Con-
sultative Ethical Committee of France: 
"Care and Cure in a Market Society";  

– dr Piotr Soszy�ski, Dyrektor Medyczny, MEDICOVER, 
Warszawa: 
"Rola prywatnej opieki medycznej w ochronie zdrowia";  

– prof. Zbigniew Szawarski, Uniwersytet Warszawski: 
"Etyczne zało�enia reformy systemu zdrowia i opieki 
społecznej";  

– prof. Tadeusz Tołłoczko, b. rektor, Akademia Me-
dyczna w Warszawie.: 
"Patient or Customer?"; 

– dr Piotr Warczy�ski, dyrektor Departamentu Organi-
zacji Ochrony Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, War-
szawa; 

– prof. Włodzimierz C. Włodarczyk, Instytut Zdrowia 
Publicznego, Collegium Medicum UJ, Kraków:  
"Utopian Thinking and Recent Health Policies";  

W sprawach zwi�zanych z udziałem w konferen-
cji nale�y si� kontaktowa� z Dyrektorem Biura 
Współpracy z Zagranic� Polskiej Akademii Nauk:  

dr Urszula Wajcen, 
tel.: 022 620-43-49, 022 656-62-64, 
e-mail: healthcare@pan.pl �
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W Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu
Spo�ród dolno�l�skich miejscowo�ci letnisko-

wych, które ostatnio ciesz� si� najwi�ksz� popular-
no�ci�, na czołowym miejscu plasuje si� Karpacz, 
który dla Wrocławia staje si� tym, czym jest Zako-
pane dla Krakowa, a niegdy� Worochta dla Lwowa. 
W Karpaczu znajduje si� Muzeum Sportu i Turysty-
ki, do którego warto zajrze�. Jest poło�one opodal 
dwóch ko�ciołów, nieco w gór� od starej lipy s�do-
wej i przystanku PKS, przy Domu Wczasowym „Ba-
chus”. Obiekt jest usytuowany w domu zbudowa-
nym na wzór przysłupowej chaty, w stylu karkono-
skim. Muzeum jest otoczone górskim alpinarium, 
które wiosn� i latem jest dodatkow� atrakcj�. 

W Muzeum znajduje si� ciekawa ekspozycja do-
tycz�ca ratownictwa górskiego i dziejów laborantów 
karkonoskich, która mo�e zainteresowa� szczegól-
nie lekarzy. W przeszło�ci ekspozycja była znacznie 
bogatsza, o czym miałem okazj� przekona� si�
jeszcze jako student medycyny b�d�cy na wcza-
sach w nieistniej�cym ju� o�rodku poło�onym  
w dzisiejszych „Budnikach”. 

Pudełka na zioła 

W sali na parterze mo�na zobaczy� unikatow�
ekspozycj� po�wi�con� zielarstwu i ziołolecznictwu 
w Karkonoszach. Dzi� ju� nie zbiera si� tam ziół,  
a sam teren Karkonoskiego Parku Narodowego 
podlega szczególnej ochronie. Warto wspomnie� �e 
przed wieloma laty z Karpaczem wi�zała si� legen-
da dotycz�ca laborantów, zwanych niekiedy alche-
mikami. Byli to wykwalifikowani mistrzowie cechowi, 
którzy wyrabiali przetwory ziołowe na skal� przemy-
słow�, zatrudniali pomocników i byli znan� grup�
zawodow� w Karpaczu. 

Instytucja laborantów istniała w Karpaczu prawie 
200 lat, a lata 1730–1770 mo�na uwa�a� za szczy-
towy okres rozwoju zawodowego. Pomagali im zbie-
racze ziół leczniczych zrywanych na stokach gór  
i ł�kach �ródle�nych oraz handlarze obwo�ni, którzy 
sprzedawali te wyroby na jarmarkach, odpustach,  
a nawet wywozili je do innych krajów. 

Jak w ka�dej działalno�ci, nie brakowało tu ludzi, 
którzy bez �adnych uprawnie�, dla czystego zysku, 
nie maj�c poj�cia o leczeniu, wyzyskiwali nie�mier-
teln� naiwno�� ludzk�. 

Jest to problem ciekawy, a jednocze�nie zło�ony, 
gdy� laborantów nie mo�na ani wy�miewa�, ani te�
zbytnio gloryfikowa�. Ostatni laborant zmarł w 
1884 r. Policja opiecz�towała lokal i zaj�ła urz�dze-
nia słu��ce do produkcji leków ro�linnych.  

Koszyk zielarski 

Dzi� w Muzeum nie ma wprawdzie zrekonstruowa-
nej izby laborantów, ale na wystawie s� eksponowa-
ne: kociołki zielarskie, mo�dzierze, butle, słoje, koszy-
ki, etykietowane pudełka na leki, próbki surowców 
ro�linnych i inne interesuj�ce eksponaty, które warto 
obejrze�. Jest tam te� reprodukcja portretu Kacpra 
Schwenckfeldta (1563–1609), który pełnił obowi�zki 
lekarza miejskiego, okre�lanego podówczas mianem 
fizyka. Do jego obowi�zków nale�ało równie� nadzo-
rowanie pracy laborantów. Schwenckfeldt, oprócz 
dzieł medycznych, jest autorem katalogu drzew i mi-
nerałów Dolnego �l�ska (Stirpium et fossilium catalo-
gus, Wrocław 1600 r.). Zjednało mu to przydomek 
„Pliniusza �l�ska” (Plinius Silesiae). 

Na zako�czenie nale�y jeszcze przypomnie�, �e 
w tworzeniu zarówno kultury, jak i tradycji medycz-
nych Dolnego �l�ska w ci�gu udokumentowanego 
tysi�clecia brali udział przedstawiciele wielu naro-
dowo�ci (Polacy, Czesi, Austriacy, Niemcy), do 
czego nawi�zuje muzealna ekspozycja. 

Godne uwagi jest równie� to, �e owi przedstawi-
ciele ró�nych narodowo�ci, na przestrzeni wieków w 
dziedzinie medycyny ze sob� współpracowali, a nie 
rywalizowali. Nie brakowało te� znakomitych lekarzy 
z tytułami i stopniami naukowymi. 

Zbigniew Domosławski 
Dyrekcja Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu zapra-
sza ka�dego turyst� maj�cego ze sob� niniejszy numer 
Gazety Uczelnianej do obejrzenia ekspozycji bezpłatnie. 
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Wiosenne nastroje w Chórze Kameralnym  
Akademii Medycznej we Wrocławiu 

„Idzie wiosna, idzie nam”! Ju� niedługo pierwszy 
dzie�, dla niektórych najpi�kniejszej, pory roku. 
Wszystko rozkwita, budzi si� do �ycia. Wiosn� nie 
ma czasu na stanie w miejscu. „My�limy do przodu”! 
To nasze hasło przewodnie od kilku miesi�cy, które 
staramy si� wprowadza� w �ycie, nie tylko chóralne. 

Luty i połowa marca br. upłyn�ły nam na przygo-
towaniach do koncertów z cyklu Misterium Wielko-
postne. Koncert wielkopostny �piewamy co roku, 
tym razem jednak mieli�my zapotrzebowanie a� na 
trzy:  

08.03.2008 – Misterium Wielkopostne, Ko�ciół 
pw. Karola Boromeuszka, ul. Krucza, godz. 19.00. 

09.03.2008 – Misterium Wielkopostne, Aula Pa-
pieskiego Fakultetu Teologicznego, godz. 17.00. 

09.03.2008 – Misterium Wielkopostne, Ko�ciół w 
Mirkowie, godz. 19.00. 

Wszystkie trzy koncerty wypadły na swój sposób 
bardzo dobrze. Ł�czyło je to, �e wytworzył si� na 
nich cudowny nastrój Wielkiego Postu, czyli czas 
oczekiwania i przygotowania… Publiczno�� zdawa-
ła si� wielce poruszona, o czym �wiadcz� głosy 

bliskich siedz�cych na widowni. My sami prze�yli�-
my oczyszczenie i nie kryli�my wi�kszego lub 
mniejszego wzruszenia. Ka�dy z koncertów prze�y-
li�my inaczej, ale z ka�dego mo�emy by� dumni. 
Wspaniałe uwie�czenie półtoramiesi�cznej pracy  
z korzy�ci� dla słuchacza i artysty... 

Przed nami ogrom pracy nad utworami konkur-
sowymi. W maju czekaj� nas: 
– Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat”  

– 17–18.05.2008, 
– Mi�dzynarodowy Festiwal Pie�ni Cerkiewnej „Haj-

nówka 2008” – 21–22.05.2008. 
Dyrygentka Agnieszka Franków-	elazny wybrała 

bardzo ambitny repertuar, nad którym czeka nas 
wiele pracy. Utwory konkursowe b�dziemy �wiczy�
na warsztatach w Sobótce (14–16 marca br.), gdzie 
przez trzy dni, na próbach w głosach, wspólnych 
oraz na indywidualnych emisjach, b�dziemy dosko-
nali� swoje umiej�tno�ci. 

14 oraz 18 marca br. we�miemy udział w uroczy-
sto�ciach Akademii Medycznej, gdzie swoimi utwo-
rami rozpoczniemy oraz umilimy czas zebranym wła-
dzom i go�ciom. Grupa chórzystów zło�ona w wi�k-
szo�ci ze studentów Akademii Medycznej za�piewa 
kilka utworów z repertuaru, nad którym pracowali�my 
w tym roku. 

Zbli�aj� si� �wi�ta Wielkanocne. Dla nas to czas 
odpoczynku, nabierania sił przed najbli�szymi 
przedsi�wzi�ciami, a tak�e chwile sp�dzone z ro-
dzin�, w gronie najbli�szych. 
	ycz� Pa�stwu wielu spokojnych i natchnionych 

chwil w okresie �wi�tecznym. Siły, mocy i odwagi, a 
tak�e mnóstwa pomysłów na kolejne dni zarówno 
dla Pa�stwa, jak i dla członków Chóru Kameralnego 
Akademii Medycznej we Wrocławiu, który gor�co 
pozdrawia. 

Magdalena Lipska 
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Wrocław, 11 lutego 2008 r. 

R-BO/R/      /2008  

Szanowny Pan 

Dr n. med. Andrzej Wojnar 

Przewodnicz�cy Dolno�l�skiej Rady Lekarskiej  

Prezes Dolno�l�skiej Izby Lekarskiej 

Szanowny Panie Przewodnicz�cy! 

 Uprzejmie dzi�kuj� za zaproszenie do wzi�cia udziału w Jubileuszowym XXV Zje�dzie Delegatów 

Dolno�l�skiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu, który odb�dzie si� 8 marca 2008 roku.  

 Samorz�d Lekarski, którego reprezentantem jest Naczelna Izba Lekarska  

i izby regionalne, reprezentuj�cy lekarzy i lekarzy dentystów to organizacja maj�ca pi�kne i długie tradycje.  

 Samorz�d Lekarski działa w Polsce od 1921 roku, tj. niemal�e od pocz�tku istnienia II Rzeczypospo-

litej. Po okresie stagnacji – dzi�ki dokonanym w kraju transformacjom ustrojowym – jego działalno�� zosta-

ła reaktywowana na podstawie ustawy z 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich. 

  

 Zadaniem Samorz�du Lekarskiego jest nie tylko dbało�� o stan zdrowia społecze�stwa poprzez dzia-

łania kreuj�ce odpowiedni� polityk� zdrowotn� pa�stwa oraz organizacj� ochrony zdrowia, ale tak�e, co 

równie istotne, dbało�� o przestrzeganie obowi�zuj�cych lekarzy i lekarzy dentystów zasad etyki i deontolo-

gii zawodowej, które zawarte s� w Kodeksie Etyki Lekarskiej i w składanym przez adeptów naszego zawodu 

przyrzeczeniu lekarskim. 

 Jestem przekonany, �e Dolno�l�ska Izba Lekarska, której Pan od wielu lat przewodniczy z powodze-

niem wypełnia te wa�ne zadania dbaj�c nie tylko o wysoki poziom zawodowy �rodowiska lekarskiego, ale 

tak�e o to, aby jego post�powanie było zgodne z normami moralnymi. 

 Na r�ce Pana Przewodnicz�cego Dolno�l�skiej Radzie Lekarskiej we Wrocławiu składam najser-

deczniejsze �yczenia godnego reprezentowania interesów lekarzy i lekarzy dentystów, którzy wykonuj�c 

szlachetny i odpowiedzialny zawód wymagaj�cy nie tylko rozległej wiedzy i stałego podnoszenia kwalifika-

cji, ale i zaufania pacjentów – podmiotu naszej pracy zasługuj� na godziwe wynagrodzenie i społeczny sza-

cunek. 

  Ł�cz� wyrazy powa�ania  

R e k t o r 

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak  
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XIV Wrocławskie Targi Ksi��ki Naukowej 

W dniach 12–14 marca br. w Centrum Naukowo- 
-Badawczym Politechniki Wrocławskiej odbyły si�
XIV Wrocławskie Targi Ksi��ki Naukowej, zorgani-
zowane przez Oficyn� Wydawnicz� Politechniki 
Wrocławskiej ze współudziałem Forum Akademic-
kiego (Lublin), Stowarzyszenia Wydawców Szkół 
Wy�szych (Lublin) oraz ksi�garni� Kwantum (Wro-
cław) pod patronatem JM Rektora Politechniki Wro-
cławskiej prof. dr. hab. Tadeusza Lutego.  

Protektorat nad spotkaniem wydawców we Wroc-
ławiu sprawował Minister Nauki i Szkolnictwa Wy�-
szego – prof. Barbara Kurdycka oraz Polska Aka-
demia Nauk – Oddział we Wrocławiu. 

Uroczystego otwarcia Targów dokonał JM Rektor 
Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Luty, który 
w swoim wyst�pieniu podkre�lił znaczenie ksi��ki 
drukowanej, ksi��ki pachn�cej farb� drukarsk�. 

Podczas pierwszego dnia Targów rozstrzygni�to 
konkurs na Najtrafniejsz� Szat� Ksi��ki Naukowej. 
Nagrod� główn� – Puchar Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wy�szego – otrzymał Zakład Narodowy im. 
Ossoli�skich za ksi��k� „Wrocławskie �rodowisko 
akademickie. Twórcy i ich uczniowie 1945–2005”. 

Swoj� ofert� wydawnicz� przedstawiło 59 wy-
stawców z całej Polski. 

Po kilkunastoletniej przerwie Dział Wydawnictw  
i Promocji Uczelni uczestniczył w Targach na Poli-
technice. Nasze ksi��ki cieszyły si� du�ym zainte-
resowaniem, zwracano przede wszystkim uwag� na 
ciekawe okładki i szat� graficzn�. Szkoda, �e inne 
uczelnie medyczne nie przedstawiły swojej oferty 
wydawniczej, poniewa� byłaby to okazja do nawi�-
zania ciekawych kontaktów, wymiany do�wiadcze�  
i by� mo�e rozpocz�cia owocnej współpracy.  

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

Z prac Senatu 
10 marca 2008 r. odbyło si� kolejne, 29 w obec-

nej kadencji posiedzenie Senatu Akademii Medycz-
nej we Wrocławiu.  
• JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak 

wr�czył prof. dr. hab. Tomaszowi Kr�cickiemu 
nominacj� na stanowisko profesora zwyczaj-
nego.  

• JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak wr�-
czył nominacje na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego dla: prof. dr. hab. Marka Bolanowskie-
go, dr hab. Haliny Grajety, dr hab. Marty Misiuk- 
-Hojło i dr. hab. Piotra Wilanda. 

• Senat podj�ł uchwał� w sprawie zatrudnienia 
prof. dr hab. Anny Długosz na stanowisku profe-
sora zwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Toksy-
kologii Akademii Medycznej we Wrocławiu.  

• Senat podj�ł uchwał� w sprawie zatrudnienia 
mgr Macieja Jarosza w ramach post�powania 
konkursowego na stanowisko wykładowcy  
w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
Akademii Medycznej we Wrocławiu. 

• Senat podj�ł uchwał� wnioskuj�c� o przyznanie 
nagród zespołowych Ministra Zdrowia zespołom 
z Wydziału Lekarskiego, Wydziału Lekarskiego 
Kształcenia Podyplomowego i Wydziału Farma-
ceutycznego.  

• Senat podj�ł uchwał� w sprawie zmian w planie 
rzeczowo-finansowym  Uczelni na 2007 rok.  

• Senat uchwalił prowizorium planu rzeczowo-
finansowego Akademii Medycznej na 2008 rok. 

• Senat podj�ł uchwał� w sprawie zasad rekrutacji 
cudzoziemców na studia na Oddziale Nauczania 
w J�zyku Angielskim (English Division) podejmu-
j�cych kształcenie na Wydziale Lekarskim  
i Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym w roku 
akademickim 2008/2009. 

• Senat podj�ł uchwał� w sprawie  limitów przyj��
na Akademi� Medyczn� na rok akademicki 
2008/2009.  

• Senat podj�ł uchwał� w sprawie zasad pobiera-
nia, obni�ania, rozkładania na raty i zwracania 
opłat za usługi edukacyjne.  

• Senat podj�ł uchwał� w sprawie zmian w Regu-
laminie studiów. 

• Senat podj�ł uchwał� zatwierdzaj�c� wnioski 
Senackiej Komisji Odznacze� o przyznanie Me-
dali Academia Medica Wratislaviensis i Złotych 
Odznak Honorowych Uczelni. 

• Senat podj�ł uchwał� zatwierdzaj�c� sprawoz-
dania przewodnicz�cych Senackich Komisji. 
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Kalendarium  
26 lutego odbyło si� posiedzenie Kolegium Rek-

torów Uczelni Wrocławia i Opola, na którym,  
w obecno�ci wojewody dolno�l�skiego, omawiano 
zagadnienia zwi�zane z nieuregulowanym stanem 
własno�ci w uczelniach. Kolegium poparło inicjaty-
w� prof. Tadeusza Wi�ckowskiego o ustanowienie 
kluczowych projektów finansowanych ze �rodków 
RPO na budow� laboratoriów akredytowanych. 
Prof. Jerzego �wi�tka powołano do pełnienia funkcji 
�rodowiskowego Koordynatora ds. Studiów Dokto-
ranckich. 

28 lutego JM Rektor w Ministerstwie Nauki  
i Szkolnictwa Wy�szego przedstawił zagadnienia 
zwi�zane z kreatorem innowacyjno�ci, a w Minister-
stwie Zdrowia omawiał wizyt� Ministra Zdrowia Ewy 
Kopacz na Akademii Medycznej we Wrocławiu. 

3  marca Piotr Harnatkiewicz z Politechniki Wro-
cławskiej został wybrany na stanowisko prezesa 
Dolno�l�skiej Rady Doktorantów – struktury samo-
rz�dowej skupiaj�cej doktorantów z Dolnego �l�-
ska. Podstawowymi celami Dolno�l�skiej Rady Dok-
torantów s�: integracja �rodowiska doktorantów, 
wspieranie i propagowanie działalno�ci naukowej i 
kulturalnej, działanie na rzecz stałych, pozytywnych 
zmian w sytuacji doktorantów i przestrzegania ich 
praw, wspieranie i propagowanie współpracy �ro-
dowiska naukowego z przedsi�biorcami, działania 
na rzecz kreowania elit intelektualnych zdolnych do 
rozwi�zywania problemów gospodarczo-
społecznych. 

5 marca w sali konferencyjnej dyrekcji Akade-
mickiego Szpitala Klinicznego w Centrum Klinicz-
nym przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu odbyło 
si� nadzwyczajne posiedzenie Senatu Akademii 
Medycznej z udziałem Minister Zdrowia dr Ewy Ko-
pacz i Przewodnicz�cego Sejmowej Komisji Finan-
sów Publicznych Zbigniewa Chlebowskiego. Pani 
Minister Ewa Kopacz przedstawiła zamierzenia 
zwi�zane z programem restrukturyzacji systemu 
opieki zdrowotnej, zapowiedziała zwi�kszone finan-
sowanie inwestycji Centrum Klinicznego Akademii 
Medycznej, a tak�e wypowiedziała si�  
z wielkim uznaniem o podejmowanych przez władze 
rektorskie Uczelni i przez dyrektorów szpitali klinicz-
nych działaniach restrukturyzacyjnych zmierzaj�-
cych do oddłu�enia tych szpitali. Jego Magnificencja 

Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak przedstawił 
histori� powstawania Centrum Klinicz- 
nego, stan obecny oraz plany na przyszło�� zwi�-
zane z kolejnym etapem powstawania inwestycji. 
Dyrektorzy Szpitali zapoznali Pani� Minister  
z działaniami podejmowanymi w ramach programów 
restrukturyzacji zatwierdzonymi przez Ministerstwo 
Zdrowia. Pani Minister zwiedziła Centrum Kliniczne, 
a nast�pnie wraz z władzami rektorskimi uczestni-
czyła w konferencji prasowej.  

7 marca odbyła si� konferencja naukowa „Ra-
zem kreujemy zdrowie publiczne” zorganizowana 
przez Wrocławski Instytut Zdrowia Publicznego 
Konsorcjum. Wykład inauguracyjny „Rola Akademii 
Medycznej w kreowaniu polityki zdrowotnej regionu i 
kraju” wygłosił JM Rektor prof. Ryszard Andrzejak. 

8 marca odbył si� XXV Zjazd Delegatów Dolno-
�l�skiej Izby Lekarskiej, na którym omawiano m.in. 
aktualn� sytuacj� w dolno�l�skiej słu�bie zdrowia.  

11 marca odbyło si� w sali senatu Politechniki 
Wrocławskiej posiedzenie Dolno�l�skiej Rady 
Przedsi�biorczo�ci i Nauki. Gospodarzem spotkania 
był JM Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. 
T. Luty. Prorektor ds. Bada� Naukowych i Współ-
pracy z Gospodark� Politechniki Wrocławskiej prof. 
T. Wi�ckowski omówił w swoim wyst�pieniu zwi�zki 
Politechniki Wrocławskiej z przemysłem. Dr hab. 
Joanna Rymaszewska przedstawiła sprawozdanie z 
działalno�ci zespołu ds. warunków i psychologii 
pracy, a dr Wojciech Skiba – zespołu ds. design’u. 
Podczas posiedzenia powołano zespół roboczy 
„Przedsi�biorczo�� akademicka”; przedstawicielem 
Akademii Medycznej jest dr Wojciech Homola. 
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