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Nowe władze Akademii Medycznej  
(1 IX 2008–31 VIII 2012) 

Rektor  – prof. dr hab. Ryszard Andrzejak 
Prorektor ds. Nauki  – prof. dr hab. Marek Ziętek 
Prorektor ds. Dydaktyki  – dr hab. Mariusz Zimmer, prof. nadzw. 
Prorektor ds. Klinicznych  – dr hab. Jerzy Rudnicki, prof. nadzw. 
Prorektor ds. Rozwoju Uczelni  – prof. dr hab. Halina Milnerowicz 

Dziekan Wydziału Lekarskiego  – dr hab. Jolanta Antonowicz-Juchniewicz, prof. nadzw. 
Dziekan Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomow ego   

– dr hab. Grażyna Bednarek-Tupikowska, prof. nadzw. 
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Anali tyki Medycznej   

– dr hab. Kazimierz Gąsiorowski, prof. nadzw. 
Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego  – dr hab. Bernard Panaszek, prof. nadzw. 
Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego  – dr hab. Beata Kawala 

Prodziekan ds. Nauki Wydziału Lekarskiego  – dr hab. Małgorzata Sobieszczańska 
Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Lekarskiego  – dr hab. Bohdan Gworys, prof. nadzw. 
Prodziekan ds. Studentów Zagranicznych Wydziału Lek arskiego  – dr Rafał Dobek 
Prodziekan ds. Socjalnych Wydziału Lekarskiego  – dr hab. Grażyna Gościniak, prof. nadzw. 

Prodziekan ds. Naukowych Wydziału Lekarskiego Kszta łcenia Podyplomowego   
– prof. dr hab. Dariusz Wołowiec 

Prodziekan ds. Specjalizacji Wydziału Lekarskiego K ształcenia Podyplomowego   
– dr hab. Bernarda Kazanowska, prof. nadzw. 

Prodziekan ds. Studiów Doktoranckich Wydziału Lekar skiego Kształcenia Podyplomowego  
– dr hab. Joanna Rymaszewska 

Prodziekan ds. Oddziału Analityki Medycznej Wydział u Farmaceutycznego  (dotychczas nie wybrano) 
Prodziekan ds. Studentów Wydziału Farmaceutycznego  – dr hab. Halina Grajeta, prof. nadzw. 

Prodziekan ds. Naukowych Wydziału Zdrowia Publiczne go  – dr hab. Tadeusz Łukieńczuk, prof. nadzw. 
Prodziekan ds. Studentów Wydziału Zdrowia Publiczne go  – dr hab. Anna Abramczyk 
Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Zdrowia Publicznego  (dotychczas nie wybrano) 

Prodziekan ds. Naukowych Wydziału Lekarsko-Stomatol ogicznego  – dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko 
Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Lekarsko-Stomat ologicznego  – dr hab. Wiesław Kurlej, prof. nadzw. 

 
W dniu 25 czerwca 2008 r. w sali Senatu odbyło si ę uroczyste wr ęczenie nominacji  

nowym władzom Uczelni. Nominacje wr ęczał przewodnicz ący Uczelnianej Komisji Wyborczej  
prof. dr hab. Michał Jele ń. 
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Prorektor ds. Rozwoju Uczelni  
– prof. dr hab. Halina Milnerowicz 

 
Prof. dr hab. Halina Milnerowicz  w 1971 r. 

ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim.  
W 1980 r. uzyskała tytuł doktora po obronie pracy 
doktorskiej: „Właściwości biologiczne i immunologicz-
ne gammaglutamylotransferazy”, której promotorem 
był prof. dr hab. Apolinary Szewczuk. Tytuł doktora 
habilitowanego otrzymała w 1998 r. na podstawie pra-
cy: „Rola białek łożyska, wód płodowych i mleka  
w wiązaniu kadmu, miedzi i cynku u kobiet ciężarnych 
i położnic narażonych środowiskowo na działanie dy-
mu papierosowego”. W 2003 r. została profesorem 
nadzwyczajnym AM. W 2004 r. była organizatorem  
i kierownikiem Zakładu Biomedycznych Analiz Środo-
wiskowych. Tytuł naukowy profesora nauk farmaceu-
tycznych w 2008 r. nadał jej Prezydent RP.  

Profesor Halina Milnerowicz specjalizuje się  
w biochemii i toksykologii, stąd główne kierunki jej 
badań dotyczą zagadnień z tego zakresu. 
Uczestniczyła w wielu projektach uczelnianych, 
międzyuczelnianych i obejmowała kierownictwo 
nad grantami – ostatni realizowała w latach  
2007–2008 GU-1668 „Zaburzenie funkcji trzustki 
u pacjentów ze stanem zapalnym i środowiskowo 
narażonych na dym tytoniowy”.  

Jest autorem 84 publikacji i 73 komunikatów,  
2 skryptów, 1 przewodnika dydaktycznego oraz  
2 monografii.  

Uczestniczyła w dwóch stypendiach zagranicz-
nych: w Dreźnie (kierownikiem był prof. dr hab.  
J. Schmidt) i w Barcelonie (zespół profesora  
Juana Hidalgo). 

Prof. Milnerowicz wypromowała 2 doktorów, 
jest promotorem 38 prac magisterskich i 2 otwar-
tych przewodów doktorskich oraz recenzentem  
8 prac doktorskich i 31 prac magisterskich.  

 

Za swoją działalność otrzymała wiele nagród, 
m.in.: JM Rektora Akademii Medycznej (w tym 5 
I stopnia za osiągnięcia naukowe), wyróżnień  
i odznaczeń: Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę 
Honorową z okazji 60-lecia Wydziału Farmaceu-
tycznego „Academia Medica Wratislaviensis” oraz 
Medal „Zasłużony dla Wrocławia” nadany przez 
Prezydenta Wrocławia.  

Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Bio-
chemicznego, Polskiego Towarzystwa Toksykolo-
gicznego, którego była sekretarzem w latach 
1985–1988, oraz Kolegium Medycyny Laborato-
ryjnej w Gdańsku.  

 

W latach 2005–2008 prof. dr hab. H. Milnero-
wicz pełniła funkcję Prodziekana ds. Oddziału 
Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego 
Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we 
Wrocławiu.  
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Dziekan Wydziału Lekarskiego  
– dr hab. Jolanta Antonowicz-Juchniewicz, prof. nad zw. 

 

Dr hab. Jolanta Antonowicz-  
-Juchniewicz, prof. nadzw. AM   
w 1977 r. ukończyła studia na 
Wydziale Lekarskim Akademii 
Medycznej we Wrocławiu, otrzy-
mując dyplom z wyróżnieniem.  
W 1981 r. zdała egzamin specja-
lizacyjny I stopnia, a w 1984 r. 
egzamin specjalizacyjny II stopnia 
z zakresu chorób wewnętrznych.  

W 2004 r. rozpoczęła specjalizację z epidemiolo-
gii. Pracę doktorską: „Zachowanie się pierwiastków 
śladowych, protoporfiryny erytrocytarnej oraz enzy-
mów krwinki czerwonej u narażonych na niektóre 
metale ciężkie, ze szczególnym uwzględnieniem 
ołowiu” obroniła w 1986 r. W 2001 r. na podstawie 
rozprawy: „Środowiskowy i zawodowy wpływ metali 
ciężkich na rozwój zmian patologicznych w naczy-
niach krwionośnych” uzyskała tytuł doktora habilito-
wanego, a w 2007 r. została mianowana na stano-
wisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Klini-
ce Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciś-
nienia Tętniczego AM we Wrocławiu.  

Profesor Antonowicz-Juchniewicz specjalizuje się 
w chorobach wewnętrznych i medycynie przemysło-
wej, stąd głównym kierunkiem jej badań jest wpływ 
różnorodnych szkodliwych czynników zawodowych 
(głównie metali ciężkich) na organizm człowieka.  
Jest autorką 65 prac naukowych i 45 doniesień 
zjazdowych oraz 42 raportów końcowych umów z 
przemysłem. Była kierownikiem 4 ukończonych 
grantów naukowych w ramach badań własnych 
Akademii Medycznej we Wrocławiu i kierownikiem  

4 tematów z działalności statutowej. Obecnie jest 
kierownikiem 3 umów z zakładami pracy – Hutą 
Miedzi „Legnica”, „Instytutem Metali Nieżelaznych” 
w Legnicy i Hutą Miedzi „Głogów”, oraz kierowni-
kiem 2 grantów promotorskich. Jest promotorem  
1 ukończonego i 4 wszczętych przewodów doktor-
skich oraz recenzentem dwóch rozpraw doktorskich.  

Profesor Antonowicz-Juchniewicz jest członkiem 
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa 
Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Medy-
cyny Pracy, Polskiego Towarzystwa Higienistów 
Przemysłowych, Polskiego Towarzystwa Ergono-
micznego i Polskiego Towarzystwa Epidemiologicz-
nego. W latach 2002–2006 pełniła funkcję konsul-
tanta wojewódzkiego w dziedzinie epidemiologii dla 
województwa dolnośląskiego. W 2002 r. została 
członkiem Komisji Nauk Medycznych Wrocławskie-
go Oddziału PAN. W tym samym roku została prze-
wodniczącą Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiego Od-
działu PTNT (Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia 
Tętniczego), a w 2004 r. – przewodniczącą Wroc-
ławskiego Oddziału PTMP (Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Pracy) i jednocześnie członkiem Zarządu 
Głównego PTMP. Od 2008 r. jest wiceprzewodni-
czącą Dolnośląskiego Oddziału PTMP. W latach 
2005–2008 pełniła funkcję Prodziekana ds. Nauki 
Wydziału Lekarskiego AM we Wrocławiu. 

Za swoją działalność otrzymała wiele nagród, 
m.in.: dwukrotnie zespołową nagrodę I stopnia JM 
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz 
indywidualną nagrodę I stopnia za działalność na-
ukową. W 1999 r. Prezydent RP odznaczył ją 
Srebrnym, a w 2006 r. Złotym Krzyżem Zasługi. 

Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego  
– dr hab. Beata Kawala 

 

Dr hab. Beata Kawala  ukoń-
czyła studia na Oddziale Stoma-
tologii Wydziału Lekarskiego AM 
im. Piastów Śląskich we Wro-
cławiu w 1991 r. W 1994 r. zdo-
była I stopień specjalizacji z za-
kresu stomatologii ogólnej oraz  
w 1998 r. II stopień specjalizacji 
z ortodoncji.  

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 1999 r. 
na podstawie pracy doktorskiej: „Wady zębowo- 
-zgryzowe u bliźniąt jedno- i dwujajowych”, której pro-
motorem był prof. dr hab. Adam Masztalerz. Tytuł dok-
tora habilitowanego otrzymała w 2008 r. na podstawie 
pracy: „Zmiany w narządzie żucia nieleczonych orto-
dontycznie mieszkańców Dolnego Śląska w odległych  
i współczesnych klinicznych badaniach porównaw-

czych”. Promotorem była prof. dr hab. Teresa Mat-
thews-Brzozowska. Doktor hab. Beata Kawala uczest-
niczyła w 47 krajowych i 5 szkoleniach zagranicznych, 
7 projektach uczelnianych oraz 1 grancie – KBN. Jest 
autorem 117 artykułów oraz komunikatów zjazdowych.  

Od 2008 r. pełni funkcję kierownika Katedry i Za-
kładu Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji AM we  
Wrocławiu. W swoich badaniach koncentruje się 
głównie na leczeniu pacjentów dorosłych oraz inter-
dyscyplinarnym leczeniu periontologiczo-ortodontycz-
nym pacjentów z chorobami przyzębia. 

Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Stomatolo-
gicznego, International Association for Dental Re- 
search, Continental European Division IADR, European 
Orthodontic Society, Groupement International pour la 
Recherche Scientifique en Stomatologie et Odontologie 
(GIRSO), Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. 
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19 czerwca 2008 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wy ższego 
prof. Barbara Kudrycka przebywała z wizyt ą  

na Uniwersytecie Wrocławskim.  
Ze środowiskiem akademickim konsultowała projekt  

założeń reformy systemu nauki i szkolnictwa wy ższego  
Podczas dyskusji głos zabrał JM Rektor Aka-

demii Medycznej we Wrocławiu prof. dr hab. 
Ryszard Andrzejak, który powiedział:  

W Koszalinie na spotkaniu KRASP największe 
emocje budziło także finansowanie. Rektorzy ma-
łych i średnich uczelni wbrew stanowisku Prezy-
dium KRASP zgłosili sprawę powoływania krajo-
wych naukowych ośrodków wiodących. Jest to 
trudne przedsięwzięcie, bo brakuje kryteriów i trybu 
ich powoływania. W Danii łączenie 24 uniwersyte-
tów i kilkunastu instytutów trwało 7 lat zanim utwo-
rzono 8 uniwersytetów jako tzw. krajowych nauko-
wych ośrodków wiodących, które pobierają ponad 
40% środków na naukę. Zmiany powinny pójść  
w kierunku zwiększania finansowania nauki. Aka-
demie medyczne zostały usunięte od jakiegoś cza-
su poza nadzór Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. 10 uczelni medycznych jest w pierw-
szej trzydziestce rankingu „Perspektyw” i „Rzecz-
pospolitej”, w związku z tym należałoby podpo-
rządkować je pod MNiSW, w Ministerstwie Zdrowia 
pozostać powinny szpitale akademickie. W Mini-
sterstwie Zdrowia nie przestrzega się wskaźników 
dzielenia dotacji, a dotacja jest ważna w powolnym 
dochodzeniu do powołania krajowych naukowych 
ośrodków wiodących; nie bierze się na poziomie 
0,05 wskaźnika umiędzynarodowienia uczelni, czyli 
wymiany studentów i pracowników w ramach pro-
gramu Socrates-Erasmus. Jest to skandaliczne. 
Medycyna to też nauka, ważna i niemała część 
polskiej nauki, wnoszę więc do Pani Minister tę 
sprawę, proszę o ustosunkowanie się do niej, bo 
wskaźniki badawczo-rozwojowe są też niższe niż w 
MNiSW. Kwestor obliczyła, że gdyby Akademia 
Medyczna była w MNiSW, w ubiegłym roku miała-
by dotację o ponad 5,5 mln zł większą. W tym roku 
Ministerstwo Zdrowia jeszcze nie podzieliło dotacji. 
Korzystamy z dotacji miesięcznych na poziomie 
budżetu ubiegłego roku. Wykreślono w ustawie 
priorytetowe kierunki. Przy ręcznym sterowaniu nie 
przewidzi się braku niektórych zawodów w przy-
szłości. Jakość ma być wyjęta spod konkurencyj-
ności, ale dopóki wskaźnik liczby studentów decy-
duje o wielkości dotacji, obok stałej przeniesienia, 
to nie ma gwarancji, że zbyt duża ilość pieniędzy 
nie dotrze do niepublicznych szkół, w związku  
z dużą liczbą studentów. A jakość jest tam gorsza, 
bo nie ma tam takiego systemu nadzoru, jaki jest 

wdrożony w uczelniach publicznych. Jeśli będzie-
my kierować się tylko liczbą studentów, jakość po-
zostanie frazesem i nie będzie decydująca w roz-
dzielaniu dotacji.  

W odpowiedzi na słowa JM Rektora AM we 
Wrocławiu prof. Ryszarda Andrzejaka prof. Bar-
bara Kudrycka powiedziała:   

W reformie ZOZ-ów i szpitali przewiduje się roz-
dzielenie szpitali klinicznych od akademii medycz-
nych. Kreuje się jakby nową rewolucję w systemie 
szkolnictwa wyższego w akademiach medycznych. 
Okazuje się, że w resorcie nauki i szkolnictwa wyż-
szego nie jest źle, skoro akademie medyczne chcą 
wrócić. Prawdopodobnie pozostanie podwójne 
podporządkowanie. System się komplikuje, są 
osobne akademie medyczne i medyczne wydziały 
uniwersytetów. Studia zamawiane: jak określić 
potrzeby rynków pracy. Prowadzi się badania,  
w jakich zawodach występują wakaty. Na podstawie 
tych badań określa się, jakich absolwentów studiów 
potrzeba na rynku pracy. Studia licencjackie są  
w uczelniach państwowych i niepaństwowych. Pań-
stwowe wyższe szkoły zawodowe nie zaakceptowa-
ły nadzoru marszałków. Wszystkie uczelnie licen-
cjackie, mające różny typ własności, są kontrolowa-
ne przez Państwową Komisję Akredytacyjną. 
Uczelnie niepubliczne są kontrolowane bardzo rze-
telnie. Nieprawidłowości jest wiele w różnych typach 
szkół i uczelni, nie można zakładać jednak, że ze 
względu na typ jest źle. Są znakomite uczelnie,  
np. Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w War-
szawie, która ze swoim kierunkiem psychologia mo-
że startować o status krajowego naukowego ośrod-
ka wiodącego, bowiem jakość badań jest tam wyso-
ka. Żadna z uczelni nie jest poza kontrolą, na pew-
no PKA szczególnie dokładnie sprawdzała przed 
nadaniem uprawnień, jak realizowane są w uczel-
niach niepublicznych wszystkie wymagania, nie 
tylko formalne. Poprzedni minister, według własne-
go uznania, dawał albo nie dawał uprawnienia do 
prowadzenia kierunku, bez względu na to, jaka była 
treść opinii PKA. W PKA decyduje zespół, po anali-
zie członków zespołu, którzy badają i analizują, 
obecnie decyzja ta jest zatwierdzana przeze mnie. 
Nie można wydawać decyzji negatywnej ze wzglę-
dów społecznych, jak dawniej bywało, bo to rynek 
weryfikuje przydatność kierunków, jeśli nie ma chęt-
nych, kierunek jest likwidowany. 
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Międzynarodowe Sympozjum „Okulistyka – nowe terapie” 
W dniach 12–14 czerwca we Wrocławiu odbyło 

się Międzynarodowe Sympozjum „Okulistyka – 
nowe terapie” zorganizowane przez zespół Kate-
dry i Kliniki Okulistyki AM pod kierownictwem dr 
hab. Marty Misiuk-Hojło, prof. nadzw. Współorga-
nizatorem sympozjum była Fundacja Akademii 
Medycznej. Główne tematy Sympozjum to pro-
blemy dotyczące jaskry, chorób zapalnych gałki 
ocznej i chorób siatkówki. W sympozjum uczest-
niczyło ponad 1000 osób.  

 

Do Wrocławia przyjechało wielu wybitnych oku-
listów z Polski, jak również gości zagranicznych z 
Europy, USA i Australii. Część z nich, zwłaszcza 
biorących udział w sesjach poświęconych jaskrze, 
odwiedziła Wrocław już po raz kolejny. Podczas 
obrad dyskutowano nad nowymi możliwościami 
terapeutycznymi z zakresu farmakoterapii, lasero-
terapii oraz leczenia chirurgicznego. Po każdej 
sesji uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań 
podczas specjalnych paneli dyskusyjnych. Pytania 
można było składać w formie pisemnej, które były 
następnie omawiane na forum. 

W pierwszym dniu sympozjum odbyły się kursy 
obejmujące swoją tematyką podstawy chirurgii 
witreoretinalnej, stosowanie triamcianolonu  
w chorobach tylnego odcinka gałki ocznej, lecze-
nie zapaleń przedniego odcinka gałki ocznej i za-
paleń błony naczyniowej, leczenie operacyjne 
jaskry z zastosowaniem zastawki GMS+ oraz po-
stępowanie pooperacyjne u chorych na jaskrę. 

W części sympozjum poświęconej jaskrze były 
prezentowane najnowsze zalecenia Europejskie-
go Towarzystwa Jaskrowego, wyniki ostatnich 
badań nad ciśnieniem perfuzji, nowe kierunki  
w profilaktyce i leczeniu jaskry pierwotnej zam-
kniętego kąta oraz terapii łączonej. Porównywano 
także skuteczność różnych leków stosowanych w 

monoterapii i terapii skojarzonej, a także najnow-
sze doniesienia dotyczące leków przeciw- 
jaskrowych nieobniżających ciśnienia wewnątrz-
gałkowego. Dyskutowano również o leczeniu ja-
skry za pomocą selektywnej trabekuloplastyki 
laserowej, penumotrabekuloplastyki oraz innych 
nowych chirurgicznych procedurach leczniczych. 

W części poświęconej chorobom zapalnym 
omawiano zasady postępowania w zapaleniach 
powierzchni oka, nieinfekcyjnych zapaleniach gał-
ki ocznej, leczenia alergii, nieinfekcyjnych zapaleń 
pośredniej i tylnej części błony naczyniowej oraz 
zapaleń błony naczyniowej związanych z zespo-
łami maskującymi. 

Zaprezentowano również nowe techniki w le-
czeniu odwarstwienia siatkówki, retinopatii cu-
krzycowej, zakrzepów żylnych siatkówki i chorób 
plamki, ze szczególnym uwzględnieniem małoin-
wazyjnej witrektomii 23G. Tematyka sesji poświę-
conych siatkówce obejmowała również leczenie 
siatkówczaka, radioterapię protonową nowotwo-
rów wewnątrzgałkowych oraz najnowszą farmako-
terapię AMD. Pod koniec obrad odbył się również 
oczekiwany przez wiele osób quiz na temat zaga-
dek współczesnej okulistyki przygotowany przez 
dr. Jacka Kańskiego. 

 

Fot.: Dominika Graś i Sebastian Stecyszyn 

Po wypełnionym ciekawymi wykładami progra-
mie naukowym uczestnicy sympozjum mogli zre-
laksować się, biorąc udział w imprezach towarzy-
szących. Należała do nich m.in. opera „Otello” 
Verdiego, realizowana w ramach Letniego Festi-
walu Operowego, wystawiana w plenerze na 
Ostrowie Tumskim. 

lek. Dorota Szumny 
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Sprawozdanie z 11 Konferencji EAHIL,  
23–28 czerwca 2008 r., Helsinki, Finlandia 

Tegoroczna konferencja w Helsinkach: „To-
wards a New Information Space – Innovations 
and Renovations” była organizowana przez: 
Finnish Medical Library Association, Bibliothe-
carii Medicinae Fenniae (BMF) we współpracy  
z The National Library of Health Sciences Terkko.  

Zainteresowanie uczestników i autorów było 
bardzo duże. Zarejestrowano 53 prezentacje  
i 50 posterów. W sesjach uczestniczyło ponad 
450 osób z 38 krajów, w tym 84 uczestników  
z Finlandii oraz 25 wystawców.  

 

 
 

Finlandia Hall – miejsce 11 konferencji EAHIL,  
Helsinki, Finlandia 

 
Program konferencji obejmował tradycyjnie: 

przedkonferencyjne warsztaty edukacyjne, sesje 
tematyczne, wystawy i sesje posterowe, sesję 
prezentacyjną oficjalnych sponsorów oraz wyda-
rzenia socjalne. 

23 czerwca był dniem przeznaczonym wy-
łącznie na kursy edukacyjne. Dużym zaintere-
sowaniem uczestników cieszył się kurs: „Pro-
gressive Inquiry Learning” prowadzony przez 
Minna Lakkala oparty na doświadczeniach włas-
nych i podnoszący kwalifikacje z zakresu pla-
nowania samorozwoju i umiejętności pracy nad  
nowymi koncepcjami. Tradycyjnie, również w tym 
roku kurs dotyczący najnowszych narzędzi i metod 
lepszego wyszukiwania informacji w internecie pro-
wadził dr Friedhelm Rump z Veterinary University  
of Hannover w Niemczech.  

Ze szkoleń odbywających się 24 czerwca na 
uwagę zasługują: „PubMed (hands on)” prowa-
dzony przez Astrid Mueller oraz „Helth2.0 & Li-
brary2.0: Power to the User (and the Librarians) 
(hands on)” prowadzony przez Guus van den 

Brekela. Jak każde ćwiczenia praktyczne dały 
one uczestnikom nowe umiejętności wykorzys-
tania znanych narzędzi, a także nowy pogląd na 
wymianę informacji w Internecie w odniesieniu 
do społeczności internetowych. Dzień zakończył 
wpisany do programu wydarzeń socjalnych: 
„Concert at Church in the Rock”.  
Środa, 25 czerwca był dniem oficjalnego 

otwarcia konferencji i rejestracji uczestników. 
Ci, którzy uczestniczyli w konferencji po raz 
pierwszy mieli możliwość zapoznania się z in-
nymi uczestnikami, biorąc udział w programie: 
„Get-together for EAHIL Conference First-
timers”, był to „spacer z kijkami”, tzw. Nordic 
Walking z Finlandia Hall (miejsca, gdzie odby-
wała się konferencja) do Nordic Fitness Park 
przy Stadionie Olimpijskim.  

Oficjalna ceremonia otwarcia rozpoczęła się 
o godzinie 15.00. Przemawiali: Pirjo Rajakiili  
– przewodnicząca Międzynarodowej Komisji 
Programowej, Suzanne Bakker – Prezydent 
EAHIL, Sari Sarkomaa – Minister Edukacji i Na-
uki w Finlandii oraz Leena Peltonen-Palotie  
– profesor, Wellcome Trust, Sanger Institute  
w Wielkiej Brytanii; dyrektor naukowy Instytutu 
Medycyny Molekularnej Uniwersytetu w Helsin-
kach. Wystąpienia były przeplatane muzyką in-
strumentalną wykonywaną na żywo przez za-
proszonych artystów.  

O godzinie 16.00 nastąpiło oficjalne otwarcie 
części wystawowej i posterowej. Dla firm była to 
możliwość zaprezentowania swojej oferty i po-
zyskania nowych klientów. Dla autorów plaka-
tów możliwość wymiany informacji i doświad-
czeń. Nasz plakat prezentowany na stanowisku 
nr 29 został zakwalifikowany do kategorii tema-
tycznej: „Virtual Communities and Virtual Libra-
ries”. Jego temat to: „Wroclaw Medical Universi-
ty as the Participant of the Lower Silesian (Dol-
nośląska) Digital Library”. Przedstawiliśmy dane 
statystyczne dotyczące poczytności naszych 
pozycji jako członka konsorcjum DBC na tle in-
nych uczestników, problemów procesu digitali-
zacyjnego oraz możliwości technicznych plat-
formy cyfrowej dLibra. 

Jeszcze tego samego dnia o godzinie 18.00 
uczestniczyliśmy w uroczystości powitalnej zor-
ganizowanej w City Hall of Helsinki. Uroczy-
stość rozpoczęta krótkim przemówieniem powi-
talnym Maiji Berndtson, dyrektor Helsińskich 
Bibliotek Miejskich, odbywała się w typowo 
skandynawskim stylu. Poczęstunek w formie 
„szwedzkiego stołu” oraz rozmowa z uczestni-
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kami z innych krajów połączona z oglądaniem 
kolekcji sztuki nowoczesnej.  

Czwartek, 26 czerwca, rozpoczął się od 
pierwszej sesji plenarnej pod przewodnictwem 
Prezydent EAHIL Suzanne Bakker z Holandii.  
W głównej sali konferencyjnej swoje prezentacje 
przedstawiły: Anne Brice, NHS National Know- 
ledge Service, Oxford, wykład: „Working with 
uncertainty: the role of DUETs in harvesting 
what we don't know” oraz Heather Todd, Uni-
versity of Queensland Library, Australia, prezen-
tacja: „Library space – new theatres of learning: 
a case study”.  

 

 
 

Poster Biblioteki AM wystawiony  
na stanowisku 29 sesji posterowej 

 
Pierwsza prezentacja omawiała nowy system 

bazodanowy utworzony w Wielkiej Brytanii na 
potrzeby badaczy i fundatorów badań nauko-
wych. Baza danych DUET pozwala systematy-
zować dane naukowe według ich stopnia pew-
ności, ustalać priorytety, określać powiązania  
z innymi dziedzinami. Jest to narzędzie wyko-
rzystywane zarówno przez samych naukowców, 
jak i pracowników informacji naukowej. 

Druga przedstawiała nowe kierunki w projek-
towaniu bibliotek. Prezentowała zmiany, jakie 
dokonały się w ciągu ostatnich 10 lat zarówno  
w stylistyce budynków, jak i w wyposażeniu oraz 
podejściu do samego użytkownika. W Australii, 
tak jak obecnie na całym świecie, wychodzi się 
w stronę czytelnika, zapewniając mu jak najlep-
sze warunki. Projektuje się wnętrza, gdzie sta-
nowiska do nauki są dostosowane do różnych 
typów osobowości i potrzeb. 

Sesję plenarną zakończono krótką przerwą, 
po której konferencja przewidywała sesje rów-
noległe A. A1 – Virtual communities and virtual 
libraries, A2 – Health information policy – Health 
promotion, A3 – Education and professional 
development.  

W sesji „Virtual communities and virtual li-
braries” przedstawiono trzy prezentacje: „New 
tools for an old challenge: can a wiki help at  
a service desk”, Isabelle de Kaenel (Switzer-
land), „How wiki-intranet changes the internal 
communication?, Katja Hilska (Finlandia) oraz 
„Space up your library: social networks and li-
braries”, A.J.P. Van den Brekel, (Holandia). 
Wspólną cechą tych prezentacji było zagadnie-
nie Web2.0 w bibliotekach i centrach informacji 
medycznej. Opisano nowe tendencje wykorzy-
stania komunikacji internetowej i możliwości 
wymiany informacji między członkami wirtual-
nych społeczności. 

W sesji równoległej B – prezentacje podzie-
lono na cztery tematy: B1 – Veterinary Session, 
B2 – Public Health Session, B3 – Virtual com-
munities – Scholarly publishing, B4 – Virtual 
communities – Changing roles, transferring 
skills. 

Dosyć ciekawe prezentacje przedstawiono na 
sesji B3, której przewodniczył Benoit Thirion  
z Francji. Były to: „Promoting scholarly publis-
hing through libraries” Jukka Englund (Finlan-
dia), „The discipline makes the difference: im-
pact of research results published in open as-
sess and non-open assess journals” Elisabetta 
Poltronieri, Alessandro Giulian, Antontlla Man-
gone (Włochy), „A role of value-added mediated 
search services in medical publishing: a case 
study” Jarmila Potomkova, Jiri Gallo (Czechy). 

Interesującym akcentem Konferencji były wi-
zyty w ważniejszych bibliotekach w Helsinkach. 
Do wyboru były: Celia – Library for the Visually 
Impaired, Finnish Institute of Occupational Heal-
th (FIOH) Library and Information Services, Li-
brary of Parliament, National Library of Health 
Sciences – Terkko, National Library of Finland, 
National Publik Health Institute Information ser-
vice and library, Orion Corporation-Information 
Services, Viikki Science Library and Helsinki 
City Library in Viikki, Social Insurance Institution 
of Finland – KELA. 

National Library of Finland powstała  
w 1640 r., gromadzi wszystkie materiały ukazu-
jące się w Finlandii, a obecnie jej zbiory z za-
kresu Fennica szacuje się na ok. 850 tys. rekor-
dów. Ma również pokaźne zbiory Slavików (rów-
nież czasopisma i książki polskie). Uczestnicy 
zostali oprowadzeni po wszystkich ważniejszych 
działach biblioteki i mieli okazję obejrzeć naj-
cenniejsze zbiory oraz delektować się atmosferą 
i wspaniałym widokiem zabytkowego wnętrza. 

Piątek, 27 czerwca, rozpoczął się od drugiej 
sesji plenarnej pod przewodnictwem Arne Ja-
kobson z Norwegii. Na sesji tej przemawiali  
i przedstawili swoje prezentacje: Oliver Obst  
z Niemiec i Christine L. Borgman ze Stanów 
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Zjednoczonych. Tematy wystąpień to: „Market-
ing of virtual services” oraz „The role of libraries 
in E-science” 

Sesje równoległe C tego dnia to: C1 – Virtual 
communities – Collaborative practices, C2 – 
Evidence-based practice 1, C3 – Virtural com-
munities – Value of library and information se-
rvices. 

W sesji C1 pod przewodnictwem Teodora 
Oker-Blom z Finlandii, zaprezentowano trzy te-
maty: „Library as place and presence: transcen-
ding space & place – two approaches” prof. 
Thomas L. Williams (Arabia Saudyjska), „Medi-
cal virtual library (MEDVIK) – collaborative envi-
ronment for innovative information services in 
Czech Republic” Filip Kriz, Ondriej Horsak, Len-
ka Maixnerova, Helena Bouzkova (Czechy) oraz 
„EiRA: a consortium for health care related da-
tabases, full text journals and others electronic 
information resources prepares for the future” 
Jan Lindmark, Eva Alopaeus (Szwecja). 
 

 
 

Wnętrze National Library of Finland 
 

Szczególnie interesująca była czeska prezen-
tacja, opisująca projekt medycznej biblioteki 
wirtualnej MEDVIK – przedsięwzięcie Głównej  
Biblioteki Medycznej, centralizujące dostęp do 
zasobów bibliograficznych, informacyjnych i peł-
notekstowych dla całych Czech. Infrastruktura 
MEDVIK umożliwia ciągły rozwój serwisu, a por-
tal www pozwala na łatwy dostęp do informacji. 

Tego dnia przewidziano również sesję spon-
sorską. Zaprezentowały na niej swoją najnow-
szą ofertę firmy częściowo finansujące konfe-
rencję. Były to: Springer, Swets, Thomson Reu-
ters, Ebsco Information Services, Elsevier, Na-
ture Publishing Group, OVID, ProQuest. 

Po lunchu odbyła się sesja równoległa D, któ-
rą podzielono na trzy bloki: D1 – Evidence-
based practice 2, D2 – Virtural communities – 

Changing library space, D3 – New technologies 
and applications. W tym ostatnim bloku pod 
przewodnictwem Patricji Flor z Norwegii wystą-
pili: Pasi Keski-Nisula (Finlandia) „FeedNaviga-
tor – a medical current awareness service”, Ga-
etan Kerdelhue (Francja) „Cataloguing and di-
splaying Web feeds in the French language he-
alth field”, Patrice Chalon (Belgia) „ OPAC2.0: 
opportunities, implementation and analysis”.  

Kolejna sesja równoległa tego dnia – E, zo-
stała również podzielona na trzy bloki: E1 – Vir-
tual communities – Changing information servi-
ces, E2 – New technologies – Mobile applica-
tions, E3 – Evidence-based practice 3.  

Na sesji E1 prowadzonej przez Ulricha Kor-
witza z Niemiec przedstawiono prezentacje: 
„Experience with a cross-country exploratory 
project to offer current awareness (alerting) se-
rvices to oncology nurses” Ina Fourie (RPA), 
Suzanne Bakker (Holandia), „Electronic out-
reach breaks down barriers” Tatjana Petrinic, 
Linda Atkinson (Wielka Brytania) oraz „Making  
a virtue out of virtual communities: working elec-
tronically with an advisory panel of library users” 
Anne Collins, Isla Kuhn, Peter Morgan (Wielka 
Brytania). Był to ostatni punkt tego wypełnione-
go programowo dnia.  

Wieczorem zostaliśmy przewiezieni autoka-
rami spod Finlandia Hall (miejsca konferencji) 
do Kalastajatorppa Reastarurant. Restauracja 
jest położona nad morzem w przepięknym oto-
czeniu. Sala, w której odbyła się uroczysta kola-
cja nosi nazwę „Colonial Hall”. Jej okna skiero-
wana są na zachód, skąd można podziwiać póź-
ne fińskie zachody słońca, tzw. „midnight sun 
sets”, typowe dla tej szerokości geograficznej  
o tej porze roku. Czas urozmaicony wieloma 
atrakcjami płynął szybko, a dodatkowo fińskie 
„białe noce” powodowały, że nie odczuwało się 
późnej wieczornej godziny.  

Następnego dnia odbyła się jeszcze sesja 
plenarna i sesja tematyczna: F1 – New techno-
logies – Web 2.0 oraz ogólne podsumowanie  
i ceremonia zamknięcia z przyznaniem nagród. 
Niestety, nie mogliśmy już w nich uczestniczyć 
ze względu na godzinę odlotu do Warszawy. 

11 Konferencja EAHIL była bardzo interesu-
jącym i znaczącym wydarzeniem. Pozwoliła za-
cieśnić współpracę na polu bibliotekarskim i in-
formacji naukowej. Scaliła kierunki i działania 
poprawiające jakość usług informacyjnych. 
Określiła pozycję, stan i sposób rozwiązywania 
niektórych problemów w poszczególnych kra-
jach. Była także niezwykle ważną możliwością 
wymiany doświadczeń i poglądów. 

Jarosław Dybała 
Biblioteka AM 
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I Posiedzenie Dolno śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa  
Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki 

Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Pie-
lęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki 
– z siedzibą: Wydział Zdrowia Publicznego Akade-
mii Medycznej we Wrocławiu, Katedra Pielęgniar-
stwa Klinicznego, Wrocław, ul. Bartla 5, tel. 071 348 
42 19, rozpoczął działalność. Spotkania naukowe 
będą się odbywać w Akademickim Szpitalu Klinicz-
nym przy ul. Borowskiej 213. Posiedzenie inaugura-
cyjne odbyło się 18 czerwca 2008 r.  

 

  

Dr Marta Arendarczyk Prof. Andrzej Kübler 
 

W skład Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Pol-
skiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjo-
logicznych i Intensywnej Opieki weszły: przewodni-
cząca – dr Marta Arendarczyk, Wydział Zdrowia 
Publicznego AM; wiceprzewodnicząca – Teresa 
Szerszeń, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Le-
gnica; sekretarz – dr Sylwia Krzemińska, Wydział 
Zdrowia Publicznego AM; skarbnik – mgr Bożena 
Potentas, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we 
Wrocławiu, ul. Kamieńskiego; członek – mgr Ewa 
Pielichowska, 4 WSK we Wrocławiu. 

 

  

Dr Lidia Łysenko Mgr Donata Byrzykowska 

Wykłady inauguracyjne wygłosili: 
• prof. Andrzej Kübler, Klinika Anestezjologii i Inten-

sywnej Terapii, AM we Wrocławiu – „Rola pielę-
gniarki w postępowaniu z chorym z ostrym bólem”; 

• , Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, AM 
we Wrocławiu – „Zakażenia szpitalne”;  

• mgr Donata Byrzykowska, Oddział Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny w Bielsku-Białej, absolwentka Wy-
działu Zdrowia Publicznego we Wrocławiu – 
„Współudział pielęgniarki w terapii chorego  
z urazem wielonarządowym”.  
Celem Towarzystwa jest: 

1) prowadzenie i popieranie działalności naukowej 
z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego  
i intensywnej opieki,  

2) współdziałanie w podnoszeniu kwalifikacji zawo-
dowych członków stowarzyszenia;  

3) dbanie o etykę zawodową członków;  
4) szerzenie wiadomości z zakresu pielęgniarstwa 

anestezjologicznego i intensywnej opieki.  

 

Zarząd Główny PTPA i IO mieści się na Wydziale 
Nauk o Zdrowiu AM w Poznaniu, przy ul. Smolu-
chowskiego 11. 

Marta Arendarczyk 

Informacja 
Polska Akademia Umiejętności informuje, że 

od września 2008 roku będzie wydawany tygo-
dnik internetowy PAUza. Tygodnik będzie po-
święcony debacie nad aktualnymi problemami 
nauki polskiej. Redakcja zachęca do współpracy 
całe środowisko akademickie w Polsce.  

 
Adres internetowy: www.pauza.krakow.pl 
 
Kontakt e-mail: pauza@pau.krakow.pl 
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REGULAMIN  
PRZYZNAWANIA STYPENDIUM  

FUNDUSZU im. dr. Emila NIED ŹWIRSKIEGO 
 

JM Rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu 
sprawuje nadzór nad Funduszem i działalnością 

Komisji Kwalifikacyjnej 
 

CEL FUNDUSZU im. dr. Emila NIEDŹWIRSKIEGO  
Przyznawanie stypendiów na współfinansowanie 

kosztów wyjazdu zagranicznego o charakterze na-
ukowo-badawczym lub szkoleniowym na okres do 
trzech miesięcy. W uzasadnionych przypadkach 
mogą być dofinansowane wyjazdy na dłuższy okres. 

 
KANDYDACI/STYPENDYŚCI 

W wieku do 40 lat: 
• student studiów doktoranckich AM we Wrocławiu 

lub 
• pracownik naukowo-dydaktyczny AM we Wrocła-

wiu 
 
PROCEDURA KWALIFIKACYJNA 

• ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium 
podejmuje Komisja Kwalifikacyjna Funduszu im. 
dr. E. Niedźwirskiego na podstawie dokumenta-
cji, złożonej przez kandydata 

• komisja rozpatruje wnioski w miarę ich napływania 
• nadzór formalnoadministracyjny nad postępowa-

niem kwalifikacyjnym pełni Kierownik Działu Nauki 
i Współpracy z Zagranicą AM we Wrocławiu 
 

WYMAGANE DOKUMENTY 
• podanie-wniosek o przyznanie stypendium skie-

rowane do JM Rektora AM 
• CV 
• opinia i pisemna zgoda na wyjazd opiekuna na-

ukowego kandydata/stypendysty 
• plan naukowy pobytu w ośrodku zagranicznym 
• imienne zaproszenie/potwierdzenie z zagranicz-

nego ośrodka, określające termin, temat i plan 
pobytu na szkoleniu, poświadczenie przyjęcia 
plakatu lub referatu przez zagranicznego organi-
zatora konferencji/sympozjum  

• oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej 
AM o celowości wyjazdu kandydata/stypendysty 
za granicę 

• wypełniony „Załącznik do wniosku” z kalkulacją 
kosztów wyjazdu, podpisany przez wnioskujące-
go i jego przełożonego  

• oświadczenie o wysokości kwot współfinansowa-
nia wyjazdu zagranicznego z innych źródeł pod-
pisane przez dysponenta środków (stypendium 
Funduszu może być tylko dofinansowaniem do 
całkowitego kosztu pobytu kandyda-
ta/stypendysty za granicą) 

• oświadczenie kandydata/stypendysty o wydat-
kowaniu stypendium na zaplanowane cele na-
ukowo-badawcze 

Wymagane dokumenty nale ży zło żyć w Zespole 
ds. Współpracy z Zagranic ą 
 

WYSOKOŚĆ  
PRZYZNANEGO STYPENDIUM 

• do 1000 GBP (funtów brytyjskich) 
• wynika z kalkulacji kosztów wyjazdu na podsta-

wie przedstawionych dokumentów 
• w uzasadnionych przypadkach wysokość sty-

pendium może zostać podwyższona 
 
PRZEKAZYWANIE PRZYZNANYCH  

ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 
• przelew z banku brytyjskiego na prywatne konto 

bankowe wskazane przez stypendystę 
 

ROZLICZENIE PRZYZNANYCH  
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 

• po otrzymaniu przelewu stypendysta zobowiązany 
jest do wysłania listu informującego o wysokości 
przyznanej kwoty i celu jej wykorzystania na adres 
dysponenta środków Funduszu w Wielkiej Brytanii 
(kopię listu należy dołączyć do dokumentów „roz-
liczeniowych” w Zespole ds. Współpracy z Zagra-
nicą, adres dysponenta otrzymuje stypendysta ra-
zem z informacją o przyznaniu stypendium) 

• w terminie do 1 miesiąca po powrocie z zagrani-
cy stypendysta jest zobowiązany do złożenia  
w Zespole ds. Współpracy z Zagranicą spra-
wozdania z naukowych efektów wyjazdu  oraz 
sprawozdania finansowego . 
 
Stypendium Funduszu można otrzymać tylko je-

den raz. 
Stypendium podlega opodatkowaniu zgodnie  

z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych. 
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W Krzemie ńcu śladami Juliusza Słowackiego 
Tak o Krzemieńcu pisał znany i ceniony reporta-

żysta Ksawery Pruszyński (1907–1950), „Taki pięk-
ny jest ten Krzemieniec, tyleśmy weń włożyli przez 
wieki i taki jest sercu głęboko bliski. Tak by się 
chciało, byśmy tu dalej byli kulturą, tak by się chcia-
ło mieć prawo do Wołynia”. 

17 września 1939 r., jak pisał w swej odezwie do 
narodu prezydent Ignacy Mościcki: „nasz wschodni 
sąsiad najechał nasze granice”. Krzemieniec został 
zajęty przez wojska sowieckie, a po zakończeniu 
drugiej wojny światowej, w wyniku ustaleń jałtań-
skich i poczdamskich, znalazł się w granicach naj-
pierw ZSRR, a obecnie Ukrainy. 

Odtąd zarówno Kresy, jak i Krzemieniec stały się 
mitem. Ale spełniło się proroctwo Słowackiego, któ-
ry w swym testamencie pozostawił takie oto słowa:  

„Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna  
Co mnie żywemu na nic, tylko czoło zdobi,  
Lecz po śmierci was b ędzie gniotła niewidzialna 
Aż was zjadaczy chleba w aniołów przerobi”. 

 

 
 

Góra królowej Bony 
 
Dzieje Krzemieńca oraz Liceum Krzemienieckie-

go na zawsze weszły do dziejów nauki i kultury pol-
skiej i nie ma potrzeby ich przypominania. 

 

 
 

Widok z Góry Zamkowej – na pierwszym planie monu-
mentalne zabudowania Liceum Krzemienieckiego 

Postać Juliusza Słowackiego (1809–1849), 
największego obok Adama Mickiewicza poety 
polskiego romantyzmu kolosalnie obrosła litera-
turą. W następnym roku (roku Słowackiego) bę-
dziemy obchodzić dwusetną rocznicę jego uro-
dzin i sto sześćdziesiątą rocznicę jego śmierci – 
warto choć na krótko w czasie podróży na Kresy 
odwiedzić rodzinny Krzemieniec poety. Warto 
przypomnieć, że Juliusz Słowacki urodził się 
4.09.1809 r. w Krzemieńcu na Wołyniu, a zmarł 
3.04.1849 r. w Paryżu. Jego ojciec Euzebiusz 
Słowacki – poeta, tłumacz i historyk, profesor 
poezji i wymowy – był jednym z profesorów  
w Liceum Krzemienieckim, w okresie jego 
szczytowego rozwoju. Juliusza jako młodego 
chłopaka najlepiej scharakteryzował Czesław 
Miłosz w ten sposób: „…był kruchym chłopcem 
o wątłym zdrowiu, świetnie uzdolnionym, wynio-
słym, o niepohamowanych ambicjach”. 

 

 
 

Pięcioletni Juliusz Słowacki, 
 jako Amorek według portretu Jan Rustena 

 
Dziś wśród krętych uliczek, to pnących się w gó-

rę, to opadających dochodzimy do miejsca, gdzie 
urodził się Juliusz Słowacki. Obecnie w dworku 
Słowackich z charakterystyczną kolumnadą, mieści 
się biblioteka, sala pamięci, a na dziedzińcu stoi 
popiersie Słowackiego. 
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Dworek Słowackiego 

Z pewnością w pamięci poety bardziej niż roz-
liczne zabytki Krzemieńca utrwaliły się ślady przyro-
dy, bowiem poeta wspomina: 

„… w tej mojej krainie 
Gdzie po dolinach moja Ikwa płynie 
Gdzie góry moje bł ękitniej ą mrokiem 
A miasto dzwoni nad szumnym potokiem” 

I później w Beniowskim pisze tak: 
„Ikwo, pły ń przez łąk zielonych kobierce! 
I jakże sławna, że fal twoich gwary, 
Jakoby z Niemnem w ogromnej rozterce gadaj ą”. 

 

 

Popiersie Słowackiego 

Liceum Krzemienieckie zostało zamknięte w 
1832 r., na skutek represji rosyjskich po upadku 
Powstania Listopadowego. 

Poeta w liście do Matki z żalem wzdychał: „Nie ma 
już dawnego Krzemieńca. Są tylko ci, którzy nie mogą 
o nim zapomnieć. Zamknięto liceum, rozpędzono 
młodzież, a profesorom nakazano wyjazd do Kijowa”. 

 

Pomnik Słowackiego w kościele  
pw. św. Stanisława biskupa i męczennika 

Słowacki pisał też wiersze do maków za oknem, 
do lip na ulicy, do ławki pod topolą w botanicznym 
ogrodzie, do biednych domków krzemienieckich, do 
pamiętanej zawsze góry królowej Bony, do rzeki Ikwy 
kochanej ponad wszystko. Do Matki zaś nie mógł 
pisać wprost, tylko w tajemnicy, listy trafiały przez 
pośredników, najczęściej handlarzy z pobliskich Bro-
dów. Tęsknotę swą za rodzinnymi stronami zawarł  
w nostalgicznym wołaniu –„Smutno mi Boże”. 

Warto też nadmienić, że w pomieszczeniach daw-
nego Liceum Krzemienieckiego istnieje trwała ekspo-
zycja poświęcona Słowackiemu. Dziś pozostało  
w Krzemieńcu około 200 Polaków. Ale życie polskie  
i religijne w Krzemieńcu zachowało swą ciągłość. Jest 
to zasługą kilku ofiarnych kapłanów, spośród których 
na szczególne wyróżnienie zasługuje ksiądz Marcjan 
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Trofimiuk, długoletni proboszcz parafii w Krzemieńcu, 
później biskup pomocniczy we Lwowie, a ostatnio 
pełniący godność biskupa ordynariusza w Łucku. Ko-
ściół pod wezwaniem św. Stanisława biskupa i mę-
czennika wznieśli ogromnym wysiłkiem Polacy w 
1857 r. (gdy inne kościoły zostały przez rząd carski 
oddane prawosławnym). Kościół ten był czynny nie-
przerwanie również w okresie po zakończeniu drugiej 
wojny światowej, przetrwał wszelkie szykany i prze-
śladowania. W nim to obok kilku zabytków sztuki sa-
kralnej zachował się pomnik Juliusza Słowackiego, 
wykonany jeszcze w okresie zaboru rosyjskiego przez 
Wacława Szymanowskiego w brązowym i granato-
wym marmurze. W okresie panowania rosyjskiego nie 
uzyskano wprawdzie oficjalnego pozwolenia na jego 
instalację (przewieziono go na miejsce potajemnie), 
ale użyto „fortelu”, zapraszając na jego poświęcenie 
gubernatora obwodu i sprawę jakoś udało się pomyśl-
nie rozwiązać. Do dzisiaj jest „milczącym ambasado-
rem” polskości w Krzemieńcu, jest stale odwiedzany 
przez przybywających tu z sentymentalną wizytą Po-
laków, nie brak przy nim kwiatów i wieńców. 

Przejmujący napis „Niech żywi nie tracą nadziei” 
dopełnia całości. 

A jeśli pogoda dopisze i czasu wystarczy, to obok 
„wspinaczki” na górę królowej Bony, można też od-
wiedzić na Cmentarzu Tunickim grób ukochanej 
matki poety, Salomei z Januszewickich Słowackiej. 

Na zakończenie trzeba dodać, że Słowacki mimo 
słabego zdrowia wykazywał niespotykaną „aktywność 
podróżniczą” i chęć poznania świata. We Wrocławiu 
bywał dwukrotnie – w 1831 r. (przy wyjeździe z pow-
stańczej Warszawy) i w 1843 r., który to pobyt był 
związany ze spotkaniem z matką. Słowacki mieszkał 
m.in. w hotelu „Pod Złotą Gęsią” przy dzisiejszej ulicy 
Ofiar Oświęcimskich (zniszczony i spalony w czasie  
II wojny światowej). Imieniem zaś Juliusza Słowackie-
go nazwano IX Liceum Ogólnokształcące przy ul. Pio-
tra Skargi. Również imię jego nosi miejska aleja oraz 
park z jego pomnikiem autorstwa A. Latkowskiego.  

Nie każdemu dane było lub będzie odwiedzić ro-
dzinny Krzemieniec Słowackiego. Dla tych pozwolę 
sobie zaproponować lekturę wakacyjną Tadeusza 
Mikulskiego „Spotkania Wrocławskie”. Autor w dwóch 
rozdziałach „Pod Złotą Gęsią” i „Kawa Krzemieniec-
ka”, szczególnie odtwarzając spotkanie Słowackiego  
z matką po 18 latach rozłąki. „…w pokoiku wrocław-
skim pod „Białym Orłem” biła zapomniana woń Krze-
mieńca”… Przy kawie krzemienieckiej pogrążeni w 
zapachy dzieciństwa rozmawiali po latach osiemna-
stu, które przeżyli bez siebie”. 

Dla większości bowiem Czytelników, pozosta-
nie tylko wspomniany „wątek wrocławski” Słowac-
kiego, tym bardziej aktualny, że wypadający nie-
mal w przeddzień wielkiego jubileuszu Poety. 

Zbigniew Domosławski 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Wspomnienie o mgr Marii Czarnik (7.12.1927–2.07.200 8) 
We wtorek 8 lipca 2008 roku o godzinie 11:30 

pożegnano na cmentarzu komunalnym „Grabiszyn” 
mgr Marię Czarnik. Kim była pani Maria? Przede 
wszystkim bardzo skromnym, pracowitym i niezwy-
kle dobrym człowiekiem. Dla nas, pracowników Bi-
blioteki Akademii Medycznej nierozerwalnie będzie 
wiązać się z historią Biblioteki – tutaj w lutym 
1953 roku podjęła pracę na stanowisku asystenta 
bibliotecznego i przez ponad czterdzieści lat, aż do 
czerwca 1994 roku, pracowała z wielkim zaangażo-
waniem. Przeszła wszystkie stopnie służby biblio-
tecznej, a w 1984 roku została mianowana starszym 
kustoszem. Przez wiele lat pełniła obowiązki kie-
rownika oddziału gromadzenia druków zwartych 
oraz oddziału udostępniania. Będąc również osobą 
bezpośrednio związaną z magazynowaniem i wypo-
życzaniem zbiorów, nadzorowała trudne prace nad 
selekcją archiwalnych i powojennych zasobów.  

Pod jej opieką zdobywali doświadczenie młodzi 
pracownicy. Można było przy pani Marii zrozumieć 
usługową rolę zawodu bibliotekarza, nauczyć się 
cierpliwości w wykonywaniu żmudnych i praco-
chłonnych czynności, przychylności do czytelnika,  
a przede wszystkim skromności. Zawsze stawiała 
na pierwszym miejscu dobro Biblioteki, była lojalna, 
obowiązkowa, bezinteresowna – wiele godzin prze-
pracowała na potrzeby biblioteki społecznie. Za 

wzorową działalność zawodową mgr Maria Czarnik 
została uhonorowana m.in. Srebrnym Krzyżem Za-
sługi i Złotą Odznaką Akademii Medycznej.  

Pani Mario – będziemy pamiętać nie tylko Pani 
skromną postać i pracowitość, ale również sympa-
tyczne określenie „mój kwiatuszku”, które ocieplało 
wielu z nas pierwsze dni pracy w Bibliotece, a także 
pyszne maślane ciasteczka, które rokrocznie poja-
wiały się na Pani biurku w dniu imienin. Będzie nam 
Pani brakowało. 

Małgorzata Kuczkowska 
Biblioteka AM 
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Uchwała Walnego Zgromadzenia  
Polskiej Akademii Umiej ętności  

podj ęta w dniu 21 czerwca 2008 r. 
Polska Akademia Umiejętności z nadzieją przyj-

muje podjęcie przez najwyższe władze państwowe 
prac nad reformą zasad funkcjonowania nauki i 
szkolnictwa wyższego w naszym kraju.  

Dwie ważne polityczne decyzje: (a) o syste-
matycznym i znaczącym zwiększaniu środków 
na naukę, oraz (b) o przeznaczeniu tych środ-
ków przede wszystkim dla wsparcia najlepszych 
uczonych i zespołów badawczych zasługują na 
szczególne uznanie.  

Równocześnie Polska Akademia Umiejętności 
wyraża nadzieję, że konieczne zmiany w zarządza-
niu nauką będą prowadzone tak, aby krótkotermi-
nowe korzyści nie przesłoniły długofalowych intere-
sów Polski i Polaków. Należy przy tym podkreślić, 

że finansowanie badań poznawczych – niezbędne 
dla kształcenia na najwyższym poziomie, a także 
dla zatrzymania w kraju najzdolniejszych ludzi – jest 
zadaniem najważniejszym, od którego Państwo 
Polskie nie może się uchylić.  

Wyrażamy również przekonanie, że reforma 
będzie prowadzona z należytą troskliwością  
i z uwzględnieniem opinii środowisk naukowych, 
a reformatorom przyświecać będzie zasada Hi-
pokratesa: przede wszystkim nie szkodzić!  

Konkretne propozycje dotyczące projektu 
przedstawionego przez Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego Polska Akademia 
Umiejętności przygotuje i przedstawi w najbliż-
szym czasie.  

Aneks do uchwały Walnego Zgromadzenia PAU  
z dnia 21 czerwca 2008 r. 

Najważniejszą zasadą reformy winno być 
uwzględnienie różnorodności środowiska na-
ukowego. Należy więc unikać – tam gdzie nie 
jest to konieczne – wprowadzania jednolitych 
przepisów obejmujących wszystkie dziedziny 
nauki. Dotyczy to zarówno zasad zarządzania 
szkołami wyższymi i nauką, jak też modelu ka-
riery akademickiej i zasad finansowania.  

Pragniemy również kolejny raz podkreślić, że 
reformy nie da się przeprowadzić bez znaczne-
go zwiększenia nakładów na naukę i szkolnic-
two wyższe.  

Szczegółowe uwagi do projektu: 
1. Popierając ideę wykreowania „flagowych” 

uczelni lub zespołów badawczych uważamy, że 
proces ten winien zostać przeprowadzony po-
przez skonstruowanie właściwego systemu fi-
nansowania uczelni, uwzględniającego w istotny 
sposób jakość kształcenia i badań naukowych. 
Pragniemy przestrzec przed administracyjnym 
wyznaczeniem „uczelni flagowych”. Doprowadzi 
to do podziałów w środowisku i wywoła niewąt-
pliwie opór społeczny.  

2. Proponowane wzmocnienie udziału sektora 
gospodarczego w zarządzaniu uczelnią stoi w 
sprzeczności z deklarowaną autonomią uczelni.  

3. Zmiany w zarządzaniu uczelnią winny być 
wprowadzane z zachowaniem tradycji i warun-
ków lokalnych. Szczególne wątpliwości wzbudza 
proponowana obligatoryjna kadencyjność kie-
rowników katedr i zakładów.  

4. Konieczne jest utrzymanie stopnia doktora 
habilitowanego (lub stopnia równoważnego). 
Procedura jego uzyskania winna zostać dosto-
sowana do sytuacji w różnych grupach nauki,  
a wprowadzane zmiany winny respektować tra-
dycję i przeciwdziałać obniżaniu poziomu na-
ukowego kandydatów.  

5. Wprowadzenie dwóch rodzajów doktoratów 
uważamy za bardzo niefortunne.  

6. Popierając generalnie zasadę finansowania 
badań naukowych poprzez granty przyznawane w 
trybie konkursowym, zwracamy uwagę, że nie 
może być to JEDYNE źródło. Poważne długofalo-
we projekty muszą bowiem mieć zabezpieczone 
wieloletnie finansowanie bazowe. W zakresie hu-
manistyki postulujemy utworzenie specjalnego 
programu, z którego można będzie finansować 
prace szczególnie ważne dla historii i kultury na-
rodowej, jak np. Polski Słownik Biograficzny.  

7. Oprócz utworzenia Narodowego Centrum 
Nauki, konieczne jest stworzenie niezależnych 
(pozarządowych) ścieżek finansowania, wzoru-
jących się na osiągnięciach Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej. Polska Akademia Umiejętności 
deklaruje gotowość do udziału w tym przedsię-
wzięciu.  

8. Konieczne jest zbliżenie nauki polskiej do 
nauki światowej. Wymaga to poważnych inwe-
stycji w infrastrukturę badawczą oraz finanso-
wania udziału polskich uczonych w projektach  
i instytucjach międzynarodowych.  

Kraków, 1 lipca 2008 r.  
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Uchwała nr 3 Rady Szkolnictwa Wy ż-
szego i Nauki Zwi ązku Nauczycielstwa 
Polskiego z dnia 22.06.2008 r. w spra-
wie projektu przekształcenia szpitali 
klinicznych w spółki prawa handlowego 

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP wyraża sta-
nowczy sprzeciw wobec planów Ministra Zdrowia prze-
kształcenia szpitali, a w szczególności szpitali klinicznych, 
w spółki prawa handlowego. 

Szpitale kliniczne (około 10% łóżek), do tej pory są 
częścią uczelni medycznych. Tutaj są leczone najtrudniej-
sze przypadki, są bazą do nauczania studentów medycy-
ny i podyplomowego szkolenia lekarzy. Nierzadko ratują 
życie pacjentów, u których w czasie leczenia w innych 
szpitalach wystąpiły komplikacje. 

Niestety, wycena w Narodowym Funduszu Zdrowia 
wyżej wymienionych procedur jest najczęściej bardzo 
zaniżona. W dodatku szpitale te nie są dofinansowane ani 
przez miasto, na terenie którego się znajdują, ani też 
przez uczelnie medyczne nieposiadające na swoją dzia-
łalność dostatecznych środków. Stąd postępujące zadłu-
żanie się wyżej wymienionych szpitali.  

Plany resortu zdrowia, zmiany statusu tych jednostek, 
otwierające im drogę do prywatyzacji i komercjalizacji, 
przekreślają ich dotychczasowe funkcje naukowe, badaw-
cze i lecznicze. Pozbawiają także wielu pacjentów możli-
wości ratowania ich życia. 

Z tego względu Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki 
ZNP zdecydowanie popiera wniosek Konferencji Rektorów 
Akademickich Uczelni Medycznych z dnia 09.05.2008 r. 
odnośnie pilnego spotkania i skonsultowania zasad funk-
cjonowania szpitali klinicznych jako jednostek całościowo 
związanych z uczelniami medycznymi. 

Warszawa, 22 czerwca 2008 r. 
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Z PRAC SENATU 
23 czerwca 2008 r. odbyło się ostatnie posiedzenie 

Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu kadencji 
2005–2008. JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrze-
jak wręczył prof. dr hab. Halinie Milnerowicz nomina-
cję na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Za-
kładzie Biomedycznych Analiz Środowiskowych Wy-
działu Farmaceutycznego.  

Było to bardzo pracowite posiedzenie, gdyż Senat 
podjął aż 40 uchwał. 
• Senat podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia prof. 

dr hab. Marii Boratyńskiej na stanowisku profesora 
zwyczajnego w Katedrze i Klinice Nefrologii i Me-
dycyny Transplantacyjnej.  

• Senat podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia prof. 
dr. hab. Marka Sąsiadka na stanowisku profesora 
zwyczajnego w Zakładzie Radiologii Ogólnej, Za-
biegowej i Neuroradiologii Katedry Radiologii.  

• Senat podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia 
dr. hab. Grzegorza Mazura na stanowisku profeso-
ra nadzwyczajnego w Katedrze i Klinice Hematolo-
gii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku.  

• Senat podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia prof. 
dr. hab. Krzysztofa Grabowskiego na stanowisku 
profesora zwyczajnego w Katedrze i Klinice Chirur-
gii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej.  

• Senat podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia prof. 
dr. hab. Dariusza Wołowca na stanowisku profeso-
ra zwyczajnego w Katedrze i Klinice Hematologii, 
Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku. 

• Senat podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia prof. 
dr. hab. Dariusza Patrzałka na stanowisku profeso-
ra zwyczajnego w Katedrze i Klinice Chirurgii Na-
czyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej. 

• Senat podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia 
dr. hab. Wojciecha Apoznańskiego na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Klinice 
Chirurgii i Urologii Dziecięcej. 

• Senat podjął uchwałę w sprawie ponownego za-
trudnienia prof. dr hab. Zdzisławy Wrzosek na sta-
nowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie 
Rehabilitacji Katedry Ortopedii i Traumatologii Na-
rządu Ruchu Wydziału Lekarskiego Kształcenia 
Podyplomowego. 

• Senat podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia prof. dr 
hab. Krystyny Łoboz-Grudzień na stanowisku profe-
sora zwyczajnego w Zakładzie Pielęgniarstwa Inter-
nistycznego Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego. 

• Senat podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia prof. 
dr hab. Ireny Choroszy-Król na stanowisku profeso-
ra zwyczajnego w Zakładzie Nauk Podstawowych. 

• Senat podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia prof. 
dr. hab. Macieja Siewińskiego na stanowisku pro-
fesora zwyczajnego w Zakładzie Nauk Podstawo-
wych. 

• Senat podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia prof. 
dr. hab. Andrzeja Kierzka na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Zakładzie Klinicznych Podstaw 
Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii Akademii Medycz-
nej we Wrocławiu od 1 października 2008 r. do 30 
września 2010 r. na podstawie umowy o pracę w 
celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.  

• Senat podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia 
dr. hab. Janusza Mierzwy na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Zakładzie Chorób Układu Ner-
wowego Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego Aka-
demii Medycznej we Wrocławiu od 1 października 
2008 r. do 30 września 2010 r. na podstawie umowy 
o pracę, w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.  

• Senat podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia 
dr. hab. Sławomira Suchockiego na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Położnic-
twa Katedry Ginekologii i Położnictwa Akademii 
Medycznej we Wrocławiu od 1 października 2008 r. 
do 30 września 2009 r. na podstawie umowy  
o pracę, w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.  

• Senat podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia mgr 
Anny Głąb na stanowisku lektora w Studium Języków 
Obcych Akademii Medycznej we Wrocławiu w wyni-
ku przeprowadzonego postępowania konkursowego. 

• Senat podjął uchwałę w sprawie ponownego za-
trudnienia prof. dr. hab. Jacka Szechińskiego na 
obecnie zajmowanym stanowisku profesora zwy-
czajnego w oparciu o Uchwałę Nr 510 Senatu Aka-
demii Medycznej z dnia 28 stycznia 2008 r. doty-
czącą możliwości łączenia emerytury z pracą w 
pełnym wymiarze czasu pracy. 

• Senat podjął uchwałę w sprawie rozwiązania stosun-
ku pracy w drodze wypowiedzenia z: dr. Grzegorzem 
Małachowiczem, dr. Piotrem Koprowskim, dr Barbarą 
Ślesak, dr. Zbigniewem Krawczykiem, dr Teresą Wy-
socką, dr Krystyną Mowszet, dr Haliną Wojnowską-
Dawiskibą, mgr Małgorzatą Sowińską, mgr inż. Beatą 
Tylińską, mgr Urszulą Sawicką mianowanymi asy-
stentami i adiunktami z powodu nieuzyskania przez 
nich stopnia naukowego doktora i doktora habilitowa-
nego w terminach określonych w §246 ust. 1 i 2 sta-
tutu Akademii Medycznej, tj. po 18 latach zatrudnie-
nia na stanowisku adiunkta i po 8 latach zatrudnienia 
na stanowisku asystenta z uwzględnieniem okresów 
zawieszeń o urlopy: macierzyńskie, wychowawcze, 
dla poratowania zdrowia, naukowe oraz emerytal-
nych okresów ochronnych. 

• Senat podjął uchwałę w sprawie rozwiązania stosun-
ku pracy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wy-
powiedzenia z dr. Jarosławem Pająkiem, zatrudnio-
nym na stanowisku adiunkta na podstawie mianowa-
nia w II Katedrze i Klinice Ginekologii, Położnictwa i 
Neonatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu.  
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• Senat podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Uczelni za 2007 rok. 

• Senat podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2008 rok. 

• Senat podjął uchwałę w sprawie zwiększenia  
z dniem 1 lipca 2008 r. o 10% wynagrodzenia za-
sadniczego pracowników Uczelni niebędących na-
uczycielami akademickimi. 

• Senat podjął uchwałę zatwierdzającą sprawozda-
nia z działalności 11 działów administracji Akademii 
Medycznej w 2007 roku. 

• Senat podjął uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie z 
działalności Komisji Bioetycznej za okres jej kadencji. 

• Senat podjął uchwałę w sprawie ustalenia zakresu 
obowiązków, zlecania i rozliczania zajęć dydak-
tycznych na rok akademicki 2008/2009. 

• Senat podjął uchwałę w sprawie ustalenia roczne-
go wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum) na rok 
akademicki 2008/2009. 

• Senat podjął uchwałę w sprawie powołania Uczel-
nianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 
2008/2009. 

• Senat podjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy 
Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii 
na: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Geria-
trii i Alergologii. 

• Senat podjął uchwałę w sprawie przeniesienia Kli-
niki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz Kliniki 
Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi ze struktury 
SPSK Nr 1 do struktury Akademickiego Szpitala 
Klinicznego. 

• Senat podjął uchwałę w sprawie utworzenia na 
Wydziale Zdrowia Publicznego funkcji Prodziekana 
ds. Rozwoju. 

• Senat podjął uchwałę w sprawie zmiany ceny na-
bycia w trybie bezprzetargowym od Gminy Miej- 

skiej Wrocław nieruchomości położonej we Wro-
cławiu przy ul. Parkowej 34. 

• Senat podjął uchwałę w sprawie sprzedaży  
w drodze przetargu nieruchomości gruntowej nie-
zabudowanej położonej przy ul. Spiskiej, o po-
wierzchni 16 388 m2.  

• Senat podjął uchwałę w sprawie formy wnoszenia 
wniosków i innych materiałów pod obrady Senatu 
oraz sposobu ich obiegu. 

• Senat podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia 
zmiany w Regulaminie studiów podyplomowych 
prowadzonych w Akademii Medycznej. 

• Senat podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulami-
nu Organizacyjnego Studium Kształcenia Pody-
plomowego na Wydziale Zdrowia Publicznego. 

• Senat podjął uchwałę w sprawie powołania na Wy-
dziale Zdrowia Publicznego od roku akademickiego 
2008/2009 studiów podyplomowych „Wczesna lo-
gopedia kliniczna”. 

• Senat podjął uchwałę w sprawie powołania na Wy-
dziale Zdrowia Publicznego od roku akademickiego 
2008/2009 studiów podyplomowych „Neurologo-
pedia kliniczna”. 

• Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w struktu-
rze i w statucie Akademickiego Szpitala Kliniczne-
go. 

• Senat podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
regulującej podział roku akademickiego 2008/2009. 

• Senat podjął uchwałę w sprawie rażąco niskiej 
dotacji przyznanej na działalność dydaktyczną pro-
wadzoną przez Wydział Farmaceutyczny Akademii 
Medycznej we Wrocławiu. 

• Senat podjął uchwałę w sprawie sposobu finanso-
wania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świad-
czeń zdrowotnych udzielanych przez szpitale kli-
niczne Akademii Medycznej we Wrocławiu.  

Program rozwoju Akademii Medycznej we Wrocławiu 
otrzymał dotacj ę Unii Europejskiej 

W dniu 27 czerwca br. Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu ogłoszo-
nego w ramach Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie 
potencjału dydaktycznego uczelni Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki. Komisja Oceny Projektów 
powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego rozpatrzyła i zaopiniowała 216 wniosków  
o przyznanie dofinansowania. Z przyjemnością in-
formujemy, że Program Rozwoju  naszej Uczelni 
uzyskał 91 punktów i znalazł się na bardzo wysokiej 
19 pozycji na liście rankingowej. Tym samym został 
pozytywnie zaopiniowany i uzyskał dofinansowanie w 
wysokości około 10 milionów złotych. Warto zazna-
czyć, że wśród 85 zatwierdzonych wniosków tylko  
3 były zgłoszone przez uczelnie wrocławskie, w tym 
jeden przez Akademię Medyczną. Konkurencja pro-

jektów była bardzo duża: 85 wniosków uzyskało oce-
nę pozytywną, a 98 – ocenę negatywną. 33 wnioski 
zostały skierowane przez oceniających do ponownej 
oceny z powodu błędów formalnych. 

Zestawienie ocenianych merytorycznie wniosków, 
zarówno rozpatrzonych pozytywnie, jak i negatywnie, 
wraz z przyznaną liczbą punktów przedstawiono na 
stronie internetowej MNiSW (www.nauka.gov.pl) 
Obecnie trwają prace nad ustaleniem ostatecznej 
kwoty dofinansowania poszczególnych wniosków. 
Przyznanie dofinansowania dla Programu Rozwoju 
Akademii Medycznej umożliwi poprawę jakości pracy 
naukowej i dydaktycznej naszej Uczelni. Wysoka po-
zycja w rankingu jest sukcesem Autorów projektu, 
którym należą się serdeczne gratulacje. 

Rafał Dobek 


