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Oświadczenie

Program „Misja Specjalna” wyemitowany 26.08.2008 r. zawierał informacje, w części nieprawdziwe, a w części 

stronnicze według interpretacji Jacka Rodaka. Szczególne zdziwienie musi budzić to, że jako przedstawiciel fi rmy 

Drager, będący zarazem stroną, występował w programie w charakterze eksperta. Program ten narusza wizerunek 

Uczelni oraz godzi w dobre imię jej zasłużonych pracowników naukowych. Szczególnie bolesny jest fakt insynuacji 

pod adresem osób odpowiedzialnych za sporządzenie SIWZ. Przewodniczący komisji jest wybitnym naukowcem, 

wspaniałym lekarzem i nauczycielem akademickim, osobą o nieposzlakowanej opinii, cieszącą się szacunkiem i za-

ufaniem całej społeczności akademickiej. 

Uwagi o możliwych nieprawidłowościach podczas przetargu na sprzęt anestezjologiczny przekazał mi tylko przed-

stawiciel fi rmy Drager – Jacek Rodak w kwietniu 2007 r., o czym poinformowałem prokuraturę. Jako rektor miałem 

prawo i obowiązek zawiadomić o tym organa ścigania, także dlatego, aby utwierdzić się w przekonaniu, że procedu-

ra przetargowa została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o zamówieniach publicznych, 

a pomówienia fi rmy Drager są bezzasadne. Prokuratura zaś, bez mojego udziału, zleciła czynności śledcze ABW. Do 

dzisiaj nie zostały sformułowane zarzuty prokuratury w tej sprawie. 

Pragnę jeszcze raz poinformować, że dostawy sprzętu na potrzeby nowo powstającego Centrum Klinicznego AM 

realizuje Inwestor Zastępczy, czyli Zarząd Inwestycji Akademii Medycznej, w którego imieniu działa dyrektor Za-

rządu Inwestycji AM (ZIAM) mgr inż. Andrzej Kochan. Nadzór nad Zarządem Inwestycji jest sprawowany na mocy 

§22, pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego AM we Wrocławiu przez kanclerza Uczelni mgr Artura Parafi ńskiego. 

Pragnę stwierdzić, że oczekuję szybkiego zakończenia prowadzonych postępowań kontrolnych, w tym podjętego 

z mojej inicjatywy postępowania prokuratorskiego. Jestem przekonany, że wyniki z ww. postępowań pozwolą w spo-

sób jednoznaczny obalić postawione w programie zarzuty i umożliwią Uczelni podjęcie skutecznych kroków praw-

nych w stosunku do osób, które naruszyły dobre imię Uczelni i jej pracowników, w przypadku natomiast potwier-

dzenia jakichkolwiek nieprawidłowości wyciągnę w stosunku do osób odpowiedzialnych surowe konsekwencje. 

Chcę zapewnić, że Uczelnia będzie z pełną determinacją, zgodnie z literą prawa, kontynuować działania na rzecz 

pełnego uruchomienia Centrum Klinicznego, kierując się troską o zapewnienie poprawy warunków leczenia pac-

jentów, zgodnych z ich oczekiwaniami oraz standardami wysokospecjalistycznego, wieloprofi lowego szpitala kli-

nicznego. 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak
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W kadencji 2005–2008 Uczelnia 

zaczęła działać w nowej sytuacji 

formalnoprawnej po wejściu w ży-

cie uchwalonej w lipcu 2005 r. usta-

wy Prawo o szkolnictwie wyższym 

i przyjęła na początku 2006 r. nowy 

Statut, m.in. bardziej restrykcyjny 

w stosunku do pracowników nauko-

wych, którzy nie osiągają w wyzna-

czonym terminie stosownych stopni 

naukowych. 

Uczelnia konsolidowała się jako or-

ganizacja w zmienionych warunkach 

prawnych, rozwijała się instytucjonal-

nie, umacniając swoją pozycję w re-

gionie, kraju i na arenie międzynaro-

dowej (m.in. przez rozwój programu 

Sokrates-Erasmus, osiągając w kraju 

pozycję lidera w wymianie między-

narodowej studentów  wśród uczelni 

medycznych). Podpisano 5 nowych 

porozumień z uniwersytetami z UE 

i Ukrainy, co z wcześniejszymi 6 in-

nymi porozumieniami dało liczbę 

11 umów międzyuczelnianych. 

Uczelnia nie zaniedbywała swojej 

roli opiniotwórczej i opiniodawczej 

w sprawach ochrony zdrowia i polity-

ki zdrowotnej w regionie i kraju oraz 

w sprawach szkolnictwa wyższego 

i nauki w Polsce i regionie, m.in. bio-

rąc udział od początku w promocji 

programu EIT+ dla Wrocławia, za-

wiązując stosowną spółkę prawa 

handlowego z prezydentem miasta, 

marszałkiem województwa, Poli-

techniką Wrocławską, Uniwersyte-

tem Wrocławskim i Uniwersytetem 

Przyrodniczym. 

Zawarła ponadto kilka innych po-

rozumień, spółek i klastrów z uczel-

niami wrocławskimi i innymi insty-

tucjami, m.in. z Nutribiomedem.

Kilka refl eksji na podsumowanie 

kadencji 2005–2008

Rektor AM 

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Najważniejsze decyzje w postaci 

uchwał były podejmowane podczas 

posiedzeń Senatu, ich następstwem 

były moje zarządzenia; decyzje tak-

tyczne natomiast do realizacji pod-

jętych postanowień i uchwał Senatu 

były podejmowane podczas posiedzeń 

kolegiów rektorsko-dziekańskich. 

Obchodziliśmy w minionej ka-

dencji 60-lecie Wydziału Farma-

ceutycznego, nad którym patronat 

objął Prezydent Rzeczpospolitej 

Polskiej  Lech Kaczyński i osobiście 

nas zaszczycił w listopadzie 2006 r. 

podczas centralnej uroczystości 

w Auli Leopoldyna. Wrocławska Sto-

matologia również obchodziła swoje 

60-lecie w kwietniu 2007 r. 

Porządkowano sprawy nauki 

(opracowano nowe, przejrzyste kry-

teria oceny pracowników i kryteria 

awansów naukowych) i dydaktyki: 

na Wydziale Zdrowia Publicznego 

wprowadzono studia magisterskie 

na kierunku fi zjoterapia i uzyskano 

w br. uprawnienia do prowadzenia 

studiów magisterskich na kierunku 

położnictwo, uporządkowano tak-

że studia magisterskie na kierun-

ku pielęgniarstwo, dostosowując 

je do wymogów UE; zlikwidowa-

no przynoszące straty fi nansowe 

studia w fi lii w Świdnicy i Zielonej 

Górze; uporządkowano dydakty-

kę w English Division, a przede 

wszystkim zahamowano, a następ-

nie zmniejszono niekontrolowany 

wzrost liczby godzin dydaktycz-

nych w Uczelni, ponadwymiaro-

wych i zleconych, skutkujący do-

datkowym obciążeniem fi nansów 

Uczelni rzędu 5 mln PLN. 

Ostatnim sukcesem pionu dydak-

tycznego jest dobrze przeprowadzo-

na, jedyna w Polsce wśród uczelni 

medycznych, rekrutacja na studia 

wyłącznie drogą elektroniczną.

W minionej kadencji Uczelnia do-

brze przygotowała się, dzięki powo-

łanemu do życia w sierpniu 2005 r. 

Wrocławskiemu Medycznemu Par-

kowi Naukowo-Technologicznemu, 

do pozyskiwania funduszy unijnych 

na „twarde” projekty inwestycyjne 

i „miękkie”, głównie z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, uzyskując 

łącznie 220 mln PLN, w tym ponad 

120 mln PLN na budowę nowej sie-

dziby wrocławskiej akademickiej 

farmacji. Uroczystość nadania aktu 

lokacyjnego nowej siedziby farmacji 

Formy i tryb działania 

Akademii Medycznej 

określa jej Statut
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nastąpiła 20 grudnia 2007 r. przy ul. 

Borowskiej 213. 

Nieco wcześniej, bo we wrześniu 

2007 r., po niespełna 2 latach budo-

wy (inwestycja rozpoczęła się w listo-

padzie 2005 r.), głównie z funduszy 

unijnych, oddano do użytku Ośrodek 

Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny 

Chorób Otępiennych, tzw. Ośrodek 

Alzheimerowski w Ścinawie.

Z funduszy „miękkich” najbardziej 

znaczące było pozyskanie w czerw-

cu br. kwoty 9 700 000 PLN na pro-

gram rozwoju Akademii Medycznej 

we Wrocławiu  w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dzia-

łanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału 

dydaktycznego uczelni). Zostaliśmy 

sklasyfi kowani na 19. miejscu wśród 

216 uczelni polskich starających się 

o te fundusze (z publicznych uczelni 

wrocławskich uzyskał je, oprócz nas, 

tylko Uniwersytet Ekonomiczny). 

Główne działania tego projektu to: 

wsparcie doktorantów i postdoców; 

e-learning w kształceniu stomatolo-

gów; studia podyplomowe z zakresu 

analityki medycznej i Akademickie 

Biuro Karier.

W tej kadencji Uczelnia kontynu-

owała budowę Centrum Klinicznego 

przy ul. Borowskiej 213. Inwestycja 

dzięki pozyskaniu znacznego zwięk-

szenia fi nansowania w mijającej ka-

dencji (ponad 250 mln PLN) powoli 

się fi nalizuje. 

W 2007 r. po pomyślnie przepro-

wadzonych odbiorach oddano do 

użytku budynki B i FB dla działal-

ności pierwszych 10 klinik i Zakła-

du Radiologii Ogólnej, Zabiegowej 

i Neuroradiologii Obrazowej Ka-

tedry Radiologii oraz Blok Ope-

racyjny (20 sal i sale wybudzeń – 

24 stanowiska).

W dniu 21 stycznia 2008 r. nastąpi-

ło ofi cjalne otwarcie pierwszej części 

inwestycji z udziałem wicepremiera 

RP Grzegorza Schetyny. 

We wrześniu 2008 r. jest planowa-

ne oddanie do użytku  budynku K 

dla kolejnych 3 klinik, a pod koniec 

2008 r. także Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego. W br. bardzo praw-

dopodobne jest też, już po częściowo 

zakończonym przetargu (korzystne 

dla nas rozstrzygnięcie Krajowej Izby 

Odwoławczej przy Prezesie Urzędu 

Zamówień Publicznych dotyczące 

zakupów aparatów do znieczulenia 

i respiratorów), otwarcie Kliniki In-

tensywnej Terapii i Anestezjologii 

w strukturze Centrum Klinicznego. 

Przetarg na sprzęt wywoływał 

wiele emocji i kontrowersji, trwał 

ponad rok, a brak jego rozstrzygnię-

cia w planowanym czasie skutkował 

otwarciem tylko części Centrum Kli-

nicznego AM, czyli klinik w budyn-

ku B i FB, bez oddziału intensywnej 

terapii i anestezjologii. Interes Uczel-

ni i Szpitala wymaga jak najszybsze-

go uruchomienia tego oddziału, ale 

zakup sprzętu „z wolnej ręki” byłby 

złamaniem prawa. Mamy nadzieję 

na zgodne z prawem kolejne roz-

strzygnięcia w prowadzonych przez 

AM przetargach. 

W czasie trwania przetargu w kwiet-

niu 2007 r. przedstawiciel fi rmy Dra-

ger zawiadomił rektora o istniejących, 

jego zdaniem, nieprawidłowościach 

w postępowaniu przetargowym, a tak-

że nieprawidłowościach zapisów spe-

cyfi kacji istotnych warunków umowy 

zamówienia.

W świetle tych informacji uzna-

łem, że należy powiadomić proku-

raturę, przede wszystkim po to, aby 

obiektywnie ustalić, czy rzeczywiście 

takie nieprawidłowości były, a jeżeli 

tak, to czy mogły mieć przestępczy 

charakter. Prokuratura powierzyła 

czynności w tej sprawie Delegatu-

rze ABW we Wrocławiu, co działo 

się bez jakiegokolwiek udziału władz 

Uczelni. Zadaje to kłam pogłoskom, 

jakoby rektor powierzył ABW wy-

jaśnianie spraw Uczelni.

Władze AM osiągnęły sukces 

w pozyskiwaniu środków fi nanso-

wych z Ministerstwa Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego oraz Ministerstwa 

Zdrowia na remont i/lub budowę 

Katedry i Kliniki Psychiatrii (ponad 

10 mln PLN) oraz Katedry i Zakła-

du Medycyny Sądowej (także ponad 

10 mln PLN).

Uczelnia wielokrotnie podejmo-

wała na różnych szczeblach władz 

rządowych i samorządowych inicja-

tywy na rzecz integracji środowiska 

medycznego w celu poprawy sytu-

acji pacjenta w systemie ochrony 

zdrowia w kraju i regionie. 

Najbardziej dramatycznymi wyda-

rzeniami w minionej kadencji z za-

kresu działalności usługowej był ciąg 

zdarzeń z początku 2007 r. (styczeń–

-marzec), kiedy wskutek wprowadzo-

nych zmian prawnych komornicy za-

blokowali działalność Akademickiego 

Szpitala Klinicznego i częściowo 

SPSK1. W świetle tych okoliczności 

okazało się, że dotychczasowy model  

zarządzania szpitalami klinicznymi 

jest wadliwy. Uznałem jako rektor, 

że obu dyrektorom należy umożliwić 

samodzielne działania, ponieważ oni 

najlepiej znają realia kierowanych 

przez siebie placówek. Aby kierowni-

cy tych jednostek sprostali postawio-

nym przeze mnie nowym zadaniom, 

w kwietniu 2006 r. powołałem nowe-

go dyrektora ASK. 

W wyniku zmian w zarządzaniu 

SPSK1 oraz zmian personalnych i w za-

rządzaniu w ASK, a także otrzyma-

nej pomocy rządowej, po kryzysie 

styczniowo-marcowym 2007 r., wy-

wołanym orzeczeniem Trybunału 

Konstytucyjnego, oba szpitale kli-

niczne zbilansowały się fi nansowo 

i zmniejszyły prawie 2-krotnie swo-

je zadłużenie (łącznie oba szpitale 

zmniejszyły dług z ponad 280 mln 

PLN do niespełna 150 mln PLN). 

Przeprowadzona z mojej inicja-

tywy inwentaryzacja inwestycji wy-

kazała, że brakuje ponad 190 mln 

PLN do jej zakończenia, przede 

wszystkim na wyposażenie sprzę-

Obiecywałem podczas 

kampanii wyborczej, 

i słowa tego dotrzymam, 

że cały swój czas 

poświęcę, aby 

Akademia Medyczna 

we Wrocławiu była 

pod każdym względem 

wzorem wyższej 

Uczelni
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towe. Trwają starania o pozyskanie 

tych dodatkowych funduszy, a ich 

kulminacją będzie wizyta przedsta-

wicieli Sejmowej Komisji Finansów 

Publicznych w pierwszej połowie 

września 2008 r, a więc na począt-

ku kolejnej kadencji, ale już nowych 

władz AM. 

Tych zdarzeń, które można uznać 

za sukces władz mijającej kadencji 

było dużo więcej, ale były też spra-

wy,  których nie udało się załatwić 

z uwagi na obiektywne przyczy-

ny wewnętrzne i/lub zewnętrzne, 

wśród nich niemożność podniesie-

nia wynagrodzeń dla pracowników 

naszej Alma Mater. 

Pomimo protestów i stosownych 

uchwał Senatu AM, wprowadzony 

od 2006 r. nowy algorytm podziału 

dotacji budżetowej dla uczelni me-

dycznych w Ministerstwie Zdrowia 

(inny niż w Ministerstwie Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego) skutko-

wał jej zmniejszeniem zarówno 

w 2006 r., jak i w 2007 r. Obecnie 

zabiegamy o realizację przepisów 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyż-

szym wprowadzających: 

– obowiązek indeksacji wynagro-

dzeń pracowników szkół wyższych, 

zgodnie z art. 151, ust. 1 ww. ustawy,

– wymogi indeksacji dotacyjne-

go fi nansowania publicznych szkół 

wyższych ze środków budżetowych, 

zgodnie z art. 93 ww. ustawy.

W podjętej Uchwale w dniu 

5 czerwca 2008 r. Zgromadzenie 

Plenarne Konferencji Rektorów 

Akademickich Szkół Polskich do-

maga się stworzenia warunków do 

waloryzacji wynagrodzeń w uczel-

niach publicznych, nie mniejszej 

niż w innych obszarach ważnych 

dla państwa.

Dopiero w połowie lipca br. dzięki 

naszym staraniom zwiększono mini-

sterialną dotację dla naszej Uczelni 

o ponad 3,5 mln PLN, co spowodo-

wało osiągnięcie dotacji w wysokości 

ponad 101 mln PLN, wyraźnie prze-

kraczającej poziom dotacji z 2005 r., 

w związku tym  podwyżki będą moż-

liwe jeszcze w tym roku.

Niepowodzeniem zakończyły się 

starania władz Uczelni u wojewody, 

marszałka województwa, w Mini-

sterstwie Zdrowia oraz w  Minister-

stwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

o pozyskanie funduszy na budowę 

nowej Biblioteki. Nie jest więc moż-

liwa realizacja  umowy między AM 

a Kościołem Ewangelicko-Augsbur-

skim (pierwszy termin oddania Bi-

blioteki minął 1.01.2007 r., a kolejny 

minie w 2010 r., jeśli nie zrealizuje-

my tej inwestycji).

W ostatnich kilku latach prze-

prowadzone próby restrukturyza-

cji i rozwiązania wielowątkowego 

konfl iktu personalnego w  Katedrze 

i Klinice Ginekologii, Położnictwa 

i Neonatologii przy ul. Dyrekcyj-

nej nie dały rezultatu, w związku 

z powyższym dokonano zmian per-

sonalnych i przeprowadzono nową  

restrukturyzację tej Katedry, łącząc 

dotychczas działające w jej struktu-

rze jednostki.

Nie będę szczegółowo odnosił się 

do kampanii wyborczej i sposobu 

jej prowadzenia w naszej Uczelni. 

Inaczej ją sobie wyobrażałem. Ide-

alistycznie zakładałem, że będzie to 

walka na argumenty, na plany doty-

czące Uczelni, a nie walka ad perso-

nam. Nie chcę wskazywać, kto pro-

wadził takie praktyki, ja starałem się, 

i być może mi się to udało, nie pro-

wadzić kampanii w ten sposób.

Mam nadzieję, że następne wybo-

ry w 2012 r. będą inne niż w 2008 r.  

Uważam, że powinniśmy wspólnie 

zadbać o to, aby nigdy nie powtórzy-

ły się w takiej formie. Uczelnia jest 

naszym domem i wspólnym dobrem, 

można się dla niej i w niej w różnych 

formach rozwijać i samorealizować, 

niekoniecznie tylko, osiągając ważne 

funkcje we władzach samorządo-

wych naszej Alma Mater. 

Z doświadczeń minionej kadencji 

wynika, że władze Uczelni, w tym 

Senat i ja jako rektor, w sposób 

szczególnie czasochłonny musia-

ły zajmować się różnymi, często 

niezasadnymi, zarzutami formuło-

wanymi przez Komisję Zakładową 

Solidarność ,80. Skala podejmowa-

nych przez ten związek problemów 

świadczyła w bardzo wielu przypad-

kach o braku znajomości realiów 

Uczelni, przydatności sugerowanych 

zmian lub rozwiązań w działalno-

ści naukowej, dydaktycznej, a także 

usługowej, prowadzonej w szpita-

lach klinicznych. Przykładem może 

być skarga na władze Uczelni do 

sądu powszechnego za jej prawne 

i suwerenne decyzje dotyczące re-

strukturyzacji Ogrodu Roślin Lecz-

niczych na Wydziale Farmaceutycz-

nym. Stanowisko Uczelni zostało 

potwierdzone przez Ministra Zdro-

wia, który uznał, że zmiana statusu 

Ogrodu Roślin Leczniczych należa-

ła do wyłącznej kompetencji władz 

Akademii Medycznej i jest zgodna 

z §17 Statutu Uczelni.

Komisja Zakładowa tego związku, 

czy też jej prawomocny przedstawiciel, 

w wielu przypadkach zamiast wskazać 

władzom Uczelni swoje zastrzeżenia, 

co do pracy poszczególnych jednostek 

organizacyjnych, nie czekając na wy-

jaśnienie spraw, zawiadamiała media, 

urzędy, organa ścigania. 

Do czasu wyjaśnienia wszyst-

kich okoliczności powodowało to, 

w żaden nieuzasadniony sposób, zły 

społeczny odbiór naszej Alma Ma-

ter, a przecież prestiż Uczelni prze-

kłada się na jakość jej funkcjonowa-

nia w dziedzinie nauki i dydaktyki, 

a także działalności usługowej pro-

wadzonej w szpitalach klinicznych.

Uważam jako rektor Uczelni, że 

takie postępowanie jest szkodliwe 

i nie powinno być akceptowane. 

Obiecywałem podczas kampanii 

wyborczej, i słowa tego dotrzymam, 

że cały swój czas poświęcę, aby Aka-

demia Medyczna we Wrocławiu 

była pod każdym względem wzorem 

wyższej Uczelni.

Wrocław, 14 sierpnia 2008 r.

Uczelnia jest naszym 

domem i wspólnym 

dobrem, można się dla 

niej i w niej w różnych 

formach rozwijać 

i samorealizować
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Redakcja dwumiesięcznika Advan-

ces in Clinical and Experimental Me-

dicine z przyjemnością informuje, że 

czasopismo wybrano do umieszcze-

nia w bazach danych fi rmy Th omson 

Reuters. Poczynając od numeru 1, 

16, 2007 czasopismo jest indeksowa-

ne wraz ze streszczeniami w bazach:

• Science Citation Index Expanded;

•  Journal Citation Reports/Science 

Edition.

W związku z tym dr hab. Leszek 

Paradowski, prof. nadzw., pełniący do 

31 sierpnia br. obowiązki Redaktora 

Naczelnego czasopisma, wystąpił do 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego z wnioskiem o zmianę punkta-

cji od 2007 roku. Czasopisma indek-

sowane w Science Citation i Journal 

Citation Reports otrzymują 10 pkt.

Redakcja Advances in Clinical and 

Experimental Medicine czeka na od-

powiedź biblioteki National Library 

of Medicine dotyczącą zamieszczenia 

czasopisma w bazie Medline. Aplika-

cja została złożona pod koniec 2007 r.

Advances in Clinical and Experimental Medicine 

w kolejnej międzynarodowej bibliografi cznej 

bazie danych
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XX Zjazd

Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

W dniach 3–6 września 2008 r. od-

był się we Wrocławiu XX Zjazd Pol-

skiego Towarzystwa Neurologicz-

nego, pod Patronatem Honorowym 

Ministra Zdrowia, Ewy Kopacz. 

W skład Komitetu Honorowego 

weszli: Rafał Jurkowlaniec — Woje-

woda Dolnośląski, Marek Łapiński 

— Marszałek Województwa Dolno-

śląskiego, Rafał Dutkiewicz — Pre-

zydent Wrocławia, Ryszard Andrze-

jak — Rektor Akademii Medycznej 

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

oraz prof. Tadeusz Luty. Przewodni-

czącym Komitetu Naukowego Zjaz-

du był prof. dr hab. Krzysztof Selmaj, 

kierownik Katedry i Kliniki Neu-

rologii Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi, który jako dotychczasowy 

prezes elekt objął z dniem 4 wrześ-

nia 2008 r. funkcję przewodniczą-

cego Zarządu Głównego Polskiego 

Towarzystwa Neurologicznego na 

kolejną kadencję. Organizację Zjaz-

du powierzono prof. dr. hab. Ryszar-

dowi Podemskiemu, wiceprezesowi 

PTN, kierownikowi Katedry i Klini-

ki Neurologii Akademii Medycznej 

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 

Centrum Zjazdowe mieściło się w 

obiektach Politechniki Wrocław-

skiej, w nowoczesnym i w pełni wy-

posażonym w skomputeryzowany 

sprzęt audiowizualny Centrum Na-

ukowo-Badawczym i Dydaktycznym 

tej Uczelni (sale wykładowe w bu-

dynku C13 oraz reprezentacyjna 

sala kongresowa na ponad 600 osób 

w budynku D20, przy ul. Janiszew-

skiego 8).

Uroczystość otwarcia Zjazdu od-

była się w dniu 3 września 2008 r.  

w Operze Wrocławskiej. Uczest-

ników Zjazdu oraz gości z kraju 

i z zagranicy powitali: prezes PTN, 

były Minister Zdrowia, a obecnie 

kierownik Kliniki Neurologii Wieku 

Podeszłego Śląskiej Akademii Me-

dycznej w Katowicach prof. Grze-

gorz Opala oraz Przewodniczący 

Komitetu Organizacyjnego Zjazdu 

– prof. Ryszard Podemski. Wykład 

inauguracyjny pt.: „Między cenzurą 

a tabu; czy istnieje granica dociekli-

wości naukowej” wygłosiła prof. dr 

hab. Irena Hausmanowa-Petruse-

wicz z Warszawy – nestor polskiej 

neurologii, członek rzeczywisty 

PAN i Prezes Honorowy Polskie-

go Towarzystwa Neurologicznego. 

Wręczono także Dyplomy Członka 

Honorowego Polskiego Towarzy-

stwa Neurologicznego profesorom: 

Peterowi Sandercockowi, dyrektoro-

wi Ośrodka Klinicznych Badań nad 

Układem Nerwowym Uniwersytetu 

w Edynburgu oraz prof. Zbigniewo-

wi Wszołkowi z Mayo Clinic w Jack-

sonville na Florydzie. Przyznano 

również nagrody im. J. Babińskiego, 

W. Jakimowicza i Prezesów PTN, 

za wyróżniające się prace naukowe 

oraz osiągnięcia w specjalizacyjnym 

szkoleniu podyplomowym. Sylwet-

kę prof. P. Sandercocka przedstawiła 

prof. Anna Członkowska z Instytu-

tu Psychiatrii i Neurologii w War-

szawie, a na temat prof. Z. Wszołka 

krótką laudację wygłosił prof. Grze-

gorz Opala. 

Profesor Peter Sandercock z Uni-

wersytetu w Edynburgu kieruje Sek-

cją Badań nad Udarem Mózgu. In-

teresuje się również epidemiologią 

kliniczną i jest czynnie zaangażowa-

ny w organizację wieloośrodkowych 

badań klinicznych. Obecnie pełni 

funkcję głównego koordynatora ba-

dania klinicznego IST-3 (Th ird In-

ternational Stroke Trial), mającego 

na celu ocenę skuteczności i bezpie-

czeństwa leczenia trombolityczne-

go, zastosowanego do 6 godzin od 

Ryszard Podemski
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wystąpienia objawów niedokrwien-

nego udaru mózgu. Profesor Sander-

cock  jest  osobą powszechnie zna-

ną w Europie, także w środowisku 

polskich neurologów. W ostatnich 

latach, dzięki Jego pomocy, kilku 

młodych neurologów z Polski mogło 

wyjechać na stypendia naukowe do 

Edynburga. 

Profesor Zbigniew Wszołek jest 

konsultantem oraz profesorem Ka-

tedry Neurologii w Mayo Clinic 

College of Medicine. Przedmiotem 

Jego szczególnych zainteresowań są 

genetyczne aspekty choroby Parkin-

sona i pokrewnych schorzeń neuro-

zwyrodnieniowych. Jest członkiem 

Amerykańskiej Akademii Neurolo-

gii i Amerykańskiego Towarzystwa 

Neurologicznego, a także honoro-

wym członkiem Sekcji Schorzeń 

Pozapiramidowych Polskiego Towa-

rzystwa Neurologicznego. 

W części artystycznej zespół bale-

tu Opery Wrocławskiej zaprezento-

wał  fragmenty „Jeziora Łabędziego” 

Piotra Czajkowskiego, w ciekawej 

choreografi i Ewy Wycichowskiej 

i Victora Smirnov-Golovaneva. Ce-

remonię otwarcia XX Zjazdu PTN 

zakończyło spotkanie powitalne 

w foyer pięknie odrestaurowanej 

Opery Wrocławskiej.

Bogaty program Zjazdu Polskiego 

Towarzystwa Neurologicznego, któ-

ry we Wrocławiu jest organizowany 

po raz drugi w powojennej historii 

tego Towarzystwa (VIII Zjazd PTN, 

przygotowany pod kierunkiem prof. 

Stanisławy Falkiewiczowej, odbył 

się we Wrocławiu w 1970 roku), 

obejmował 9 monografi cznych kur-

sów szkoleniowych, seminaria po-

ranne, sesje plenarne, prezentacje 

ustne oraz sesje plakatowe. Kursy 

szkoleniowe, przygotowane mery-

torycznie przez wąskospecjalistycz-

ne sekcje PTN, dotyczyły chorób 

naczyniowych mózgu, chorób de-

mielinizacyjnych, zaburzeń układu 

pozapiramidowego, zawrotów głowy, 

współczesnych poglądów na diagnos-

tykę i leczenie padaczki, postępów 

w neurosonologii, neuroobrazowa-

nia dynamicznego, miastenii oraz  

nowoczesnego podejścia do reha-

bilitacji w stwardnieniu rozsianym. 

Tematyka sesji plenarnych obejmo-

wała m.in.: problemy dotyczące uda-

ru mózgu, stwardnienia rozsianego, 

chorób pozapiramidowych, otępien-

nych i zapalnych układu nerwowego, 

bólów głowy, postępów w leczeniu 

padaczki oraz chorób nerwowo-

-mięśniowych. W panelu ekspertów 

zagranicznych, którego moderato-

rami byli profesorowie Krzysztof 

Selmaj z Łodzi oraz Klaus Toyka 

z Würzburga, wzięli udział: Angela 

Vincent z Oksfordu, Lewis P. Row-

land z Nowego Jorku, Hans-Peter 

Hartung z Düsseldorfu. Tematami 

sesji satelitarnych sponsorowanych 

przez fi rmy farmaceutyczne były 

m.in. zagadnienia związane z lecze-

niem choroby Alzheimera, padaczki 

oraz stwardnienia rozsianego. 

Streszczenia doniesień zjazdo-

wych zostały opublikowane w języku 

polskim i angielskim w suplemencie 

czasopisma „Neurologia i Neurochi-

rurgia Polska”, które jest organem 

Polskiego Towarzystwa Neurologicz-

nego, wydawanym przez fi rmę „Ter-

media” pod redakcją prof. Andrzeja 

Szczudlika z Collegium Medicum 

UJ w Krakowie. Materiały z kursów 

szkoleniowych i seminariów poran-

nych  zamieszczono w czasopiśmie 

edukacyjnym PTN „Polski Przegląd 

Neurologiczny”, wydawanym przez 

fi rmę „ViaMedica” w Gdańsku. Re-

daktorem Naczelnym od czasu po-

wstania tego czasopisma jest prof. 

Ryszard Podemski, a koordynatorem 

prac redakcyjnych i jednocześnie 

sekretarzem redakcji – dr Sławomir 

Budrewicz z Katedry i Kliniki Neu-

rologii naszej Uczelni.

Szczególnym wydarzeniem zor-

ganizowanym w ramach XX Zjazdu 

PTN była sesja polsko-niemiecka 

„Th e neuro-psychiatric tradition in 

old Wrocław and the contemporary 

Polish-German cooperation”, która 

odbyła się w piątek 5 września 2008 r., 

w Auli Leopoldyńskiej Uniwersyte-

tu Wrocławskiego, pod Patronatem 

Honorowym Konsula Generalnego 

Republiki Federalnej Niemiec, Hel-

muta Schöpsa. Sesji przewodniczyli 

profesorowie Günther Deuschl z Ki-

lonii oraz Krzysztof Selmaj. Głów-

nym tematem sesji, która odbyła się 

w języku angielskim, były neuropsy-

chiatryczne tradycje starego Wroc-

ławia oraz współczesne kierunki 

współpracy polsko-niemieckiej w 

dziedzinie neurologii. Wykłady wy-

głosili: prof. Andrzej Kiejna – kie-

rownik Katedry i Kliniki Psychiatrii 

naszej Uczelni, prof. Klaus Toyka 

z Würzburga, prof. – Anna Człon-

kowska z Warszawy oraz prof. Wolf-

gang Brück z Getyngi. Końcowym 

akcentem tego spotkania był koncert 

barokowy Wrocławskiej Orkiestry 

Kameralnej Leopoldinum.

Poza wydarzeniami naukowymi 

ciekawym akcentem Zjazdu był Sa-

lon „Neurologia i Sztuka”, w któ-

rym zaaranżowano ekspozycję oraz 

multimedialne projekcje fotografi i 

artystycznych i obrazów autorów 

pochodzących ze środowiska neuro-

logicznego. Można było tam również 

posłuchać dobrej muzyki klasycz-

nej oraz obejrzeć kącik historyczny 

z akcentami lwowskimi. W ostatnim 

dniu Zjazdu odbyła się w Salonie 

szczególna sesja poświęcona neuro-

logii i sztuce, prowadzona przez pro-

fesorów Andrzeja Potemkowskiego 

ze Szczecina i Ryszarda Podemskiego 

z Wrocławia. Wystąpili w niej profe-

sorowie: Jerzy Vetulani z Krakowa, 

Andrzej Potemkowski ze Szczecina 

oraz Teofan Domżał z Warszawy.

W urozmaiconym programie im-

prez towarzyszących znalazły się 

m.in.: propozycje zwiedzania Pano-

ramy Racławickiej, udziału w wy-

branych koncertach Festiwalu „Wra-

tislavia Cantans” oraz zwiedzanie 

zabytków Wrocławia. Jedna z tras 

turystycznych prowadziła śladami 

wrocławskich uczonych: Alberta 

Neissera, Carla Wernickego, Aloisa 

Alzheimera i Otfrida Förstera.

Do sponsorowania Zjazdu włączy-

ły się: Urząd Marszałkowski Woje-

wództwa Dolnośląskiego, Fundacja 

Akademii Medycznej we Wrocławiu, 

Elektrownia Turów SA oraz liczne 

fi rmy farmaceutyczne. Sponsorem 

platynowym była fi rma Novartis. 
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European Summit – Age Related Diseases

W dniach 11–13 września 

2009 roku odbędzie się we Wroc-

ławiu Europejski Szczyt na temat 

chorób związanych ze starzeniem 

– European Summit – Age Related 

Diseases, który jest organizowany 

pod Honorowym Patronatem Ewy 

Kopacz – Ministra Zdrowia Rzecz-

pospolitej Polskiej w ramach Prezy-

dencji Francji w Unii Europejskiej 

z udziałem Ministra Zdrowia Fran-

cji. Jest to pierwszy ujęty w kalenda-

rzu politycznym Prezydencji Francji 

Szczyt poświęcony problematyce 

medycznej, co jest niezwykłym wy-

różnieniem dla naszego kraju oraz 

podkreśla istotność tematyki Szczy-

tu. W Komitecie Honorowym są: Mi-

nister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

prof. Barabara Kudrycka, Prezydent 

Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Mar-

szałek Województwa Dolnośląskie-

go Marek Łapiński, prezes PAN prof.

Michał Kleiber oraz wiele innych 

znakomitości. Strategicznym spon-

sorem Szczytu jest KGHM w osobie 

prezesa Mirosława Krutina.

W ostatnich 50 latach życie ludz-

kie wydłużyło się o około 18–20 lat, 

co jest związane z postępem w zdro-

wiu publicznym oraz medycynie kli-

nicznej. W 2010 r. spodziewany wiek 

przeżycia to 85 lat. Populacja osób po 

60. r.ż. stale wzrasta i w 2020 r. wy-

niesie 25–30% w krajach unijnych. 

Wiadomo, że okres starzenia jest 

związany z obniżoną jakością życia, 

często uzależnieniem od osób dru-

gich, jak również z występowaniem 

typowych chorób z różnych dzie-

dzin medycyny, związanych z pro-

cesem starzenia się oraz czynnika-

mi zewnętrznymi. Jest to problem 

interdyscyplinarny. Proces starzenia 

jest bardzo złożony, na pewno jedną 

z istotnych ról odgrywają hormony 

juwenilne, chociaż najczęstszymi za-

burzeniami endokrynnymi okresu 

starzenia są cukrzyca typu 2 i niedo-

czynność tarczycy. 

Podczas kongresu American En-

docrine Society w 2007 r. zaprezen-

towano pracę, w której wykazano 

w badaniach stulatków, że zaburze-

nie osi IGF1 z hormonem wzrostu, 

wykazuje różny wpływ na narządy 

zależne od płci: u kobiet jest to za-

padalność na choroby układu krąże-

nia, a u mężczyzn na funkcję móz-

gu. U kobiet stuletnich stwierdzono 

mutacje genu IGF1. W badaniach 

NHANES III (Nationally Represen-

tatives Samples of US Men) wykaza-

no istotną rolę stężenia bioestradiolu 

u mężczyzn w aspekcie zagrożeń za-

burzeniami metabolizmu kości oraz 

funkcji mózgu. 

Magdalena Samozwaniec po-

wiedziała kiedyś: „I młodość, i sta-

rość mają te same apetyty, lecz nie 

te same zęby”, wydaje się, że profi l 

naszych hormonów może być jed-

nym z czynników, które mogą mieć 

wpływ na „nasze zęby na starość”. 

Dr L. B. Yates w artykule opubliko-

wanym w Arch. Intern. Med. 2008, 

168, 284, wypowiada się na podsta-

wie 25-letnich prospektywnych ba-

dań długowiecznych (powyżej 90. 

r.ż.) mężczyzn w liczbie 2357, że pa-

lenie tytoniu, cukrzyca, otyłość oraz 

nadciśnienie tętnicze istotnie skraca-

ją długość życia. Ta obserwacja jest 

zgodna ze złotą myślą Seneki sprzed 

wielu wieków, który powiedział: „jest 

tak, nie otrzymujemy krótkiego życia, 

ale czynimy je krótkim i nie brakuje 

nam życia, ale je trwonimy. Podobnie 

jak ogromne i wspaniałe bogactwa 

zostaną zmarnowane, kiedy przypad-

ną w udziale złemu gospodarzowi, 

a nawet skromny majątek, przekaza-

ny w ręce dobrego zarządcy, pomna-

ża się przez odpowiedni użytek, tak 

samo życie nasze trwa długo, jeżeli 

się je dobrze ułoży...”.

Zorganizowana w 2004 roku we 

Wrocławiu pod patronatem EMAS 

Europejska Konferencja Aging 

Coupe in Europe „wykazała ogrom-

ny postęp specjalistycznej wie-

dzy medycznej na temat starzenia 

oraz potrzebę interdyscyplinarne-

go ujęcia zagadnień prewencyjno-

-diagnostyczno-terapeutycznych. 

Współczesna medycyna rodzinna 

i geriatria, która przede wszystkim 

zajmuje się starzejącym się człowie-

kiem, w związku z ogromnym postę-

pem wiedzy specjalistycznej (nauki 
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podstawowe, endokrynologia, kar-

diologia, diabetologia, psychiatria, 

neurologia, ortopedia, onkologia 

i ginekologia) związanej ze specyfi -

ką chorób okresu starzenia, nie ma 

dostępu do wysokospecjalistycznych 

informacji i nie jest w stanie wyko-

rzystać najnowszych zdobyczy wie-

dzy podanych w przystępnej formie 

w praktyce. Jest to związane również 

z brakiem takich interdyscyplinar-

nych opracowań. Dlatego ideą Eu-

ropejskiego Szczytu na temat cho-

rób towarzyszących starzeniu, jest 

wykorzystanie autorytetów i wiedzy 

naukowej europejskich ekspertów 

reprezentujących różne środowiska 

i specjalności medyczne, których za-

interesowania naukowe dotyczą tej 

tematyki.

Szczyt rozpocznie się w czwartek 

11 września wykładami plenarnymi 

w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu 

Wrocławskiego. W piątek w hotelu 

Sofi tel obrady otworzy wystąpienie 

prof. Jerzego Buzka, a następnie roz-

poczną się obrady trzech okrągłych 

stołów przebiegające równolegle 

w trzech salach. Pierwszy stół pod 

przewodnictwem prof. Pascala So-

mera (Francja) i prof. Adiana Maggi 

(Włochy) – będzie dotyczyć badań 

podstawowych, drugi – aspektów 

klinicznych – przewodniczony 

przez prof. Alfonso J. Cruz-Jen-

toft (Hiszpania) i prof. Piotra Poni-

kowskiego (Polska) oraz trzeci stół 

pod kierunkiem dr. Andrzeja Rysia 

(DG SANCO – Bruksela) oraz prof. 

Alana Franco (Francja) będzie dys-

kutować na temat działań prewen-

cyjnych. Każdy ze stołów wraz z gru-

pą zaproszonych ekspertów ma „na 

koniec dnia” opracować konkluzje, 

które będą przedmiotem dyskusji 

z ministrami zdrowia Unii Europej-

skiej, którym przewodniczy Minister 

Zdrowia Ewa Kopacz oraz eurode-

putowanymi z prof. Jerzym Buzkiem. 

Po dyskusji zostanie przedstawiona 

ostateczna forma dokumentu koń-

cowego „Silver Paper”, sygnowanego 

przez wszystkich uczestników Szczy-

tu. Dokument ten będzie zawierać 

zalecenia przyszłych kierunków ba-

dań podstawowych w medycynie 

w aspekcie wczesnego rozpozna-

wania chorób okresu starzenia oraz 

nowych generacji leków w leczeniu 

tych chorób, zaleceń diagnostyczno-

-terapeutycznych oraz działań pre-

wencyjnych „zdrowe starzenie”. „Sil-

ver Paper” będzie sygnowany przez 

ministrów zdrowia z krajów Unii 

Europejskiej, Ministra Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego prof. Barbarę Ku-

drycką, Prezesa Polskiej Akademii 

Nauk prof. Michała Kleibera, dyr. DG 

SANCO EC dr. Andrzeja Rysia, prof. 

Jerzego Buzka wraz z grupą eurode-

putowanych, Prezesa Europejskiego 

Towarzystwa Gerontologicznego 

prof. Alfonso J. Cruz-Jentofta, Pre-

zesa International Society for Aging 

Male prof. Bruno Lunenfelda oraz 

86 wybitnych europejskich i polskich 

ekspertów. Nasz raport  będzie do-

stępny na stronach internetowych 

oraz opublikowany w europejskich 

czasopismach naukowych. 

Uczestnicy Szczytu chcą zwrócić 

uwagę osób podejmujących waż-

ne decyzje w polityce zdrowotnej 

w UE na uwzględnienie tej tematyki 

w strategii UE w najbliższych latach, 

ponieważ populacja starzejących się 

Europejczyków stale się zwiększa. 

III Kongres Polskiego Towarzystwa 

Medycyny Rodzinnej

Anna Gemza

18–21 września 2008 r. w Hali 

Stulecia we Wrocławiu odbędzie się 

III Kongres Polskiego Towarzystwa 

Medycyny Rodzinnej „Choroby cy-

wilizacyjne – wyzwaniem dla me-

dycyny rodzinnej w XXI wieku”. Or-

ganizatorem Kongresu jest Polskie 

Towarzystwo Medycyny Rodzinnej 

we współpracy z Katedrą i Zakładem 

Medycyny Rodzinnej Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu.

Oferta szkoleniowo-naukowa Kon-

gresu jest niezwykle bogata. Orga-

nizatorzy zaplanowali 11 sesji ple-

narnych, 24 satelitarne, warsztaty, 

spotkania z ekspertami i wiele innych 

atrakcji dla uczestników Kongresu. 

Zaproszono grono 150  wykładow-

ców – konsultantów krajowych, pre-

zesów towarzystw naukowych, samo-

dzielnych pracowników nauki, osób 

wybitnych w swoich dziedzinach. 

Odbędą się m.in. sesje: kardiologicz-

na, urologiczna, alergologiczna, ne-

frologiczna, pulmonologiczna, wak-
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cynologiczna, orzecznictwo i prawo 

medyczne, pediatryczna, psychia-

tryczna, laryngologiczna, okuli-

styczna, nadciśnienia tętniczego, 

gastroenterologiczna, onkologiczna 

i hematologiczna, diabetologiczna, 

reumatologiczna, endokrynologicz-

na, geriatryczna. Ramowy i szczegó-

łowy program III Kongresu Polskiego 

Towarzystwa Medycyny Rodzinnej 

jest dostępny na stronie internetowej 

www.IIIkongresPTMR.wroc.pl.

Swój dorobek naukowy uczest-

nicy Kongresu będą mogli również 

zaprezentować w licznych sesjach 

plakatowych i w formie doniesień 

ustnych. Dla autorów najlepszych 

prac przewidziano nagrody i wyróż-

nienia. Organizatorzy planują udział 

około 2500 uczestników.

Patronat Honorowy nad kon-

gresem objęli: Minister Zdrowia 

Ewa Kopacz, JM Rektor Akademii 

Medycznej we Wrocławiu prof. dr 

hab. Ryszard Andrzejak, Prezydent 

Wrocławia dr Rafał Dutkiewicz. 

Do Komitetu Honorowego należą: 

JE Henryk Kardynał Gulbinowicz, JE 

Arcybiskup Metropolita Wrocław-

ski Marian Gołębiewski, Wojewoda 

Dolnośląski Rafał Jurkowlaniec, Pre-

zes Polskiego Towarzystwa Lekar-

skiego prof. dr hab. Jerzy Woy-Woj-

ciechowski, Prezes Naczelnej Rady 

Lekarskiej dr Konstanty Radziwiłł. 

Komitet Naukowy, którego prze-

wodniczącym jest prof. dr hab. An-

drzej Steciwko, tworzą: prof. dr hab. 

Ryszard Andrzejak z Wrocławia, 

prof. dr hab. Lidia Brydak z Warsza-

wy, dr n. med. Krzysztof Buczkow-

ski z Bydgoszczy, dr n. med. Sławo-

mir Chlabicz z Białegostoku, prof. 

dr hab. Stanisław Czekalski z Pozna-

nia, prof. dr hab. Wanda Horst-Si-

korska z Poznania, dr n. med.  Prze-

mysław Kardas z Łodzi, prof. dr hab. 

Jerzy Kołodziej z Wrocławia, prof. dr 

hab. Tadeusz Kozielec ze Szczecina, 

prof. dr hab. Jerzy Łopatyński z Lub-

lina, prof. dr hab. Leszek Paradowski 

z Wrocławia, prof. dr hab. Tade-

usz Płusa z Warszawy, prof. dr hab. 

Andrzej Radzikowski z Warszawy, 

prof. dr hab. Zbigniew Rudkowski 

z Wrocławia, prof. dr hab. Bolesław 

Rutkowski z Gdańska, prof. dr hab. 

Janusz Schabowski z Lublina, prof. 

dr hab. Janusz Siebert z Gdańska, 

prof. dr hab. Zenon Szewczyk 

z Wrocławia, prof. dr hab. Piotr 

Szyber z Wrocławia, prof. dr hab. 

Andrzej Wardyn z Warszawy, prof. 

dr hab. Mariusz Zimmer z Wrocła-

wia oraz prof. dr hab. Irena Zimmer-

mann-Górska z Poznania. 

W skład Komitetu Organizacyj-

nego wchodzą: przewodniczący 

– prof. dr hab. Andrzej Steciw-

ko, wiceprzewodnicząca – dr Ag-

nieszka Mastalerz-Migas, sekretarz 

dr Donata Kurpas oraz członkowie: 

dr n. med. Maria Bujnowska-Fe-

dak, dr n. med. Ewa Drabik-Danis, 

dr  n. med. Jarosław Drobnik, lek. 

Anna Hans-Wytrychowska, lek. Ag-

nieszka Muszyńska, dr n. med. Iwo-

na Pirogowicz, lek. Dagmara Pokor-

na-Kałwak, lek. Dominika Reksa, 

dr n. med. Bartosz J. Sapilak oraz 

dr n. med. Andrzej Staniszewski.
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W dniach 18–21.09.2008 r. w Kra-

kowie odbędzie się 33. Kongres 

i 17. Zaawansowany Kurs Europej-

skiego Towarzystwa Neuroradiolo-

gicznego (Congress and Advanced 

Course of European Society of Neu-

roradiology – ESNR). To prestiżowe 

wydarzenie zostało zorganizowane 

po raz pierwszy w Polsce. Inicjato-

rem i orgnizatorem  Kongresu jest 

prof. dr hab. Marek Sąsiadek, kie-

rownik Zakładu Radiologii Ogólnej, 

Zabiegowej i Neuroradiologii naszej 

Uczelni.

W 2004 r. prof. M. Sąsiadek, który 

jest jednocześnie przewodniczącym 

Sekcji Neuroradiologii Polskiego 

Lekarskiego Towarzystwa Radiolo-

gicznego (PLTR) i wiceprzewodni-

czącym Zarządu PLTR, podjął stara-

nia o przyznanie Polsce organizacji 

Kongresu ESNR. Zarząd ESNR, po 

dokładnej analizie oferty przedsta-

wionej przez prof. Sąsiadka, przy-

znał Polsce organizację Kongresu 

w 2008 r., sugerując jednak Kraków 

jako miejsce obrad.

Prof. M. Sąsiadek został Prezyden-

tem 33. Kongresu i 17. Zaawansowa-

nego Kursu ESNR. Kongres będzie 

odbywał się w Auditorium Maxi-

mum Uniwersytetu Jagiellońskie-

go. Przewidywany jest udział około 

700 uczestników, w tym wielu wy-

bitnych neuroradiologów z Europy 

oraz z USA i Japonii.  

Zostanie przedstawionych ponad 

300 prac ustnych i w postaci poste-

rów, a także kilkanaście wykładów 

na zaproszenie.

Prof. M. Sąsiadek wprowadził 

wiele innowacji w porównaniu 

z poprzednimi Kongresami ESNR, 

m.in. odbędą się dwa Zaawansowa-

ne Kursy zamiast jednego, będzie 

ponad dwukrotnie większa liczba 

wykładów szkoleniowych (refresher 

lectures), wreszcie po raz pierwszy 

postery będą prezentowane w posta-

ci elektronicznej. 

Kongres poprzedzi Konferencja 

Sekcji Neuroradiologii Polskiego Le-

karskiego Towarzystwa Radiologicz-

nego, a polscy uczestnicy Konferencji 

będą mogli brać udział w Kongresie 

ESNR za znacznie niższą opłatą.

Kongres jest orgnizowany przez 

prof. Marka Sąsiadka i zespół Zakła-

du Radiologii Ogólnej, Zabiegowej 

i Neuroradiologii AM i mimo że nie 

odbędzie się we Wrocławiu, jest to 

dowód uznania wysokiej rangi neu-

roradiologii  naszej Uczelni w Euro-

pie. Uroczystość otwarcia zaszczy-

ci swą obecnością JM Rektor prof. 

dr hab. Ryszard Andrzejak.

33. Kongres i 17. Zaawansowany Kurs 

Europejskiego Towarzystwa Neuroradiologicznego
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Profesor Daniel Greer Young uro-

dził się 22 listopada 1932 r. w Szkocji. 

Studiował na Uniwersytecie w Glas-

gow, gdzie w 1956 r. uzyskał dyplom 

lekarza. Zainteresowania pediatrią 

i chirurgią dziecięcą profesora się-

gają lat studenckich. Przed uzyska-

niem dyplomu przez 2 lata pracował 

w Royal Hospital for Sick Children. 

Zetknął się z ciężką patologią chirur-

giczną występującą u noworodków 

i niemowląt. Mnogość problemów 

noworodków rodzących się z cięż-

kimi wadami rozwojowymi, duża 

śmiertelność, często bezsilność chi-

rurgów zadecydowały o dalszej ka-

rierze, drodze naukowej i zawodowej, 

poświęconej chirurgii dziecięcej, któ-

ra trwa nieprzerwanie ponad 50 lat.

Profesor D. G. Young pokonał 

szczeble kariery zawodowej i na-

ukowej typowej dla systemu funk-

cjonującego w Wielkiej Brytanii: 

Rezydenta, S.H.O. i Senior House 

Offi  cer Registrar, Senior Registrar, 

Senior Lecturer, Reader. Tytuł pro-

fesora uzyskał w 1992 r. za wybit-

ne osiągnięcia w pracy zawodowej 

i naukowo-dydaktycznej. W latach 

1957–1959 z ramienia rządu orga-

nizował ochronę zdrowia w Ghanie. 

W okresie 1965–1969 pracował na 

stanowisku Senior Lecturer w In-

stitute of Child Health w Londynie 

oraz jako Honorary Consultant Sur-

geon w Hospital for Sick Children 

Greet Ormond Street oraz Queen 

Elizabeth Hospital for Sick Children. 

Te dwa szpitale należą do najbar-

dziej znanych w Europie. W latach 

1969–1998 kierował Uniwersytec-

kim Oddziałem Chirurgii Dziecięcej 

w Royal Hospital for Sick Children 

w Glasgow.

Mimo przejścia w stan spoczynku, 

ściśle współpracował z Uniwersyte-

tem w Glasgow, pełnił wiele presti-

żowych funkcji, takich jak: Senior 

Honorary Research Fellow Uniwer-

sytetu w Glasgow. Obecnie jest prze-

wodniczącym Society for the Histo-

ry of Pediatrics and Child Health 

oraz honorowym przewodniczącym 

Scottish Spina Biffi  da Association; tę 

funkcję pełni od 30 lat.

Od 17 lat jest redaktorem czasopis-

ma „Journal of Pediatric Surgery” oraz 

współredaktorem wielu innych czaso-

pism brytyjskich i zagranicznych.

W uznaniu zasług położonych dla 

światowej chirurgii dziecięcej wiele 

towarzystw naukowych nadało Pro-

fesorowi członkostwo honorowe, 

m.in. jest: członkiem honorowym 

Węgierskiego Towarzystwa Nauko-

wego Chirurgów Dziecięcych, Połu-

dniowo-Afrykańskiego Towarzystwa 

Chirurgów Dziecięcych, Amery-

kańskiego Towarzystwa Chirurgów 

Dziecięcych, Brytyjskiego Towa-

rzystwa Chirurgów Dziecięcych, 

Polskiego Towarzystwa Chirurgów 

Dziecięcych. Jest także członkiem 

korespondentem wielu innych eu-

ropejskich i światowych naukowych 

towarzystw chirurgów dziecięcych.

Przez cały okres swojej długiej ka-

riery naukowej i zawodowej prof. 

D. G. Young zajmował się dydaktyką, 

a w ciągu ostatnich 40 lat również 

szkoleniem podyplomowym. Przez 

wiele lat przewodniczył komisjom 

specjalizacyjnym dotyczącym za-

równo chirurgii, jak i pediatrii. Był 

aktywnym działaczem wielu wydzia-

łów Uniwersytetu w Glasgow. Przez 

okres 4 lat był członkiem Rady Royal 

College of Physicians and Surgeons, 

z którą mimo przejścia na emeryturę, 

w dalszym ciągu ściśle współpracuje. 

Szybki rozwój chirurgii dziecięcej 

w latach 80. XX w. wymusił zmiany 

w systemie szkolenia przyszłych chi-

rurgów dziecięcych. Jako przewod-

niczący Interkolegialnego Komitetu 

Doktor honoris causa prof. Daniel Greer Young 

7 października podczas inauguracji roku 

akademickiego 2007/2008 tytuł doktora honoris 

causa otrzyma profesor Daniel Greer Young 
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Chirurgii Dziecięcej Profesor ustalił 

3-stopniowy system szkolenia, który 

jest niezbędny do uzyskania specjali-

zacji (Fellow of the Royal College of 

Surgeons) w Wielkiej Brytanii.

Aktywność naukowa prof. D. G. You-

nga była ogromna. Był przewod-

niczącym: Royal Medico-Chirur-

gical Society of Glasgow i West of 

Scotland Surgical Association. Był 

aktywnym członkiem wielu innych 

komitetów naukowych pediatrów 

i chirurgów dziecięcych w Szko-

cji i w Zjednoczonym Królestwie. 

Pracował w komitetach naukowych 

gremiów europejskich i światowych, 

takich jak: European Union of Pedia-

tric Surgical Association, European 

Union of Medical Specialties oraz 

World Federation of Associations 

of Paediatric Surgeons. Organizacje 

te mają na celu zarówno ujednolice-

nie programów szkoleniowych, jak 

i wyrównywanie poziomu chirurgii 

dziecięcej na świecie. Był przewod-

niczącym Brytyjskiego Towarzystwa 

Chirurgów Dziecięcych (British As-

sociation of Paediatric Surgeons).

Profesor D. G. Young należy do 

chirurgów dziecięcych o świato-

wej sławie i uznaniu. Był jednym 

z twórców programu i założycieli 

Spina Biffi  da Association w Wiel-

kiej Brytanii. Opracowany przez 

Stowarzyszenie program naukowy 

i organizacyjny dawał podstawy no-

woczesnego leczenia i opieki nad 

dziećmi dot kniętymi ciężkim kale-

ctwem, będącym następstwem wad 

rozwojowych ośrodkowego układu 

nerwowego, przepuklin oponowo-

-rdzeniowych i wo dogłowia. Zasady 

leczenia i opieki nad tymi dziećmi, 

zasady rehabilitacji i długoletniej 

opieki pooperacyjnej i przystoso-

wania społecznego stały się wzor-

cem. Polscy chirurdzy dziecięcy, 

również z Kliniki Chirurgii i Uro-

logii Dziecięcej AM we Wrocławiu, 

szkolą się w ośrodku kierowanym 

przez prof. D. G. Younga. Profesor 

jest honorowym przewodniczącym 

Scottish Spina Biffi  da Association. 

Jeden z budynków kompleksu Uni-

wersyteckiego Szpitala jest nazwa-

ny jego imieniem, tj. the Dan Young 

Building.

Prof. D. G. Young był twórcą od-

działów chirurgii noworodka, które 

w sposób spektakularny przyczyniły 

się do zmniejszenia śmiertelności 

w tej grupie operowanych dzieci. 

Idea tworzenia oddziałów noworod-

kowych i model organizacyjny zosta-

ły przyjęte na całym świecie. Dlatego 

też w uznaniu zasług, podobnie jak 

Th e Dan Young Building, Oddział 

Noworodkowy w R.H.S.Ch został 

nazwany imieniem prof. D. G. You nga. 

Jest to bez wątpienia wyjątek w kul-

turze angielskiej, ponieważ wyraże-

nie tego rodzaju uznania i szacunku 

odbywa się pośmiertnie.

Zakres zainteresowań naukowych 

i klinicznych prof. D. G. Younga jest 

niezwykle szeroki, obejmuje bowiem 

całość złożonych problemów wystę-

pujących w chirurgii dziecięcej, ale 

wyjątkowym, naukowym i zawodo-

wym zainteresowaniem jest chirur-

gia noworodka, najtrudniejsza część 

chirurgii dziecięcej, zajmująca się 

wadami rozwojowymi ośrodkowego 

układu nerwowego, przewodu po-

karmowego, układu moczowo-płcio-

wego, oddechowego i in. Pionierskie 

prace poświęcone tym problemom 

wytyczały kierunki rozwoju chirur-

gii dziecięcej.

Profesor D. G. Young jest autorem 

i współautorem 109 prac oryginal-

nych, autorem 20 rozdziałów w pod-

ręcznikach oraz 4 podręczników 

z zakresu chirurgii dziecięcej. Wielki 

autorytet naukowy i zawodowy pro-

fesora nadawał automatycznie wyso-

ką rangę wszystkim dużym między-

narodowym kongresom chirurgów 

dziecięcych, podczas których wy-

głaszał referaty lub przewodniczył 

sesjom. W uznaniu zasług dla roz-

woju światowej chirurgii dziecięcej 

prof. D. G. Young został odznaczo-

ny Złotym Medalem Denis Browne 

w 1999 r. Medal ten otrzymało tylko 

kilku chirurgów dziecięcych na świecie.

Kontakty prof. D. G. Younga z Kli-

niką Chirurgii i Urologii Dziecięcej 

AM we Wrocławiu sięgają końca lat 

70. XX w. W tym niezwykle trudnym 

okresie wspierał Klinikę fi nansowo 

podczas kongresów naukowych chi-

rurgów dziecięcych w Wielkiej Bry-

tanii i poza tym krajem, przekazywał 

niedostępne czasopisma, które po-

zwalały śledzić postępy w chirur-

gii dziecięcej. Prof. D. G. Young był 

czynnym uczestnikiem obchodów 

40- i 50-lecia Kliniki Chirurgii i Uro-

logii Dziecięcej AM we Wrocławiu. 

Był również uczestnikiem XI Nauko-

wego Zjazdu Polskiego Towarzystwa 

Chirurgów Dziecięcych we Wrocła-

wiu w 2003 r., którego organizato-

rem była Katedra i Klinika Chirurgii 

i Urologii Dziecięcej. 

Podczas ceremonii otwarcia Zjaz-

du za zasługi położone dla rozwoju 

światowej i polskiej chirurgii dziecię-

cej otrzymał godność członka hono-

rowego Polskiego Towarzystwa Chi-

rurgów Dziecięcych, a rektor AM we 

Wrocławiu przyznał prof. D. G. You-

ngowi Złoty Medal Uczelni.

Profesor D. G. Young jest człowie-

kiem o wielkiej kulturze osobistej, 

skromnym i pełnym życzliwości dla 

tych, którzy przyjeżdżają do ośrodka 

kierowanego przez niego. Doświad-

czają tego od 27 lat lekarze, którzy 

szkolą się w tym światowej sławy 

ośrodku dziecięcej chirurgii.

Prof. D. G. Young jest wielkim 

przyjacielem Polaków, a wielolet-

nia współpraca z Kliniką Chirurgii 

i Urologii Dziecięcej AM we Wrocła-

wiu spowodowała, że drzwi ośrodka, 

którym kierował przez ponad 30 lat, 

są również dzisiaj otwarte dla chirur-

gów dziecięcych z innych klinik.
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Zaczęło się pechowo. 2 lipca, wy-

jazd za 15 minut, a my nie mamy 

teczek, brak nam jednej sukienki, 

dwie osoby nie powiadamiają, że 

nie jadą, a wyjazd jednak za 1,5 go-

dziny – dzwoni kierowca. Cóż, 

trzeba sobie poradzić. Jedziemy po 

sukienkę, zamiast teczek zabieramy 

czarne okładki i wyjeżdżamy. Ale to 

nie koniec kłopotów, ktoś zapomi-

na dokumentów, więc zostawiamy 

go i czekamy na jego powrót, a na 

koniec czekamy na kolegę w Kłodz-

ku, który nie czeka tam, gdzie miał 

czekać. Ech, już gorzej być nie może, 

i rzeczywiście, im dalej było już tyl-

ko lepiej.

Wyjeżdżamy na 20. Międzynarodo-

wy Festiwal Chórów Akademickich, 

który odbędzie się w Pardubicach, 

mieście akademickim w Czechach. 

Na miejscu wszyscy gorąco nas wi-

tają i lokują w akademiku. Mamy po-

koje na jednym piętrze, wiemy więc, 

że będzie wesoło. 

3 lipca, próba przed koncertami. 

Musimy przyzwyczaić się do nowego 

składu, do naszego nowego brzmie-

nia. Mamy również nową osobę 

w chórze – Olgę, która jeszcze nie 

wie, że będzie jej z nami tak dobrze. 

Próba owocna, a następnie koncert 

w Hermanuv Mestec wraz z chórem 

z New Jersey, z którym zaprzyjaź-

niamy się na tym festiwalu. Część 

męska prezentuje nam jeden z hitów 

festiwalu – „Standing on the corner”. 

Wracamy na uroczyste otwarcie 

Festiwalu. Czwórka naszych chó-

rzystów – Ania, Iza, Oskar i Dawid 

– wchodzi w skład  międzynarodo-

wego chóru złożonego z uczestników 

Festiwalu, a Izabela reprezentuje nas 

najbardziej, trzymając cały czas wy-

soko tabliczkę z nazwą chóru, czym 

rozbawia wszystkich do łez. Śpiewa-

my „Szła dzieweczka do laseczka”.

4 lipca, dzień przesłuchań konkur-

sowych w kategorii A1. Po porannej 

próbie wychodzimy na scenę i śpie-

wamy najpiękniej jak potrafi my. Wy-

brane utwory to: „Il bianco e dolce 

cigno”, „Zastupnice usierdnaja”, „Mi-

serere”, „Pater Noster”, „Bystra Wodi-

cka”. Zadowoleni schodzimy ze sceny. 

Do popołudnia słuchamy pozosta-

łych chórów, a wieczorem bierzemy 

udział w kolejnych przesłuchaniach 

Muzyka łagodzi obyczaje – Chór Kameralny 

Akademii Medycznej na śpiewających wakacjach 

Magdalena Lipska

Chór Kameralny AM 

zdobył I miejsce oraz 

Złote Pasmo 

w Pardubicach
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w kategorii B1 – międzynarodowy 

folklor. Śpiewamy: „Kasia plucha”, 

„Szła dzieweczka” i „Prsi, prsi”. Czu-

jemy już zmęczenie w głosach. To w 

końcu cały dzień oczekiwań i napię-

cia Noc spędzamy na grze w kalam-

bury i bawimy się fantastycznie.

5 lipca, IFASIADA, wielki konkurs 

sportowy, w którym bierą udział trzy 

osoby z każdego chóru. Konkuren-

cje różnorodne: bieg z dywanikami, 

napełnianie butelek wodą na czas, 

bieg w worku i przebicie balona, 

rzut do celu, picie piwa na czas. Nasi 

chłopcy są w czołówce, następuje 

dogrywka o 2. miejsce między nami 

i chórem z Czech. Zadanie polega na 

odzianiu swojego zawodnika w jak 

największą liczbę ubrań. Wygrywa 

nasz Tadeusz, jest nie do pokonania. 

Wręczają nam przepiękne pierniki 

w kształcie piwa. Pierwszą nagrodę 

uzyskują nasi rodacy z Gdańska. Ki-

bicujemy sobie przez cały czas krzy-

cząc – POLSKA! 

Wieczorem następuje ogłosze-

nie wyników przesłuchań konkur-

sowych, na którym dowiadujemy 

się, że wygraliśmy w swojej katego-

rii i stajemy do walki o Grand Prix 

wraz z chórem z Rosji i Gdańska. 

Ze Złotego Pasma jesteśmy bardzo 

dumni, nikt nie kryje wzruszenia, to 

bardzo szczęśliwy wieczór. Jedziemy 

na wielki bal dla wszystkich uczest-

ników. Nasze cztery gwiazdy z Sab-

cią–Cher na czele wykonują „Th e 

shoop shoop song”, przed samym wy-

stępem dowiadując się, że to jednak 

nie jest karaoke. Słowa płyną prosto 

z serca, niekoniecznie zgodnie z ory-

ginałem.

6 lipca, Grand Prix. Jako pierwsi 

występujemy z: „Modlitwą do Bo-

gurodzicy”, wykonujemy „Kto szuka 

Cię”, „Embreacable you” – akompa-

niuje nam pianista z zaprzyjaźnione-

go chóru z New Jersey – i „Prsi, prsi”. 

Uśmiechnięci schodzimy ze sceny 

i zajmujemy miejsca na widowni, 

aby wysłuchać pięciu innych chó-

rów walczących o Grand Prix. Po raz 

kolejny słyszymy jeden z hitów Fe-

stiwalu „Rock my soul” wraz z cha-

rakterystycznym solo, co umila nam 

chwile czekania na werdykt. I oto on: 

Grand Prix wędruje do rąk dyrygen-

ta chóru z Gdańska. Bijemy wielkie 

brawa „naszym” i Festiwal zbliża się 

ku końcowi. Robimy ładne zdjęcia na 

scenie, a także pozujemy przed bu-

dynkiem, wraz z chórem z New Jer-

sey. Żegnamy uczestników, żegnamy 

Festiwal i żegnamy ze smutkiem Par-

dubice, ale za to witamy piękną Pra-

gę. Nocleg w pensjonacie i powtórka 

z kalamburów. 

7 lipca, Praga. Wita nas deszczem, 

który utrzymuje się do wczesne-

go popołudnia. Mimo to zwiedza-

my Hradczany, most Karola, rynek 

i Stare Miasto (Stare Mesto), przy-

tulne knajpki, w których jemy obiad 

i pijemy kawę. W czasie deszczu 

śpiewamy kilka piosenek, aby go od-

pędzić, lecz pada jeszcze bardziej. Po 

drodze czytamy historię zabytków. 

Wracamy do autobusu i wyjeżdżamy 

do Wrocławia. Powrót, jak zawsze, 

z lekką nutką melancholii. Nikomu 

nie spieszy się do pracy i czekających 

obowiązków. Rozmawiamy, śpiewa-

my, dziękujemy za spędzone razem 

chwile, i te na scenie, i te na co dzień. 

Wieczorem jesteśmy na miejscu.

Lipiec, sierpień itd., plany na przy-

szłość, wielkie plany na przyszłość… 

Pozdrawiam Chór Kameralny Aka-

demii Medycznej we Wrocławiu 

oraz wszystkich, którzy o nim ciepło 

myślą.
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W 1938 r. uzyskał doktorat, w 1951 r. 

ukończył habilitację, w 1954 r. zo-

stał profesorem nad zwyczajnym, 

a w 1976 r. zwyczajnym Jest człon-

kiem zwyczajnym i honorowym 

wielu towarzystw naukowych, krajo-

wych i zagranicznych, w tym człon-

kiem założycielem Polskiego To-

warzystwa Urologicznego (1949 r.) 

i European Association of Urology 

(1972 r.). W latach 1960–1962 był pre-

zesem PTU. W latach 1951–1974 

pełnił funkcję krajowego specjalisty 

ds. urologii.

W 1987 r. otrzymał doktorat hono-

ris causa naszej Uczelni.

W latach 1954–1978 kierował Kli-

niką Urologii w Warszawie. Dzię-

ki jego staraniom i zaangażowaniu 

wybudowano nowoczesny budynek 

Kliniki na 90 łóżek z ambulatorium 

i pracowniami diagnostycznymi.

W latach 1980–1981 był profeso-

rem Wydziału Lekarskiego Uniwer-

sytetu w Bengazi w Libii. W latach 

1986–1992 pracował w Szpitalu Wo-

Prof. zw. dr hab. Stefan Jacenty 

Wesołowski urodził się 16 sierpnia 

1908 r. w Załuskach. Naukę roz-

poczętą w Płońsku kontynuował 

w Dubnie na Wołyniu. Po zdaniu 

matury z wynikiem celującym otrzy-

mał stypendium starosty dubieńskie-

go. W latach 1927-1933 studiował na 

Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 

Warszawskiego. Działał w Kole Me-

dyków. Przez kilka lat kierował Sek-

cją Towarzyską i Artystyczną Koła. 

Organizował „Szopkę medyczną”, 

zarabiając m.in. na budowę Domu 

Medyków. Wielokrotnie brał udział 

w przedstawieniach.

Służbę wojskową odbył w Szkole 

Podchorążych Sanitarnych Rezerwy.

W kampanii wrześniowej w 1939 r. 

wziął udział jako podporucznik. Był 

chirurgiem w szpitalach: w Toruniu, 

w czasie bitwy pod Kutnem w Do-

brzelinie, potem w Sochaczewie.

Po okupacji pracował w warszaw-

skim Szpitalu św. Łazarza. Brał 

udział w ruchu oporu. Niósł pomoc 

rannym żołnierzom podczas akcji 

„Góral” i na Kutscherę, warszaw-

skim powstańcom, a także miesz-

kańcom miasta. Był świadkiem tzw. 

rzezi na Woli w czasie Powstania 

Warszawskiego.

jewódzkim w Ciechanowie, gdzie 

zorganizował nowoczesny Oddział 

Urologiczny.

Profesor S. Wesołowski napisał 

ponad 550 prac naukowych i pub-

licystycznych. Jest współautorem 

dwutomowego podręcznika pt. 

„Urologia dla lekarzy” wydanego 

w 1950 r. i autorem pierwszej w Pol-

sce i jednej z nielicznych w Europie 

monografi i pt. „Urazy moczowo-

dów” wydanej w 1980 r. Redagował 

czasopismo „Urologia Polska”.

Jest promotorem 25 doktoratów 

i opiekunem 5 habilitacji. Prowa-

dził liczne kursy szkoleniowe dla 

lekarzy.

Otrzymał wiele odznaczeń cywil-

nych i wojskowych, w tym: Krzyż 

Komandorski z Gwiazdą Orderu 

Odrodzenia Polski, Medal za Udział 

w Wojnie Obronnej w 1939 r., Złoty 

Krzyż Zasługi z Mieczami, dwukrot-

nie Krzyż Walecznych, Warszawski 

Krzyż Powstańczy i Krzyż Armii 

Krajowej.

Jest honorowym obywatelem Płoń-

ska. Podczas jubileuszu 90. rocznicy 

urodzin Oddziałowi Urologicznemu 

w Szpitalu Wojewódzkim w Ciecha-

nowie nadano jego imię i odsłonięto 

tablicę pamiątkową.

Profesor jest autorem książek: „Od 

kabaretu przez skalpel do lazaretu” 

(wyd. I 2004 r.), „Od kabaretu do la-

zaretu” (wyd. II 2006 r.) i „Wspomnie-

nia” (2003 r.). Książki sponsorowało 

Polskie Towarzystwo Urologiczne, 

którego prezesem jest prof. dr hab. 

Andrzej Borówka.

Profesor Stefan Wesołowski skończył 100 lat

Profesor 

Stefan Wesołowski 

doktor honoris causa 

naszej Uczelni 16 sierp-

nia br. skończył 100 lat

Stanisław Iwankiewicz
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Wybrano nowe władze Kolegium 

Rektorów Uczelni Wrocławia i Opo-

la. Przyjęto  zasadę rotacji w prze-

wodniczeniu Kolegium. W roku 

akademickim  2008/2009 przewod-

niczącym Kolegim będzie prof. Ta-

deusz Więckowski – rektor Politech-

niki Wrocławskiej, w 2009/2010 prof. 

Marek Bojarski – rektor Uniwersyte-

tu Wrocławskiego, w 2010/2011 prof. 

Bogusław Fiedor – rektor Uniwersy-

tetu Ekonomicznego, w 2011/2012 

prof. Ryszard Andrzejak – rektor 

Akademii Medycznej im. Piastów 

Śląskich.

Misją Kolegium jest: integracja śro-

dowiska akademickiego, wspieranie 

rozwoju społecznego i gospodarcze-

go przez przybliżanie środowiska 

akademickiego i wiedzy, która w nim 

powstaje, mieszkańcom regionu, po-

litykom i przedsiębiorcom, a także 

lobbowanie na rzecz poprawy sytuacji 

szkół wyższych i ich pracowników.

Nowe władze 

Kolegium Rektorów 

Uczelni Wrocławia 

i Opola

Fundacja 

„Na ratunek 

dzieciom z chorobą 

nowotworową”
W imieniu Fundacji „Na ratunek 

dzieciom z chorobą nowotworową”, 

mamy zaszczyt zaprosić Pana Rek-

tora wraz z pracownikami Uczelni 

na wyjątkowe wydarzenie kulturalne. 

W sobotę dnia 13 września 2008 r. 

o godzinie 16.00 w Gmachu Opery 

Wrocławskiej odbędzie się koncert 

charytatywny, z którego całkowity 

dochód zostanie przekazany na rzecz 

Kliniki Transplantacji Szpiku, Onko-

logii i Hematologii Dziecięcej Aka-

demii Medycznej we Wrocławiu. 

Wystąpi orkiestra symfoniczna 

składająca się z 86 muzyków, w któ-

rej grają niemieccy lekarze pedia-

trzy. Orkiestra istnieje już od 47 lat.

Występowała w wielu salach kon-

certowych, między innymi w Berli-

nie, Wiedniu, Monachium, Bremie 

i Sztokholmie. Orkiestra spotyka się 

tylko jeden raz w roku, na okres ty-

godnia, aby wydać krążek CD i dać 

jeden koncert podczas dorocznego 

kongresu niemieckich pediatrów. 

Wszystkie koncerty są imprezami 

charytatywnymi na rzecz chorych 

i niepełnosprawnych dzieci na całym 

świecie. Członkowie orkiestry tym 

razem zdecydowali się swoim talen-

tem wspomóc działalność wrocław-

skiej Kliniki Hematologii Dziecięcej 

i leczenie jej małych pacjentów. Nie-

mieccy lekarze spędzą we Wrocławiu 

dwa dni, podczas których postaramy 

się zaprezentować im uroki naszego 

miasta.
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Wiele szlaków górskich i nizinnych 

w Polsce jest związanych z obecnoś-

cią Jana Pawła II.

Pozostawił również ślady i pamięć 

po sobie, nie tylko w drogich Mu 

Tatrach, ale również w Sudetach. 

Szczególnym miejscem, w którym 

przebywał przyszły papież jako 

ksiądz Karol Wojtyła z grupą przyja-

ciół i studentów – jest Chojnik koło 

Sobieszowa, blisko Jeleniej Góry. 

Chojnik stanowi kulminację na 

Podgórzu Karkonoskim, wynoszącą 

627 metrów nad poziomem morza. 

Na samym wzgórzu atrakcją są ru-

iny gotyckiego zamku wzniesione-

go w II połowie XIV stulecia przez 

księcia piastowskiego świdnicko-ja-

worskiego Bolka II. Zachowane są 

fragmenty attyk z XVI wieku. Póź-

niej zamek był własnością śląskiej 

rodziny Schaff gotschów, która jak 

wynika z przekazów, była uważana 

przez Polaków za Niemców, Niemcy 

natomiast uważali ich za Polaków. 

Taki to nieraz bywał los rodów za-

mieszkujących pogranicza.

Dziś Chojnik jest rezerwatem, 

a ochronie podlegają nie tylko za-

chowany drzewostan bukowo-jodło-

wy, ale także ciekawe formy skalne.

Zamek będąc feudalną siedzibą ry-

cerską, rozbudowany do rozmiarów 

niezdobytej twierdzy, cieszył się nie 

zawsze pochlebną opinią. 31 sierpnia 

1675 roku spłonął od uderzenia pio-

runa. Jednak w okresie romantyzmu, 

ulegając modnym gustom, nawią-

zującym do rycerskiej przeszłości, 

wzniesiono tu nieduże schronisko 

turystyczne – czynne do dzisiaj.

Tu właśnie w pierwszych dniach 

września 1956 r., zatrzymał się na noc-

leg ksiądz Karol Wojtyła z grupą przy-

jaciół i studentów. Przybysze wracali 

z wycieczki rowerowej, która wiodła 

przez: Bolesławiec, Lwówek, Lubo-

mierz, Świeradów, Szklarską Porębę, 

Sobieszów, wzgórze i zamek Chojnik, 

Jelenią Górę, Karpacz, Kowary, Kamien-

ną Górę, Krzeszów, Szczawno-Zdrój, 

Wałbrzych i kończyła się w Świdnicy.

Papieskim szlakiem na Chojnik 

koło Jeleniej Góry

Zbigniew Domosławski

Zachowane basteje i mury obronne na Chojniku

Szlak papieski w Sudetach (Chojnik ujęty 
w ramki)



Gazeta Uczelniana   wrzesień 2008  19 

Pamięć o wycieczce przyszłego 

papieża jest nadal żywa. Dowodem 

jest to, że szlak papieski otwarto 

uroczyście 9 czerwca 2007 r. Dzia-

ło się to w dziesiątą rocznicę wizyty 

apostolskiej Jana Pawła II w diecezji 

legnickiej; koronacji ikony Matki 

Bożej Łaskawej – Królowej Sudetów. 

W tym roku minęła także XV rocz-

nica ustanowienia diecezji legnickiej 

oraz 51 rocznica wędrówki księdza 

Karola Wojtyły szlakami ziemi jele-

niogórskiej.

Na rozległych błoniach u podnóża 

Chojnika biskup legnicki JE ks. Stefan 

Cichy w otoczeniu licznej asysty i rze-

szy wiernych oraz turystów odprawił 

uroczystą Mszę Św., po zakończeniu 

której zebrani wysłuchali autentycz-

nych relacji żyjących uczestników 

wędrówki z ks. Karolem Wojtyłą. 

Część zebranych uczestniczyła też 

w pochodzie na szczyt Chojnika, 

gdzie ks. biskup poświęcił krzyż 

i tablicę z następującą inskrypcją 

„… Do zamku Chojnik przybył z gru-

pą krakowskich studentów ksiądz 

Karol Wojtyła, od 16.10.1978 r. pa-

pież Jan Paweł II. Na pamiątkę tego 

wydarzenia oraz w X rocznicę piel-

grzymki Ojca Świętego do Legnicy 

i XV rocznicę utworzenia diecezji 

legnickiej. Społeczeństwo Ziemi Je-

leniogórskiej 9.06.2007 r. ”. Po prawej 

stronie tablicy m.in.: „tylko dzięki 

wierze przetrwaliście te straszliwe 

warunki na nieludzkiej ziemi, na 

której przyszło wam żyć długie nie-

raz lata. Niech dobry Bóg wynagro-

dzi Wasze cierpienia, a zmarłym da 

wieczny odpoczynek”. Są to wyjątki 

z homilii Jana Pawła II, wygłoszonej 

w Legnicy 2 czerwca 1997 r.

Na dodatkowej tablicy uczczono 

także pamięć żołnierzy poległych 

w czasie I wojny światowej, związa-

nych z domem Schaff gotschów. Tab-

lica zawiera napis podobnej treści 

w języku niemieckim.

Warto w dni wolne, przy korzyst-

nej, jesiennej aurze wybrać się na 

Chojnik, trasa jest dość krótka i jest 

najbardziej dogodnym dojściem do 

zamku. Jest również możliwy dojazd 

autem czy innym środkiem komuni-

kacji (kursują do Sobieszowa auto-

busy zarówno komunikacji miejskiej, 

jak i PKS). Wycieczkę rozpoczyna 

się od kościoła w Sobieszowie, podą-

ża przez most na rzece Wrosówce za 

znakami czerwonymi w górę Sobie-

szowa. Na skraju rezerwatu jest przy-

gotowane miejsce do wypoczynku, 

przed niewielką zresztą wspinacz-

ką. Dalej wędruje się przez piękny 

stary sosnowo-bukowy las z boga-

tym podszyciem. Można tu spotkać 

czasami jelenie i sarny. Wejście do 

ruin zamku prowadzi przez basztę 

bramną i zwodzony most, przez któ-

ry wchodzi się na dziedziniec z za-

chowanym kamiennym pręgierzem. 

Nieco wyżej na prawo wchodzi się 

na teren dawnej kaplicy zamkowej, 

gdzie znajdują się opisane pamiątko-

we tablice. Wejście na wzgórze trwa 

około godziny i 10 minut, a zejście 

około 45 minut.

Zamek i jego ruiny kryją wiele 

tajemnic, ale celem artykułu było 

zwrócenie uwagi na „Szlak papieski.” 

W czynnym bufecie można posze-

rzyć te informacje o literaturę hi-

storyczną. Zamki bowiem, twierdze 

i pałace Dolnego Śląska kryją liczne 

skarby, osobliwości i cuda, którym 

poświęcono niejedną pozycję biblio-

grafi czną.

Krzyż z tablicą upamiętniającą pobyt przyszłego papieża na Chojniku

Tablica upamiętniająca poległych żołnierzy związanych z domem Schaff gotschów
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1 września odbyło się pierwsze w kadencji 2008–2012 Kolegium Rektorsko-Dziekańskie. 

Program Kolegium:

 Funkcjonowanie i dalsza rozbudowa Centrum Klinicznego Akademii Medycznej przy ul. Borowskiej w kaden-

cji 2008–2012 – JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak. 

Administrowanie Uczelnią – kanclerz AM mgr Artur Parafi ński. 

Zasady fi nansowania Uczelni, dotacja Ministerstwa Zdrowia – kwestor AM mgr Elżbieta Urban. 

 Sytuacja prawna i fi nansowa szpitali klinicznych – dyrektor ASK Piotr Pobrotyn i dyrektor SPSK1 

mgr Andrzej Zdeb. 

Miesięcznik informacyjny AM redaguje Kolegium: 

mgr inż. Adam Barg, mgr Beata Bejda, prof. dr hab. Zbigniew Domosławski, mgr Małgorzata Kuniewska-Kaucz, dr inż. Grażyna Szajerka, 
prof. dr hab. Wanda Wojtkiewicz-Rok, dr Igor Wolniakowski, mgr inż. Adam Zadrzywilski, dr Krzysztof Zimmer

Adres redakcji: ul. Chałubińskiego 6a, tel./fax: 071 784 00 32   Druk: ARGI   Nakład: 500 egz. 

Fot. Adam Zadrzywilski

1 września w Sali Senatu AM odbyła się konferencja prasowa, na której JM Rektor prof. Ryszard Andrzejak, 

u progu rozpoczęcia nowego roku akademickiego, przedstawił zespół rektorsko-dziekański, z którym będzie 

współpracował przez najbliższe 4 lata. JM Rektor wyraził nadzieję, że będą to lata bardzo owocne dla naszej 

Akademii, zwieńczone nie tylko całkowitym zakończeniem budowy Centrum Klinicznego przy ul. Borowskiej, 

ale i wybudowaniem Nowej Farmacji.

Profesorowie R. Podemski, A. Milewicz, A. Steciwko i M. Sąsiadek przedstawili informacje na temat nauko-

wych wydarzeń, które odbędą się we wrześniu:

XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (PTN), 

XV Kongres Europejskiego Szczytu – European Summit – Age Related Diseases, 

III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, 

33. Europejski Kongres i 17. Zaawansowany Kurs Europejskiego Towarzystwa Neuroradiologicznego. 

Znaczną część konferencji zdominowała jednak sprawa przetargu na aparaturę anestezjologiczną dla oddziału 

intensywnej terapii w Centrum Klinicznym przy ul. Borowskiej. Rektor przedstawił swoje stanowisko w tej spra-

wie. Na pytania dziennikarzy odpowiadali: JM Rektor, dyrektor Zarządu Inwestycji AM mgr Andrzej Kochan,  

prof. Andrzej Kübler oraz Prorektor ds. Klinicznych Jerzy Rudnic ki, prof. nadzw.

Fot. Adam Zadrzywilski


