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Będą środki na Centrum Kliniczne 

przy ul. Borowskiej, a zakończenie budowy 

jest przewidziane na 2011 rok

Ryszard Andrzejak

Rektor AM

Nadzieja i Wdzięczność to moje 

główne uczucia po listopadowej de-

cyzji Sejmowej Komisji Finansów 

Publicznych o wydłużeniu czasu re-

alizacji inwestycji wieloletniej „Cen-

trum Kliniczne AM we Wrocławiu” 

o 2 lata i przyznaniu do zaplano-

wanych 36 900 000 zł na 2009 rok 

dodatkowych 110 000 000 zł (po 

55 000 000 zł na lata 2010 i 2011).

Od blisko 3 lat wiedzieliśmy, 

po przeprowadzonej z końcem 

2005 roku inwentaryzacji w Centrum 

Klinicznym AM przy ul. Borowskiej, 

że zwiększenie dotacji o kwoty wy-

nikające z tzw. odrolnienia grun-

tów i zaniżonego podatku VAT nie 

wystarczą na dokończenie naszej 

inwestycji. Przeszacowana wartość 

inwestycji na podstawie paragrafu 

21 ust. 1 Rozporządzenia Rady Mi-

nistrów z 03.07.2006 roku wyniosła 

645 618 000 zł (na 2008 rok). Według 

naszych wyliczeń do zakończenia in-

westycji brakowało 180 600 000 zł, 

w tym na roboty budowlano-monta-

żowe 75 030 000 zł. Podczas wizyta-

cji budowy odbytej w trakcie wyjaz-

dowego posiedzenia Stałej Sejmowej 

Podkomisji ds. Kontroli Realizacji 

Budżetu w dniu 11.09.2009 roku za-

jęliśmy stanowisko o konieczności: 

wydłużenia cyklu inwestycyjnego 

o 2 lata, tj. 2010 i 2011 oraz powtór-

nego zweryfi kowania zbiorczego ze-

stawienia kosztów budowy. Wskazy-

waliśmy na nierealność zakończenia 

inwestycji przy planowanej do przy-

znania początkowo kwocie tylko 

28 000 000 zł. Nie tracąc nadziei na 

pozytywne załatwienie sprawy, Se-

nat AM we Wrocławiu zadeklarował 

gotowość współuczestniczenia w fi -

nansowaniu wydatków majątkowych 

(wyposażenia) po sprzedaży majątku 

nieruchomego przy ul. Poniatow-

skiego 2, na kwotę nie wyższą niż 

20 000 000 zł. Ponownie przedstawi-

liśmy nowy koszt inwestycji według 

7 grup rodzajowych, oczekując przy-

znania łącznie 180 600 000 zł w roz-

biciu na lata: 2009 r. – 70 600 000 zł; 

2010 r. – 83 300 000 zł; 2011 r. – 

26 700 000 zł. 

Decyzją Sejmowej Komisji Fi-

nansów Publicznych, otrzymaliś-

my 146 900 000 zł w rozbiciu: na 

2009 r. – 36 900 000 zł, 2010 r. – 

55 000 000 zł; 2011 r. – 55 000 000 zł. 

Z prostego wyliczenia widać, że bra-

kuje 33 700 000 zł, a po odliczeniu 

20 000 000 zł nadal brakuje… cho-

ciaż już tylko 13 700 000 zł. 

Trochę żal, że nie otrzymaliśmy 

pełnej brakującej kwoty do zakoń-

czenia inwestycji, ale i tak dominuje 

wdzięczność i radość z osiągniętego 

sukcesu.

Nadzieja i Wdzięczność 
to moje główne uczucia
 po listopadowej decyzji 

Sejmowej Komisji 
Finansów Publicznych 

o wydłużeniu czasu 
realizacji inwestycji 

wieloletniej 
„Centrum Kliniczne 
AM we Wrocławiu” 
o 2 lata i przyznaniu
 do zaplanowanych 

36 900 000 zł na 
2009 rok dodatkowych 

110 000 000 zł 
(po 55 000 000 zł na 

lata 2010 i 2011)
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I. Źródła fi nansowania 

projektów naukowo-dydak-

tyczno-badawczych na 

uczelniach wyższych

Na rozwój infrastruktury badaw-

czej, naukowej oraz dydaktycznej 

Akademia Medyczna pozyskuje 

środki fi nansowe z następujących 

obszarów wsparcia europejskiego:

– Funduszy Strukturalnych,

– Funduszu Spójności,

– Środki fi nansowe z Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego.

1.1. Fundusze Strukturalne

a) Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego (EFRR)

Środki fi nansowe przyznawane 

w okresach programowania 2004–

–2006 i 2007–2013 na rozbudowę 

infrastruktury podnoszącej poziom 

życia w regionie, takie jak: budowa 

i modernizacja szkół wyższych, za-

kup sprzętu dydaktycznego w celu 

podniesienia poziomu i jakości usług 

edukacyjnych, badania naukowe 

i rozwój technologiczny.

Wymagana jest spójność i skoor-

dynowanie 16. Regionalnych Pro-

gramów Operacyjnych z działaniami 

podejmowanymi w ramach pozosta-

łych programów operacyjnych, aby 

zapewnić efekt synergii;

b) Europejski Fundusz Społeczny 

(EFS)

Środki fi nansowe przyznawane 

w okresach programowania (2004–

–2006 i 2007–2013) na wsparcie 

polityki społecznej, polegające na 

przeciwdziałaniu bezrobociu i sta-

Projekty Europejskie 

Akademii Medycznej we Wrocławiu*

Halina Milnerowicz

Prorektor ds. Rozwoju Uczelni

łym rozwijaniu kompetencji osób 

pracujących. Finansowanie działań 

(szkoleń, kursów, praktyk zawodo-

wych) mających na celu aktywizację 

zawodowo różnych grup społecz-

nych, które mają utrudniony dostęp 

do rynku pracy ze względu na niskie 

kwalifi kacje bądź trudną sytuację 

życiową (osoby niepełnosprawne, 

młodzież, kobiety, osoby długotrwa-

le bezrobotne, uchodźcy, alkoholicy, 

bezdomni). Z Europejskiego Fundu-

szu Społecznego są fi nansowane stu-

dia podyplomowe, kursy językowe 

i szkolenia dla osób zatrudnionych 

oraz chcących podnosić swoje kwa-

lifi kacje zawodowe.

1.2. Fundusz Spójności

Fundusz Spójności nie jest fundu-

szem strukturalnym, ale Unia Eu-

ropejska z jego wykonania realizuje 

cele swojej polityki. Fundusz wzmac-

nia sferę społeczną i gospodarczą 

Unii przez fi nansowanie dużych 

projektów (wartość powyżej 10 mi-

lionów euro) tworzących spójną ca-

łość z zakresu ochrony środowiska 

i infrastruktury transportowej. 

1.3. Środki fi nansowe 

z Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego

Środki fi nansowe przyznawane 

w ramach: Mechanizmu Finansowe-

go EOG oraz Norweskiego Mecha-

nizmu Finansowego, darczyńcami 

są trzy państwa EFTA (Europejskie 

Stowarzyszenie Wolnego Handlu) – 

Norwegia, Islandia i Liechtenstein, 

które razem z UE współtworzą Eu-

ropejski Obszar Gospodarczy. Pro-

jekty fi nansowane z ww. źródeł są 

związane m.in. z opieką zdrowotną 

oraz współpracą i szkoleniami, i są 

wykorzystywane na przedsięwzięcia 

realizowane w ramach określonych 

priorytetów w okresie 2004–2009.

II. Instytucje współpracujące 

z Akademią Medyczną

1. Wrocławski Medyczny Park 

Naukowo-Technologiczny 

Sp. z o.o. (WMPNT)

w którym udziały ma:
–  Akademia Medyczna (59,8%), 

–  Gmina Wrocław (8%), 

–  Instytut Zarządzania i Samorząd-

ności Sp. z o.o. (32,2%). 

2. Instytut Zarządzania i Samo-

rządności Sp. z o.o. (IZiS)

WMPNT i IZiS prowadzą działal-

ność z zakresu:

–  usług doradczych dotyczących 

tworzenia i rozwoju nowych 

przedsiębiorstw w ramach funk-

cjonującego Inkubatora Przedsię-

biorczości,

–  usług transferu technologii oraz 

przekształcania wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych 

w innowacje technologiczne po-

przez Medyczne Centrum Trans-

feru Technologii,

–  udostępniania przedsiębiorcom 

pomieszczeń oraz infrastruktury 

technicznej na prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej,

–  usług doradczych związanych 

z pomocą przy pozyskaniu środ-
                                     

* Materiały zebrane przez Dział ds. Projektów Europejskich.
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ków unijnych, w tym usług zwią-

zanych z przygotowaniem doku-

mentacji aplikacyjnej.

III. Jednostki koordynujące 

projekty europejskie 

Akademii Medycznej

Dział ds. Projektów Europejskich 

– jednostka administracyjna Aka-

demii Medycznej powołana 1 lipca 

2008 r. do realizacji następujących 

zadań:

–  poszukiwania źródeł i środków 

z funduszy europejskich,

–  konsultacji z zakresu przygotowa-

nia i składania wniosków o dofi nan-

sowanie z funduszy europejskich,

–  weryfi kacji dokumentacji oraz 

składania wniosków, 

–  przygotowania i koordynowania 

projektów współfi nansowanych 

ze środków europejskich, 

–  zarządzania oraz rozliczania pro-

jektów fi nansowanych z funduszy 

europejskich, w tym: zawieranie 

umów, zlecanie wykonania okreś-

lonych zadań,

–  informowania władz Uczelni o za-

grożeniach realizacji projektów,

–  sporządzania zestawień i analiz 

dotyczących projektów europej-

skich Akademii Medycznej na po-

trzeby władz Uczelni, 

–  obsługi podmiotów kontrolują-

cych realizację programów fi nan-

sowanych ze źródeł europejskich.

IV. Finansowanie 

Akademii Medycznej 

ze źródeł europejskich

Akademia Medyczna we Wro-

cławiu pozyskuje środki fi nansowe 

z obszarów wsparcia europejskiego 

na rozwój infrastruktury badawczej, 

naukowej, dydaktycznej oraz na 

wzmocnienie potencjału i możliwo-

ści systemu edukacyjnego na wszyst-

kich etapach kształcenia. W latach 

2004–2006 Uczelnia realizowała na-

stępujące projekty europejskie:

1. „Utworzenie Ośrodka Badaw-

czo-Naukowo-Dydaktycznego 

Chorób Otępiennych w Ści-

nawie” – projekt był realizowany 

w ramach Zintegrowanego Pro-

gramu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego (ZPORR), 

Priorytet I. „Rozbudowa i mo-

dernizacja infrastruktury służącej 

wzmacnianiu konkurencyjności re-

gionów”

Działanie 1.3. „Regionalna infra-

struktura społeczna”

Podziałanie 1. „Regionalna infra-

struktura edukacyjna”

Projekt polegał na przebudo-

wie budynku w Ścinawie przy ulicy 

Świerczewskiego 12 w celu urucho-

mienia w nim pierwszego w Polsce 

Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dy-

daktycznego Chorób Otępiennych 

na potrzeby Klinik Neurologii i Psy-

chiatrii Akademii Medycznej we 

Wrocławiu. Ośrodek prowadzi dzia-

łalność dydaktyczną i badania na-

ukowe nad chorobami otępiennymi 

(głównie chorobą Alzheimera) oraz 

skutecznymi metodami kształcenia 

opiekunów dla osób chorych na cho-

roby otępienne. 

Dzięki realizacji ww. Projektu 

Ośrodek w Ścinawie rozpoczął dzia-

łalność i zawarł umowę z NFZ.

2. „Asystent osoby starszej o 

różnym stopniu niepełno-

sprawności” – projekt był re-

alizowany w ramach Zintegro-

wanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego (ZPORR), 

Priorytet II. „Wzmocnienie rozwo-

ju zasobów ludzkich w regionach”

Działanie 2.4. „Reorientacja zawo-

dowa osób zagrożonych procesami 

restrukturyzacyjnymi”

Projekt miał na celu przygotowanie 

benefi cjentów ostatecznych do za-

wodu asystenta osoby starszej o róż-

nym stopniu niepełnosprawności, 

a skierowany był do pracowników 

służby zdrowia zagrożonych utratą 

pracy z powodu procesów restruk-

turyzacyjnych. Do realizacji projek-

tu zaangażowano wykwalifi kowaną 

i doświadczoną kadrę specjalistów 

z całego kraju z geriatrii, psychologii 

i rehabilitacji, dzięki której był zapew-

niony wysoki poziom edukacyjny.

3. „Od absolwenta do mikro-

przedsiębiorcy” – projekt był 

realizowany w ramach Zintegro-

wanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego (ZPORR), 

Priorytet II. „Wzmocnienie rozwo-

ju zasobów ludzkich w regionach”

Działanie 2.5. „Promocja przedsię-

biorczości”

Projekt był skierowany do ab-

solwentów Akademii Medycznej, 

którzy odbyli staż i zdobyli wszel-

kie niezbędne uprawnienia do wy-

konywania zawodu i jednocześnie 

nie byli zarejestrowani jako osoby 

bezrobotne, a także nie byli właści-

cielami przedsiębiorstwa i nie pro-

wadzili działalności gospodarczej 

po 1 stycznia 2004 r. Celem Projektu 

było kompleksowe i bezpłatne prze-

szkolenie takich osób z zakresu za-

gadnień związanych z założeniem 

i prowadzeniem własnej działalności 

gospodarczej oraz zapewnienia im 

wsparcia fi nansowego w pierwszym 

okresie prowadzenia działalności.

V. Projekty europejskie 

w Akademii Medycznej 

realizowane obecnie

W okresie programowania 2007–

–2013 jest planowana realizacja kil-

kunastu projektów europejskich. 

Niżej przedstawiono projekty, w re-

alizacji których uczestniczy obecnie 

Dział ds. Projektów Europejskich.

1. „Ochrona przed próchnicą wy-

rzynających się zębów pierw-

szych trzonowych u dzieci”
Program: Norweski Mechanizm Fi-

nansowy i Mechanizm Finansowy Eu-

ropejskiego Obszaru Gospodarczego

Priorytet: 2.5. Opieka zdrowotna 

i opieka nad dzieckiem

Wartość projektu: 304.866,00 EUR 

= 1.200.014 PLN (wg kursu Euro 

z IV 2007)

Wkład własny: 45.730,00 EUR 

= 180.002,00 PLN 

Dofi nansowanie: 259.136,00 EUR 

= 1.020.011,00 PLN (85%) 

Realizacja: złożono wniosek apli-

kacyjny, projekt na liście projektów 

rekomendowanych 

Okres realizacji: 01.2009–04.2011 

Kierownik projektu: prof. dr hab. 

Urszula Kaczmarek, kierownik Ka-

tedry Stomatologii Zachowawczej 

i Dziecięcej. 
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Celem projektu jest redukcja 

częstotliwości i intensywności wy-

stępowania próchnicy w zębach 

pierwszych trzonowych u dzieci. 

Środki fi nansowe przeznaczone 

na: zakup niezbędnego sprzętu (uni-

ty stomatologiczne, sterylizatory, 

lampy LED; wyposażenie multime-

dialne sali służącej do edukacji proz-

drowotnej) na potrzeby realizacji 

działań profi laktycznych i wczesne-

go wykrywania próchnicy w zębach 

pierwszych stałych trzonowych 

u dzieci; edukację prozdrowotną. 

Wydatki uczelni na przygotowanie 

dokumentacji aplikacyjnej: 58.560,00 

PLN

Opracowanie dokumentacji: 

Wrocławski Medyczny Park Na-

ukowo-Technologiczny Sp. z o.o. 

(WMPNT).

2. „Program rozwoju Akademii 

Medycznej we Wrocławiu”
Program: Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki

Priorytet: 4. Szkolnictwo Wyższe 

i Nauka

Działanie: 4.1. Wzmocnienie 

i rozwój potencjału dydaktycznego 

uczelni oraz zwiększenie liczby ab-

solwentów kierunków o kluczowym 

znaczeniu dla gospodarki opartej na 

wiedzy

Wartość projektu: 9.847.759,56 

PLN 

Wkład własny: 0,00 PLN 

Dofi nansowanie: 9.847.759,56 

PLN (100%)

Realizacja: 07.10.2008 r. – pod-

pisanie umowy o dofi nansowanie, 

10.10.2008 r. – wpływ zaliczki na ra-

chunek bankowy Uczelni

Okres realizacji: 01.08.2008–

–30.12.2011

Projekt składa się z 5 zadań: 

–  staże i stypendia dla doktoran-

tów i postdoców – osoba od-

powiedzialna: dr hab. Grażyna 

Bednarek-Tupikowska, prof AM 

– dziekan Wydziału Lekarskiego 

Kształcenia Podyplomowego, 

–  organizacja studiów podyplo-

mowych „Analityka medyczna” 

– osoba odpowiedzialna: dr hab. 

Kazimierz Gąsiorowski, prof. AM 

– dziekan Wydziału Farmaceu-

tycznego z Oddziałem Analityki 

Medycznej,

–  organizacja kursu e-learningo-

wego „Postępy w stomatologii”: 

kursy internetowe dla lekarzy sto-

matologów i dentystów – osoba 

odpowiedzialna: prof. dr hab. Ur-

szula Kaczmarek, kierownik Kate-

dry Stomatologii Zachowawczej 

i Dziecięcej, 

–  utworzenie Akademickiego Biu-

ra Karier – pomoc doradcy pracy, 

techniki rekrutacji i poszukiwania 

pracy, pośrednictwo pracy, warsz-

taty, szkolenia, kursy, osoba odpo-

wiedzialna: dr hab. Bernard Pana-

szek, prof. AM, kierownik Katedry 

i Kliniki Chorób Wewnętrznych 

i Alergologii, 

–  szkolenia dla kadry akademickiej. 

Wydatki uczelni na przygoto-

wanie dokumentacji aplikacyjnej: 

234.240,00 PLN

Opracowanie dokumentacji: 

Wrocławski Medyczny Park Na-

ukowo-Technologiczny Sp. z o.o. 

(WMPNT).

3. „Zakup nowoczesnej apara-

tury naukowo-badawczej na 

potrzeby Centrum Dosko-

nałości Wydziału Farmaceu-

tycznego”
Program: Regionalny Program 

Operacyjny dla Województwa Dol-

nośląskiego

Priorytet: 1. Wzrost konkurencyj-

ności dolnośląskich przedsiębiorstw

Działanie: 1.4. Infrastruktura 

wspierająca innowacyjność i przed-

siębiorczość w regionie

Wartość projektu: 3.383.636,00 

PLN

Wkład własny: 507.545,00 PLN 

Dofi nansowanie: 2.876.091,00 

PLN (85%)

Realizacja: w trakcie przygotowa-

nia dokumentacji aplikacyjnej, na-

bór III kwartał 2009 r.

Okres realizacji: 01.01.2009–

–30.06.2009 

Kierownik projektu: dr hab. Kazi-

mierz Gąsiorowski, prof. AM – dzie-

kan Wydziału Farmaceutycznego 

z Oddziałem Analityki Medycznej

Celem projektu jest doposażenie 

Centrum Doskonałości Wydziału 

Farmaceutycznego w nowoczesną 

aparaturę naukowo-badawczą, co 

umożliwi nawiązanie współpra-

cy między Centrum Doskonałości 

Akademii Medycznej we Wrocławiu 

a przemysłem farmaceutycznym. 

Transfer wiedzy i technologii z nauki 

do przemysłu zdecydowanie zwięk-

szy współpracę między fi rmami 

i centrami badań.

Wydatki uczelni na przygotowanie 

dokumentacji aplikacyjnej: 58.560,00 

PLN

Opracowanie dokumentacji: Wro-

cławski Medyczny Park Naukowo-

-Technologiczny (WMPNT). 

4. „Zintegrowane Centrum Dy-

daktyczne Wrocławskiej Aka-

demickiej Stomatologii. Za-

kup nowoczesnego sprzętu 

dydaktycznego na potrzeby 

Wydziału Lekarsko-Stomato-

logicznego Akademii Medycz-

nej im. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu”
Program: Regionalny Program 

Operacyjny dla Województwa Dol-

nośląskiego

Priorytet: 7. Rozbudowa i moder-

nizacja infrastruktury edukacyjnej 

na Dolnym Śląsku

Działanie: 7.1. Rozwój infrastruk-

tury szkolnictwa wyższego

Wartość projektu: 4.406.760,00 

PLN 

Wkład własny: 1.326.298,00 PLN 

(30,10%)

Dofi nansowanie: 3.080.462,00 

PLN (69,90%)

Realizacja: nabór wniosków do 

dnia 05.11.2008 r.

Okres realizacji: 01.01.2009–

–30.06.2009

Projekt przygotował dr hab. To-

masz Konopka, prof. AM, kierow-

nikiem projektu jest dr hab. Beata 

Kawala – dziekan Wydziału Lekar-

sko-Stomatologicznego Akademii 

Medycznej we Wrocławiu

Celem projektu jest sfinanso-

wanie:

–  zakupu nowoczesnych unitów 

stomatologicznych oraz częścio-

wa wymiana obecnej infrastruk-

tury dydaktyczno-naukowej na 
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Wydziale Lekarsko-Stomatolo-

gicznym, 

–  zakupu 12 nowych zestawów 

komputerowych w celu uspraw-

nienia pracy Biblioteki, jak rów-

nież stworzenia możliwości 

kształcenia w nowoczesnych wa-

runkach oraz rozpoczęcie pro-

wadzenia zajęć pt. „Innowacyj-

ne technologie informacyjne w 

kształceniu nowoczesnego leka-

rza dentysty”.

Wydatki uczelni na przygoto-

wanie dokumentacji aplikacyjnej: 

58.560,00 PLN 

Opracowanie dokumentacji: 

Wrocławski Medyczny Park Na-

ukowo-Technologiczny Sp. z o.o. 

(WMPNT). 

5. „Zintegrowane Centrum Ba-

dawcze Innowacyjnych Tech-

nologii Biomedycznych”
Program: Program Operacyjny In-

nowacyjna Gospodarka

Priorytet: 2. Infrastruktura sfery 

B+R 

Działanie: 2.1. Rozwój ośrodków 

o wysokim potencjale badawczym

Wartość projektu: 45.854.911,65 

PLN, w tym pozostałe wydatki pro-

jektu: 723.636,45 PLN (dotyczy spo-

rządzenia dokumentacji aplikacyj-

nej projektu oraz prac związanych 

z przygotowaniem placu pod budo-

wę Centrum)

Wkład własny: 0,00 PLN 

Dofi nansowanie: 45.131.275,20 

PLN (100%)

Realizacja: złożono wniosek o do-

fi nansowanie

Okres realizacji: 06.2008–12.2011

Kierownik projektu: dr Dariusz 

Biały, Katedra i Klinika Kardiologii 

Celem projektu jest pozyska-

nie funduszy na budowę ośrodka 

o dużym potencjale badawczym – 

Zintegrowanego Centrum Badaw-

czego Innowacyjnych Technologii 

Biomedycznych, umożliwiającego 

prowadzenie wysokiej jakości ba-

dań z zakresu biotechnologii, na-

notechnologii, zaawansowanych 

technologii medycznych (procedur, 

materiałów, diagnostyki, leków) 

oraz optoelektroniki i nowych ma-

teriałów.

Wydatki uczelni na przygoto-

wanie dokumentacji aplikacyjnej: 

375.150,00 PLN

Opracowanie dokumentacji: Kon-

sorcjum: WMPNT + IZiS. 

6. „Budowa i wyposażenie 

Ośrodka Badawczo-Nauko-

wo-Dydaktycznego Dolnoślą-

skiej Farmacji we Wrocławiu”
Program: Regionalny Program 

Operacyjny dla Województwa Dol-

nośląskiego

Priorytet: 7. Rozbudowa i moder-

nizacja infrastruktury edukacyjnej 

na Dolnym Śląsku

Działanie: 7.1. Rozwój infrastruk-

tury szkolnictwa wyższego

Wartość projektu: 68.896.695,00 

PLN 

Wkład własny: 34.214.250,00 PLN 

(29.09.2008 złożono wniosek o 

dofi nansowanie do Ministerstwa 

Zdrowia)

Dofi nansowanie: 34.682.445,00 PLN 

(50,34% kosztów kwalifi kowalnych)

Realizacja: preumowa nr 

UP/IWIPK/DRPO/0292/2/08 – 

29.01.2008, aneks – 23 lipca 2008 r., 

30 września 2008 r. złożono wniosek 

o dofi nansowanie 

Okres realizacji: 12.2007–11.2011 

Kierownik projektu: pełnomocnik 

ds. przygotowania projektu dr hab. Ka-

zimierz Gąsiorowski, prof. AM – dzie-

kan Wydziału Farmaceutycznego

Projekt dotyczy budoway dwóch 

obiektów z przeznaczeniem na funk-

cje naukowo-badawczo-dydaktyczne 

oraz obiektu zaplecza technicznego 

(budynek stacji trafo). Wyposażenie 

w nowoczesny sprzęt laboratoryjny i 

teletechniczny

Wydatki uczelni na przygoto-

wanie dokumentacji aplikacyjnej: 

397.985,96 PLN

Opracowanie dokumentacji: Kon-

sorcjum WMPNT + IZiS 

7. „Budowa Zintegrowanego 

Centrum Edukacji i Innowa-

cji Wydziału Farmaceutycz-

nego Akademii Medycznej we 

Wrocławiu”
Program: Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko na lata 

2007–2013

Priorytet: 13. Infrastruktura szkol-

nictwa wyższego

Działanie: 13.1. Infrastruktura 

szkolnictwa wyższego

Wartość projektu: 125.922.385,85 

PLN (wydatki niekwalifi kowalne 

46.862.385,85 PLN) (planowane zło-

żenie wniosku o dofi nansowanie do 

Ministerstwa Zdrowia) 

Wkład własny: 0,00 PLN

Dofi nansowanie: 79.060.000,00 

PLN (100%)

Realizacja: 06.06.2008 (preumo-

wa), planowane złożenie wniosku 

o dofi nansowanie w terminie do 

31.12.2008

Okres realizacji: 12.2007– 03.2012

Pełnomocnikiem Rektora ds. przy-

gotowania projektu jest dr hab. Kazi-

mierz Gąsiorowski, prof. AM – dzie-

kan Wydziału Farmaceutycznego 

z Oddziałem Analityki Medycznej 

we Wrocławiu 

Projekt dotyczy budowy Zin-

tegrowanego Centrum Edukacji 

i Innowacji Wydziału Farmaceu-

tycznego Akademii Medycznej we 

Wrocławiu, w którym swoją siedzi-

bę będzie miał Wydział Farmaceu-

tyczny oraz wyposażenie Centrum 

w nowoczesny sprzęt laboratoryjny 

i teletechniczny. Projekt ma na celu 

ulepszenie i poprawę dostępności do 

laboratoriów oraz sal wykładowych 

studentom oraz kadrze naukowej 

Wydziału Farmaceutycznego

Wydatki uczelni na przygoto-

wanie dokumentacji aplikacyjnej: 

227.939,92 PLN

Opracowanie dokumentacji: Kon-

sorcjum WMPNT + IZiS. 

8. „Wyposażenie Centrum Ra-

townictwa Medycznego Aka-

demii Medycznej im Piastów 

Śląskich we Wrocławiu”
Program: Program Operacyjny In-

frastruktura i Środowisko

Priorytet: 12. Bezpieczeństwo 

zdrowotne i poprawa efektywności 

systemu ochrony zdrowia 

Działanie: 12.1. Rozwój systemu 

ratownictwa medycznego 

Wartość projektu: szacowana war-

tość 11.785.191 PLN 

Wkład własny: 3.535.557,30 PLN 
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Dofi nansowanie: 8.249.633,70 PLN 

(70%)

Realizacja: dokumentacja aplika-

cyjna w przygotowaniu, planowane 

złożenie wniosku do 30 listopada 

2008 r.

Okres realizacji: 04.2009– 06.2010 

Kierownik projektu: prof. dr hab. 

Juliusz Jakubaszko, kierownik Kate-

dry Medycyny Ratunkowej

Projekt dotyczy zakupu niezbęd-

nego sprzętu ratownictwa medycz-

nego. Realizacja tych zamierzeń bę-

dzie miała istotny wpływ na wzrost 

bezpieczeństwa zdrowotnego miesz-

kańców regionu

Wydatki uczelni na przygotowanie 

dokumentacji aplikacyjnej: 5.596,00 

PLN.

Opracowanie dokumentacji: Dział 

ds. Projektów Europejskich (AU) 

– Akademia Medyczna im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu.

9. „Zakup nowoczesnego sprzę-
tu na potrzeby Akademii Me-
dycznej im. Piastów Śląskich 
we Wrocławiu”

Program: Regionalny Program 

Operacyjny dla Województwa Dol-

nośląskiego 

Priorytet: 7. Rozbudowa i moder-

nizacja infrastruktury edukacyjnej 

na Dolnym Śląsku 

Działanie: 7.1. Rozwój infrastruk-

tury szkolnictwa wyższego 

Wartość projektu: szacowana war-

tość 8.422.054,00 PLN 

Wkład własny: 2.526.616,00 PLN 

(30% wartości projektu) 

Dofi nansowanie: 5.895.438,00 PLN 

(70% wartości projektu)

Realizacja: dokumentacja aplikacyj-

na w przygotowaniu, planowane zło-

żenie wniosku do 5 listopada 2008 r.

Okres realizacji: 03.2009–05.2010

Realizuje Dział ds. Projektów Eu-

ropejskich 

Celem projektu jest polepszenie 

i unowocześnienie infrastruktury 

służącej prowadzeniu działalności 

dydaktycznej, rozwojowej i nauko-

wo-badawczej na Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu przez zakup 

dydaktycznego sprzętu medycznego, 

informatycznego oraz wymaganego 

oprogramowania

Wydatki uczelni na przygotowanie 

dokumentacji aplikacyjnej: 0,00 PLN

Opracowanie dokumentacji: Dział 

ds. Projektów Europejskich (AU) 

– Akademia Medyczna im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu

Podsumowanie

1. Realizacja części z projektów wy-

maga zarówno wkładu własnego 

Uczelni, jak i wydatkowania środ-

ków przed uzyskaniem dofi nanso-

wania.

2. Refundowanie zwrotu poniesionych 

wydatków w większości projektów.

3. Tylko w części projektów uzyskuje 

się zaliczkę na poczet przyszłych 

wydatków: 

– Projekt nr 1: Ochrona przed 

próchnicą wyrzynających się zę-

bów pierwszych trzonowych 

u dzieci,

– Projekt nr 2: Program Rozwoju 

Akademii Medycznej we Wro-

cławiu (zaliczka I transza w dniu 

10.10.2008 r. wpływ na wydzielo-

ny rachunek bankowy w kwocie 

1.200.000,00 PLN),

– Projekt nr 5: Zintegrowane Cen-

trum Badawcze Innowacyjnych 

Technologii Biomedycznych.

Aplikacja o ogromne środki 

wymaga nakładów fi nansowych 

i rzeczowych, które muszą zostać 

zapewnione przez Akademię Me-

dyczną do prawidłowej realizacji 

projektów fi nansowanych ze źródeł 

europejskich.

Wartości w tys. zł 

Numer projektu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Razem

Wartość 

projektu
1 200,01 9 847,76 3 383,64 4 406,76 45 854,91 68 896,70 125 922,39 10 000,00 8 422,05 277 934,22

Wpływy środków 

europejskich
1 020,01 9 847,76 2 876,09 3 080,46 45 131,28 34 682,45 79 060,00 7 000,00 5 895,44 188 593,48

Środki z AM

Wkład własny 180,00 0,00 507,55 1 326,30 0,00 34 214,25 0,00 3 000,00 2 526,62 41 754,71

Dokumentacja 

aplikacyjna
58,56 234,24 58,56 58,56 375,15 397,99 227,94 5,60 0,00 1 416,59

Wydatki nie-

kwalifi kowalne
0,00 0,00 0,00 0,00 723,64 0,00 46 862,39 0,00 0,00 47 586,02

Łączne 

wydatki AM
238,56 234,24 566,11 1 384,86 1 098,79 34 612,24 47 090,33 3 005,60 2 526,62 90 757,33

Kto przygotowy-

wał dokumentację
WMPNT WMPNT WMPNT WMPNT

Kon-

sorcjum 

WMPNT 

+ IZiS

Kon-

sorcjum 

WMPNT 

+ IZiS

Konsorcjum 

WMPNT 

+ IZiS

AM AM

Wydatki i wpływy związane z projektami europejskimi realizowanymi 

w Akademii Medycznej w latach 2007–2013
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Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Akademii Medycznej we Wrocławiu

w roku akademickim 2007/2008

Grażyna Bednarek-Tupikowska 

dziekan Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego

Wydział Lekarski Kształcenia Po-

dyplomowego (WLKP) utworzono 

w 1992 r. W minionym roku WLKP 

obchodził 15. rocznicę powstania. 

W skład Wydziału wchodzi: 

30 katedr, 27 klinik, 7 zakładów, 

2 samodzielne pracownie: Neu-

roelektrofi zjologii Klinicznej oraz 

Monitorowania Zakażeń u Osób 

Uzależnionych. Na WLKP jest za-

trudnionych 409 pracowników, 

w tym 336 nauczycieli akademickich, 

a wśród nich 42 z tytułem naukowym 

profesora, 44 doktorów habilitowa-

nych – 17 na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego oraz 27 na stanowi-

sku adiunkta. Wydział zatrudnia 317 

pomocniczych pracowników nauki, 

wśród nich 194 adiunktów i 64 asy-

stentów (35 ma stopień dr n. med.). 

Na stanowiskach dydaktycznych 

jest zatrudnionych 16 starszych wy-

kładowców i 3 wykładowców oraz 

73 pracowników niebędących na-

uczycielami akademickimi. 

Zadania statutowe WLKP

Do statutowych zadań Wydziału 

Lekarskiego Kształcenia Podyplo-

mowego należy: prowadzenie szko-

lenia obowiązkowego lekarzy do 

specjalizacji, prowadzenie studiów 

3. stopnia (doktoranckich), szkolenie 

przeddyplomowe studentów Wy-

działu Lekarskiego oraz wszystkich 

innych Wydziałów Uczelni (obsługę 

administracyjną prowadzą odpo-

wiednie dziekanaty), praca naukowa 

oraz praca organizacyjna.

WLKP realizuje bezpłatne, obo-

wiązkowe kursy do specjalizacji 

dla lekarzy. W minionej kadencji 

wprowadzono elektroniczny system 

rejestracji lekarzy na kursy, który 

znacznie usprawnił pracę i jest bar-

dzo dobrze oceniany przez osoby 

rejestrujące się na kursy. W 2007 r. 

odbyło się 114 kursów obowiązko-

wych. Przeszkolono na nich 2418 

lekarzy. Przeprowadzono jedynie 6 

kursów doskonalących, a większość 

szkolenia doskonalącego przejęła 

Dolnośląska Izba Lekarska. Podob-

nie jest w innych województwach, 

gdzie Izby Lekarskie przejmują szko-

lenie doskonalące lekarzy. 

W bieżącym roku niektóre jed-

nostki podjęły kroki zmierzające do 

zwiększenia liczby specjalistów przez 

organizowanie kursów specjalizacyj-

nych w ramach projektu współfi nan-

sowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego „Kształce-

nie w ramach procesu specjalizacji 

lekarzy defi cytowych specjalności, 

tj. onkologów, kardiologów, lekarzy 

medycyny pracy” w specjalnościach 

uznanych przez CMKP za defi cytowe. 

Studia doktoranckie

W minionym roku akademickim 

na studiach doktoranckich kształ-

ciło się 216 osób, wśród nich 159 

na studiach stacjonarnych i 57 na 

niestacjonarnych. 19 uczestników 

studiów doktoranckich ukończyło 

studia i otrzymało stopień nauko-

wy, 14 otrzymało stopień doktora 

później – już po zakończeniu okresu 

studiów.

W wyniku przeprowadzonej wio-

sną br. rekrutacji na studia dokto-

ranckie na rok akademicki 2008/2009 

przyjęto 56 osób do 36 jednostek 

AM. Pozostały 22 wolne miejsca 

w 17 jednostkach. Brak możliwości 

jednoczesnego odbywania specjali-

zacji w trybie rezydenckim i studiów 

doktoranckich powoduje, że znaczna 

część doktorantów rezygnuje ze stu-

diów po uzyskaniu etatu rezydenc-

kiego. Zakaz zatrudnienia w pełnym 

wymiarze czasu pracy w czasie odby-

wania studiów doktoranckich powo-

duje, że niektórzy kandydaci również 

rezygnują z tych studiów. W ostat-

nich latach obserwuje się mniejsze 

zainteresowanie studiami dokto-

ranckimi na rzecz etatów rezydenc-

kich, które są lepiej opłacane. Mając 

na uwadze pilną potrzebę poprawie-

nia sytuacji materialnej doktoran-

tów, władze rektorskie, dziekańskie 

wraz z Wrocławskim Medycznym 

Parkiem Naukowo-Technologicz-

nym zdobyły znaczące fundusze dla 

uczestników studiów doktoranckich 

na realizację projektu w ramach 

Priorytetu IV – Szkolnictwo Wyższe 

i Nauka – Wzmocnienie potencjału 

dydaktycznego dla Uczelni: „Pro-

gram rozwoju Akademii Medycznej 

we Wrocławiu”. Trwają intensywne 

prace formalne, aby jak najszybciej 

rozpocząć realizację tego projektu. 

Pojawiła się ponadto druga, moż-

liwość poprawy sytuacji doktoran-

tów. W lipcu br. została podpisana 

umowa z Urzędem Marszałkow-

skim na realizację drugiego projek-

tu: „Grant – wsparcie prac badaw-

czych poprzez stypendia naukowe 

dla doktorantów”. Mamy nadzieję, 

że uzyskane granty, a szczególnie 

pierwszy z nich, przyczynią się zna-

cząco do poprawy sytuacji mate-

rialnej niektórych, szczególnie tych 

najaktywniejszych, doktorantów. 

Stworzą także możliwość uczestnic-

twa w stażach naukowych polskich 

i zagranicznych. 
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Studia podyplomowe

Studia podyplomowe prowadzone 

przez WLKP to studia realizowane 

w Katedrze i Zakładzie Medycyny 

Społecznej oraz tzw. studia polsko-

-francuskie. 

Pierwsze z nich to:

– Menedżer Ochrony Zdrowia, które 

w 2007/2008 r. ukończyło 35 osób,

– Orzecznictwo i Ubezpieczenia, 

które ukończyło 30 osób,

– Zarządzenie i organizacja opie-

ki geriatrycznej, na które ogło-

szono nabór na rok akademicki 

2008/2009. 

Wydział współpracuje z Uniwer-

sytetem Ekonomicznym we Wro-

cławiu i Uniwersytetem Paryż 13 

w prowadzeniu studiów magister-

skich „Zarządzanie Instytucjami 

Opieki Zdrowotnej i Społecznej” na 

kierunku zarządzanie (specjalność 

– zarządzanie instytucjami opieki 

zdrowotnej i społecznej). Po rocznej 

przerwie studia te zostały wznowio-

ne w roku akademickim 2007/2008.

Są to studia magisterskie (2. stop-

nia), które w pierwszej edycji roz-

poczęło 38 studentów, a w bieżącym 

roku liczba studentów zwiększyła się 

do 50. Głównym prowadzącym jest 

Uniwersytet Ekonomiczny. Akade-

mia Medyczna współuczestniczy 

przez udział naszych wykładowców 

i działania organizacyjne. 

W okresie sprawozdawczym WLKP 

przeprowadził także nostryfi kację 

5 dyplomów ukończenia studiów 

wyższych lekarskich poza Polską. 

Szkolenie przeddyplomowe

Jednostki WLKP kształcą głównie 

studentów Wydziału Lekarskiego 

(49% zajęć dla studentów WL odby-

wa się w jednostkach WLKP), a tak-

że wszystkich pozostałych Wydzia-

łów naszej Uczelni. 

Awanse naukowe

W minionym roku akademickim 

na wniosek prof. dr. hab. Jerzego 

Czernika Wydział uchwalił wniosek, 

a Senat nadał tytuł doktora honoris 
causa naszej Uczelni profesorowi 

Danielowi Greer Young – emeryto-

wanemu profesorowi chirurgii dzie-

cięcej Uniwersytetu w Glasgow. 

W roku 2007/2008 pięciu pracow-

ników WLKP uzyskało tytuł profeso-

ra nauk medycznych. Stopień dokto-

ra habilitowanego nauk medycznych 

otrzymało 12 osób, a JM Rektor mia-

nował na stanowisko profesora nad-

zwyczajnego w Akademii Medycznej 

we Wrocławiu 7 adiunktów.

W minionym roku akademickim 

Rada Wydziału nadała 44 stopnie 

doktora nauk medycznych, wśród 

nich: 20 uczestnikom studiów dok-

toranckich, 14 osobom spoza AM 

(odpłatne przewody doktorskie), 

4 asystentom AM i 6 rezydentom. 

W toku były 153 przewody doktor-

skie, w tym 46 przewodów wszczęto 

w roku akademickim 2007/2008. 

Nauka na Wydziale 

W minionym roku jednostki 

WLKP prowadziły 46 grantów mi-

nisterialnych, a także granty „uczel-

niane”: w 2007 r. – 116, a do czerwca 

2008 r. – 101 grantów. Liczba gran-

tów MNiSW jest zbliżona do liczby 

w poprzednich latach, liczba grantów 

„uczelnianych” znacznie zmniejszy-

ła się w związku z podwyższeniem 

przez Uczelnię środków fi nanso-

wych na te granty. W 2007 r. prowa-

dzono 4, a w 2008 r. (do czerwca) – 5 

grantów międzynarodowych. 

Liczba uzyskanych punktów 

MNiSW i Impact Factor (IF) zwięk-

sza się stopniowo w ostatnich latach, 

co świadczy o wysokiej i stale wzra-

stającej aktywności naukowej pra-

cowników WLKP. 

W 2001 r. łączna punktacja KBN 

(MNiSW) wynosiła 2049,0 pkt, IF – 

99,355; w 2002 r. – 2655,5 pkt KBN, 

IF – 82,043; w 2003 r. – 3669,0 pkt 

KBN, IF – 175,501; a w 2004 r. – 

4857,0 pkt KBN, IF – 268,804. 

W 2005 r. opublikowano 670 prac 

w pismach polskich, 103 prace w 

pismach zagranicznych. Łączna 

punktacja opublikowanych prac bez 

streszczeń wyniosła 4387 KBN, su-

maryczny IF – 188,49.

W 2006 r. opublikowano 754 prace 

w pismach polskich, 124 w zagra-

nicznych. Punktacja prac wyniosła 

5748, sumaryczny IF – 255,697. 

W 2007 r. opublikowano 1466 prac 

w pismach polskich, 309 w pis-

mach zagranicznych; punktacja 

MNiSW – 5021,5, sumaryczny 

IF – 276,715. 

Do czerwca 2008 r. opublikowa-

no 414 prac w pismach polskich, 

199 w zagranicznych. Łączna punk-

tacja MNiSW wyniosła 2559, suma-

ryczny IF – 231,131. 

Są to najwyższe wskaźniki wśród 

Wydziałów Uczelni zarówno w prze-

liczeniu na Wydział, jak i na jedne-

go pracownika. Obserwuje się stały 

wzrost liczby prac opublikowanych w 

impaktowanych czasopismach mię-

dzynarodowych, co wskazuje na coraz 

wyższą jakość naszych prac i lepszą ich 

prezentację w nauce światowej. 

Kategoryzacja Wydziału

W ostatniej kategoryzacji w 2006 r. 

za wyniki pracy w latach 2001–2004 

Komisja Badań na Rzecz Rozwoju 

Nauki Rady Nauki przyznała nasze-

mu Wydziałowi najwyższą, tj. I kate-

gorię zaszeregowania, podobnie jak 

WL i WF naszej Uczelni. Następna 

kategoryzacja przypada na 2009 r.

Decyzją Ministra Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego Wydział Lekarski 

Kształcenia Podyplomowego otrzy-

mał środki fi nansowe na podstawo-

wą działalność statutową w 2007 r. 

– 2 539 600,00 PLN oraz do czerwca 

na 2008 r. – 2 733 300,00 PLN.

Władze dziekańskie przywiązują 

bardzo dużą wagę do rzetelnego przy-

gotowania dokumentacji do katego-

ryzacji Wydziału, co wymaga szcze-

gólnego zaangażowania społeczności 

akademickiej – kierowników jedno-

stek, Kolegium Dziekańskiego, a tak-

że pracowników dziekanatu.

Na początku nowego roku akade-

mickiego pragnę wyrazić zadowole-

nie z licznych awansów naukowych 

pracowników WLKP (12 habilitacji 

i 5 tytułów), zwiększenia liczby publi-

kacji naukowych, a szczególnie tych 

opublikowanych w renomowanych 

czasopismach o zasięgu międzyna-

rodowym i wysokim Impact Factor. 

Całej społeczności akademickiej 

naszej Uczelni życzę w roku aka-

demickim zadowolenia z pracy na-

ukowej, dydaktycznej, zawodowej 

i organizacyjnej. Życzę pomyślnej 

realizacji samych dobrych i satysfak-

cjonujących projektów naukowych. 

Szczególnie serdecznie życzę dobre-

go zdrowia oraz radości w życiu oso-

bistym i rodzinnym.
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25 października 2008 roku we 

Wrocławiu w hotelu „Holiday Inn” 

odbyła się Ogólnopolska Konferen-

cja Naukowo-Szkoleniowa „Jakość 

życia w chorobach wewnętrznych”. 

Organizatorem Konferencji był Za-

kład Pielęgniarstwa Internistycznego 

Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego 

Wydziału Nauki o Zdrowiu Akade-

mii Medycznej im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu.

Była to pierwsza konferencja w kra-

ju poświęcona problemom jakoś ci 

życia w chorobach wewnętrznych 

adresowana do lekarzy, pielęgniarek, 

fi zjoterapeutów, psychologów, orga-

nizatorów ochrony zdrowia, studen-

tów Akademii Medycznej.

Patronat honorowy nad Konfe-

rencją przyjął JM Rektor Akademii 

Medycznej we Wrocławiu prof. dr 

hab. Ryszard Andrzejak, Prezydent 

Wrocławia Rafał Dutkiewicz oraz 

Wojewoda Dolnośląski Rafał Jur-

kowlaniec. 

Uroczystego otwarcia Konfe-

rencji dokonali: prof. dr hab. med. 

Krystyna Łoboz-Grudzień – prze-

wodnicząca Komitetu Naukowego, 

prof. dr hab. med. Bernard Panaszek 

– dziekan Wydziału Nauki o Zdro-

wiu oraz dr med. Izabella Uchma-

nowicz – przewodnicząca Komi-

tetu Organizacyjnego. W imieniu 

JM Rektora wystąpiła Prorektor ds. 

Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Halina 

Milnerowicz. Prof. Krystyna Łoboz-

-Grudzień przywitała zaproszonych 

wykładowców, wybitnych ekspertów 

badań nad jakością życia w kardiolo-

gii i psychologii: prof. dr hab. Kalinę 

Kawecką-Jaszcz kierownika Kliniki 

Kardiologii i Nadciśnienia Tętni-

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 

„Jakość życia w chorobach wewnętrznych” 

Krystyna Łoboz-Grudzień, Izabella Uchmanowicz 

czego Collegium Medicum Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

oraz prof. dr. hab. Kazimierza Wrze-

śniewskiego z Wyższej Szkoły Psy-

chologii Społecznej w Warszawie. 

Konferencja była poświęcona pro-

blemom jakości życia (Quality of life 
– QoL). Do medycyny pojęcie jakości 

życia uwarunkowanej stanem zdro-

wia (Health Related Quality of Life – 
HRQoL) wprowadzono w latach 70. 

ubiegłego wieku. W ostatnim czasie 

nastąpił znaczny wzrost zaintere-

sowania jakością życia pacjentów 

z różnymi chorobami. Dotychczas 

badania kliniczne dotyczące farma-

koterapii lub interwencji zabiego-

wych koncentrowały się głównie na 

wpływie terapii na zachorowalność 

i śmiertelność, a ich wpływ na jakość 

życia był rzadziej oceniany.

Prof. dr hab. med. Kalina Kawec-

ka-Jaszcz w wykładzie inauguracyj-

nym „Pojęcie dobra chorego w kar-

diologii” nawiązywała do nauczania 

Jana Pawła II i odwoływała się do 

przypowieści o miłosiernym Sama-

rytaninie. Podkreśliła, że posługiwa-

nie się podstawowymi wskaźnikami, 

jak: długość przeżycia, wskaźnik 

umieralności, zmniejszenie ryzyka 

powikłań, nie jest w pełni doskona-

łym sposobem kontroli nad sprawo-

waniem opieki w medycynie i miarą 

wielkości oraz akceptacji przekazy-

wanego leczonym „dobra”, że ważne 

jest w jakim stopniu zastosowane le-

czenie stwarza możliwość powrotu 

do aktywności w życiu rodzinnym 

i społecznym. Omówiono znaczenie 

badań nad jakością życia w przewle-

kłych chorobach sercowo-naczy-

niowych, m.in. w nadciśnieniu tęt-

niczym występującym u około 30% 

dorosłej populacji w Polsce, a będą-

cym jedną z głównych przyczyn zgo-

nów i inwalidztwa. 

Prof. dr hab. Kazimierz Wrześ-

niewski w wykładzie „Jakość życia 

pacjentów z chorobami internistycz-

nymi – kilka uwag metodologicz-

nych” przedstawił główne obszary 

badań nad jakością życia uwarun-

kowaną stanem zdrowia (Health 
Related Quality of Life – HRQoL). 

Omówiono także podstawowe wy-

magania stawiane narzędziom słu-

żącym do badania jakości życia do 

celów naukowych oraz sposoby ich 

konstrukcji, a także zasady wykony-

wania poprawnych polskich adapta-

cji obcych kwestionariuszy. 

Badania nad jakością życia lekarze 

i pielęgniarki z całego kraju przed-

Przedstawione 

wykłady o charakterze 

dydaktycznym, 

jak i oryginalne prace 

naukowe uświadomiły, 

jak ważnym elementem 

w ocenie sukcesu 

terapeutycznego jest 

badanie jakości życia 

i jak trudny jest wybór 

optymalnego narzędzia 

do pomiaru 

jakości życia 
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stawili w wielu aspektach obejmu-

jących: choroby układu sercowo-

-naczyniowego, cukrzycę, choroby 

układu oddechowego, a także nerek 

i reumatologiczne podczas 4 sesji te-

matycznych. 

W sesji kardiologicznej „Jakość 

życia w chorobach sercowo-naczy-

niowych” dr med. M. Klocek z Kli-

niki Kardiologii Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego z Krakowa w wykładzie 

„Jakość życia w nadciśnieniu tętni-

czym” wskazał, że jednym z najważ-

niejszych czynników wpływających 

na poziom jakości życia chorych na 

nadciśnienie jest wysokość ciśnie-

nia tętniczego krwi oraz otyłość. 

W czasie prezentacji ustnych ory-

ginalne prace przedstawiali lekarze 

i pielęgniarki z całego kraju, m.in. 

pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa 

Internistycznego Wydziału Nauk 

o Zdrowiu AM we Wrocławiu przed-

stawili wyniki badań nad jakością ży-

cia chorych po zawale serca w dobie 

leczenia fi brynolitycznego i leczenia 

przezskórnymi interwencjami wień-

cowymi PCI. Dr M. Arendarczyk 

zwróciła uwagę na wpływ radzenia 

sobie z chorobą na poziom jakości 

życia u chorych po zawale serca, 

a dr I. Uchmanowicz wykazała, 

że cukrzyca nie jest niezależnym de-

terminantem jakości życia u chorych 

na chorobę wieńcową, leczonych 

angioplastyką wieńcową. Zespół 

autorów z Kliniki Kardiochirurgii 

Uniwersytetu Medycznego w Bia-

łymstoku wykazał, że ponad połowa 

chorych poddawanych zabiegom 

chirurgicznej rewaskularyzacji ma 

objawy depresji. W czasie sesji dys-

kutowano nad wyborem optymal-

nych narzędzi pomiarowych do ba-

dań nad jakością życia w chorobach 

sercowo-naczyniowych. 

W sesji „Jakość życia w cukrzycy 

i chorobach nerek” dr hab. Anna 

Abramczyk z Katedry Zdrowia Pu-

blicznego Wydziału Nauk o Zdro-

wiu AM we Wrocławiu przedsta-

wiła wyniki ogólnopolskich badań 

u chorych na cukrzycę na poziomie 

podstawowej opieki zdrowotnej. 

Szczególnie interesująca była ocena 

wpływu rodziny na realizację opieki 

nad chorym na cukrzycę na podsta-

wie badania 1366 rodzin. W części 

nefrologicznej sesji moderowanej 

przez prof. dr. Zbigniewa Hrubego 

zaproszeni goście z Gdańska (dr hab. 

M. Lichodziejewska-Niemierko, dr 

J. Gołębiewska) omówili problemy 

jakości życia u chorych z przewlekłą 

niewydolnośćią nerek. Wyniki ory-

ginalnych badań nad jakością życia 

w cukrzycy przedstawiały m.in. zes-

poły autorów z Uniwersytetu Me-

dycznego w Białymstoku i Gdańsku. 

Wykazano, że schyłkowa niewydol-

ność nerek i konieczność leczenia 

nerkozastępczego jest przyczyną 

pogorszenia jakości życia. 

W sesji „Jakość życia w chorobach 

płuc” prof. dr hab. Janusz Patkowski 

przedstawił doświadczenia Katedry 

i Kliniki Alergologii AM we Wrocła-

wiu w badaniach nad jakością życia 

u chorych na astmę oskrzelową i ob-

turacyjną chorobę płuc. 

Konferencję kończyła sesja reu-

matologiczna, w której  głównie wy-

stąpili pracownicy Katedry i Kliniki 

Reumatologii i Chorób Wewnętrz-

nych AM we Wrocławiu. Autorzy 

wskazywali, że badanie jakości ży-

cia stało się istotnym wskaźnikiem 

oceny przebiegu choroby reumato-

idalnej i wpływu stosowanego lecze-

nia. Warto podkreślić, że w tej sesji 

przedstawiono pracę na temat „Ja-

kości życia chorych na reumatoidal-

ne zapalenie stawów” ze Studenckie-

go Koła Naukowego Pielęgniarstwa 

Internistycznego Wydziału Nauk 

o Zdrowiu Akademii Medycznej we 

Wrocławiu. 

W czasie Konferencji zorgani-

zowano dwie moderowane sesje 

plakatowe, które stworzyły moż-

liwość ożywionych dyskusji przy 

plakatach. 

W Konferencji wzięło udział oko-

ło 130 lekarzy i pielęgniarek z całego 

kraju. Konferencja cieszyła się du-

żym zainteresowaniem i uznaniem 

uczestników. 

Przedstawione wykłady o charak-

terze dydaktycznym, jak i oryginal-

ne prace naukowe uświadomiły, jak 

ważnym elementem w ocenie suk-

cesu terapeutycznego jest badanie 

jakości życia i jak trudny jest wybór 

optymalnego narzędzia do pomiaru 

jakości życia. 
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W dniach 14–15 listopada 2008 r. 

we Wrocławiu odbyła się VII Między-

narodowa Konferencja Naukowo-

-Szkoleniowa Oddziału Dolnoślą-

skiego Polskiego Towarzystwa Sto-

matologicznego „Osiągnięcia i wy-

zwania nowoczesnej stomatologii”.

Konferencja była częścią 7. Dolno-

śląskich Targów Stomatologicznych 

organizowanych przez fi rmę Targi 

w Krakowie. Patronat Honorowy 

nad Konferencją i Targami objął 

prof. dr hab. Marek Ziętek – Prezy-

dent Polskiego Towarzystwa Stoma-

tologicznego. Współorganizatorami 

Konferencji były: Katedra Protetyki 

Stomatologicznej, Katedra Perio-

dontologii, Katedra Stomatologii Za-

chowawczej i Dziecięcej, Katedra 

Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji, 

Katedra Chirurgii Stomatologicz-

nej oraz Katedra i Klinika Chirurgii 

Szczękowo-Twarzowej AM we Wro-

cławiu. Komitetowi Naukowemu 

przewodniczyli: dr hab. Halina Pa-

nek, prof. nadzw. i prof. dr hab. Ma-

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

 Oddziału Dolnośląskiego PTS

DENTAMED 2008

Danuta Nowakowska

prezes OD PTS 

rek Ziętek, a w skład komitetu weszli: 

prof. dr hab. Urszula Kaczmarek, 

prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzo-

zowska,  dr hab. Tomasz Konopka, 

prof. nadzw., dr hab. Wiesław Kurlej, 

prof. nadzw., dr hab. Stanisław Piel-

ka, prof. nadzw., dr hab. Jan Wnu-

kiewicz, prof. nadzw, dr hab. Beata 

Kawala, dr hab. Małgorzata Radwan-

-Oczko, dr hab. Włodzimierz Więc-

kiewicz, dr Marzena Dominiak, 

dr Danuta Nowakowska, dr Janina 

Szeląg, dr Magdalena Tomasz.

Otwarcia Konferencji, podczas 

którego przywitano gości i uczestni-

ków spotkania, dokonali: Prezydent 

PTS prof. dr hab. Marek Ziętek, pre-

zes Oddziału Dolnośląskiego PTS 

dr Danuta Nowakowska i komisarz 

Targów w Krakowie Beata Simon. 

Prof. Marek Ziętek odczytał list od 

JM Rektora AM prof. dr. hab. Ry-

szarda Andrzejaka, w którym JM 

Rektor, na ręce dr Danuty Nowa-

kowskiej – prezesa Oddziału Dol-

nośląskiego PTS, przesłał serdeczne 

podziękowania za podjęcie trudu 

zorganizowania we Wrocławiu Mię-

dzynarodowej Konferencji, która 

jest ważnym wydarzeniem nauko-

wym i dobrą promocją osiągnięć 

polskich, a zwłaszcza wrocławskich 

stomatologów i naszej Uczelni, 

a uczestnikom zjazdu życzył miłej 

atmosfery w czasie konferencji, cie-

kawych referatów, poszerzenia za-

sobu posiadanej wiedzy i praktycz-

nych umiejętności wykorzystanych 

w kształceniu studentów i efektyw-

nym leczeniu pacjentów. Następnie 

zabrał głos przewodniczący Dolno-

śląskiej Rady Lekarskiej dr Andrzej 

Wojnar, składając gratulacje i wy-

razy uznania organizatorom Kon-

ferencji. Przewodnicząca Komisji 

Stomatologicznej dr Teresa Bujko 

życzyła owocnych obrad i przypo-

mniała lekarzom o obowiązku rozli-

czenia punktów edukacyjnych. List 

gratulacyjny przysłała także wice-

prezes Naczelnej Rady Lekarskiej 

dr Anna Lella.

Otwarcie Konferencji 

przez prezydenta PTS prof. dr. hab. Marka Ziętka

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę w DMP przez Redaktora 

Naczelnego dr. hab. Tomasza Konopkę, prof. nadzw. 
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Następnie odbyła się miła uroczy-

stość wręczenia przez organizato-

rów dr Annie Sobolewskiej dyplomu 

uznania za podjęcie idei i wieloletnią 

organizację konferencji naukowo-

-szkoleniowych Oddziału Dolnoślą-

skiego PTS towarzyszących Targom 

DENTAMED. Niespodzianką była 

statuetka małego smoka prosto spod 

Wawelu od Zarządu Targów. 

Po raz pierwszy podczas inaugu-

racji Konferencji dr hab. Tomasz 

Konopka, prof. nadzw. Redaktor 

Naczelny periodyku „Dental and 

Medical Problems” wręczył nagro-

dę za najlepszą pracę opublikowa-

ną w 2007 r. autorom z Krakowa: 

dr hab. Joannie Zarzeckiej, dr Ra-

fałowi Obuchowiczowi i lek. stom. 

Barbarze Obuchowicz.

Część naukową rozpoczął referat 

prof. Briana H. Clarksona i prof. 

Agaty Czajki-Jakubowskiej z De-

partament of Cariology, Restorative 

Sciences and Endodontics, Universi-

ty of Michigan Ann Arbor na temat 

roli wybielania zębów w estetyce 

uśmiechu. Goście zaproszeni przez 

prof. Teresę Matthews-Brzozowską 

przestawili zasady poprawy wize-

runku pacjenta przez zmianę kolo-

ru zębów oraz obecny stan wiedzy 

o wybielaniu zębów z żywą miazgą 

ze szczególnym uwzględnieniem 

aspektów biologicznego działania 

środków wybielających na tkanki 

zęba. Następnie prof. dr hab. Urszu-

la Kaczmarek – kierownik Katedry 

Stomatologii Zachowawczej i Dzie-

cięcej przedstawiła bardzo ciekawy 

referat pt. „Jakościowe i ilościo-

we diagnozowanie początkowych 

zmian próchnicowych”. W sesji II 

dr Jan Nienartowicz i dr hab. Jan 

Wnukiewicz, prof. nadzw. z Kate-

dry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-

-Twarzowej zapoznali zebranych 

ze specyfi ką urazów kości twarzo-

czaszki – analizą przyczyn, diagno-

styką i leczeniem, a zespół autorów 

dr Katarzyna Łysiak-Drwal, dr Ma-

rzena Dominiak, dr hab. Tomasz 

Konopka, prof. nadzw. z Katedry 

Chirurgii Stomatologicznej i Kate-

dry Periodontologii zapoznali słu-

chaczy z zastosowaniem wybranych 

technik sterowanej regeneracji kości 

w leczeniu poresekcyjnych ubytków 

śródkostnych.

Sesja III obejmowała 2 referaty: 

dr. hab. Włodzimierza Więckiewi-

cza, kierownika Zakładu Implan-

toprotetyki i Zaburzeń Czynno-

ściowych Narządu Żucia Układu 

Stomatognatycznego Katedry Pro-

tetyki Stomatologicznej „Epitezy” 

oraz zespołu w składzie: dr hab. 

Stanisław Pielka, prof. nadzw., 

dr Leszek Solski, dr Danuta Paluch, 

dr Maria Szymonowicz, dr Bogu-

sława Żywicka z Zakładu Chirurgii 

Eksperymentalnej i Badania Bioma-

teriałów Katedry Chirurgii Urazowej 

AM we Wrocławiu na temat badania 

biologicznego wybranych biomate-

riałów i możliwości ich zastosowań 

w stomatologii.

Drugi dzień Konferencji rozpoczął 

referat dr. hab. Bogusława Paradow-

skiego z Kliniki Neurologii AM we 

Wrocławiu pt. „Pogranicza neuro-

logii i stomatologii”, następnie zes-

pół w składzie: dr Marek Pużyński, 

mgr inż. Tomasz Janikowski, dr hab. 

Wiesław Kurzeja, prof. nadzw. z Za-

kładu Anatomii Stomatologicznej 

Katedry i Kliniki Chirurgii Szczęko-

wo-Twarzowej AM we Wrocławiu 

zaprezentował pracę „Zastosowanie 

trójwymiarowych metod obrazowa-

nia w diagnostyce stomatologicznej”. 

Trzeci referat przedstawiony przez 

dr Aleksandrę Rzeszut z Katedry Pe-

riodontologii dotyczył postępowania 

periodontologiczno-ortodontyczne-

go w leczeniu pacjentów z wtórnym 

zgryzem urazowym. Sesja II w tym 

samym dniu obejmowała 3 referaty: 

dr Marzeny Dominiak i dr Doroty 

Mierzwy-Dudek z Katedry Chirurgii 

Stomatologicznej „Regeneracja a im-

plantacja w zredukowanym podło-

żu kostnym w przednim odcinku 

szczęki”, dr Danuty Nowakowskiej, 

p.o. kierownika Zakładu Materiało-

znawstwa Katedry Protetyki Stoma-

tologicznej, na temat nowoczesnych 

systemów retrakcji dziąsła brzeż-

nego oraz dr Joanny Antoszewskiej 

z Katedry Ortopedii Szczękowej i 

Ortodoncji: „Mikro- i miniimplanty 

ortodontyczne – pięcioletnie do-

świadczenia własne”. 

Jak co roku Konferencja była oka-

zją do wymiany doświadczeń i pod-

sumowania dorobku wrocławskiego 

środowiska naukowego z zakresu 

stomatologii.

Goście i przewodniczący Konferencji (od lewej): prof. Brian H. Clarkson, 

prof. Agata Czajka-Jakubowska, prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska, 

dr hab. n. med. Halina Panek, prof. nadzw. i prof. dr hab. Marek Ziętek

Jak co roku Konferencja 

była okazją do 

wymiany doświadczeń 

i podsumowania 

dorobku wrocławskiego 

środowiska naukowego 

z zakresu stomatologii
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W piątek, 24 października 

2008 r., w Audytorium Akademic-

kiego Szpitala Klinicznego przy ul. 

Borowskiej spotkali się absolwen-

ci Wydziału Lekarskiego rocznika 

1973. W spotkaniu uczestniczyło 

108 kolegów, którzy przed 35 laty 

otrzymywali dyplomy ukończe-

nia studiów. Gośćmi honorowymi 

Zjazdu Absolwentów byli: Jego 

Eminencja ks. Henryk Kardynał 

Gulbinowicz, JM Rektor Akade-

mii Medycznej prof. Ryszard An-

drzejak, Prezes Dolnośląskiej Izby 

Lekarskiej dr Andrzej Wojnar, ka-

pelan Garnizonu i Kościoła Garni-

zonowego we Wrocławiu ks. puł-

kownik dr Henryk Szareyko oraz 

przedstawiciele dyrekcji ASK: dy-

rektor ds. lecznictwa dr Bogusław 

Beck i dyrektor ds. logistyki Wie-

sława Pierzgała. 

W imieniu organizatorów 

i uczestników Zjazdu dostojnych 

Zjazd Absolwentów Wydziału Lekarskiego, 

rocznik 1973*

Kazimierz Gąsiorowski, Bernard Panaszek

Gości powitał kol. Kazimierz Gą-

siorowski. Podkreślił, że chęć 

zobaczenia nowoczesnych, prze-

stronnych i świetnie wyposażo-

nych klinik i laboratoriów Centrum 

Klinicznego Akademii Medycznej 

przyciągnęła absolwentów roczni-

ka 1973 i obok wspomnień, senty-

mentów, była ważnym czynnikiem, 

który zdecydował o licznym udzia-

le naszych Kolegów w spotkaniu 

po 35 latach. 
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Ciepłe i pełne głębokich huma-

nistycznych treści słowa powitalne 

Jego Eminencji ks. Henryka Kar-

dynała Gulbinowicza spotkały się 

z gorącym przyjęciem słuchaczy. 

Wystąpienie JM Rektora na temat 

historii i dalszych perspektyw bu-

dowy Nowej Akademii Medycznej 

najlepiej podsumował JE ks. Kar-

dynał, który stwierdził: „...dopiero 

teraz wiem jak dużo ten Szpital 

kosztował i jak dużo jeszcze przed 

Wami, ale jestem przekonany, że 

warto było!...”. 

Słowa powitalne Prezesa DIL 

dr. Andrzeja Wojnara uczestnicy 

Zjazdu przyjęli z sympatią i przy-

jaźnią; odnosiło się wrażenie, że 

dr Andrzej Wojnar bardzo dobrze 

czuł się w naszym towarzystwie 

i atmosferze jubileuszowej gali. 

Dyrektor Bogusław Beck powitał 

uczestników Zjazdu w imieniu dy-

rekcji ASK i zaprosił do zwiedzania 

klinik i laboratoriów. W programie 

Zjazdu były także wykłady: prof. Mi-

chał Jeleń mówił o etycznych aspek-

tach w relacjach lekarz–pacjent, (tezy 

wykładu zostały przyjęte z zadumą), 

prof. Jerzy Leszek wygłosił wykład 

o chorobach neurodegeneracyjnych 

(powiało grozą i pogodną rezygna-

cją), następnie dr Michał Sokołowski 

z Katedry i Kliniki Ortopedii przed-

stawił wybrane nowoczesne metody 

obrazowania w ortopedii (powiało 

nowoczesnością). 

Po części oficjalnej spotkania 

Absolwenci rocznika 1973 ogląda-

li oddziały szpitalne, laboratoria i 

pracownie. Wielkim zaintereso-

waniem cieszyło się zwiedzanie 

Pracowni NMR i TK, komór tle-

noterapii hiperbarycznej, Labora-

torium Diagnostycznego, Kliniki 

Ortopedii oraz Kliniki Chirurgii 

Małoinwazyjnej. Zainteresowanie 

było tak duże, że pierwotnie pla-

nowany czas zwiedzania (do go-

dziny 16:00) przedłużył się o oko-

ło 2 godziny. Zwiedzający chcieli 

zobaczyć możliwości nowego 

oprogramowania w analizie NMR, 

wysłuchać ciekawych prelekcji 

i pokazów z zakresu tlenoterapii 

hiperbarycznej, usiąść w „samo-

locie” w komorze wieloosobowej. 

Wielkie słowa podziękowania na-

leżą się pracownikom wizytowa-

nych oddziałów, którzy zostali dla 

nas w piątek po swoich godzinach 

pracy, aby pokazać oddziały i apa-

raturę klinik i laboratoriów. Bar-

dzo dziękujemy! 

A potem już tylko szybki tusz 

i prawie biegiem na bankiet 

o godz. 20:00 w „Holiday Inn”. Tu-

taj miłe zaskoczenie: świetne wy-

konanie Gaudeamus igitur przez 

kol. Irenę Dobrzańską-Buczkowską 

i kol. Bernarda Panaszka, którym 

dzielnie towarzyszyli uczestni-

cy bankietu. Znakomicie, z dużą 

werwą poprowadzona zabawa 

z profesjonalną pomocą Ewy Ka-

kiet-Springer obfitowała w wiele 

pomysłowych konkursów. Wszy-

scy podkreślali świetne menu, 

a przebojem wieczoru był wielki 

tort z logo Akademii Medycznej 

i napisem Zjazd Absolwentów, Le-

karze 1973, który specjalnie dla 

uczestników bankietu przygoto-

wała restauracja „Indoor House”. 

I co najważniejsze, wszyscy chcieli 

się bawić, tańczyć, na tę jedną noc 

powrócić do lat młodości, na parę 

chwil zapomnieć o codzienności, 

radosna zabawa trwała więc pra-

wie do 4:00 rano! 

Ale rano trzeba było wstać skoro 

świt, aby przygotować się do Mszy 

Św. w Kościele Garnizonowym pod 

wezwaniem Św. Elżbiety, którą ce-

lebrował ks. pułkownik dr Janu-

ary Wątroba. Znowu sympatyczne 

zaskoczenie: Kościół prawie peł-

ny – stawiła się większość uczest-

ników naszego Zjazdu. Chwile 
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modlitwy, zadumy, wspomnienie 

i modlitwa za kolegów, którzy ode-

szli, atmosfera powagi i skupienia. 

Homilia ks. pułkownika zawiera-

ła wiele ciepłych słów, sentencji 

i życzeń adresowanych do nas, do 

lekarzy 1973. To było podniosłe, 

uroczyste i ważne dopełnienie na-

szego spotkania po 35 latach od 

ukończenia studiów.

Potem jeszcze rozdanie uczestni-

kom kaset CD zawierających około 

300 zdjęć z poprzedniego dnia; zna-

komicie spisał się fotograf Marek 

Maślanka (jak on to zdążył zrobić?). 

Każdy z radością wziął kasetę, by 

zaraz po powrocie do domu usiąść 

wraz z rodziną przy komputerze 

i raz jeszcze przeżyć miłe chwile 

z poprzedniego dnia. Jeszcze parę 

ostatnich wspólnych zdjęć pod prę-

gierzem, jeszcze pytania, kto na piwo 

do Spiża i Piwnicy Świdnickiej jak za 

dawnych lat (panowie), kto na szyb-

kie zwiedzanie okolicznych sklepów 

i butików (panie), kto na zwiedzanie 

Ratusza (tutaj mniej chętnych), jesz-

cze słowa pożegnania od organizato-

rów, które przekazał wszystkim kole-

gom Kazimierz Gąsiorowski, jeszcze 

uściski i życzenia: do zobaczenia za 

5 lat (większość postuluje: za 2 lata). 

Zabieramy do swoich domów 

dobre wspomnienia tego bardzo 

sympatycznego spotkania, gdy 

wszyscy chcieli się bawić, tańczyć, 

uśmiechać się do siebie, wspomi-

nać dawne wspólne lata i po prostu 

być razem. 

Komitet Organizacyjny Zjazdu 

tworzyli: Irena Dobrzańska-Bucz-

kowska, Kazimierz Gąsiorowski, 

Michał Jeleń, Jerzy Leszek i Ber-

nard Panaszek. Ponad pół roku 

temu zostały podzielone zadania 

i rozpoczęły się przygotowania. 

Szczególną rolę w przygotowaniu 

jubileuszowego spotkania odegra-

ła Irena Dobrzańska-Buczkowska, 

której należą się słowa uznania 

i podziękowania za inspirację, sku-

teczne motywowanie całego komi-

tetu organizacyjnego do wysiłku 

i za wielką, twórczą pracę włożoną 

w zorganizowanie tego koleżeń-

skiego zjazdu. Niewątpliwy sukces 

naszego spotkania po 35 latach, 

radość, uśmiechy, szampańska za-

bawa do rana, to w głównej mierze 

wynik znakomitego przygotowania 

programu przez Irenę Dobrzań-

ską-Buczkowską. 

Koleżanki i Koledzy Absolwen-

ci Wydziału Lekarskiego rocznik 

1973! Informujemy, że w wyniku 

licznych Waszych postulatów po-

stanowiliśmy utrzymać stronę in-

ternetową naszego rocznika, ad-

res: www.Lekarze1973.am.wroc.pl 

Na stronie tej będziecie znajdo-

wać różne informacje o nas, w tym 

także info o planach przyszłych 

spotkań. Chcemy także umożli-

wić Wam przesyłanie informacji 

zarówno na stronę internetową, 

jak też wymianę korespondencji 

między sobą przez naszą stronę. 

W tym celu utworzyliśmy nowy 

adres poczty elektronicznej tylko 

dla nas: Lekarze1973@am.wroc.

pl. Prosimy, piszcie pod ten ad-

res, a Wasza korespondencja raz 

w tygodniu będzie zamieszczana 

na naszej stronie. Przesyłajcie fo-

tografie, zdjęcia i teksty – wraże-

nia z wycieczek, piszcie o sobie, o 

swoim mieście, pracy, o wszystkim 

co Was i nas Lekarzy 1973 dotyczy, 

co może zainteresować lub rozba-

wić. Możemy wzajemnie poznać 

się lepiej po 35 latach, bo warto! 

Odwiedzajcie naszą stronę, ona 

będzie żyć dzięki Waszemu zain-

teresowaniu. 

                       
* Sprawozdanie ze Zjazdu Lekarze 

1973 ukazało się także w Gazecie 

DIL Medium, listopad 2008.
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Laureat Instytucja Temat

Prof. dr hab. 
Barbara Bilińska 

Uniwersytet Jagielloński, 
Insytut Zoologii 

Molecular background of anti-androgen 
induced alterations in the male 
reproductive system

Prof. dr hab. 
Stanisław Czuczwar 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 
Katedra i Zakład Patofi zjologii

Infl uence of cannabinoid ligands upon 
the protective activity of conventional and 
novel antiepileptic drugs in two models 
of experimental seizures in mice

Prof. dr hab. 
Jakub Gołąb

Warszawski Uniwersytet Medyczny, 
Centrum Biostruktury

Development of more eff ective treatments 
for neoplastic diseases

Prof. dr hab. med. 
Andrzej Januszewicz 

Instytut Kardiologii im. 
Prymasa Tysiąclecia 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Genetic and clinical characterization 
of patients with pheochromocytoma 
and the impact of pheochromocytoma 
on cardiovascular system.

Prof. dr hab. 
Ryszard Kierzek 

Instytut Chemii 
Bioorganicznej PAN

Oligonucleotides modulation of aberrant 
alternative splicing of pre-mRNA associated 
with some neurodegenerative diseases.

Prof. dr hab. 
Ryszard Korona 

Uniwersytet Jagielloński, 
Instytut Nauk o Środowisku

Patterns of genetic interactions under 
growth, stress, and starvation 
in Saccharomyces cerevisiae

Prof. dr hab. 
Jerzy Mozrzymas 

Akademia Medyczna 
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 
Katedra Biofi zyki

Description of GABAergic transmission 
and mechanisms of modulation

Prof. dr hab. med. 
Krzysztof Narkiewicz 

Akademia Medyczna w Gdańsku, 
Katedra Nadciśnienia Tętniczego 
i Diabetologii

The search of novel approaches 
in the prevention of hypertension 
and its complications

Prof. dr hab. 
Jacek Radwan 

Uniwersytet Jagielloński, 
Instytut Nauk o Środowisku Evolutionary genetics of sexual selection

Prof. dr hab. 
Waldemar Turski 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 
Katedra i Zakład Farmakologii 
Doświadczalnej

Kynurenic acid in brain and periphery – its 
role in physiology and pathology

Prof. dr hab. 
Krzysztof Woźniak 

Uniwersytet Warszawski, 
Zakład Chemii Teoretycznej 
i Krystalografi i

Structural and experimental charge 
density studies of important new organic 
and inorganic materials

Prof. dr hab. Jolanta 
Zakrzewska-Czerwińska 

Uniwersytet Wrocławski, 
Zakład Mikrobiologii Molekularnej

Regulation of the initiation of chromosomal 
replication in bacteria - comparison of two 
related actinomycetales: pathogenic 
Mycobacterium and non-pathogenic 
mycelial Streptomyces

Laureaci Konkursu Subsydia Profesorskie 
edycja 2008 r. – nauki przyrodnicze i medyczne
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Gdy po 123 latach niewoli w li-

stopadzie 1918 roku odzyskaliśmy 

niepodległość, ziścił się sen wielu 

pokoleń o wolnej Rzeczpospoli-

tej. Olbrzymie nadzieje związane 

z własną państwowością były skon-

90. rocznica 

odzyskania niepodległości

Zbigniew Półtorak 

przewodniczący Komisji Krajowej Federacji Solidarność‘80

frontowane z wyjątkowo trudnymi 

warunkami ekonomicznymi po czte-

rech latach wojny i okupacji, które 

spustoszyły ziemie polskie i ludność, 

zwłaszcza na ziemiach leżących 

w zaborach niemieckim i austriac-

kim, gdzie rekwirowano wszystko, 

co było niezbędne dla olbrzymiej 

machiny wojennej tych państw. Po-

lacy pod wpływem entuzjastycznej 

radości z uzyskania niepodległości 

masowo angażowali się w dzieło od-

11 listopada – obchody 

90. rocznicy odzyskania niepodległości

Złożenie kwiatów przez delegację Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, byłych studentów rocznika 1968, obecnych 

studentów i lekarzy pod tablicą odsłoniętą w 1968 r., upamiętniającą 50-lecie odzyskania niepodległości

Fot. B. Bruziewuicz-Mikłaszewska
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rodzenia państwowości. Wychowani 

na patriotycznych treściach garnęli 

się do rodzących się instytucji nie-

podległego państwa. Tę długo ocze-

kiwaną wolność czuło się już szcze-

gólnie od 1914 roku, gdy powstały 

Legiony i choć przysięgały na wier-

ność cesarzom Austrii i Niemiec, to 

ówczesne elity uznały, że z tej gry za-

borców oferujących Polsce zaczątki 

niepodległej ojczyzny, tą drogą naj-

szybciej można było budować przy-

czółki wolnego państwa. 

Wielką rolę w przywróceniu Polski 

do wolnych narodów świata odegrał 

światowej klasy kompozytor Ignacy 

Paderewski. To on zabiegał u prezy-

denta USA o wolną ojczyznę w spo-

sób szczególny i nakłaniał zaborców 

na przyzwolenie na niepodległość 

naszej ojczyzny. Chcąc uniknąć zbu-

dowania amerykańskiej strefy wpły-

wów, Niemcy wypuścili Józefa Pił-

sudskiego z więzienia, który dotarł 

do Warszawy 10 listopada 1918 roku 

i wprowadził dyktaturę. Mimo wcześ-

niejszego obwiniania go o współ-

pracę z Austrią i Niemcami, doszło 

wówczas do kompromisu między 

nim i Dmowskim, rywalizującymi 

od lat o przywództwo, i rozpoczę-

ło się dzieło odbudowy państwa. 

Z zarządzonych przez J. Piłsudskie-

go wyborów do Sejmu Ustawodaw-

czego w styczniu 1919 roku wyłoniły 

się podstawy życia politycznego nie-

podległego państwa. 

Gdy w styczniu 1919 roku powo-

łano rząd zgody narodowej i na jego 

czele stanął Ignacy Paderewski, zo-

stało to entuzjastycznie przyjęte 

przez naród gotowy do wszelkich 

poświęceń w imię wielkiej sprawy 

niepodległości Polski. Trzeba było 

bowiem krok po kroku budować od 

podstaw nowe państwo rozgrabione 

przez zaborców. Nie tylko Niemcy 

i Austriacy ograbiali polskie ziemie. 

Dzieła zniszczenia dopełnili Rosja-

nie wycofujący się w 1915 roku, wy-

wożąc w głąb cesarstwa dużą liczbę 

kompletnych zakładów przemysło-

wych wraz z całymi załogami. 

Niedostatki gospodarcze odra-

dzającego się państwa polskiego 

były również spowodowane duży-

mi zniszczeniami wojennymi i złą 

koniunkturą międzynarodową. 

Przyszło zatem polskim polity-

kom odbudowywać państwowość 

w szczególnie trudnych warunkach. 

Entuzjazm społeczny będący po-

kłosiem mitu zaborowego o wolnej, 

zasobnej, sprawiedliwej  i szczęśli-

wej Polsce, mimo olbrzymich niedo-

statków nie słabł szybko. Znaczący 

w tym udział mieli polscy pisarze 

wyrażający wielki entuzjazm, a jed-

nocześnie wskazujący na olbrzymi 

wymiar oczekiwań wobec niepodle-

głego państwa. Budowano państwo 

polskie, opierając się na symbolu 

orła białego, który już w 1917 roku 

widniał na polskich banknotach, a w 

1919 roku stał się z mocy sejmowej 

ustawy godłem Rzeczpospolitej. 

Historia nie oszczędzała Polaków 

w tym 90-letnim okresie po odro-

dzeniu kraju. Przeszliśmy gehennę 

drugiej wojny światowej, w czasie 

której ponownie pospieszył nam 

z pomocą wielki kompozytor Igna-

cy Paderewski, który przekonał je-

sieną 1940 roku rząd francuski, aby 

przyzwolił na powołanie na terenie 

Francji wojska polskiego, co pozwo-

liło na odbudowywanie nadziei na 

odzyskanie niepodległości. 

Po 1945 roku wpadliśmy w objęcia 

totalitaryzmu na wielką stalinowską 

skalę, z którego wybawił nas naj-

większy z Polaków Ojciec Święty Jan 

Paweł II. 

Z mrokami tego systemu ciągle się 

jeszcze borykamy, ale koło historii 

i kolejne pokolenia tworzą powoli 

nową jakość. Jakże mądre wydaje się 

w kontekście dokonywanych obec-

nie przeobrażeń historyczne prze-

słanie 40-letniego okresu tworzenia 

nowego społeczeństwa wywiedzio-

ne z doświadczeń historycznego 

Mojżesza. To czas socjotechnicz-

nych zmian na wielką skalę, który 

wywodząc z testamentu Jana Paw-

ła II musimy wykorzystać w sposób 

szczególny, aby to wielkie przesłanie 

Ojca Świętego z Placu Defi lad z 1979 

roku: „niech stąpi Duch Twój i od-

mieni oblicze ziemi, tej ziemi”, tak się 

nam zmaterializował, żeby oddawał 

wielkie oczekiwana i nadzieje z tym 

związane.

Pamiętajmy o historii, ale twórz-

my rozwiązania i dzieła na miarę hi-

storii i czasów, w których przyszło 

nam żyć.

Po 1945 roku 

wpadliśmy w objęcia 

totalitaryzmu na wielką 

stalinowską skalę, 

z którego wybawił nas 

największy z Polaków 

Ojciec Święty 

Jan Paweł II 

Wielką rolę 

w przywróceniu Polski 

do wolnych narodów 

świata odegrał 

światowej klasy 

kompozytor 

Ignacy Paderewski 

Gdy po 123 latach 

niewoli w listopadzie 

1918 roku odzyskaliś my 

niepodległość, 

ziścił się sen wielu 

pokoleń o wolnej 

Rzeczpospolitej 

Przeszliśmy gehennę 

II wojny światowej, 

w czasie której 

ponownie pospieszył 

nam z pomocą 

wielki kompozytor 

Ignacy Paderewski
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Wymiana studencka – Zaporoże (Ukraina)

Agata Błahitka

studentka IV roku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej

W dniach 1–16.08.2008 r. pięcioro 

studentów naszej Uczelni (3 z Wy-

działu Farmaceutycznego i 2 z Wy-

działu Lekarskiego) odbyło praktyki 

organizowane przez Uniwersytet 

Medyczny w Zaporożu, położonym 

w południowo-wschodniej części 

Ukrainy.

Po 24-godzinnej podróży w wa-

gonie sypialnym zwiedziliśmy pełen 

przepychu i luksusowych samocho-

dów Kijów, następnie pociągiem 

dotarliśmy do Zaporoża. Jest to ty-

powo przemysłowe miasto, słynące 

z największej na Ukrainie tamy, naj-

dłuższej ulicy Europy – prospektu 

Lenina oraz zakładów produkują-

cych samochody oraz silniki do sa-

molotów. Od początku pobytu byliś-

my pod troskliwą opieką studentów 

ukraińskich i pracownika uczelni 

odpowiedzialnego za wymianę. Zo-

staliśmy serdecznie powitani przez 

Rektora Uniwersytetu Medycznego 

w Zaporożu, otrzymaliśmy od niego 

drobne upominki. Zakwaterowano 

nas w akademiku, z pełnym wyży-

wieniem tamtejszej kuchni, której 

podstawę stanowi kasza. 

Praktyki przyszłych farmaceutów 

odbywały się w aptece, mogliśmy 

zapoznać się z asortymentem, po-

pularnością poszczególnych prepa-

ratów dostępnych na rynku ukra-

ińskim, niewiele różniącym się od 

polskiego. Ciekawymi punktami 

programu okazała się wizyta w fa-

bryce preparatów galenowych Vio-

la, Inspektoracie Farmaceutycznym 

i Ogrodzie Botanicznym. Na uczelni 

mogliśmy porozmawiać z pracowni-

kami dydaktycznymi na temat prac 

badawczych. Studenci Wydziału Le-

karskiego realizowali program prak-

tyk – ginekologicznej i chirurgicznej 

na oddziałach szpitalnych.

Czas wolny umilały nam kąpiele 

w Dnieprze, wycieczka stateczkiem 

dookoła wyspy będącej kolebką ko-

zactwa – Horticy, liczne wyciecz-

ki piesze po centrum miasta i wy-

spie, kozackie występy w skansenie. 

Chętnie piliśmy szeroko dostępny 

kwas chlebowy – miejscowy specjał. 

Organizatorzy zapewnili nam też 

trzydniowy pobyt w ośrodku rekre-

acyjno-wypoczynkowym na wyspie. 

Zostaliśmy przyjęci z wielką życzli-

wością i zaangażowaniem, nie mó-

wiąc o pożegnaniu przygotowanym 

dla nas na plaży nad Dnieprem.

W drodze powrotnej zwiedziliśmy 

ciekawe miejsca na Ukrainie. Jeden 

dzień spędziliśmy na Krymie, pozna-

jąc nadmorski kurort – Jałtę. Stamtąd 

samolotem udaliśmy się do Lwowa, 

miasta na każdym kroku przypomi-

nającego o swej polskiej przeszłości. 

Zachwycaliśmy się piękną starówką, 

okazałym gmachem Uniwersytetu 

Medycznego. Odwiedziliśmy rów-

nież cmentarz Łyczakowski, gdzie 

spoczywają bohaterskie Orlęta 

i sławni Polacy: Maria Konopnicka, 

Stefan Banach i chirurg-generał Lu-

dwik Rydygier. 

Wyjazd na Ukrainę pozwolił nam 

zdobyć nowe doświadczenia, wiele 

się nauczyć o tym ciekawym kraju 

i nawiązać trwałe przyjaźnie. Ser-

decznie polecam wyjazd za naszą 

wschodnią granicę!Fot.: Andrzej Herbuś
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Praktyki Studenckie – Drezno 2008 

Christopher Kobierzycki

student V roku Wydziału Lekarskiego

W dniach od 21 lipca 2008 r. do 

30 września 2008 r. mieliśmy oka-

zję odbywać praktyki studenckie 

w Dreźnie, organizowane już po raz 

kolejny przez Samorząd Studentów 

Akademii Medycznej we Wrocła-

wiu. W praktykach uczestniczy-

ło 20 studentów z III, IV i V roku 

Wydziału Lekarskiego naszej Alma 
Mater. Kształciliśmy się z chirurgii, 

interny, pediatrii, dermatologii, gi-

nekologii i urologii w blokach 2- lub 

4-tygoniowych. Miejscem naszych 

praktyk był Uniwersytecki Szpital 

im. Carla Gustava Carusa w Dreź-

nie. Szpital to imponujący zespół 

budynków, wybudowany w systemie 

pawilonowym, bardzo nowoczesny 

i regularnie modernizowany. 

Przyjęto nas bardzo ciepło, przed-

stawiono na oddziałach i od razu na-

łożono na nas wiele obowiązków. My 

natomiast staraliśmy się brać udział 

we wszystkich działaniach personelu 

lekarskiego: uczestniczyliśmy w ob-

chodach, zbieraliśmy wywiad (ten 

element był zarezerwowany wyłącz-

nie dla biegle władających językiem 

niemieckim), badaliśmy fi zykalnie, 

a przede wszystkim zdobywaliśmy 

wiedzę na temat chorób leczonych 

na oddziałach, na których odbywa-

liśmy praktykę. Codzienne poranne 

raporty pozwalały nam uczestniczyć 

w dyskusjach na temat przyczyn, 

metod i skutków podejmowanego 

leczenia. 

Oddziałem, na którym miałem 

przyjemność odbywać swoje prak-

tyki był VTG-S3 – 3.  Oddział Chi-

rurgii Ogólnej, Klatki Piersiowej 

i Naczyniowej Kliniki Chirurgii. 

Zajmowałem się głównie asystą 

przy zabiegach, zdobywałem wie-

dzę na temat operacyjnego leczenia 

różnych chorób, zapoznawałem się 

z niemieckimi technikami opera-

cyjnymi i oczywiście starałem się 

maksymalnie poszerzyć swoje umie-

jętności z chirurgii, w czym bardzo 

chętnie pomagali mi niemieccy le-

karze. Bardzo ciekawe było również 

dla mnie poznawanie specyfi ki pracy 

w szpitalu zagranicznym oraz zasto-

sowanie odmiennych rozwiązań or-

ganizacyjnych i technicznych.  

W Dreźnie zawsze mogliśmy liczyć 

na naszych niemieckich kolegów z lat 

równoległych, którzy pomagali nam 

poznawać miasto oraz rozwiązywać 

bieżące problemy. Wolny czas i week-

endy poświęcaliśmy na zwiedzanie 

starego miasta i okolic Drezna. 

Pobyt w Niemczech był bardzo 

udany. Wiele się nauczyliśmy oraz 

nawiązaliśmy liczne kontakty. Mamy 

nadzieję, że w kolejnych latach nasi 

młodsi koledzy będą mieli okazję 

uczestniczyć w tak potrzebnej i do-

brze zorganizowanej inicjatywie Sa-

morządu Studentów Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu. Będą mieli 

możliwość lepiej poznać zarówno 

pracę w niemieckim szpitalu, jak 

i urok Drezna. Dziękujemy.
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Zaduszkowe zamyślenia nad życiem i działalnością

 księdza dr. med. Henryka Mosinga

Zbigniew Domosławski

Ksiądz dr med. Henryk Mosing 

to postać wyjątkowa. Nawet bardzo 

krótkie spotkanie z nim wywierało 

wpływ na całe życie. Był to człowiek 

niepospolity, którego losami można 

by obdarzyć niejedno curriculum 
vitae.

Przez całe życie był związany 

ze Lwowem. Tu przyszedł na świat 

27 stycznia 1910 roku w rodzinie 

o bogatych tradycjach lekarskich 

i patriotycznych. Tu ukończył Wy-

dział Lekarski ówczesnego Uniwer-

sytetu Jana Kazimierza i jeszcze jako 

student rozpoczął pracę pod kie-

runkiem światowej sławy uczonego 

– profesora Rudolfa Weigla (1883–

–1945), którego nazwisko prezenta-

cji nie wymaga. Po uzyskaniu dyplo-

mu lekarskiego w 1934 roku został 

jego asystentem i z pasją poświęcił 

się pracy naukowej, której owocem 

był doktorat uzyskany w 1937 roku 

na podstawie pracy „Badanie epide-

miologiczne i serologiczne nad ty-

fusem plamistym”. Wiele wysiłku dr 

Mosing włożył w badania nad epi-

demiologią gorączki pięciodniowej 

(ferbis quintana), zwanej też gorącz-

ką okopową (wołyńską, wywołaną 

przez riketsję – Rickettsia quintana 

– przenoszoną przez wesz odzie-

żową). Dzięki tym badaniom już w 

młodym wieku był znany, nie tyko w 

kraju, ale też w świecie jako specjali-

sta od tyfusu plamistego. 

23 września 1938 roku prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył 

Henryka Mosinga Złotym Krzyżem 

Zasługi. 

Doktor Mosing pozostał we Lwo-

wie w czasie drugiej wojny świato-

wej, gdzie w Instytucie prowadzo-

nym przez prof. Weigla rozwinął 

szeroką i owocną działalność nie tyl-

ko naukową, ale również społeczną 

i patriotyczną.

W czasie okupacji niemieckiej we 

Lwowie (1941–1944) dzięki jego 

odwadze, a także prof. Weigla oraz 

całego polskiego zespołu wyprodu-

kowana szczepionka docierała rów-

nież do polskiego podziemia, obozu 

pracy przymusowej we Lwowie przy 

ul. Jankowskiej, a nawet do getta 

warszawskiego, nie licząc indywidu-

alnych osób prześladowanych i ści-

ganych za pracę konspiracyjną.

Zatrudnienie w Instytucie na od-

dziale dr. Mosinga dawało wielu oso-

bom nie tylko zarobek, ale chroniło 

od przymusowej pracy i wywozu do 

Niemiec. Po zakończeniu drugiej 

wojny światowej dr Mosing posta-

nowił pozostać we Lwowie, zrezy-

gnował z wyjazdu i z obiecywanych 

mu warunków pracy i awansów na-

ukowych w Polsce. 

Działalność kapłańska dr. Mosin-

ga to dalszy wspaniały i otoczony 

wielką tajemnicą rozdział w jego 

bogatym w wydarzenia życiu. Rozu-

miejąc jego pragnienie zostania ka-

płanem i możliwość szerokiego od-

działywania, ksiądz kardynał Stefan 

Wyszyński w 1961 roku udzielił mu 

w Laskach pod Warszawą święceń 

kapłańskich. Odbyło się to w wielkiej 

tajemnicy. Takie to były czasy... Tyl-

ko kilka zaufanych domów, tajemni-

ca, zasłonięte okna...

Już jako ksiądz po powrocie do 

Lwowa dr Mesing rozpoczął nowy 

okres swego pracowitego życia – do-

tychczasową pracę naukową zaczął 

łączyć z posługą duszpasterską. Pro-

wadził tajny instytut pod wezwaniem 

św. Wawrzyńca, gdzie wychowywał 

i kształcił młodych kandydatów do 

kapłaństwa. Był przykładem wielkiej 

pobożności, wszczepił ją także swo-

im wychowankom, którzy okazali się 

nadzwyczajnymi kapłanami, jeden 

z nich otrzymał nawet sakrę biskupią.

Przybrał pseudonim ojciec Paweł 

i w swojej działalności niestrudzenie 

docierał do najdalszych zakątków 

Ukrainy i Rosji. Cieszył się też wiel-

kim zaufaniem u Rosjan, którzy mó-

wili o nim „prawiernik”, tj. człowiek 

żyjący w pełnej zgodności z zasada-

mi moralnymi.

Z Ojcem Św. znali się osobiście. 

Ksiądz dr Mosing spotkał się z nim 

w Rzymie. Łączyło ich nawet w ja-

kimś stopniu podobieństwo fi zycz-

Portret dr. H. Mosinga 

autorstwa W. Szczepańskiego. 

W tym czasie był zastępcą prof. Weigla 

ds. naukowych i kierownikiem 

laboratorium szczepionek
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ne. Jego cierpienia pod koniec życia 

można porównać z cierpieniami 

Jana Pawła II.

Ostatnie lata życia dr. Mosinga były 

dla niego wielkim cierpieniem spo-

wodowanym nieuleczalną chorobą, 

którą znosił w pokorze. Swe bogate 

w wydarzenia życie zakończył we 

Lwowie 27 listopada 1999 roku.

O doktorze Mosingu wiele słysza-

łem przed wojną i w czasie wojny. Po-

tem miałem okazję zetknąć się z nim 

dwukrotnie. Było to w Przemyślu 

18–19 czerwca 1965 roku w czasie 

obchodów 500-lecia szpitalnictwa w 

Przemyślu. Dr Mosing przybył tam 

jako zaproszony gość, jazda z pobli-

skiego Lwowa odbywała się wówczas 

przez Warszawę.

Miałem też okazję do dłuższe-

go osobistego spotkania w czasie 

mego pierwszego po wojnie pobytu 

we Lwowie, kiedy odwiedziłem go 

w domu przy ul. Piekarskiej 42, wów-

czas Majakowskiego. Miałem tylko 

Ksiądz Henryk Mosing 

pod koniec życia

powołać się na prof. Stefana Koczo-

rowskiego (1910–1997), zapytać go 

o zdrowie oraz czy otrzymuje wysyła-

ne ofi cjalnie egzemplarze czasopism. 

Było to 28 października 1986 roku. 

Były to takie czasy, że nawet zabranie 

listu lub kilku polskich gazet mogło 

skończyć się zawróceniem z drogi. 

Dr Mosing ugościł mnie czym chata 

bogata i porozmawialiśmy o wspól-

nych znajomych. Nie wiedziałem 

wtedy, że jest także księdzem.

Przy okazji Zaduszek i listopa-

da warto przypomnieć postać tego 

mało znanego, a wybitnego lekarza, 

który szukał prawdy naukowej oraz 

oddanego bez reszty ludziom księ-

dza, misjonarza o wysokiej kulturze 

intelektualnej, bogatej duchowości 

i wielkiej sile oddziaływania.

W artykule wykorzystano publi-

kację z niewychodzącej już „Gazety 

Lwowskiej” pt. „Człowiek o wielkim 

sercu”, nr 1(291) z 31.1.2004 r, oraz 

pt. „Dobroczyńca” z 15 sierpnia 

2006 r. Wykorzystano też własne 

notatki i sięgnięto do własnej, żywej 

pamięci.
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18 listopada 

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Waleria Hryniewicz

przewodnicząca Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków

konsultant Krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej

Komisja Europejska na wniosek 

Europejskiego Centrum Zapobie-

gania i Kontroli Chorób (ECDC) 

ustanowiła dzień 18 listopada Eu-

ropejskim Dniem Wiedzy o Anty-

biotykach (ang. European Antibiotic 
Awareness Day). Ta inicjatywa jest 

wynikiem bardzo szybko narasta-

jącej oporności drobnoustrojów 

na leki, co powoduje coraz większe 

ograniczenia możliwości skuteczne-

go leczenia zakażeń. Skala problemu 

przekroczyła granice państw i stała 

się wyzwaniem globalnym.

Kraje członkowskie Unii Europej-

skiej są zobligowane do organizacji 

lokalnych obchodów Europejskie-

go Dnia Wiedzy o Antybiotykach 

w każdym państwie. Zgodnie z zało-

żeniami kampanii Komisji Europej-

skiej, planowanej w obrębie każdego 

państwa, ma ona zaangażować jak 

najwięcej instytucji, środowisk eks-

perckich, środków masowego prze-

kazu i opinii publicznej, i zwrócić 

uwagę na zjawisko antybiotykoopor-

ności jako kluczowego zagrożenia 

dla zdrowia publicznego. Zespół, re-

alizujący program polityki zdrowot-

nej Ministra Zdrowia „Narodowy 

Program Ochrony Antybiotyków”, 

jest zaangażowany w propagowanie 

celów, którym przyświeca Europej-

ski Dzień Wiedzy o Antybiotykach.

Organizacja Europejskiego Dnia 

Wiedzy o Antybiotykach w po-

szczególnych regionach naszego 

kraju pozwoli na przybliżenie sze-

rokiemu gronu specjalistów oraz 

społeczeństwa problemu antybioty-

kooporności i wynikających z tego 

zagrożeń dla zdrowia publicznego. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami 

obchody Europejskiego Dnia Wie-

dzy o Antybiotykach w poszczegól-

nych regionach Polski mogą przyjąć 

formę lokalnych konferencji lub 

sesji tematycznych, wystaw (wysta-

wa przygotowywana przez Zespół 

realizujący Program), konferencji 

prasowych.

W ubiegły czwartek, 16 październi-

ka, odbyło się posiedzenie Sejmowej 

Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, 

na które zostałam zaproszona jako 

przewodnicząca KRASP. Głównym 

i jedynym tematem była dyskusja 

nad projektem Ustawy budżetowej 

Komunikat dla członków KRASP

na 2009 rok w częściach 28 – Nauka 

i 38 – Szkolnictwo Wyższe.

Budżet dla nauki na 2009 rok zo-

stał przyjęty z umiarkowanym entu-

zjazmem.

Wraz z rezerwą celową na do-

finansowanie badań naukowych 

(410 mln zł) i funduszami na 

projekty badawcze w dziedzinie 

obronności (304 mln zł) osiąga 

poziom 4.944,6 mln zł. Oznacza 

to wzrost o ponad 25% w stosunku 

do budżetu roku 2008 (który wy-

nosił 3.919,4 mln zł).

Katarzyna Chałasińska-Macukow

przewodnicząca KRASP 
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Jeszcze o XI Dolnośląskim Festiwalu Nauki

Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, Patryk Fijałkowski

Wydział Lekarsko-Stomatologicz-

ny naszej Akademii Medycznej rów-

nież zaistniał na XI Dolnośląskim 

Festiwalu Nauki. W stacjonarnej 

wrocławskiej edycji „Tropem zdro-

wia” 23 września 2008 r. w Colle-

gium Anatomicum wykład wraz 

z pokazem pt.: Morfologia twarzy 

człowieka – F. RONS ANIMI IANUE 

przedstawili: dr hab. Wiesław Kurlej, 

prof. nadzw., lek. dent. Magdalena 

Maciejowska i dr n. med. Katarzyna 

Łagowska.

W tym samym czasie w sali wykła-

dowej Biochemii, przewodnicząca 

SKN przy Katedrze Protetyki Sto-

matologicznej Marta Miernik – stu-

dentka V roku Stomatologii wraz 

z dr n. med. Barbarą Bruziewicz-Mi-

kłaszewską poprowadziły interak-

tywny wykład: „Co nastolatek powi-

nien wiedzieć o swojej jamie ustnej”. 

W tej samej sali następny wykład 

„Części zamienne dla człowieka 

z tworzyw sztucznych” przedstawił 

prof. dr hab. Stanisław Pielka. Dzień 

później w środę 24 września 2008 r. 

lek. stom. Katarzyna Fita i lek. stom. 

Maciej Dobrzański mówili na temat 

„Zastosowania termografi i w stoma-

tologii”. 

W czwartek 9 października 2008 r. 

na wyjazdowej sesji DFN w Legnicy 

studentki V roku Wydziału Lekar-

sko-Stomatologicznego Agnieszka 

Paszkiewicz i Magdalena Kmiecik 

przedstawiły referat: „Mowa twarzy 

w aspekcie stomatologicznym” oraz 

na specjalne życzenie młodzieży z 

Chocianowa: „Co nastolatek powi-

nien wiedzieć o swojej jamie ustnej”. 

Ostatnia sesja wyjazdowa tegorocz-

nego DFN odbyła się w Jeleniej Gó-

rze. W przepięknej barokowej auli 

Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycz-

nego Politechniki Wrocławskiej (pałac 

Schaff gotschów w Cieplicach) wykład: 

„Metale w stomatologii” wygłosili lek. 

stom. Patryk Fijałkowski i Przemysław 

Papiór – student V roku również z 

SKN przy Katedrze Protetyki. 

Jeleniogórskie jesienne krajobra-

zy na długo pozostaną w naszej pa-

mięci, zwłaszcza, że przez zupełny 

przypadek odkryliśmy vis a vis gma-

chu Politechniki uroczy hotelik „Pod 

różami”, o którym śpiewała kiedyś 

Sława Przybylska. Spotkaliśmy tam 

wrocławską młodzież ze szkoły mu-

zycznej we Wrocławiu, która pod 

opieką profesor Krystyny Dyżew-

skiej przyjechała na eliminacje kon-

kursu pianistycznego. 

Gorzej jest w przypadku planu 

budżetu dla szkolnictwa wyższego. 

Zaplanowane wydatki budżetowe w 

szkolnictwie wyższym (wszystkie re-

sorty) kształtują się w 2009 roku na 

poziomie 11.878,083 mln zł, w tym 

rezerwa celowa w wysokości 427,9 

mln. Daje to w relacji do przewidy-

wanego wykonania budżetu roku 

2008 (w kwocie 11.077,436 mln zł) 

wzrost nominalny o 7,2% (więcej 

o 800,647 mln zł), a ujęciu realnym 

wzrost o 4,2%.

Na wydatki bieżące szkolnictwa 

wyższego łącznie z rezerwą celową 

zaplanowano kwotę 11.182,580 mln 

zł, z czego na dotacje budżetowe 

jest przewidziane 10.953,475 mln 

zł (w 2008 roku kwota ta wynosiła 

10.325,337 mln zł).

To oznacza kolejny budżet stagna-

cji, co było podkreślane przez więk-

szość osób zabierających głos w dys-

kusji. Wniosek o zwiększenie dotacji 

celowej o 1 mld zł, który oczywiście 

gorąco poparłam, na dofi nansowa-

nie zadań szkolnictwa wyższego 

z przeznaczeniem na podwyżki dla 

pracowników, przeszedł w Komisji 

bardzo niewielką większością gło-

sów, co oznacza niewielkie zrozu-

mienie naszych potrzeb.

Dyskusja nad budżetem jest w to-

ku. Myślę, że warto zwrócić się do 

posłów i senatorów z naszego środo-

wiska, członków senackiej i sejmo-

wej komisji fi nansowych i zasygnali-

zować, że proponowany budżet jest 

kolejnym budżetem przetrwania dla 

szkolnictwa wyższego, a jego udział 

w produkcie PKB na poziomie 0,87% 

jest mniejszy w stosunku do roku 

ubiegłego (0,88% w 2008 roku). 

Oznacza to, że szkolnictwo wyższe 

w minimalnym stopniu korzysta ze 

wzrostu gospodarczego kraju.

Warszawa, dnia 20 X 2008 r.
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Nadszedł nowy rok akademicki, 

a wraz z nim wiele nowych wyzwań 

i pracy. Już od końca września 

uczestniczymy w uroczystościach 

inauguracyjnych, a od pierwszej 

próby ćwiczymy materiał na płytę. 

Rozpoczęły się również przygotowa-

nia do wielu przedsięwzięć w bliskiej  

i dalekiej przyszłości. 

27.08.2008 – uczestniczyliśmy 

w uroczystości inauguracji roku 

akademickiego Wyższej Szkoły Hu-

manistycznej we Wrocławiu, która 

odbyła się w Centrum Kultury przy 

ulicy Chociebuskiej.

6.10.2008 – śpiewaliśmy na inau-

guracji roku akademickiego Wyż-

szej Szkoły Zarządzania i Finansów 

we Wrocławiu, która odbyła się 

w Filharmonii im. Witolda Luto-

sławskiego. Przed uroczystością 

wystąpiliśmy z półgodzinną pre-

zentacją.

7.10.2008 – wzięliśmy udział 

w nauguracji roku akademickiego 

Akademii Medycznej im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu, która odby-

Początek wielkiej przygody – Chór Kameralny 

Akademii Medycznej we Wrocławiu 

rozpoczął IX sezon artystyczny

Magdalena Lipska

ła się w Auli Leopoldyna. Zaprezen-

towaliśmy tradycyjne utwory, takie 

jak: Hymn Polski, Gaude Mater Polo-
nia, Gaudeamus igitur, a także utwór 

Bystra woda, który był prezentem 

dla prof. dr. med. Daniela Greer 

Younga, który otrzymał godność 

doktora honoris causa. Usłyszeliśmy 

wiele ciepłych słów dotyczących wy-

stępu oraz naszego chóru. 

11.10.2008 – przy ulicy Słubickiej 

odbyła się ostatnia inauguracja roku 

akademickiego Wrocławskiej Wyż-

szej Szkoły Informatyki Stosowanej. 

Wysłuchaliśmy wykładu dotyczące-

go geoturystyki. Prezentacja zawie-

rała liczne zdjęcia pięknych miejsc 

i zjawisk geografi cznych. 

18–19.10.2008 – w kościele pw. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Pawłowicach przez dwa dni na-

grywaliśmy kolędy, które już nie-

długo ukażą się na płycie. Podczas 

śpiewania wytworzył się cudowny 

nastrój świąt Bożego Narodzenia, 

co mamy nadzieję, będzie słyszal-

ne dla odbiorcy. Po dwóch dniach 

byliśmy bardzo zmęczeni, lecz czu-

liśmy, że daliśmy z siebie wszystko. 

Z utęsknieniem czekamy na ukaza-

nie się płyty – namacalnego dowo-

du naszej pracy.

A teraz pozostały nam wszystkie 

sprawy związane z wydaniem płyty. 

Rozpoczęliśmy również pracę nad 

wyjazdem wakacyjnym. Chcielibyś-

my, aby była to wycieczka do USA 

połączona z konkursem chóralnym. 

W dniach 24–25 października wy-

jeżdżamy na Konkurs Pieśni Litur-

gicznej Ars Liturgica do Gniezna, 

a 15–16 listopada na Konkurs Cantio 
Lodziensis do Łodzi. W nadmiarze 

pracy nie zapomnimy o koncertach 

we Wrocławiu, o których będziemy 

informować na bieżąco. 

Muzyka jest lekiem na wszystko. 

Nawet chórzyści studiujący na Aka-

demii Medycznej to potwierdza-

ją. Zapraszamy do uczestniczenia 

w naszym muzycznym życiu, za-

pewniamy poprawę samopoczucia. 

Pozdrawiamy!
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Z prac Senatu

20 października 2008 roku odbyło 

się drugie posiedzenie Senatu Aka-

demii Medycznej we Wrocławiu ka-

dencji 2008–2012.

JM Rektor prof. dr hab. Ryszard 

Andrzejak wręczył nominacje dla: 

prof. dr hab. Ireny Choroszy-Król na 

stanowisko profesora zwyczajnego, 

prof. dr. hab. Tadeusza Dobosza na 

stanowisko profesora zwyczajnego, 

prof. dr. hab. Stanisława Rynga na 

stanowisko profesora nadzwyczaj-

nego, dr hab. Liliannie Tryndzie-

Lemiesz nominację na kierownika 

Katedry i Zakładu Chemii Anali-

tycznej, dr. hab. Piotrowi Wilando-

wi nominację na Kierownika Kate-

dry i Kliniki Reumatologii i Chorób 

Wewnętrznych, dr. Rafałowi Do-

bkowi powołanie na pełnomocnika 

JM Rektora ds. Studiów w Języku 

Angielskim, prof. dr. hab. Jerzemu 

Leszkowi powołanie na pełnomoc-

nika JM Rektora ds. Ośrodka Alzhe-

imerowskiego w Ścinawie, dr. Zbi-

gniewowi Machajowi powołanie na 

pełnomocnika JM Rektora ds. Kon-

taktów z Dolnośląską Izbą Lekarską, 

prof. dr. hab. Romualdowi Zdrojo-

wemu powołanie na pełnomocnika 

JM Rektora ds. Studenckiego Ru-

chu Naukowego i na pełnomocni-

ka JM Rektora ds. Indywidualnego 

Toku Studiów.

Senat podjął uchwały:

• w sprawie powołania dr hab. Anny 

Wieli-Hojeńskiej na stanowisko 

profesora nadzwyczajnego w Ka-

tedrze i Zakładzie Farmakologii 

Podziękowania prof. Dana Younga 

– doktora honoris causa AM 

dla JM Rektora 

Wielce Szanowny Panie Rektorze, 

proszę przyjąć wyrazy podziękowania za gościnność i ciepłe przyjęcie oraz uznanie, jakim mnie 

obdarzono. Otrzymanie medalu było dla mnie miłym zaskoczeniem. Jestem za to wdzięczny Panu 

Rektorowi, Senatowi i Radzie Wydziału. Oby współpraca polsko-szkocka była kontynuowana. Było 

mi bardzo miło odwiedzić Wrocław ponownie i spotkać grono ludzi, których poznałem podczas po-

przednich wizyt. (…)

Proszę przekazać moje gratulacje i podziękowania dyrektorowi za wspaniały występ chóru. Wysłu-

chanie utworów sprawiło mi wielką radość. Chórzyści na pewno poświęcają sporo czasu i wysiłku na 

próby.

Łączę podziękowania i życzenia dalszej współpracy

Z poważaniem 

Dan Young
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Kalendarium

20 października Prorektor ds. Na-

uki prof. dr hab. Marek Ziętek wziął 

udział w spotkaniu Kolegium Rek-

torów Uczelni Wrocławia i Opola 

z Przewodniczącym Sejmowej Ko-

misji Edukacji, Nauki i Młodzieży, 

dr. inż. Andrzejem Smirnowem.

25 października odbyła się Ogól-

nopolska Konferencja Naukowo-

-Szkoleniowa we Wrocławiu „Jakość 

życia w chorobach wewnętrznych”, 

w której uczestniczyła Prorektor 

ds. Rozwoju Uczelni prof. dr hab. 

Halina Milnerowicz.

29 października Prorektor ds. 

Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Hali-

na Milnerowicz brała udział w uro-

czystości wręczania Dolnośląskich 

Certyfi katów Gospodarczych.

30 października podczas uro-

czystego odsłonięcia Pomnika 

Wspólnej Pamięci w Parku Grabi-

szyńskim przez Prezydenta Wro-

cławia Akademię Medyczną repre-

zentowała Prorektor ds. Rozwoju 

Uczelni prof. dr hab. Halina Milne-

rowicz.

14 listopada Prorektor ds. Roz-

woju Uczelni prof. dr hab. Halina 

Milnerowicz uczestniczyła w Świę-

cie Uniwersytetu Przyrodniczego 

we Wrocławiu, podczas którego 

tytuł doktora honoris causa nada-

no prof. Jozefovi Dvořákowi.

15 listopada w dniu Święta Na-

uki Wrocławskiej JM Rektor AM 

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak brał 

udział w uroczystości złożenia wień-

ców pod Pomnikiem Martyrologii 

Profesorów Lwowskich, a następ-

nie wziął udział w otwartym posie-

dzeniu Kolegium Rektorów Uczelni 

Wrocławia i Opola.

15 listopada podczas Święta Na-

uki Wrocławskiej Prorektor ds. Na-

uki prof. dr hab. Marek Ziętek złożył 

kwiaty pod Tablicą Upamiętniającą 

Profesorów Krakowskich więzio-

nych we Wrocławiu w 1939 r.

15 listopada Prorektor ds. Rozwo-

ju Uczelni prof. dr hab. Halina Mil-

nerowicz uczestniczyła w Święcie 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Pod-

czas uroczystości nadano tytuł dok-

tora honoris causa prof. Lotharowi 

Knoppowi.

17–19 listopada odbyła się 

IV Konferencja Naukowo-Technicz-

na, której gospodarzem była fi rma 

HASCO-LEK SA. Akademię Me-

dyczną reprezentowali: Prorektor 

ds. Rozwoju Uczelni prof. dr hab. 

Halina Milnerowicz i dziekan Wy-

działu Farmaceutycznego dr hab. Ka-

zimierz Gąsiorowski, prof. nadzw.

Klinicznej Akademii Medycznej 

we Wrocławiu, 

• w sprawie powołania mgr Anny 

Białobrzeskej na przedstawiciela 

jednostek międzywydziałowych 

do Komisji Dyscyplinarnej ds. Na-

uczycieli Akademickich,

• w sprawie powołania następują-

cych stałych komisji senackich na 

kadencję 2008–2012: Komisji Ba-

dań Naukowych, Komisji Rozwo-

ju Kadry Naukowo-Dydaktycznej, 

Komisji Dydaktyki i Wychowania, 

Komisji Finansowo-Budżetowej, 

Komisji Wydawniczej, Komisji 

Odznaczeń, Komisji Remontów 

Kapitalnych i Inwestycji, Komisji 

Arbitrażowej, Komisji Statutowej,

• w sprawie zmian w statucie Aka-

demii Medycznej,

• w sprawie zmian w Regulaminie 

Studiów III Stopnia (studiów dok-

toranckich),

• w sprawie zmian w statucie Ośrod-

ka Badawczo-Naukowo-Dydak-

tycznego Chorób Otępiennych 

w Ścinawie,

• w sprawie utworzenia na Wydzia-

le Farmaceutycznym stanowiska 

Prodziekana ds. Nauki,

• w sprawie wyrażenia zgody na 

przyjęcie przez Akademicki 

Szpital Kliniczny we Wrocławiu 

od Fundacji Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy darowizny 

w postaci 38 pomp insulinowych 

o wartości 320 tys. zł z przezna-

czeniem dla pacjentów Poradni 

Diabetologicznej Kliniki Endo-

krynologii Akademickiego Szpi-

tala Klinicznego, 

• w sprawie wyrażenia zgody na 

zapewnienie środków fi nanso-

wych w kwocie 1 mln 400 tys. zł 

niezbędnych do prawidłowej re-

alizacji projektu inwestycyjnego 

Wydziału Lekarsko-Stomatolo-

gicznego pt. „Zintegrowane Cen-

trum Dydaktyczne Wrocławskiej 

Akademickiej Stomatologii. Zakup 

nowoczesnego sprzętu dydaktycz-

nego na potrzeby Wydziału Lekar-

sko-Stomatologicznego Akademii 

Medycznej we Wrocławiu.”
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Święto Nauki Wrocławskiej

Anna Gemza

15 listopada 2008 r. na pamiąt-

kę pierwszych wykładów, jakie 

w 1945 r. na Uniwersytecie i Po-

litechnice Wrocławskiej wygłosili 

prof. Lud wik Hirszfeld (na Wydziale 

Lekarskim) i prof. Kazimierz Ida-

szewski (na Wydziale Mechanicz-

no-Elektrycznym), środowisko aka-

demickie obchodziło Święto Nauki 

Wrocławskiej. W intencji pracow-

ników i studentów środowiska aka-

demickiego Wrocławia w kościele 

pw. Najświętszego Serca Jezusowe-

go odprawiono mszę św., a około 

godz. 11 na Skwerze prof. Kazimie-

rza Idaszewskiego odbyła się uro-

czystość złożenia kwiatów pod po-

mnikiem Martyrologii Profesorów 

Lwowskich, w której uczestniczył 

JM Rektor AM prof. dr hab. Ryszard 

Andrzejak. Poczet sztandarowy 

Akademii Medycznej we Wrocławiu 

wystawił Wydział Nauk o Zdrowiu.

Rektor Politechniki Wrocławskiej 

prof. Tadeusz Więckowski w imie-

niu Kolegium Rektorów Uczelni 

Wrocławia i Opola podziękował 

wszystkim zebranym za przybycie 

i zaprosił na dalszy ciąg uroczysto-

ści do Auli Leopoldyńskiej Uniwer-

sytetu Wrocławskiego, gdzie odbyło 

się otwarte posiedzenie Kolegium 

Rektorów Uczelni Wrocławia i Opo-

la. Podczas posiedzenia wręczono 

wiele nagród osobom, które przy-

czyniają się do integracji środowiska 

akademickiego. 

Uroczystość uświetnił koncert, 

który odbył się w Oratorium Maria-

num Uniwersytetu Wrocławskiego 

na zakończenie obchodów Święta 

Nauki Wrocławskiej.
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