
Gazeta Uczelniana   kwiecień 2009  1 
Akademia Medyczna

 im. Piastów Śląskich 

Gazeta Uczelniana

Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich ♦ rok XV ♦ nr 7 (142) kwiecień 2009 ♦ ISSN 1429-5822

♦  Na marginesie konfl iktów w naszej Uczelni
♦  Plany rewitalizacji kompleksu klinik Akademii Medycznej
♦  Nowa Biblioteka Akademii Medycznej
♦  Muzeum Farmacji – Dom Śląskiego Aptekarza
♦  Sympozjum dla uczczenia 90. rocznicy urodzin prof. Seweryna Łukasika
♦  Konferencja naukowa „Bezpieczna farmakoterapia – tor z przeszkodami”

Powołano Komitet Obchodów 200-lecia 
Medycyny Uniwersyteckiej we Wrocławiu

W numerze:



Gazeta Uczelniana   kwiecień 2009 2 

Powołano Komitet Obchodów 

200-lecia Medycyny Uniwersyteckiej 

we Wrocławiu

W związku z Jubileuszem 200-lecia 

Medycyny Uniwersyteckiej we Wro-

cławiu, który przypada w 2011 roku 

JM Rektor Akademii Medycznej 

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak wraz 

z Rektorem Uniwersytetu Wrocław-

skiego prof. dr. hab. Markiem Bojar-

skim w dniu 22 kwietnia 2009 r. po-

wołali Komitet Obchodów 200-lecia 

Medycyny Uniwersyteckiej we Wro-

cławiu, który podejmie się organi-

zacji tego ważnego dla społeczności 

akademickiej Akademii Medycznej 

we Wrocławiu i Uniwersytetu Wro-

cławskiego wydarzenia.

W skład Komitetu wchodzą:

– prof. dr hab. Ryszard Badura,

– prof. dr hab. Krzysztof Grabowski,

– Konrad Kaaz – student,

– prof. dr hab. Jerzy Kołodziej,

– prof. dr hab. Waldemar Kozuschek,

– prof. dr hab. Andrzej Kübler,

– prof. dr hab. Zdzisław Latajka,

– prof. dr hab. Andrzej Milewicz,

– mgr Artur Parafi ński – kanclerz,

– prof. dr hab. Stanisław Pielka,

– prof. dr hab. Roman Rutowski,

– prof. dr hab. Maria Warwas,

– prof. dr hab. Wanda Wojtkiewicz-Rok.
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Na marginesie konfl iktów 

w naszej Uczelni

Marek Mędraś 

W każdym środowisku istnieją 

ukryte lub jawne konfl ikty między-

ludzkie. Formy ich manifestacji za-

leżą od wielu spraw, ale głównie od 

indywidualnego wychowania czło-

wieka oraz zasad ogólnych obowią-

zujących (i oby egzekwowanych) 

w danym środowisku. 

Niestety, mam nieodparte wrażenie, 

oparte na trzydziestoparoletniej ob-

serwacji, iż obie te sprawy prezentują 

w naszym środowisku coraz niższy 

poziom. Jest to zresztą problem ogól-

ny, dotyczący wielu środowisk akade-

mickich, czy tzw. inteligenckich. 

Konfl ikty interpersonalne nigdy nie 

omijały naszej Uczelni. Gdyby ocenić 

ostatnie 20 lat, można by wskazać ich 

wiele – niektóre na długo wryły się 

w pamięć środowiska akademicko-

medycznego w całej Polsce. W ostat-

nich latach (miesiącach) konfl ikty 

w naszej Uczelni nasiliły się do tego 

stopnia, że grozi jej, jak niektórzy 

twierdzą, administracyjny paraliż. 

Może to i lekka przesada, ale jest 

pewne, iż dramatycznie pogarsza 

się wizerunek naszej Akademii (nie-

długo już Uniwersytetu), zarówno 

w środowisku uczelni wyższych, 

jak i w oczach władz zwierzchnich 

(w końcu jesteśmy uczelnią państwo-

wą), a także wśród mieszkańców uni-

wersyteckiego miasta Wrocławia (ar-

tykuły w prasie, relacje telewizyjne). 

Pozornie, jak wszyscy wiemy, jest 

to konfl ikt władz Uczelni ze Związ-

kiem Zawodowym Solidarność’ 80. 

W istocie jest to wykorzystanie spe-

cyfi cznych cech osobowościowych 

kierownictwa związku przez poszcze-

gólne osoby (grupy), które są w osobi-

stym konfl ikcie z władzami uczelni, być 

może w związku z poczuciem doznanej 

krzywdy czy niesprawiedliwości (ale 

nawet gdyby tak było, nie usprawiedli-

wia to stosowanych metod). 

Nie wnikając w szczegóły obecnej 

sytuacji, ale na kanwie tych spraw, 

należy jednak zadać pytanie, czy 

w aktualnym systemie funkcjonowa-

nia uczelni wyższych istnieją wystar-

czające mechanizmy rozwiązywania 

konfl iktów, a w szczególności kon-

fl iktów międzyludzkich, do których 

nasze środowisko, przepełnione am-

bicjami (z dużą dozą próżności), jest 

szczególnie skore. 

Ponieważ mam wrażenie, iż w sto-

sunku do władzy uczelnianej pra-

cownik jest jednak w słabszej pozycji, 

proponuję zwrócić uwagę na istnie-

jącą w innych systemach demokracji 

akademickiej (innych krajach) rolę 

mediatora akademickiego (czy nawet 

biura mediatora akademickiego). 

Wspomnę tylko pokrótce, iż jest 

to instytucja niezależna od rekto-

ra (w wielu krajach ukształtowana 

poza strukturami uczelnianymi), do 

której mogą zgłaszać się pracownicy 

we wszelkich sprawach, które prze-

szkadzają w efektywnej pracy lub 

nauce. Mogą one dotyczyć współ-

pracownika, przełożonego, polityki 

dydaktycznej, kadrowej, fi nansowej, 

mobbingu, molestowania itp. 

Mediator akademicki może zaofe-

rować bezstronną analizę sytuacji, 

pomóc w ocenie możliwości rozwią-

zania konfl iktu, a przy zgodzie zain-

teresowanych stron mógłby ułatwić 

porozumienie w drodze wahadło-

wej, nieformalnej mediacji albo neu-

tralnej obecności w dyskusji. Nie jest 

adwokatem żadnej ze stron, zajmuje 

pozycję wyłącznie koncyliacyjną. 

Może być pomocny i pożyteczny dla 

obu zwaśnionych stron. 

Warto też dodać, że mediator skła-

da uczelni (zwykle okresowe) spra-

wozdanie ze swej działalności, które-

go zasadniczym celem jest wskazanie 

słabych, konfl iktogennych elemen-

tów funkcjonowania uczelni, co daje 

możliwość podjęcia działań zarad-

czych. Jest też obiektywnym świad-

kiem określonych problemów. 

W polskim środowisku akademic-

kim postulat powołania mediatora 

akademickiego pojawił się już sporo 

lat temu (kwestia wpisania do usta-

wy o szkolnictwie wyższym), ale zo-

stał źle przyjęty przez środowisko 

profesorsko-rektorskie (ingerencja 

w autonomię uczelni!). 

Funkcjonowanie mediatora akade-

mickiego w różnych krajach i syste-

mach szkół wyższych, jego ufi ksowa-

nie prawne jest niezwykle ciekawym 

zagadnieniem (trochę obcym na-

szej skostniałej mentalności akade-

mickiej) i dlatego pozwalam sobie 

odesłać Szanownego Czytelnika po 

szczegóły tej kwestii do Internetu. 

Nie jestem na tyle naiwny, by są-

dzić, iż mediator akademicki (gdyby 

został powołany na Uczelni) rozwiąże 

wszystkie konfl ikty, ale jestem prze-

konany, iż instytucja, która w dużym 

stopniu sprawdziła się w innych kra-

jach byłaby i u nas pożyteczna. 

Mam nadzieję, że nasze władze 

dostrzegą (w interesie nas wszyst-

kich) walory mediatora akademic-

kiego i zastanowią się nad możliwo-

ścią jego zaistnienia, nie czekając na 

odpowiednią ustawę, która ciągle nie 

może zaakceptować tej instytucji. 



Gazeta Uczelniana   kwiecień 2009 4 

Plany rewitalizacji 

kompleksu klinik Akademii Medycznej

Arkadiusz Förster

Pojawiła się duża szansa, że kom-

pleks klinik należących do Akademii 

Medycznej i położonych we Wrocła-

wiu w kwadracie ulic: M. Curie-Skło-

dowskiej, T. Chałubińskiego, K. Mar-

cinkowskiego i Wybrzeża L. Pasteura 

odzyska swój dawny blask. Na posie-

dzeniu senatu 30 marca 2009 r. zapadła 

decyzja o wszczęciu starań o pozyska-

nie pieniędzy z funduszy europejskich 

na ten właśnie cel oraz zapewnieniu 

przez Uczelnię wkładu własnego.

W przypadku skutecznych starań 

o dofi nansowanie projektu ze środ-

ków unijnych, rewitalizacji będzie 

poddanych łącznie kilkanaście bu-

dynków położonych wzdłuż ulic ota-

czających kampus. Odnowienie bę-

dzie dotyczyć zewnętrza budynków, 

czyli przede wszystkim dachów i ele-

wacji. Przybliżony koszt rewitalizacji 

to 20 mln złotych, przy czym w kwo-

cie tej zawarty jest już wkład własny 

Uczelni w wysokości 6 mln zł. Pozo-

stałe 14 mln złotych władze Akade-

mii Medycznej chcą pozyskać z fun-

duszy europejskich. Wszystkie prace 

będą prowadzone oczywiście pod 

nadzorem konserwatora zabytków, 

gdyż zabudowania kampusu mają 

charakter zabytkowy i jednocześnie 

unikatowy w skali regionu.

 Dopiero po zakończeniu rewitali-

zacji fasad przyjdzie czas na odnowie-

nie zabytkowych wnętrz budynków 

i dostosowanie ich do współczesnych 

standardów. Ten etap prac pochłonie 

40–50 mln złotych i jest związany 

z dostosowaniem części pomieszczeń 

do kryteriów, jakie są stawiane Dol-

nośląskiemu Centrum Badań Me-

dycznych, które miałoby funkcjono-

wać w odrestaurowanych klinikach.

Odrestaurowany hol klatki schodowej Kliniki Chirurgii 
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Inicjatywa prof. Haliny Milnero-

wicz, Prorektor ds. Rozwoju Uczel-

ni, jednoznacznie poparta przez Se-

nat Akademii Medycznej w sprawie 

podjęcia starań o dofi nansowanie ze 

środków unijnych rewitalizacji zabyt-

kowego kompleksu klinik przy uli-

cach M. Curie-Skłodowskiej, T. Cha-

łubińskiego, K. Marcinkowskiego 

i Wybrzeża L. Pasteura ma olbrzymie 

znaczenie nie tylko dla Akademii 

Medycznej, ale też dla całego miasta, 

podnosząc atrakcyjność turystyczną 

Wrocławia. Kampus ten jest bowiem 

znakomitym przykładem architektu-

ry neogotyckiej tak charakterystycz-

nej dla Niemiec drugiej połowy XIX 

wieku i jednocześnie materialnym 

świadectwem historii medycyny uni-

wersyteckiej we Wrocławiu. 

Rolę tej zabytkowej architektury 

w dziejach Wrocławia, historię bu-

dowy i najważniejsze fakty związane 

ze wspomnianymi klinikami znako-

micie przedstawiła Małgorzata Wój-

towicz w publikacji „Architektura 

zespołu klinik i instytutów dawnego 

Wydziału Medycznego Uniwersyte-

tu Wrocławskiego”. 

W tym miejscu warto jednak przy-

pomnieć, że wstępne plany klinik 

powstawały już w 1885 roku, ale pra-

ce budowlane rozpoczęto dokładnie 

wiosną 1887 roku po wschodniej 

stronie dzisiejszej ulicy T. Chałubiń-

skiego. Autorem projektów był wro-

cławski architekt Joseph Waldhau-

sen, choć pierwsze szkice kampusu 

wykonywał Ludwig von Tiedemann, 

autor zbudowanego nieco wcześniej 

kampusu medycznego w Halle. 

Większość budynków wrocław-

skiego kampusu pochodzi z koń-

ca XIX wieku, choć niektóre z nich 

budowano jeszcze na początku 

dwudziestego stulecia (np. Instytut 

Medycyny Sądowej), kończąc zasad-

niczą część prac w 1909 roku. 

Kompleks klinik Akademii Medycz-

nej umiejscowiony na trasie między 

modernistyczną Halą Stulecia i placem 

Grunwaldzkim (z jego „bunkrowcami” 

z lat siedemdziesiątych XX wieku i biu-

rowcami z początku XXI stulecia) oraz 

niedalekim Ostrowem Tumskim staje 

się dowodem ciągłości historycznej 

miasta i jego mieszkańców. Podkreś la 

zarazem nie tylko wielokulturowość 

Wrocławia, ale i trwałość oraz jedność 

medycyny uniwersyteckiej w stolicy 

Dolnego Śląska.
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Nowa Biblioteka 

Akademii Medycznej

Arkadiusz Förster

Akademia Medyczna złożyła ofi cjal-

ny wniosek o wydanie pozwolenia na 

budowę nowej siedziby Biblioteki pod 

nazwą Centrum Naukowej Informacji 

Medycznej. Jeśli Wydział Architektu-

ry i Budownictwa Urzędu Miejskiego 

we Wrocławiu taką zgodę wyda, to już 

w czerwcu 2009 r. można będzie roz-

począć procedurę przetargową na wy-

łonienie wykonawcy inwestycji.

Wystąpienie przez Akademię Me-

dyczną o wydanie pozwolenia na bu-

dowę jest końcem etapu przygotowaw-

czego pod realizację nowej Biblioteki 

naszej Uczelni pod nazwą Centrum 

Naukowej Informacji Medycznej. Na 

decyzję o wydaniu pozwolenia na bu-

dowę Wydział Architektury UM ma 

dwa miesiące, w przypadku pomyślnej 

decyzji (a nie powinno być z tym pro-

blemu) wystarczy więc wyłonić wyko-

nawcę i ruszać z budową. 

Tutaj jednak pojawia się problem 

związany z zapewnieniem fi nansowa-

nia inwestycji. Całkowity koszt budo-

wy nowej Biblioteki to 80 mln złotych. 

Dotychczasowy wkład własny Akade-

mii Medycznej to 6 700 000 zł w posta-

ci wykonanych już prac projektowych 

oraz działki przeznaczonej pod budo-

wę. Kolejnym źródłem fi nansowania 

zapewnionym przez naszą Uczelnię 

jest 12 mln zł, które zgodnie z uchwałą 

senatu zostaną przekazane na reali-

zację inwestycji ze sprzedaży działki 

przy ulicy Dyrekcyjnej. Z pieniędzy 

tych można będzie zatem skorzystać 

dopiero po wyprowadzeniu się z ul. 

Dyrekcyjnej klinik i sprzedaży działki, 

co może, niestety, trochę potrwać. 

Jest duża szansa na pozyskanie środ-

ków z funduszy unijnych w wysokości 

22 800 000 zł dofi nansowania w ra-

mach Programu 2.3.2, ale także w tym 

wypadku, jeżeli pomyślnie przejdziemy 

postępowanie konkursowe, na pienią-

dze trzeba będzie poczekać przynaj-

mniej do przełomu 2009/2010 roku. 

Łącznie jest to nieco ponad 40 mln 

złotych, czyli do zapewnienia całości 

fi nansowania brakuje nam drugie tyle.

Sprawa jest o tyle skomplikowana, 

że zgodnie z podpisaną przed Ko-

misją Regulacyjną ugodą, Akademia 

Medyczna powinna zwrócić budynek 

mieszczący obecnie główną siedzibę 

naszej Biblioteki parafi i ewangelic-

ko-augsburskiej najpóźniej do końca 

2010 roku. W zamian za zwrot tego 

właśnie budynku parafi a zdecydowa-

ła się zrezygnować z siedmiu innych 

roszczeń do nieruchomości na terenie 

dawnego województwa wrocławskie-

go, a fi nansowanie inwestycji budo-

wy nowej Biblioteki miało pochodzić 

z budżetu centralnego. Tak się jednak 

nie stało mimo to, że jak mówi Renata 

Sławińska, dyrektor Biblioteki Akade-

mii Medycznej we Wrocławiu, Uczel-

nia występowała o te środku już czte-

rokrotnie: trzy razy do Ministerstwa 

Zdrowia i raz do Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego.
Do wizualizacji wykorzystano mate-

riały fi rmy Heinle, Wischer und Partner 
Freie Architekten GbR i Polswiss-Projekt 
Sp. z o.o.
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Muzeum Farmacji 

– Dom Śląskiego Aptekarza

Kazimierz Gąsiorowski i Andrzej Syroka 

Wiele wskazuje na to, że być może 

już w przyszłym roku, mieszkańcy 

Wrocławia oraz  turyści przybywa-

jący do stolicy Dolnego Śląska będą 

mogli zwiedzać Muzeum Farmacji 

– Dom Śląskiego Aptekarza, znajdu-

jące się w kamieniczce przy ul. Kurzy 

Targ 4 we Wrocławiu, a wrocławska 

Akademia Medyczna zyska kolejną 

bardzo ciekawą placówkę naukowo-

-dydaktyczną. 

Lokalizacja

Zabytkowa kamieniczka przy ul. 

Kurzy Targ 4 pochodzi z XIII w. Jej 

kształt architektoniczny był od tego 

czasu modyfi kowany, dlatego obok 

oryginalnych elementów średnio-

wiecznych, składają się nań elemen-

ty pochodzące z późniejszych epok. 

Jest to jeden z najstarszych w Eu-

ropie oryginalnych obiektów archi-

tektonicznych, pełniących funkcję 

użytkową związaną z historią far-

macji. Jest to także jedyny w Polsce 

zachowany obiekt, będący od chwili 

swego powstania (jest wymienio-

ny w księgach podatkowych miasta 

Wrocławiu w 1286 r.)  aż do 1951 r. 

siedzibą apteki, wraz z mieszkaniem 

aptekarza. Lokalizacja Muzeum Far-

macji w tym obiekcie jest więc ściśle 

związana z historią kamieniczki i ma 

uzasadnienie historyczne i archi-

tektoniczne. Zbiory muzealne, po-

chodzące głównie ze Śląska, zostaną 

bowiem ulokowane w oryginalnych  

wnętrzach, których stylistyka oraz 

funkcje od siedmiu wieków są zwią-

zane z aptekarstwem.

W okresie średniowiecza Śląsk był 

najlepiej rozwiniętym księstwem 

piastowskim. Tu najwcześniej pow-

stawały pierwsze kramy apteczne 

i apteki, stąd czerpano wzorce dla 

rozwoju aptekarstwa polskiego. Ślą-

skie ustawodawstwo aptekarskie 

wpłynęło na ukształtowanie się tzw. 

„Ustroju aptekarskiego” na ziemiach 

Korony Polskiej (np. „Ordynek Me-

dycynalny” bp. Tomasza z Sarepty 

z 1351 r.). Istotną rolę w tym za-

kresie odegrała apteka mieszcząca 

się przy ul. Kurzy Targ 4. Jej kolej-

ni właściciele, skoligaceni z innymi 

aptekarzami wrocławskimi, należeli 

do elity miejskiej. Mieli duży wpływ 

na kształtowanie się ustawodawstwa 

aptekarskiego. Powiązania apteka-

rzy wrocławskich, rodzinne i zawo-

dowe, z aptekarzami niemieckimi, 

czeskimi i polskimi wskazują na po-

nadnarodowy charakter tego zawo-

du. Tworzenie jednostki muzealnej, 

skupiającej zabytki kultury mate-

rialnej tych trzech nacji tworzących 

w minionych stuleciach społeczeń-

stwo Dolnego Śląska, znajdzie od-

bicie w strukturze zbiorów, na którą 

się będą składać wytwory związane 

z historią aptekarstwa ujmowaną za-

równo w perspektywie historycznej, 

jak i współczesnej.

W 1945 r. w zabytkowej kamie-

niczce przy ul. Kurzy Targ 4 podję-

ła działalność apteka. Działalność 

ta była kontynuowana do czasu 

upaństwowienia aptek w 1951 r. Do 

1981 r. obiekt pełnił różne funkcje, 

niezwiązane z historią farmacji i był 

stopniowo dewastowany.

W 1982 r. kamieniczka została 

przekazana w użytkowanie Aka-

demii Medycznej we Wrocławiu. 

Opracowano program odbudo-

wy obiektu i powołania w nim 

Muzeum Farmacji. Pełnomocnikami 

Wydziału Farmaceutycznego AM, 

powołanymi do kontaktów z wła-

dzami miejskimi i wojewódzkimi 

oraz nadzorem architektonicznym 

i konserwatorskim, zostali mianowa-

ni pracownicy ówczesnego Zakładu 

Historii Medycyny i Farmacji AM 

we Wrocławiu: mgr Andrzej Syroka 

i mgr Bożena Płonka-Syroka. W la-

tach następnych koordynatorem 

prac związanych z przygotowywa-

nym powołaniem Muzeum Farmacji 

przy Wydziale Farmaceutycznym 

AM we Wrocławiu został mgr An-

drzej Syroka, powołany w 1984 r.  na 

kierownika Zespołu do Spraw Mu-

zeum Farmacji (w strukturze Zakła-

du Farmacji Aptecznej), a w 2007 r. 

na kierownika Muzeum Farmacji 

przy Zakładzie Humanistycznych 

Nauk Wydziału Farmaceutycznego 

AM we Wrocławiu.

W latach 1982–1991 prace remon-

towe i konserwatorskie przeprowa-

dzał w zabytkowej kamieniczce przy 

ul. Kurzy Targ 4 konserwator woje-

wódzki, ze środków Ministerstwa 

Kultury i Sztuki. 

Najnowsza historia obiektu 

Od 1991 r. właścicielem obiektu 

jest Akademia Medyczna we Wro-

cławiu i ona ponosi większość kosz-

tów związanych z jego remontem. 

Animatorami starań o pozyskanie 

środków i rozpoczęcie komplek-

sowego remontu kamieniczki byli: 

ówczesny dziekan Wydziału Far-

maceutycznego prof. Janusz Pluta, 

kierownik Zespołu Muzeum Far-

macji mgr Andrzej Syroka i dr hab. 

Bożena Płonka-Syroka, prof. nadzw. 
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W wyniku starań Zespołu do Spraw 

Muzeum Farmacji uzyskano wspar-

cie sponsorów zewnętrznych, ta-

kich jak: Dolnośląska Izba Apte-

karska oraz Fundacja Współpracy 

Polsko-Niemieckiej w Warszawie. 

Były również przygotowywane 

wnioski o dofi nansowanie kosztów 

remontu kamieniczki, kierowane do 

sponsorów zewnętrznych, ale środ-

ki, o które wnioskowano nie zosta-

ły przyznane. Według ekspertyz 

technicznych budynek jest obec-

nie w 60% wyremontowany, nadal 

jednak poszukujemy środków na 

dokończenie ważnych prac remon-

towych (w tym na odbudowę we-

wnętrznej klatki schodowej), prace 

instalacyjne oraz adaptacyjne. 

Staraniem władz Wydziału Far-

maceutycznego i władz rektorskich 

– Prorektora ds. Rozwoju Uczel-

ni prof. Haliny Milnerowicz, jest 

przygotowywany wniosek aplika-

cyjny na kwotę 5 mln zł do Regio-

nalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego, 

Priorytet 6, Działanie 6.4 Turystyka 

kulturowa. Projekt pn.: „Dom Ślą-

skiego Aptekarza”. Wniosek obejmu-

je  rewitalizację wewnętrznej tkanki 

architektonicznej tej zabytkowej 

kamienicy. Senat i Rektor Akade-

mii Medycznej przeznaczyli kwotę 

niezbędną na tzw. własny wkład fi -

nansowy Uczelni konieczną do re-

alizacji tego Projektu. Wielkim orę-

downikiem szybkiego ukończenia 

prac adaptacyjnych i remontowych 

budynku, w całości przeznaczone-

go na potrzeby Muzeum Farmacji, 

jest rektor Akademii Medycznej we 

Wrocławiu prof. Ryszard Andrze-

jak. Dzięki życzliwości JM Rektora 

projekt Domu Śląskiego Aptekarza 

ma rzeczywiste szanse realizacji.

Inicjatywa AM, 

zysk dla miasta i regionu

Powstanie Muzeum Farmacji 

przyczyni się z całą pewnością do 

podniesienia atrakcyjności tury-

stycznej regionu dolnośląskiego 

(najstarsza apteka w środkowo-

-wschodniej Europie, z wysokiej kla-

sy zbiorami starodruków i sprzętów 

aptekarskich sprzed 300–400 lat). 

Wrocław zyska oryginalne, cieka-

we Muzeum w samym sercu mia-

sta, wzbogacające trasę turystyki 

kulturowej – „wędrówkę”  śladami 

dorobku aptekarstwa śląskiego; 

a w dorobku tym mieszały się jak 

w tyglu wpływy: polskie, czeskie, 

austriackie i niemieckie.  

Akademia Medyczna zyska godne 

miejsce na wyeksponowanie więk-

szości zgromadzonych zbiorów 

farmaceutycznych, gdzie będą pro-
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wadzone prace naukowo-badawcze 

z zakresu historii farmacji, wzbo-

gaci się baza dydaktyczna wrocław-

skiej farmacji – studenci znajdą 

miejsce, gdzie nauczanie historii 

farmacji będzie ilustrowane natu-

ralnymi eksponatami muzealnymi 

i starodrukami. 

Rada Wydziału Farmaceutyczne-

go przyjęła, a Senat AM zatwierdził 

plan funkcjonalno-użytkowy po-

mieszczeń przyszłego Domu Apte-

karza Śląskiego. Intencją tego planu 

jest stworzenie „muzeum otwarte-

go”, w którym obok eksponatów „za 

szkłem”, znajdą się sale wyposażone 

w oryginalne stare meble i sprzęty, 

gdzie będzie można usiąść i napić 

się herbaty ziołowej lub kawy (Klub 

Aptekarza). Rozważane jest także 

zorganizowanie w malutkim we-

wnętrznym patio tego obiektu miej-

sca degustacji nalewek leczniczych, 

apteka – punkt sprzedaży prepara-

tów ziołowych i  prozdrowotnych 

substytutów diety. Ale to wszystko 

w miarę wolnych powierzchni, gdyż 

liczba eksponatów aptekarstwa ślą-

skiego, które posiadamy i jednocześ-

nie zasługujących na pokazanie jest 

na tyle duża, że są obawy, czy cała 

powierzchnia kamieniczki zdoła je 

pomieścić.

Eksponaty 

Od chwili powołania w 1985 r. 

Zespół ds. Muzeum Farmacji pro-

wadził aktywną działalność zwią-

zaną z pozyskiwaniem zbiorów. 

W ich strukturze 75% stanowią 

zabytki pochodzące z terenów Dol-

nego Śląska, głównie XIX- i XX-

-wieczne. W zbiorach znajdują 

się także eksponaty starsze, w tym 

cenne starodruki, np. „Dispensato-

rium” Cordusa – wydanie „kieszon-

kowe” (małe) z 1559 r., „Apotheker 

Ordnung und Taxa” dla księstwa 

Legnickiego z 1662 r., „Pharma-

copea Brandenburgica et Silesiae” 

z 1774 r. wydana w ofi cynie Kornów, 

będąca wzorcem dla pierwszej „Far-

makopei Polskiej” z 1812 r. W zbio-

rach Muzeum Farmacji znajduje się 

także bogata kolekcja sprzętu ap-

tecznego, w tym m.in. wagi (wśród 

nich waga szalowa z XVII w.), szkło 

apteczne, naczynia do przechowy-

wania surowców i produktów ap-

tecznych, a także meble apteczne, 

głównie z XIX w.

Wśród tabletkarek jest jedna po-

chodząca z Chicago. Mamy także 

zestaw aparatury do destylacji wy-

produkowany w fi rmie Hausler we 

Wrocławiu według projektu Józefa 

Sawiczewskiego, aptekarza i chemi-

ka z Krakowa (z dynastii aptekarzy 

Sawiczewskich – apteka „Pod Słoń-

cem” w Krakowie) oraz opakowania 

leków z polskiej apteki w Breslau 

mgr. Jankowskiego. W bibliotece 

Wydziału Farmaceutycznego jest 

pokaźny zbiór „Schlesische Apothe-

ker Zeitung”, w którym można zna-

leźć ogłoszenia poszukujące apteka-

rzy lub pomocników aptekarskich 

wyznania katolickiego (rzymskoka-

tolickiego) i władających językiem 

polskim.

Pochodzenie zbiorów  

Zbiory pochodzą z darów apte-

karzy (starszego pokolenia), z aptek 

cefarmowskich (zgoda dyrekcji Ce-

farmu) i własnych (Wydziału Far-

maceutycznego) zakupów w Desach 

(środki fi nansowe pozyskane z gran-

tów uczelnianych). 

Regiony pochodzenia naszych 

zbiorów to: obecny Dolny Śląsk, 

Wielkopolska, Małopolska, Opolsz-

czyzna i dawne rejony Rzeczypospo-

litej (Wschód).

Nasze zbiory są zdeponowane 

w pomieszczeniach Wydziału Far-

maceutycznego, ale także jako eks-

pozycja znajdują się w Muzeum 

Dawnego Kupiectwa w Świdnicy 

i Muzeum Uniwersytetu Wrocław-

skiego. Muzeum Farmacji nawiąza-

ło kontakty i współpracę z placów-

kami o podobnym profi lu: Muzeum 

Farmacji Uniwersytetu Jagielloń-

skiego w Krakowie, Muzeum Far-

macji w Kownie, Muzeum Farmacji 

w Cottbus, Muzeum Farmacji w In-

golstadt, Muzeum Farmacji w Bo-

chum, Muzeum Śląskie w Goerlitz, 

Muzeum Aptekarstwa w Heidelber-

gu, a także z placówkami naukowo-

-dydaktycznymi – Uniwersytetami 

w Dreźnie i Wilnie.



Gazeta Uczelniana   kwiecień 2009 10 

Pierwsi słuchacze studiów podyplomowych

analityki medycznej otrzymali świadectwa

Adam Zadrzywilski

28 marca 2009 r. odbyło się uroczy-

ste wręczenie świadectw ukończenia 

studiów podyplomowych analityki 

medycznej dla pierwszego rocznika 

studiów organizowanych przez Wy-

dział Farmaceutyczny z Oddziałem 

Analityki Medycznej Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu. Były to trzy-

semestralne studia płatne sobotnio-

niedzielne. Program obejmował 28 

przedmiotów, prawie 1000 godzin 

zajęć, zakończonych egzaminem 

praktycznym i testowym egzaminem 

końcowym. 

Słuchaczami studiów podyplo-

mowych byli magistrowie biologii 

i biotechnologii, obecnie pracujący 

w medycznych laboratoriach diag-

nostycznych, dla których uzyskanie 

świadectwa ukończenia studiów po-

dyplomowych analityki medycznej 

jest warunkiem ubiegania się o wpis 

na listę diagnostów laboratoryjnych, 

czyli uzyskania prawa wykonywania 

zawodu diagnosty laboratoryjnego. 

Studia rozpoczynało 85 słuchaczy 

z całego kraju, w tym ze Szczeci-

na, Zielonej Góry, Kielc, ale także 

z Warszawy, Krakowa, Łodzi i Ślą-

ska. W tej grupie mniej niż 10% sta-

nowili wrocławianie.

W uroczystości wręczenia świa-

dectw 62 absolwentom uczestniczy-

li: JM Rektor prof. dr hab. Ryszard 

Andrzejak, Prorektor ds. Rozwoju 

Uczelni prof. dr hab. Halina Milne-

rowicz, był obecny także konsultant 

wojewódzki diagnostyki laborato-

ryjnej dr Jacek Majda. Uroczystość 

prowadził kierownik Studiów Pody-

plomowych, Dziekan Wydziału Far-

maceutycznego dr hab. Kazimierz 

Gąsiorowski, prof. nadzw.

W swoim wystąpieniu Dziekan 

Wydziału Farmaceutycznego z Od-

działem Analityki Medycznej pod-

kreślił wielką determinację i wysiłek 

słuchaczy studiów podyplomowych, 

którzy przez 49 kolejnych weeken-

dów dojeżdżali z odległych miejsc 

kraju na zajęcia do Wrocławia. 

Zdaniem Dziekana wskazuje to, że 

wysoki poziom i dobra organizacja 

nauczania na Oddziale Analityki 

Medycznej wrocławskiej Akade-

mii Medycznej znalazły uznanie 

w środowiskach analityków w kraju 

– obecni słuchacze studiów pody-

plomowych mijali na swojej drodze 

do Wrocławia inne ośrodki akade-

mickie, w których symultanicznie są 

prowadzone takie same studia po-

dyplomowe. Znacznie nadkładając 

drogi, wybrali jednak Wrocław. Na-

leży cieszyć się z tej formy uznania 
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poziomu działalności dydaktycznej 

naszego Wydziału i naszej Akademii 

Medycznej. Ponieważ mamy do czy-

nienia z autentyczną potrzebą śro-

dowiska pracowników medycznych 

laboratoriów diagnostycznych na 

organizowanie takich studiów, nasza 

Uczelnia do Programu Operacyj-

nego Kapitał Ludzki zgłosiła temat: 

Studia Podyplomowe Analityki Me-

dycznej. Po uzyskaniu fi nansowania, 

z dniem 28 lutego br. rozpoczął się 

kolejny cykl szkolenia na studiach 

podyplomowych całkowicie fi nanso-

wany z tego programu operacyjnego, 

co dla słuchaczy oznacza możliwość 

nieodpłatnej nauki.

Pełnomocnik Rektora ds. Specja-

lizacji z Diagnostyki Laboratoryjnej 

prof. dr hab. Mieczysław Woźniak 

w swoim wystąpieniu zwrócił uwa-

gę, że ukończenie studiów podyplo-

mowych analityki medycznej otwie-

ra absolwentom drogę do dalszego 

kształcenia z zakresu diagnostyki 

laboratoryjnej. Uczelnia nasza pro-

wadzi szkolenia/kursy specjaliza-

cyjne z diagnostyki laboratoryjnej 

i zdaniem profesora należy się spo-

dziewać, że wielu obecnych absol-

wentów studiów podyplomowych 

wybierze Wrocław na miejsce swojej 

specjalizacji. Profesor Mieczysław 

Woźniak zaprosił pierwszych ab-

solwentów do składania wniosków 

o otwarcie specjalizacji z diagnosty-

ki laboratoryjnej we Wrocławiu, na 

naszej Uczelni.
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Szkolenie podyplomowe farmaceutów

Adam Zadrzywilski

7 kwietnia 2009 r. odbyło się cy-

kliczne zebranie regionu wrocław-

skiego Dolnośląskiej Izby Apte-

karskiej (DIA). Zebranie to miało 

wyjątkowy charakter. Jego gościem 

był pierwszy prezes DIA prof. Janusz 

Pluta, kierownik Studium Szkole-

nia Podyplomowego Wydziału Far-

maceutycznego naszej Akademii 

Medycznej. Spotkanie w siedzibie 

Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej było 

okazją do uroczystego wręczenia dy-

plomów uzyskania tytułu specjalisty 

w specjalności farmacji aptecznej, 

które tym razem zdobyło 13 człon-

ków samorządu aptekarskiego. Obok 

prof. Pluty świadectwa wręczał pre-

zes DIA mgr farm. Piotr Bohater. 

Były gratulacje, kwiaty i uznanie ko-

legów uczestniczących w spotkaniu.

Wręczenie farmaceutom dy-

plomów ukończenia specjalizacji 

z zakresu farmacji aptecznej, któ-

rzy zdali ogólnopolski egzamin w 

sesji zimowej było okazją do zada-

nia kilku pytań prof. dr. hab. Janu-

szowi Plucie.

– Nowi specjaliści to kolejni far-

maceuci z naszego regionu, którzy 

ukończyli szkolenie według nowego, 

zmienionego w 2003 roku, programu 

– mówi prof. Pluta. W pierwszej sesji 

egzamin specjalizacyjny zdały 2 oso-

by (wiosna 2007 r.), w drugiej 7 osób 

(wiosna 2008 r.), a na mający się od-

być już w czerwcu egzamin zapisało 

się 47 farmaceutów. W każdej na-

stępnej sesji, sądząc po liczbie osób, 

które ukończyły szkolenie, z pewno-

ścią będzie ich coraz więcej.

Jak usłyszeliśmy, na wrocławskiej 

Akademii Medycznej w Studium 

Szkolenia Podyplomowego Wydzia-

łu Farmaceutycznego, farmaceuci 

mogą specjalizować się w 12 różnych 

specjalizacjach. Do najbardziej po-

pularnych należy specjalizacja z far-

macji aptecznej, farmacji szpitalnej 

i farmacji klinicznej. Specjalizacje są 

prowadzone w akredytowanych jed-

nostkach szkolących na wydziałach 

farmaceutycznych. Akredytacji, po 

analizie warunków szkolenia, udzie-

la Minister Zdrowia. Robi to na pod-
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stawie opinii Komisji Akredytacyj-

nej przy Ministrze Zdrowia, której 

przewodniczącym jest prof. Janusz 

Pluta. Komisja określa, czy przy-

znać akredytację i ile osób może na 

danym wydziale się specjalizować. 

Specjalizacja trwa trzy lata.

Wydział Farmaceutyczny z Od-

działem Analityki Medycznej na-

szej Akademii uzyskał akredytację 

z farmacji aptecznej i klinicznej. 

W najbliższej przyszłości zamierza 

się ubiegać o akredytację z farmacji 

szpitalnej i być może także z far-

macji przemysłowej. Aby je otrzy-

mać, musi spełnić wiele warunków 

związanych z bazą dydaktyczną 

i wyposażeniem w aparaturę. Jak 

usłyszeliśmy od prof. Pluty, posia-

dana obecnie akredytacja zezwala 

na kształcenie we Wrocławiu 186 

farmaceutów z farmacji aptecznej 

oraz 30 z farmacji klinicznej. 

Do chwili obecnej specjaliza-

cję z farmacji aptecznej ukończy-

ło już 119 farmaceutów, z któ-

rych 22 zdało egzamin końcowy. 

Z farmacji klinicznej specjalizację 

ukończyło 13 osób, a egzamin zdała 

1 osoba. W trakcie szkolenia z far-

macji aptecznej jest 83 farmaceutów, 

a z farmacji klinicznej 27.

Szkolenie specjalizacyjne to nie 

jedyna forma szkolenia podyplomo-

wego prowadzona przez Wydział 

Farmaceutyczny z Oddziałem Ana-

lityki Medycznej Akademii Medycz-

nej we Wrocławiu.

– Nasze Studium Szkolenia Po-

dyplomowego – mówi prof. Pluta 

– zajmuje się również organizacją 

kursów w ramach szkoleń ciągłych 

farmaceutów oraz akredytacją ze-

brań naukowo-szkoleniowych, or-

ganizowanych przez towarzystwa 

naukowe i izby okręgowe samorzą-

du zawodowego. W ofercie szko-

leniowej Studium, do dyspozycji 

farmaceutów, znajduje się ponad 

dwadzieścia różnych rodzajów 

kursów. Są one organizowane nie 

tylko na terenie naszego regionu, 

ale i w innych ośrodkach m.in. w: 

Warszawie, Opolu, Gdańsku, Ka-

towicach i Krakowie. W sumie od 

2005 r. w kursach w ramach szko-

lenia ciągłego uczestniczyło po-

nad 4 tys. farmaceutów. Jeżeli do 

powyższych danych doliczymy 

wydane w tym okresie certyfi katy 

potwierdzające udział farmaceu-

tów w różnego rodzaju zebraniach 

naukowo-szkoleniowych, a było 

ich ponad 18,5 tysiąca, to dorobek 

szkolenia podyplomowego Wydzia-

łu Farmaceutycznego z Oddziałem 

Analityki Medycznej Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu należy uznać 

za więcej niż zadowalający.
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Sympozjum dla uczczenia 

90. rocznicy urodzin prof. Seweryna Łukasika

Walentyna Mazurek

28 marca odbyło się wyjątkowe 

sympozjum. Wrocławski Oddział 

Polskiego Towarzystwa Kardiolo-

gicznego oraz pracownicy Katedry 

i Kliniki Kardiologii Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu zorganizowali 

je dla uczczenia 90. rocznicy urodzin 

profesora dr. hab. med. Seweryna 

Łukasika, wieloletniego pracownika 

naszej Uczelni. Zebrani w Domu Jana 

Pawła II wysłuchali wykładu prof. dr 

hab. Walentyny Mazurek i dr hab. 

Marty Negrusz-Kaweckiej o „Postę-

pach w leczeniu farmakologicznym 

chorób układu krążenia”. Podczas 

sympozjum był czas na wzruszające 

wspomnienia. Dostojnemu Jubila-

towi przedstawiciele władz Uczelni 

oraz jego wychowankowie i współ-

pracownicy wręczyli wiązanki kwia-

tów. Nie zabrakło gorących życzeń 

kolejnych lat pogodnego życia.

Profesor Seweryn Łukasik urodził 

się 27.03.1919 r. w Chwalibogowi-

cach na kielecczyźnie, jego ojciec był 

nauczycielem. Świadectwo dojrzało-

ści uzyskał w gimnazjum im. A. Mic-

kiewicza w Warszawie w 1938 roku 

z I lokatą! Studia medyczne pod-

jął na Uniwersytecie Warszawskim 

w 1938 roku i ponownie w warunkach 

konspiracyjnych w 1943/44, a następ-

nie od 1945 r. do uzyskania dyplomu 

lekarza w 1948 r. na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. Pracę zawodową Pro-

fesor rozpoczął w 1948 roku w III Kli-

nice Chorób Wewnętrznych we Wro-

cławiu u prof. Edwarda Szczeklika. 

Stopień dr. n. med. profesor Se-

weryn Łukasik uzyskał w 1951 roku 

na podstawie rozprawy „Wpływ da-

wek leczniczych salicylanu sodu 

na równowagę kwasowo-zasadową 

organizmu”, w której po raz pierwszy 

wyjaśnił charakter zaburzeń równo-

wagi kwasowo-zasadowej. Profesor 

wykazał, że przyczyną obniżenia za-

sobu zasad krwi jest alkaloza odde-

chowa, a nie kwasica. Przyczyniło się 

to do zaniechania stosowania dwuwę-

glanu sodu przy leczeniu salicylanami 

w ostrej chorobie reumatycznej.

W 1961 roku prof. Seweryn Łukasik 

uzyskał stopień doktora habilitowa-

nego na podstawie rozprawy „Zacho-

wanie się lipazy lipoproteinowej krwi 

w stanach fi zjologicznych i patofi zjo-

logicznych ze szczególnym uwzględ-

nieniem miażdżycy tętnic”. Również 

i ta rozprawa miała charakter pio-

nierski. Zwracała bowiem uwagę na 

udział lipidów w procesie miażdżycy, 

a aktualnie wśród metod leczenia hi-

polipemizującego opracowuje się me-

tody wpływu leków modyfi kujących 
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aktywność lipazy lipoproteinowej. 

W 1968 roku został etatowym docen-

tem w III Klinice Chorób Wewnętrz-

nych i po przejściu na emeryturę prof. 

Szczeklika objął funkcję kierownika 

Kliniki. W 1979 roku po podziale Kli-

niki na Klinikę Hematologii i Kardio-

logii został kierownikiem tej ostatniej. 

Funkcję tę pełnił aż do 1989 roku, 

tj. do przejścia na emeryturę.

W 1971 roku profesor Seweryn 

Łukasik uzyskał tytuł profesora nad-

zwyczajnego a w 1978 r. – profesora 

zwyczajnego. Profesor współpraco-

wał z Instytutem Biochemii Klinicznej 

Uniwersytetu w Bernie (Szwajcaria) 

i Oddziałem Klinicznym Medycyny 

Społecznej w Heidelbergu. W trakcie 

tej współpracy były prowadzone przez 

wiele lat badania nad wykrywaniem 

i prewencją choroby wieńcowej u pra-

cowników 8 dużych zakładów prze-

mysłowych we Wrocławiu.

Profesor był promotorem 10 dok-

toratów i opiekunem 7 habilitantów: 

Bogumiła Halawy, Krzysztofa Wra-

beca, Haliny Nowosad, Walentyny 

Mazurek, Marii Witkowskiej, Wie-

sława Bochenka i Teresy Teresiak. 

Był specjalistą wojewódzkim, a także 

krajowym ds. chorób wewnętrznych. 

Przewodniczył Krajowemu Zespo-

łowi Specjalistycznemu ds. Chorób 

Wewnętrznych. Był członkiem Rady 

Naukowej i Komisji Leków przy Mi-

nistrze Zdrowia, członkiem redakcji 

„Kardiologii Polskiej”, „Polskiego Ar-

chiwum Medycyny Wewnętrznej”, 

„Wiadomości Lekarskich”, miesięczni-

ka „Terapia i Leki”. Był też członkiem 

Prezydium Rady Programowej Cen-

trum Medycznego Kształcenia Pody-

plomowego, uczestnicząc w doborze 

tematyki kursów szczebla centralnego 

oraz w tworzeniu programów specja-

lizacji. Przewodniczył komisjom opra-

cowującym pytania do ogólnokrajo-

wych egzaminów testowych z interny 

i kardiologii. Był członkiem Wrocław-

skiego Towarzystwa Naukowego, 

członkiem, a także Prezesem Zarządu 

Głównego Towarzystwa Internistów 

Polskich. Był również członkiem i na-

stępnie prezesem Zarządu Głównego 

Polskiego Towarzystwa Medycyny 

Sportowej, członkiem Zarządu Głów-

nego Polskiego Towarzystwa Kardio-

logicznego, przewodniczącym Od-

działu Wrocławskiego PTK. Profesor 

Seweryn Łukasik został odznaczony 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-

rodzenia Polski, Złotym Krzyżem Za-

sługi, Odznaką „Zasłużony dla Służby 

Zdrowia”. Był członkiem honorowym 

TIP i PTK.

Głównymi kierunkami badań na-

ukowych Profesora były: kardiologia 

i enzymologia kliniczna. Profesor zaj-

mował się patogenezą i znaczeniem 

diagnostycznym niektórych zmian 

elektrokardiografi cznych i wektokar-

diografi cznych na podstawie mate-

riału klinicznego i u osób zdrowych 

(sportowców). Całość prac labora-

toryjnych, eksperymentalnych i kli-

nicznych odnoszących się do lipazy 

proteinowej została zawarta w mo-

nografi cznym opracowaniu „Lipaza 

lipoproteinowa krwi a miażdżyca”. 

Monografi a stanowiła unikatową po-

zycję w piśmiennictwie światowym, 

w której została zgromadzona suma 

wiadomości o tym enzymie. Co jest 

szczególnie ważne, wyniki uzyska-

ne w badaniach dotyczących lipazy 

lipoproteinowej pozwoliły w prak-

tyce lekarskiej na właściwe ustalenie 

wskazań do leczniczego zastosowa-

nia heparyny jako czynnika antylipe-

micznego. Drugą grupę prac z zakre-

su enzymologii klinicznej odnosi się 

do diagnostyki enzymatycznej cho-

rób wątroby. Liczne opracowania na-

ukowe profesora Seweryna Łukasika 

dotyczą medycyny sportowej.

(Zdjęcia: Adam Zadrzywilski)
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Konferencja naukowa 

„Bezpieczna farmakoterapia 

– tor z przeszkodami”

Łukasz Łapiński

W dniu 16 kwietnia 2009 roku 

w sali im. W. Świdy Wydziału Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersy-

tetu Wrocławskiego odbyła się Kon-

ferencja Naukowa pt. „Bezpieczna 

farmakoterapia – tor z przeszko-

dami”. Jej uczestnikami byli licznie 

zgromadzeni studenci Wydziału 

Lekarskiego, Farmaceutycznego, le-

karze oraz farmaceuci. Konferencja 

została zorganizowana przez Mię-

dzynarodowe Stowarzyszenie Stu-

dentów Medycyny IFMSA-Poland, 

Oddział Wrocław, Studenckie Koło 

Naukowe Farmakologii Klinicznej, 

Katedrę i Zakład Farmakologii Kli-

nicznej Akademii Medycznej we 

Wrocławiu, Katedrę i Zakład Far-

makologii Akademii Medycznej 

we Wrocławiu, konsultantów wo-

jewódzkich w dziedzinie farmako-

logii klinicznej dla województwa 

dolnośląskiego – dr hab. Annę Wie-

la-Hojeńską, prof. nadzw. i opolskie-

go – dr. Przemysława Niewińskiego, 

Regionalny Ośrodek Monitorowania 

Niepożądanych Działań Leków przy 

Katedrze i Zakładzie Farmakologii 

Klinicznej Akademii Medycznej we 

Wrocławiu oraz Oddziały Wrocław-

skie Towarzystwa Terapii Monitoro-

wanej i Polskiego Towarzystwa Far-

makologicznego. 

Obrady poprowadzili w cieka-

wy i niezwykle dynamiczny sposób 

prof. dr hab. Jolanta Antonowicz-

-Juchniewicz – dziekan Wydzia-

łu Lekarskiego, dr hab. Kazimierz 

Gąsiorowski, prof. nadzw. – dzie-

kan Wydziału Farmaceutycznego 

z Oddziałem Analityki Medycznej, 

dr hab. Anna Wiela-Hojeńska, prof. 

nadzw. – kierownik Katedry i Zakła-

du Farmakologii Klinicznej, prof. dr 

hab. n. med. Adam Szeląg – kierow-

nik Katedry i Zakładu Farmakologii, 

dr Przemysław Niewiński – adiunkt 

Katedry i Zakładu Farmakologii Kli-

nicznej oraz Paulina Marszałek – lo-

kalny koordynator ds. edukacji me-

dycznej IFMSA, studentka IV roku 

Wydziału Lekarskiego Akademii 

Medycznej we Wrocławiu.

Konferencja miała charakter inter-

dyscyplinarny. Jej otwarcia dokonali 

prof. dr hab. Krystyna Orzechowska-

-Juzwenko – twórca farmakologii kli-

nicznej w Polsce, organizator i wie-

loletni kierownik Katedry i Zakładu 

Farmakologii Klinicznej Akademii 

Medycznej im. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu oraz prof. dr hab. Ryszard 

Andrzejak – rektor Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu. Zostało wy-

głoszonych 11 referatów plenarnych 

przez zaproszonych gości: dr Agatę 

Maciejczyk – kierownika Wydzia-

łu Monitorowania Niepożądanych 

Działań Produktów Leczniczych 

w Urzędzie Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycz-

nych i Produktów Biobójczych w 

Warszawie, dr hab. Annę Jabłecką 

– kierownika Zakładu Farmakologii 

Klinicznej Uniwersytetu Medyczne-

go w Poznaniu, dr Katarzynę Szalon-

kę – adiunkta w Zakładzie Ogólnej 

Teorii Ekonomii w Instytucie Nauk 

Ekonomicznych na Wydziale Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwer-

sytetu Wrocławskiego, dr. Jarosława 

Woronia – kierownika Uniwersy-

teckiego Ośrodka Monitorowania i 

Badania Niepożądanych Działań Le-

ków w Krakowie oraz pracowników 

Akademii Medycznej im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu: prof. dr hab. 

Jadwigę Biernat, prof. dr hab. Marka 

Ziętka, dr Ewę Chlebdę, dr Magda-

Prowadzący pierwszą sesję: dr hab. Jolanta Antonowicz-Juchniewicz, prof. nadzw. 
– dziekan Wydziału Lekarskiego oraz dr hab. Kazimierz Gąsiorowski, prof. nadzw. 

– dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej



Gazeta Uczelniana   kwiecień 2009  17 

lenę Hurkacz, dr Ewę Jaźwińską-Tar-

nawską, dr. Jacka Gąsiorowskiego 

i dr. Łukasza Łapińskiego. Konfe-

rencję zakończyły wystąpienia stu-

dentów. Konrad Pieszko – student 

Wydziału Lekarskiego podsumował 

akcję „Ulotka nie gryzie” prowa-

dzoną przez studentów IFMSA oraz 

omówił bezpieczeństwo stosowania 

niesteroidowych leków przeciwza-

palnych. Karol Nartowski – student 

Wydziału Farmaceutycznego i czło-

nek Studenckiego Koła Naukowe-

go Farmakologii Klinicznej omówił 

bezpieczeństwo stosowania leków 

ziołowych, zwłaszcza u pacjentów 

leczonych cytostatykami.

W ramach konferencji przedsta-

wiono zasady monitorowania bez-

pieczeństwa stosowania leków oraz 

działania Agencji Oceny Technologii 

Medycznych. Ponadto omówiono: 

bezpieczeństwo stosowania leków 

dostępnych bez recepty oraz doust-

nych środków antykoncepcyjnych 

i leków hormonalnych, niepożądane 

działania leków w gabinecie stoma-

tologicznym, polekowe nadciśnienie 

tętnicze, wpływ leków na sprawność 

psychomotoryczną kierowców, inte-

rakcje między lekami a żywnością, 

alkoholem, narkotykami, znaczenie 

światła w występowania niepożąda-

nych działań leków oraz jego wpływ 

na trwałość preparatów farmaceu-

tycznych. Nie pominięto również 

tak ważnego zagadnienia, jakim są 

etyczne i prawne aspekty reklamy 

leków. Wspaniałe wykłady wraz ze 

świetnie przygotowanymi materia-

łami ilustracyjnymi dotyczącymi 

zagadnień związanych ze zwiększa-

niem skuteczności i bezpieczeństwa 

farmakoterapii wzbudziły duże za-

interesowanie i uznanie słuchaczy, 

zwłaszcza że dynamicznie rozwijają-

ca się współczesna medycyna dyspo-

nuje wieloma skutecznymi lekami, 

ale jednocześnie rośnie liczba zagro-

żeń związanych z niewłaściwym ich 

stosowaniem, nieuzasadnioną poli-

farmakoterapią, stale wzrastającym 

ich zużyciem, zjawiskiem lekomanii 

spowodowanym nadużywaniem le-

ków przez pacjentów. Coraz bardziej 

niebezpieczne staje się samolecze-

nie, stosowanie leków pochodzenia 

roślinnego, a także łączenie leków z 

używkami. W Polsce w swego rodza-

ju farmakologiczną ruletkę gra co-

dziennie – stosując leki, których nie-

właściwe łączenie może grozić nawet 

śmiercią – ponad 8 mln osób. Około 

3–6,7% przyjęć do szpitali stanowią 

chorzy z powikłaniami polekowymi. 

Niepożądane następstwa działania 

leków i szkodliwych interakcji wy-

stępują średnio u 27% hospitalizo-

wanych osób, w tym u jednego na 

300 z nich powodują zgon. Koszty 

leczenia powikłań polekowych po-

chłaniają 15–20% budżetu szpitali.

W imieniu wszystkich organizato-

rów pragnę podziękować Fundacji 

Akademii Medycznej we Wrocła-

wiu, dziekanowi Wydziału Farma-

ceutycznego z Oddziałem Analityki 

Medycznej Akademii Medycznej im. 

Piastów Śląskich we Wrocławiu, Dol-

nośląskiej Izbie Lekarskiej, Dolnoślą-

skiej Izbie Aptekarskiej, Polskiemu 

Towarzystwu Farmaceutycznemu, 

Banku Zachodniemu WBK oraz 

Poradni Terapii Uzależnień od Sub-

stancji Psychoaktywnych „Podwale 

7” za wsparcie fi nansowe, a Wydaw-

nictwom: MedPharm Polska, Else-

vier Urban & Partner, JWC, PZWL, 

Lek w Polsce, Medsportpress oraz 

Górnicki Wydawnictwo Medyczne 

za ufundowanie nagród książko-

wych dla studentów – uczestników 

konferencji. 

Otwarcie konferencji przez prof. dr hab. Krystynę Orzechowską-Juzwenko, twórcę far-
makologii klinicznej w Polsce, organizatora i wieloletniego kierownika Katedry i Zakła-
du Farmakologii Klinicznej Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Otwarcie konferencji przez prof. dr. hab. Ryszarda Andrzejaka – rektora Akademii 
Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
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Nagrody JM Rektora dla pracowników AM

JM Rektor Akademii Medycznej 

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak wrę-

czył nagrody pracownikom nauko-

wym i dydaktycznym naszej Uczelni 

w następujących kategoriach:

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny: 

– nagroda naukowa indywidualna 

I stopnia: dr hab. Małgorzata Ra-

dwan-Oczko, dr hab. Piotr Wójcicki,

– nagroda naukowa zespołowa I stopnia: 

prof. dr hab. Stanisław Pielka, dr Da-

nuta Paluch, dr Maria Szymonowicz, 

dr Bogusława Żywicka,

– nagroda dydaktyczna indywidualna 

I stopnia: prof. dr hab. Teresa Mat-

thews-Brzozowska, prof. dr hab. 

Urszula Kaczmarek, prof. dr hab. 

Kazimierz Kobus, dr hab. Halina 

Panek, prof. nadzw., dr hab. Wło-

dzimierz Więckiewicz, prof. nadzw., 

dr n. med. Adam Zawada,

– nagroda dydaktyczna indywidu-

alna II stopnia: lek. stom. Piotr 

Napadłek, dr n. med. Zofi a Sozań-

ska, dr n. med. Joanna Th annhau-

ser, dr n. med. Ewa Karolewska, 

dr n. med. Dotota Bader-Orłowska, 

– nagroda organizacyjna indywidualna 

I stopnia: dr hab. Beata Kawala, dr Han-

na Gerber, dr Marcin Mikulewicz,

– nagroda związana z działalnością 

promocyjną, organizacyjną pro-

cesu naukowego i dydaktycznego 

Uczelni I stopnia: dr hab. Tomasz 

Konopka, prof. nadzw., prof. dr 

hab. Marek Ziętek;

Wydział Nauk o Zdrowiu:

– nagroda zespołowa I stopnia za osiągnię-

cia naukowe: prof. dr hab. Irena Choro-

szy-Król, Magdalena Frej-Mądrzak,

– nagroda zespołowa I stopnia za osią-

gnięcia dydaktyczne i organizacyjne: 

prof. dr hab. Irena Choroszy-Król,

– nagroda indywidualna I stopnia za 

osiągnięcia dydaktyczne i organizacyj-

ne: dr Joanna Rosińczuk-Tonderys,

– nagroda indywidualna I stopnia za 

osiągnięcia dydaktyczne i organi-

zacyjne: mgr Ewa Kuriata,

– nagroda organizacyjna za udział 

w Komisji Akredytacji na kierunku 

położnictwo: mgr Elżbieta Kawec-

ka-Janik, dr Zdzisława Knihinicka-

-Mercik, mgr Elżbieta Korzeniow-

ska, mgr Teresa Trebenda, mgr 

Anna Jaros, mgr Barbara Mirska,

– nagroda organizacyjna za udział w Wy-

działowej Komisji Wyborczej: mgr 

Aleksandra Lisowska, prof. dr hab. Jó-

zef Prandota, Danuta Tabaka,

– nagroda indywidualna za cało-

kształt dorobku naukowego: dr 

hab. Halina Nowosad;

Wydział Farmaceutyczny z Od-

działem Analityki Medycznej: 

– nagroda naukowa indywidualna 

I stopnia: prof. dr hab. Stanisław 

Ryng, dr Izabela Fecka, dr hab. Wie-

sław Malinka, prof. nadzw., 

– nagroda naukowa zespołowa: dr hab. 

Edwin Wagner, dr Liliana Becan, 

dr hab. Wanda Nawrocka, prof. nadzw., 

dr Hanna Liszkiewicz, dr Barbara Sztu-

ba, dr hab. Jerzy Cieplik, prof. nadzw., 

dr hab. Zbigniew Rykowski, prof. 

nadzw., prof. dr hab. Krystyna Orze-

chowska-Juzwenko, dr Henryk Czar-

nik-Matusewicz, dr hab. Anna Wiela-

-Hojeńska, prof. nadzw., dr Przemysław 

Niewiński, dr Magdalena Hurkocz, mgr 

Krystyna Głowacka, dr Ewa Jadźwiń-

ska-Tarnawska, dr hab. Piotr Milejski, 

dr Łukasz Łapiński, dr hab. Alina Woja-

kowska, prof. nadzw., dr Edward Krzy-

żak, dr Stanisława Plińska, dr Krzysztof 

Gołąb, mgr Bogusława Konopska, prof. 

dr hab. Maria Warwas, dr Agniesz-

ka Piwowar, dr Zbigniew Sztuba, dr 

Igor Mucha, mgr Katarzyna Wiglusz, 

prof. dr hab. Jadwiga Biernat, dr Bożena 

Regulska-Ilow, dr Rafał Ilow, dr Barbara 

Brokos, dr hab. Kazimierz Gąsiorowski, 

prof. nadzw.,

– nagroda za działalność dydaktyczną: 

prof. dr hab. Anna Długosz, dr Zofi a 

Marchewka, mgr Anna Stokłosa,

– nagroda za działalność organizacyj-

ną: dr Izabela Fecka, dr Marcin Mą-

czyński, dr Liliana Becan, dr Domi-

nika Szkatuła, dr Adam Kowalczyk, 

dr Maria Drzewicka, dr Danuta Raj, 

dr Łukasz Łapiński, mgr Maciej 

Włodarczyk, dr Wiesława Naha-

czewska, dr Krystyna Małecka, dr 

Aleksandra Osada, dr Rafał Ilow, dr 

Ryszarda Żabska, dr Agnieszka Pi-

wowar, mgr Artur Owczarek, 

– nagroda za całokształt dorobku 

naukowo-dydaktyczno-organiza-

cyjnego: prof. dr hab. Wojciech 

Cisowski, prof. dr hab. Helena Śla-

dowska, dr hab. Wiesław Gaweł, 

prof. nadzw., dr Alicja Noculak-

-Palczewska, dr Bogusław Fugle-

wicz, dr Urszula Lipnicka,

– nagroda za działalność promo-

cyjną, organizacyjną procesu na-

ukowego i dydaktycznego Uczelni 

(I stopnia): dr hab. Kazimierz Gą-

siorowski, prof. nadzw., dr hab. 

Halina Grajeta, prof. nadzw., prof. 

dr hab. Halina Milnerowicz,

– nagroda organizacyjna indywidu-

alna II stopnia: dr Henryk Czar-

nik-Matusewicz, mgr Agnieszka 

Matera-Witkiewicz, dr Marcin Mą-

czyński, dr Piotr Świątek, 

– nagroda zespołowa organizacyjna i dy-

daktyczna: dr Andrzej Dryś, dr Do-

minik Marciniak, dr Jolanta Stache-

rzak-Pawlik, dr Karina Kowalczewska, 

dr Jadwiga Brokos, dr Stanisława Pliń-

ska, mgr Maciej Włodarczyk.

6 kwietnia 2009 r. w Sali Senatu 

Akademii Medycznej JM Rektor prof. 

dr hab. Ryszard Andrzejak wręczył 

nagrody przyznane pracownikom 

naukowym i dydaktycznym zatrud-

nionym na Wydziale Lekarskim 

Kształcenia Podyplomowego na-

szej Uczelni. Nagrody zostały przy-

znane w następujących kategoriach: 

– nagroda indywidualna za osiąg-

nięcia naukowe I stopnia, którą 

otrzymali: prof. dr hab. Marek Bo-

lanowski, dr hab. Grzegorz Mazur, 

prof. nadzw., dr hab. Dariusz Pat-
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kowski, dr hab. Tomasz Wróbel, 

dr hab. Urszula Zaleska-Dorobisz,

– nagroda indywidualna naukowa 

II stopnia przyznana prof. dr hab. 

Irenie Frydeckiej,

– nagroda zespołowa za osiągnię-

cia naukowe: prof. dr hab. Andrzej 

Steciwko, dr Agnieszka Mastalerz-

-Migas, dr Donata Kurpas, dr Jerzy 

Gosk, prof. dr hab. Roman Rutow-

ski, prof. dr hab. Andrzej Kiejna, dr 

hab. Joanna Rymaszewska, prof. dr 

hab. Janusz Robakowski, dr Dorota 

Łojko, dr Aleksandra Suwalska, prof. 

dr hab. Krzysztof Grabowski, prof. 

dr hab. Marta Strutyńska-Karpińska, 

dr hab. Krystyna Markocka-Mącz-

ka, dr hab. Andrzej Lewandowski, dr 

Mirosław Nienartowicz, dr Renata 

Taboła, dr Dorota Diakowska, prof. 

dr hab. Danuta Zwolińska, dr Doro-

ta Polak-Jonkisz, prof. dr hab. Jerzy 

Rabczyński, dr Leszek Purzyc,

– nagroda indywidualna I stopnia za osią-

gnięcia dydaktyczne i organizacyjne: 

dr Piotr Baranowski, dr Włodzimierz 

Bednorz, prof. dr hab. Marta Strutyń-

ska-Karpińska, prof. dr hab. Dariusz 

Wołowiec, dr hab. Bożena Bidzińska-

-Speichert, prof. nadzw., dr hab. Ber-

narda Kazanowska, prof. nadzw.,

– nagroda indywidualna II stopnia za 

osiągnięcia organizacyjne: dr hab. An-

drzej Mysiak (opiekun studentów),

– nagroda indywidualna II stopnia 

za osiągnięcia dydaktyczne i orga-

nizacyjne prof. dr hab. Eugeniusz 

Baran, dr Katarzyna Neubauer,

– nagroda zespołowa za osiągnięcia 

dydaktyczne i organizacyjne: dr hab. 

Krzysztof Małyszczak, dr Tomasz 

Pawłowski, prof. dr hab. Eugeniusz 

Baran, dr Rafał Białynicki-Birula, dr 

n. hum. Tatiana Szymczak, prof. dr 

hab. Alicja Chybicka, prof. dr hab. 

Krystyna Sawicz-Birkowska, dr 

hab. Bernarda Kazanowska, prof. 

nadzw., dr Dorota Wójcik, dr Ma-

rek Ussowicz, dr Andrzej Bieniek,

– nagroda organizacyjna indywidualna 

I stopnia: dr hab. Leszek Paradowski, 

prof. nadzw., prof. dr hab. Andrzej 

Milewicz, prof. dr hab. Rajmund Ada-

miec, prof. dr hab. Marian Klinger, prof. 

dr hab. Ryszard Podemski, prof. dr hab. 

Jacek Szepietowski, prof. dr hab. Maria 

Witkowska, dr Aleksander Basiak,

– nagroda organizacyjna zespoło-

wa (Kolegium Naukowe WLKP): 

prof. dr hab. Irena Frydecka, prof. 

dr hab. Roman Rutowski, prof. dr 

hab. Andrzej Kiejna, prof. dr hab. 

Danuta Zwolińska, dr hab. Romu-

ald Zdrojowy, prof. nadzw.,

– nagroda organizacyjna zespołowa: 

prof. dr hab. Marek Bolanowski, 

dr Łukasz Łaczmański,

– nagroda związana z działalnością pro-

mocyjną, organizacyjną procesu nauko-

wego i dydaktycznego Uczelni: dr hab. 

Grażyna Bednarek-Tupikowska, prof. 

nadzw. (nagroda I stopnia), dr hab. Ro-

muald Zdrojowy, prof. nadzw., (organi-

zacyjna) – II stopnia, prof. dr hab. Jerzy 

Leszek (organizacyjna) – II stopnia.

20 kwietnia 2009 r. w Sali Senatu 

Akademii Medycznej JM Rektor prof. 

Ryszard Andrzejak wręczył przyzna-

ne pracownikom naukowym i dydak-

tycznym Wydziału Lekarskiego na-

szej Uczelni następujące nagrody:

– nagroda indywidualna za osiągnię-

cia naukowe I stopnia: dr Małgo-

rzata Krzystek-Korpacka, dr hab. 

Piotr Dzięgiel, prof. nadzw., dr hab. 

Marzenna Podhorska-Okołów, 

– nagroda indywidualna naukowa 

II stopnia: dr hab. Beata Magdalena 

Sobieszczańska, dr Dorota Wojnicz, 

– nagroda zespołowa za osiągnięcia 

naukowe: dr Ewa Kratz, dr Magda-

lena Przybysz, dr Krzysztof Boryse-

wicz, prof. dr hab. Jacek Szechiński, 

prof. dr hab. Iwona Kątnik-Pra-

stowska, dr Jolanta Saczko, prof. 

dr hab. Julia Bar, dr Agnieszka 

Chwiłkowska, dr Julita Kulbacka,

– nagrody indywidualne za cało-

kształt dorobku: prof. dr hab. Sta-

nisław Jankowski, prof. dr hab. 

Maryla Krasnowska,

– nagroda indywidualna za osiągnię-

cia dydaktyczne I stopnia: dr Ali-

cja Lucińska, dr Marek Śliwiński, 

dr Jadwiga Wais, 

– działalność organizacyjna – nagroda 

indywidualna za osiągnięcia organi-

zacyjne I stopnia: dr Tomasz Pytrus, 

dr Adam Skalski, dr Jolanta Rusiecka-

-Ziółkowska, dr Beata Ponikowska, 

– nagroda indywidualna za osiągnięcia 

organizacyjne II stopnia: dr Małgo-

rzata Fleischer, dr Ewa Salomon, dr 

Andrzej Stawarski, dr Małgorzata 

Lipińska-Gediga; opiekunowie lat: 

dr hab. Bohdan Gworys, prof. nadzw., 

dr Jolanta Saczko, dr Marzenna Bar-

toszewicz, dr Ewa Chlebda, dr Jakub 

Trnka, dr Andrzej Obojski, 

– nagroda indywidualna za osiągnięcia 

organizacyjne I stopnia – członkowie 

Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej: 

dr hab. Bohdan Gworys, prof. nadzw., 

dr Krystian Porwolik, dr hab. Andrzej 

Hendrich, prof. nadzw., 

– nagroda indywidualna za osiągnięcia 

organizacyjne II stopnia: dr Elżbie-

ta Poradnik, dr Aleksander Pietkie-

wicz, dr Jakub Trnka, dr Magdalena 

Sokołowska, mgr inż. Joanna Kwiat-

kowska, mgr Ewa Wyrodek, 

– nagrody za działalność organizacyjno-

-dydaktyczną przyznane adiunktom 

dydaktycznym w dużych katedrach 

teoretycznych, pełniącym funk-

cję przez okres przynajmniej 5 lat: 

dr Ewa Willak-Janc, dr Barbara Śle-

sak, dr Anna Malarska, dr Agnieszka 

Cisowska, dr Grażyna Mokracka-La-

tajka, mgr Elżbieta Małgorzata Kło-

nowska, dr Ewa Salomon, dr Woj-

ciech Dziewiszek, dr hab. Witold 

Pilecki, dr Izabela Lesisz, 

– nagrody związane z działalnością 

promocyjną, organizacyjną procesu 

naukowego i dydaktycznego Uczel-

ni: dr hab. Jerzy Rudnicki, prof. 

nadzw., dr hab. Mariusz Zimmer, 

prof. nadzw., prof. dr hab. Adam 

Szeląg, dr hab. Bernard Panaszek, 

prof. nadzw., dr Zygmunt Doma-

gała, dr Rafał Dobek, dr Marcin 

Stańda, prof. dr hab. Jerzy Mozrzy-

mas, prof. dr hab. Tadeusz Dobosz, 

dr Katarzyna Hombek-Urban,

– nagroda indywidualna za osiągnięcia 

organizacyjne II stopnia: dr Woj-

ciech Rzeszutko, dr Andrzej Poła, 

dr Ryszard Ślęzak, dr Marek Sehn, 

dr Barbara Stańda, dr Lidia Łysenko,

– nagroda indywidualna II stopnia 

– członkowie Wydziałowej Komi-

sji Wyborczej: prof. dr hab. Krysty-

na Michalak, dr Anna Szymańska-

-Chabowska, dr hab. Małgorzata 

Sobieszczańska, mgr Halina Gli-

niak, dr Beata Mączyńska, dr hab. 

Anna Wolańczyk-Mędrala, 

– nagroda indywidualna II stop-

nia za osiągnięcia organizacyjne: 

dr Anna Janocha.



Gazeta Uczelniana   kwiecień 2009 20 

Uroczyste otwarcie siedziby 

Wrocławskiego Medycznego 

Parku Naukowo-Technologicznego

Arkadiusz Förster

W dniu 15 kwietnia 2009 r. w budyn-

ku przy ul. Kutnowskiej 1–3 odbyło 

się uroczyste otwarcie nowej siedziby 

Wrocławskiego Medycznego Parku 

Naukowo-Technologicznego związane 

z zakończeniem I etapu realizacji inwe-

stycji, czyli kompleksowego remontu 

budynku przy ulicy Kutnowskiej. 

Wrocławski Medyczny Park Nauko-

wo-Technologiczny działa od sierpnia 

2005 roku. Pierwszym etapem urucho-

mienia Parku była właśnie moderniza-

cja budynku przy ulicy Kutnowskiej. 

Pałacyk, w którym mieścił się niegdyś 

dom studencki „Vademecum” znajdo-

wał się w bardzo złym stanie technicz-

nym i jego remont był absolutną ko-

niecznością. Cel ten udało się osiągnąć, 

a całkowita wartość zrealizowanego 

projektu to 5 800 000 złotych. 

W budynku przy ul. Kutnowskiej dzia-

ła m.in. Akademicki Inkubator Przedsię-

biorczości. Całość powierzchni przezna-

czona pod wynajem dla akademickich 

przedsiębiorców została już wynajęta, 

a jak poinformował w czasie uroczysto-

ści prezes WMPNT Wojciech Homola, 

Park już teraz obsługuje łącznie 40 fi rm 

z sektora akademickiego i medycznego. 

Powierzchnia przeznaczona pod wyna-

jem niezwiązany z Akademickim Inku-

batorem Przedsiębiorczości także nie-

mal w całości została już wynajęta. 

Przed Zarządem Parku, w którym 

wrocławska Akademia Medyczna ma 

60% udziałów stoi teraz jeszcze bar-

dziej spektakularne zadanie, czyli drugi 

etap realizacji inwestycji. Ma nim być 

„Utworzenie Ogólnopolskiego Ośrod-

ka Innowacji i Transferu Technologii 

w zakresie E-zdrowia”. Wartość tego 

projektu to około 75 000 000 złotych, 

a projekt ten został wybrany jako klu-

czowy w skali kraju i wpisany na listę 

indykatywną. Wedle założeń projektu 

w budynku o powierzchni 7000 m², 

na sześciu kondygnacjach zostanie 

utworzone Medyczne Centrum Prze-

twarzania Danych, laboratoria badaw-

czo-rozwojowe oraz centrum badań 

przedklinicznych udostępnione dla 

naukowców Akademii Medycznej. Nie 

mniej ważne założenia związane z reali-

zacją II etapu inwestycji to utworzenie 

centrum e-learningu na potrzeby nauki 

i dydaktyki oraz medycznych, statys-

tycznych i multimedialnych baz danych 

czy elektronicznych kart pacjentów.

Zrealizowanie wszystkich tych zało-

żeń sprawi, że nasza Uczelnia stanie się 

liderem w zakresie e-zdrowia w Polsce 

i właśnie tego życzył w trakcie uro-

czystości Zarządowi i pracownikom 

WMPNT JM Rektor Akademii Me-

dycznej prof. Ryszard Andrzejak.
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Z prac Senatu

30 marca 2009 roku odbyło się ko-

lejne posiedzenie Senatu Akademii 

Medycznej we Wrocławiu kadencji 

2008–2012. 

Senat podjął uchwały:

• w sprawie zatrudnienia prof. dr. 

hab. Piotra Ziółkowskiego na sta-

nowisku profesora zwyczajnego 

w Katedrze i Zakładzie Patomor-

fologii Akademii Medycznej we 

Wrocławiu,

• w sprawie zatrudnienia dr. hab. Wi-

tolda Pileckiego na czas określony 

na stanowisku profesora nadzwy-

czajnego w Katedrze i Zakładzie 

Patofi zjologii Akademii Medycz-

nej we Wrocławiu,

• w sprawie ponownego zatrudnie-

nia dr. hab. Romualda Zdrojowego 

na stanowisku profesora nadzwy-

czajnego w Katedrze i Klinice Uro-

logii i Onkologii Urologicznej AM 

we Wrocławiu,

• w sprawie zatrudnienia prof. dr. 

hab. Stefana Korneckiego na sta-

nowisku profesora zwyczajnego 

w Zakładzie Biomechaniki Klinicz-

nej i Fizjoterapii w Dysfunkcjach 

Narządu Ruchu Katedry Fizjotera-

pii na Wydziale Nauk o Zdrowiu,

• w sprawie zatrudnienia prof. dr. 

hab. Piotra Ponikowskiego na sta-

nowisku profesora zwyczajnego 

w Klinice Chorób Serca na Wy-

dziale Nauk o Zdrowiu,

• w sprawie wyrażenia zgody na 

realizację projektu oraz na za-

pewnienie środków fi nansowych 

przeznaczonych na pokrycie wkła-

du własnego Uczelni w kwocie 

PLN-1.700.000,00 niezbędnych 

do prawidłowej realizacji projek-

tu w ramach Działania 6.4 Regio-

nalnego Programu Operacyjnego 

dla Województwa Dolnośląskiego 

na lata 2007–2013 pn.: „Dom Ślą-

skiego Aptekarza”. Upoważnia się 

Prorektor ds. Rozwoju Uczelni – 

prof. dr hab. Halinę Milnerowicz 

do zawarcia w imieniu Akademii 

Medycznej im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu umowy o dofi nan-

sowanie ww. projektu,

• w sprawie wyrażenia zgody na reali-

zację projektu oraz na zapewnienie 

środków fi nansowych przeznaczo-

nych na pokrycie wkładu własnego 

Uczelni w kwocie PLN-6.400.000,00 

niezbędnych do prawidłowej reali-

zacji projektu w ramach Działania 

6.4 Regionalnego Programu Ope-

racyjnego dla Województwa Dol-

nośląskiego na lata 2007–2013 pn.: 

„Rewitalizacja zespołu zabytkowej 

architektury Akademii Medycz-

nej we Wrocławiu”. Upoważnia się 

Prorektor ds. Rozwoju Uczelni – 

prof. dr hab. Halinę Milnerowicz 

do zawarcia w imieniu Akademii 

Medycznej im. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu umowy o dofi nansowa-

nie ww. projektu,

• w sprawie upoważnienia Prorektor 

ds. Rozwoju Uczelni – prof. dr hab. 

Haliny Milnerowicz do zawarcia w 

imieniu Uczelni umowy z Wyko-

nawcą dokumentacji projektowej 

i robót budowlanych dla projektu 

pn.: „Budowa i wyposażenie Zin-

tegrowanego Centrum Edukacji 

i Innowacji Wydziału Farmaceu-

tycznego Akademii Medycznej we 

Wrocławiu,

• w sprawie wyrażenia zgody na 

realizację projektu oraz na za-

pewnienie środków fi nansowych 

przeznaczonych na pokrycie wkła-

du własnego Uczelni w kwocie 

PLN-12.000.000,00 niezbędnych 

do prawidłowej realizacji projektu 

pn.: „Centrum Naukowej Informa-

cji Medycznej”,

• w sprawie upoważnienia JM Rek-

tora Akademii Medycznej im. 

Piastów Śląskich we Wrocławiu 

prof. dr. hab. Ryszarda Andrzejaka 

do podpisania w imieniu Uczelni 

weksla in blanco oraz deklaracji 

wekslowej stanowiących zabez-

pieczenie należytego wykonania 

zobowiązań wynikających z umo-

wy o dofi nansowanie projektu 

„Czujniki i sensory do pomiarów 

czynników stanowiących zagroże-

nia w środowisku – modelowanie 

i monitoring zagrożeń” fi nanso-

wanego przez Unię Europejską 

z Funduszu Rozwoju Regionalnego 

i budżetu państwa w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, lata 2007–2013, Prio-

rytet 1. Badania i rozwój nowocze-

snych technologii, Działanie 1.3. 

Wsparcie projektów B+R na rzecz 

przedsiębiorców realizowanych 

przez jednostki naukowe, Poddzia-

łanie 1.3.1. Projekty rozwojowe,

• w sprawie zmiany podziału środ-

ków uzyskanych ze sprzedaży 

przez Uczelnię nieruchomości 

przy ul. Olsztyńskiej we Wrocła-

wiu,

• w sprawie zatwierdzenia warun-

ków i trybu rekrutacji na studia 

III stopnia (doktoranckie) w roku 

akademickim 2010–2011 w Aka-

demii Medycznej we Wrocławiu,

• w sprawie zmian w Regulaminie 

Samorządu Doktorantów Akade-

mii Medycznej im. Piastów Ślą-

skich we Wrocławiu,

• w sprawie dodatkowego wyna-

gradzania ze środków pozabu-

dżetowych pracowników AM we 

Wrocławiu za prowadzenie zajęć 

w języku angielskim i zasad rozli-

czania zajęć dydaktycznych w ra-

mach ED,

• w sprawie powołania Międzywy-

działowej Komisji Ocen Nauczy-

cieli Akademickich,.
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Przekaż 1% 

swojego podatku
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5 marca•  rozstrzygnięto VI edycję konkursu „Wrocławska Magnolia”. Wyróżnienia 

otrzymały dwie osoby z Akademii Medycznej: Małgorzata Rebizak za pracę: „Ocena sposobu 

żywienia oraz występowania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w wybranej 

grupie populacji wrocławskiej” oraz Sabina Szajda za pracę: „Ocena pobrania biofl awonoidów 

z żywnością przez wybrane grupy populacji dolnośląskiej”.

10 marca•  dr hab. Andrzej Fal, prof. nadzw. został powołany przez Minister Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarę Kudrycką do Rady Komisji Fulbrighta na mocy 

Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki 
w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

6 kwietnia • JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak uczestniczył w przyjęciu z okazji 

wizyty Rektora Uniwersytetu VIADRINA – dr. Guntera Pleugera, które odbyło się 

w Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej Niemiec. JM Rektor naszej uczelni zaprosił 

Rektora Guntera Pleugera na obchody 200-lecia nauczania uniwersyteckiej medycyny we 

Wrocławiu w 2011 roku.

16 kwietnia • odbyła się studencka konferencja naukowa „Bezpieczna farmakoterapia”. 

Celem konferencji było poszerzenie wiedzy studentów Akademii Medycznej oraz 

pozostałych wyższych uczelni na temat zagrożeń związanych z niewłaściwie prowadzoną 

farmakoterapią. 

16–17 kwietnia•  odbyła się we Wrocławiu XIV Ogólnopolska Konferencja Studenckich 

Kół Naukowych, na której były prezentowane prace z całej Polski.

Kalendarium


