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Akademia Medyczna im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu odniosła ol-

brzymi sukces w najnowszym ran-

kingu szkół wyższych na 2009 rok, 

zorganizowanym przez  „Rzeczpo-

spolitą” i miesięcznik „Perspekty-

wy”. Nasza Alma Mater awansowała 

na 3. miejsce wśród uczelni medycz-

nych w kraju, co jest naszym najlep-

szym wynikiem w dziesięcioletniej 

historii rankingu. Zostaliśmy też 

wyróżnieni przez kapitułę nagrodą 

specjalną „AWANS 2009” za naj-

większy skok na liście rankingowej, 

awansując z miejsca 24. na 13. wśród 

wszystkich uczelni w Polsce.

Sukces wrocławskiej Akademii 

Medycznej jest tym większy, że już 

przesunięcie się w rankingu, obej-

mującym 90 publicznych szkół wyż-

szych w Polsce, o trzy, cztery miejsca 

jest postrzegane jako znaczny awans. 

Tymczasem naszej uczelni udało 

się „skoczyć w górę” aż o 11 pozycji 

i awansować na 13. miejsce w rankin-

gu wszystkich uczelni wyższych. 

Nie mniejszym sukcesem jest awans 

w rankingu uczelni medycznych 

z 8. na 3. miejsce w kraju! Wyprzedzi-

ły nas tylko Uniwersytet Medyczny 

im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 

który zajął pierwsze miejsce (9. miej-

sce w klasyfi kacji ogólnej) i Collegium 

Medicum Uniwersytetu Jagiellońskie-

go sklasyfi kowane na drugiej pozycji. 

Tak wysoko w tym prestiżowym ran-

kingu nie byliśmy jeszcze nigdy! 

Kryteria i zasady

Zgodnie z decyzją Kapituły Rankin-

gu uczelnie są oceniane według czte-

rech podstawowych kryteriów: prestiż 

(30%), siła naukowa (40%), warunki 

studiowania (15%) i umiędzynarodo-

wienie (15%). Te cztery główne kry-

teria są mierzone przez 29 kryteriów 

szczegółowych i dopiero zsumowanie 

wszystkich punktów pozwala określić 

pozycję uczelni w rankingu.

Pierwsze kryterium główne to 

„Prestiż”. Oznacza on poważanie, 

jakim kadra naukowa danej uczelni 

oraz jej absolwenci cieszą się wśród 

kadry akademickiej, olimpijczyków 

oraz pracodawców.

Drugą grupę kryteriów stanowi 

„Siła naukowa” uczelni, a wśród jej 

mierników wyróżniono: potencjał 

naukowy, nadane stopnie naukowe, 

rozwój kadry własnej, nasycenie ka-

dry osobami o najwyższych kwalifi -

kacjach, uprawnienia do nadawania 

stopni naukowych, publikacje, cyto-

wania, studia doktoranckie, akredy-

tacje, projekty badawcze.

Trzecia grupa kryteriów to „Warunki 

studiowania” mierzone przez dostęp-

ność dla studentów wysokokwalifi ko-

wanych kadr, zbiory drukowane, zbio-

ry elektroniczne, warunki korzystania 

z biblioteki, możliwość rozwijania za-

interesowań naukowych, możliwość 

rozwijania zainteresowań kulturalnych, 

dostępność uczelni dla studentów za-

miejscowych, osiągnięcia sportowe.

Czwarte kryterium główne to 

„Umiędzynarodowienie”. Oceniając 

brano pod uwagę następujące kryte-

ria: programy studiów prowadzone 

całkowicie w językach obcych, stu-

diujący w językach obcych, wymiana 

studencka (wyjazdy i przyjazdy), wie-

lokulturowość środowiska studenc-

kiego (obcokrajowcy), nauczyciele 

akademiccy z zagranicy, wykłady 

w językach obcych, szkoły letnie.

Do sporządzenia rankingu wy-

korzystano dane ze źródeł egzoge-

nicznych wobec ocenianych uczelni, 

a były nimi badania własne Fundacji 

Edukacyjnej „Perspektywy”, badania 

ośrodka badawczego PENTOR, dane 

o publikacjach polskich naukowców 

zawarte w bazie SCOPUS, opracowa-

nia GUS, dane z MNiSW. 

AM we Wrocławiu wyróżniona nagrodą 

„AWANS 2009” w rankingu szkół wyższych 

„Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” za 2009 rok

Arkadiusz Förster
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Mocne strony AM

Nagrodę „AWANS 2009” wrocław-

ska Akademia Medyczna zawdzięcza 

przede wszystkim bardzo dużej licz-

bie punktów zdobytych w grupie kry-

teriów związanych z „Siłą naukową” 

i „Warunkami studiowania”. W kryte-

riach szczegółowych wyraźnie widać 

to w: publikacjach naukowych, reali-

zowanych projektach badawczych, 

potencjale naukowym, rozwoju kadry 

własnej, wymianie studenckiej oraz 

dostępności dla studentów wysoko-

kwalifi kowanej kadry, wielokulturo-

wości środowiska studenckiego. 

Z 29 kryteriów szczegółowych na-

sza Alma Mater 1. miejsce w Polsce 

zajęła w publikacjach naukowych 

(mierzone liczbą publikacji uwzględ-

nionych w bazie SCOPUS na dzień 

02.02.2009 r. w stosunku do liczby 

profesorów, doktorów habilitowanych 

i doktorów zatrudnionych na etacie) 

oraz w możliwości rozwijania zain-

teresowań naukowych (mierzonych 

liczbą studenckich kół naukowych 

w stosunku do ogólnej liczby studen-

tów). W pierwszej piątce najlepszych 

polskich uczelni Akademia Medyczna 

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

znalazła się także wedle następujących 

kryteriów: projekty badawcze (mierzo-

ne liczbą prowadzonych przez uczel-

nię projektów badawczych krajowych 

i zagranicznych); rozwój kadry własnej 

(mierzony jako liczba tytułów i stopni 

naukowych uzyskanych przez pra-

cowników uczelni w 2008 roku w sto-

sunku do ogólnej liczby nauczycieli 

akademickich uczelni); dostępność 

dla studentów wysokokwalifi kowanej 

kadry (mierzona liczbą nauczycieli 

akademickich uczelni w stosunku do 

liczby studentów), wymiana studentów 

(mierzona liczbą studentów wyjeżdża-

jących i przyjeżdżających w ramach 

wymiany zagranicznej z wyekspono-

waniem wyjazdów w ramach progra-

mu Erasmus, w proporcji do ogólnej 

liczby studentów).

Rektor Akademii Medycznej prof. 

dr hab. Ryszard Andrzejak, popro-

szony przez organizatorów rankingu 

o wypowiedź w związku z otrzyma-

niem tej prestiżowej nagrody i wy-

mienienie najważniejszych sukcesów 

uczelni podkreślił kilka, choć nie je-

dynych powodów tak zdecydowanego 

skoku w rankingu uczelni wyższych: 

Po objęciu przeze mnie urzędu Rek-

tora Akademii Medycznej we Wrocła-

wiu, tj. od 2005 roku w naszej Uczelni 

zaszło wiele pozytywnych zmian obej-

mujących praktycznie wszystkie sfery 

statutowej działalności.

W podjętych pracach na rzecz popra-

wy efektywności działalności naukowo-

-badawczej, dydaktycznej i usługowej, 

a także rozwoju infrastrukturalnego 

znalazłem zrozumienie dla naszych 

celów u przeważającej części społecz-

ności akademickiej, dlatego też obec-

nym władzom Akademii Medycznej 

udał się ten „skok” w rankingu uczelni 

akademickich, czego dowodzi przyzna-

na nam nagroda „AWANS 2009”.

Zmiany wprowadzone w procesie 

dydaktycznym i metodologicznym 

zaowocowały awansem z piątego 

na pierwsze miejsce w Lekarskim 

Egzaminie Państwowym w 2008 r. 

i utrzymaniem pierwszego miejsca 

w Lekarsko-Dentystycznym Egza-

minie Państwowym. Cały czas sta-

ramy się inwestować w naszą kadrę 

naukową. Ponad 10 mln złotych po-

zyskanych z funduszu operacyjnego 

Kapitał Ludzki przeznaczono właśnie 

na wzmocnienie procesu dydaktycz-

nego ze szczególnym uwzględnieniem 

e-learningu i doktorantów.

W ubiegłym roku o ponad 1/3 zwięk-

szyła się u nas liczba grantów unijnych 

i grantów otrzymanych z Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wzro-

sła też liczba grantów realizowanych 

wspólnie z innymi uczelniami wro-

cławskimi: Politechniką, Uniwersyte-

tem i Uniwersytetem Przyrodniczym. 

Efektem jest zwiększenie liczby publi-

kacji o tzw. współczynniku oddziały-

wania (Impact Factor).

Skutecznie pozyskujemy środki 

fi nansowe, które wykorzystujemy 

z pożytkiem dla Uczelni. W styczniu 

2008 r. uruchomiliśmy Akademickie 

Centrum Kliniczne, gdzie do tej pory 

zostało przeniesionych już 14 klinik, 

a w najbliższym czasie uruchamiamy 

tam Klinikę Intensywnej Terapii. Na 

rozbudowę Akademickiego Centrum 

Klinicznego mamy już zagwaranto-

wane w budżecie 110 mln złotych, 

a także 200 mln złotych z funduszy 

unijnych na budowę Nowej Farmacji 

(prace rozpoczną się już w czasie naj-

bliższych wakacji). 

Sukcesem zakończyła się realizacja 

I etapu budowy Wrocławskiego Me-

dycznego Parku Naukowo-Technolo-

gicznego, otworzyliśmy też w 2007 roku 

jedyny w Polsce Ośrodek Alzheimerow-

ski. Dodam, że Ośrodek ten bilansuje 

się fi nansowo. Fałszywą skromnością 

byłoby nie wspomnieć o skutecznej re-

strukturyzacji obu szpitali klinicznych 

dla których Akademia Medyczna jest 

organem założycielskim. W 2005 roku 

ich dług wynosił 292 mln złotych. Na 

koniec kwietnia 2009 zadłużenie to 

zmniejszyło się ponad dwukrotnie (do 

122 mln). 
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EIT+ czyli 14% z 700 milionów

Rozmowa z JM Rektorem Akademii Medycznej 

prof. dr. hab. Ryszardem Andrzejakiem

Gazeta Uczelniana: Panie 

Rektorze, wiemy już, że spółka 

EIT+ powstanie, a wielomie-

sięczne negocjacje udziałow-

ców zakończyły się sukcesem. 

Czy było warto?

Ryszard Andrzejak: Zdecydo-

wanie tak, a najlepszym potwier-

dzeniem sukcesu Wrocławia 

i wrocławskich uczelni była wizy-

ta premiera Donalda Tuska i mini-

ster Barbary Kudryckiej. Premier 

gratulował nam, że prawie ¼ fun-

duszy strukturalnych trafi ła do 

wrocławskich naukowców. EIT+ 

nie będzie przecież konkurentem 

dla żadnej z wrocławskich szkół 

wyższych, ale cennym uzupełnie-

niem w działalności badawczej 

i wielkim laboratorium nauko-

wym dla wrocławskich uczelni.

GU: Jaki jest ostateczny po-

dział udziałów w EIT+ i ile 

procent ma w spółce Akademia 

Medyczna?

Ryszard Andrzejak: Procen-

towo największy udział posiada 

Politechnika Wrocławska – 26%. 

Potem jest Uniwersytet Wrocław-

ski 19% i Akademia Medyczna 

14%. Uniwersytet Przyrodniczy 

ma 10% udziałów, a Uniwersytet 

Ekonomiczny 6%. Samorząd, czy-

li gmina Wrocław i Urząd Mar-

szałkowski, mają w sumie 25% 

udziałów. Oznacza to, że właśnie 

wrocławskie uczelnie posiadające 

łącznie 75% udziałów są głównym 

benefi cjentem EIT+. 

GU: Czy jest Magnificencja 

zadowolony z tych 14%? Może 

Akademia Medyczna mogłaby 

mieć tych udziałów więcej?

Ryszard Andrzejak: Jestem 

bardzo zadowolony. Uważam, 

że te 14% odzwierciedla siłę 

i pozycję Akademii Medycznej. 

Dowodem tej pozycji jest tak 

wyraźny skok w rankingu szkół 

wyższych na 2009 rok i awans 

na 3. miejsce wśród uczelni 

medycznych w kraju. 14%, ja-

kie Akademia Medyczna ma 

w spółce EIT+ potwierdza, że 

jesteśmy też trzecią „siłą” wśród 

wrocławskich szkół wyższych 

i ustępujemy miejsca jedynie 

dużo większym: Politechnice 

i Uniwersytetowi. Chcę też pod-

kreślić, że w czasie tych długich 

wielomiesięcznych negocjacji co 

do podziału udziałów w spółce, 

nikt nigdy nie zakwestionował 

pozycji Akademii Medycznej 

w tym przedsięwzięciu.

GU: A jakie realne korzyści 

będzie miała Akademia Me-

dyczna z udziału w EIT+?

Ryszard Andrzejak: Najbar-

dziej realne jest nasze 14% w 

miliardzie złotych, jaki dzię-

ki EIT+ trafi do Wrocławia. 

O tyle wzrosną aktywa uczelni 

w bilansie finansowym, ale to 

korzyść czysto ekonomiczna. 

Tymczasem nasz udział w tym 

projekcie to przede wszystkim 

korzyści naukowe. Akademia 

Medyczna będzie uczestniczyć 

w w tzw. miękkich projektach 

badawczych, głównie w projek-

cie „Biomed i nowe nanotech-

nologie medyczne” z badaniami 

dotyczącymi diagnostyki cho-

rób nowotworowych i zakażeń 

bakteryjnych, a z zakresu bio-

logii molekularnej – badania-

mi białek z rodziny MCM jako 

nowych markerów procesów 

proliferacji w guzach nowo-

tworowych.  Wybudowane też 

zostanie Centrum Naukowe na 

Praczach Odrzańskich. 

GU: Nie ma przypadkiem 

zagrożenia, że własność 

intelektualna Akademii Me-

dycznej zostanie wyprowa-

dzona z uczelni przez udział 

w EIT+?

Ryszard Andrzejak: Nie ma. 

Powołałem specjalną Komisję 

pod przewodnictwem prorek-

tora Marka Ziętka do oceny, czy 

własność intelektualna Akade-

mii nie została wyprowadzona 

z uczelni i komisja ta stwierdzi-

ła, że nie. Członkowie Komisji 

zwrócili jednak uwagę na pewne 

zagrożenia, jeśli w statucie spół-

ki EIT+ uczelnie nie będą miały 

zagwarantowanej pozycji bene-

ficjentów. Teraz, kiedy wrocław-

skie szkoły wyższe mają w EIT+ 

75% udziałów jako beneficjenci, 

takiego zagrożenia już nie ma.

GU: Dziękujemy bardzo za 

rozmowę.
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Kto ma rację w sprawie interpretacji 

art. 129 ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym?

Adam Szeląg 

W ostatnich tygodniach dość 

głoś no było o tym, że wybrani na 

nową kadencję rektorzy, prorek-

torzy, dziekani i prodziekani wyż-

szych szkół publicznych powinni 

uzyskać zgodę na dodatkowe za-

trudnienie odpowiednio senatu 

i rad wydziałów.

Sprawa byłaby prosta i jed-

noznaczna w przypadku, gdy-

by osoby pełniące już te funkcje 

chciały podjąć dodatkowe zatrud-

nienie. Wtedy muszą uzyskać zgo-

dę, a podjęcie dodatkowego za-

trudnienia bez tej zgody skutkuje 

utratą funkcji.

Pamiętam burzliwą dyskusję 

w 2006 roku, gdy zaczęły obowią-

zywać zapisy nowej ustawy – te 

przepisy weszły w życie prawie rok 

po jej uchwaleniu. Wtedy, w okre-

sie przejściowym, z opóźnieniem, 

ale wszystkie osoby funkcyjne, któ-

re powinny, uzyskały tę zgodę.

Aktualnie pojawił się znowu ten 

problem, chociaż w innych uczel-

niach nie był on podnoszony – 

w niektórych takie zgody zostały 

udzielone, a w innych nikt na te 

sprawy nie zwracał uwagi.

Tak też można postępować, ale 

tylko do pewnego czasu, bo jeże-

li taka zgoda jest wymagana, to 

osoby funkcyjne, które zgody nie 

mają, tracą z mocy ustawy man-

dat i wszystkie podjęte przez nie 

decyzje mogą być – chyba nieste-

ty skutecznie – zakwestionowane. 

A to bardzo może skomplikować 

funkcjonowanie uczelni.

Wątpliwości budzi interpretacja 

zapisów artykułu 129 pkt 2 ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym.

…Podjęcie przez nauczyciela 
akademickiego, będącego orga-
nem jednoosobowym uczelni pu-
blicznej lub jego zastępcą, dodat-
kowego zatrudnienia w ramach 
stosunku pracy lub rozpoczęcie 
prowadzenia działalności gospo-
darczej wymaga wcześniejszego 
uzyskania zgody właściwego orga-
nu kolegialnego uczelni. 

Wykonywanie przez nauczyciela 
akademickiego będącego organem 
jednoosobowym uczelni lub jego 
zastępcą zatrudnienia w ramach 
stosunku pracy lub prowadzenie 
działalności gospodarczej bez zgo-
dy właściwego organu kolegialne-
go powoduje wygaśnięcie manda-
tu organu jednoosobowego uczelni 
publicznej lub jego zastępcy…

Zapis ten jest interpretowany 

na dwa całkowicie różne sposoby. 

Jedni uważają, że osoby funkcyjne 

zatrudnione dodatkowo już przed 

objęciem funkcji poza uczelnią 

nie muszą uzyskiwać zgody, a inni 

twierdzą, że taka zgoda jest wyma-

gana, bo sytuacja osób decydują-

cych się na sprawowanie funkcji 

rektora, dziekana i ich zastępców 

zmieniła się z chwilą ich wyboru, 

a poprzednia ewentualna zgoda 

dotyczyła sytuacji, gdy byli tylko 

nauczycielami akademickimi. Ta 

wcześniejsza zgoda na dodatkowe 

zatrudnienie wynikała z wymogów 

określonych w punkcie 1 art. 129, 

a wątpliwości dotyczą interpreta-

cji zapisów zawartych w punkcie 

2 art., 129 ustawy. Ustawodawca 

– z określonych powodów – jed-

noznacznie wyróżnia  dwie grupy 

osób: nauczycieli akademickich 

(pkt 1, art. 129), a wśród nich tych 

nauczycieli akademickich, którzy 

pełnią funkcje – rektora, dziekana 

i ich zastępców (pkt 2, art. 129).

Odpowiedź, która interpretacja 

jest właściwa, zależy od tego, jak 

rozumie się intencję ustawodawcy, 

a właściwa interpretacja ma duże 

znaczenie praktyczne.

Powracam do tej sprawy, ponie-

waż zależy mi na przejrzystości 

i transparentności sprawowania 

tych funkcji – nie ich deklarowa-

nie, ale faktyczne stosowanie.

Jeżeli intencją ustawodawcy było, 

aby osoby pełniące funkcje orga-

nów jednoosobowych w uczelni 

publicznej – skupiły się na pracy 

w tej uczelni, za co pobierają odpo-

wiednie wynagrodzenie w postaci 

dodatku funkcyjnego – to osoby 

wybrane na funkcje organów jed-

noosobowych, zgodnie z zapisami 

tego artykułu, na każdą wykony-

waną dodatkową pracę – nieza-

leżnie, czy zatrudnienie nastąpiło 

przed, czy po wyborze na tę funk-

cję – powinny uzyskać zgodę od-

powiedniego organu. 

Taka interpretacja jest zasadna 

wtedy, jeżeli uzna się, że celem 

wprowadzenia takiego zapisu jest 

zabezpieczenie, np. przed moż-

liwymi konfliktami, które mogą, 

choć nie muszą, wystąpić.

Nietrudno wyobrazić sobie sytu-

ację, gdy osoba będąca, np. dzieka-

nem, ma kilka różnych zatrudnień, 

na które przed wyborem uzyskała 

zgodę rektora. Jest oczywiste, że 

te zatrudnienia mogą mieć wpływ 

– czasami znaczący – na sprawo-

wanie tej funkcji, ponieważ oprócz 
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tego osoba będąca, na przykład 

dziekanem ma do wypełnienia 

także zadania dydaktyczne, jako 

nauczyciel akademicki, i naukowe, 

co niewątpliwe już ogranicza czas 

osoby funkcyjnej.

Czy można mieć wątpliwości?

Taka interpretacja tego zapisu 

zabezpieczałaby więc przed możli-

wymi konfliktami i sytuacjami pa-

tologicznymi. Nie ograniczałoby to 

w żaden sposób prawa nauczyciela 

akademickiego do dodatkowej pra-

cy, ale zmuszałoby go – jeżeli chce 

być na przykład dziekanem – do 

uzyskania zgody organu, któremu 

przewodniczy – rady wydziału lub 

– w przypadku rektora i prorektora 

– senatu. Wszystko byłoby zatem 

transparentne i zgodne z prawem, 

jeżeli taka byłaby intencja prawo-

dawcy.

To dziekani i rektorzy organizu-

ją życie na uczelni, zwołują i prze-

wodniczą różnym posiedzeniom, 

których terminy sami ustalają. Dla-

tego jest dla mnie jasne, że człon-

kowie tych organów kolegialnych – 

senatu czy rad wydziałów – a także 

cała społeczność akademicka mu-

szą mieć pewność, że na określone 

decyzje organów jednoosobowych, 

np. na wyznaczanie terminów po-

siedzeń komisji, rad wydziałów, 

senatu – nie mają wpływu czyn-

niki inne, niezwiązane z uczelnią, 

np. terminy pracy u innego praco-

dawcy, czy terminy prowadzenia 

przez te osoby działalności gospo-

darczej. Niewłaściwe byłoby, gdy-

by na przykład dziekan zwoływał 

posiedzenie komisji lub rady wy-

działu w określonym czasie tylko 

dlatego, że w innych porach jest 

zajęty pracą gdzie indziej. 

Z punktu widzenia dobrych 

obyczajów, a także przejrzystości 

i transparentności w funkcjono-

waniu podmiotów finansowanych 

ze środków publicznych, takie 

pos tępowanie byłoby niewłaściwe, 

a w skrajnych przypadkach mogło-

by prowadzić do sytuacji patolo-

gicznych. 

Tak mogłoby się zdarzyć, gdyby 

ustawodawca dopuszczał jedno-

czesne pełnienie funkcji organu 

jednoosobowego i pracę w ramach 

stosunku pracy u kilku praco-

dawców lub/i prowadzenie kilku 

działalności gospodarczych przed 

objęciem funkcji i kontynuowanie 

ich po objęciu funkcji – bez ko-

nieczności uzyskania zgody odpo-

wiedniego organu. Organy byłyby 

bezradne w każdej takiej poten-

cjalnej sytuacji konfliktowej. Gdy-

by przyjąć, że taka zgoda jest wy-

magana, organ wydający zgodę na 

dodatkowe zatrudnienie rektorowi 

czy dziekanowi, jeżeli uzna, że to 

dodatkowe zatrudnienie w spo-

sób zasadniczy koliduje z pełnioną 

funkcją, jest szkodliwe dla uczelni, 

zawsze mógłby tę zgodę cofnąć. 

Brak konieczności uzyskania zgo-

dy na kontynuowanie dodatkowe-

go zatrudnienia, wykonywanego 

przed wyborem, ale kontynuowa-

nego po wyborze na tę funkcję, 

może sprawić, że organizacja ży-

cia akademickiego mogłaby zostać 

podporządkowana realizacji zadań 

innych, związanych z pracą u inne-

go niż uczelnia publiczna, dodat-

kowego pracodawcy.

Nowe dodatkowe zatrudnienia 

osób sprawujących funkcję orga-

nów jednoosobowych podjęte już 

po objęciu funkcji – zgodnie z za-

pisami ustawy – wymagają zgody 

odpowiedniego organu. Dlatego 

wydaje się, że intencja ustawodaw-

cy była właśnie taka jak przedsta-

wiona powyżej.

Ustawa precyzuje warunki do-

datkowego zatrudnienia nauczy-

cieli akademickich, ale tylko w art. 

129 odnosi się w sposób niejasny 

do organów jednoosobowych.

Podsumowując, należałoby spre-

cyzować, czy kontynuowanie do-

datkowych zatrudnień, które wy-

konywano przed objęciem funkcji 

rektora, prorektora, dziekana, 

prodziekana, wymaga zgody od-

powiedniego organu kolegialnego, 

czy nie? (art. 129, pkt 2). 

Nawet, gdyby prawnicy orzekli, 

że taka zgoda nie jest wymagana, 

to czy nie powinna być udzielona, 

aby sytuacja nie budziła żadnych 

prawnych wątpliwości?

Zapis ten jest 

interpretowany 

na dwa całkowicie 

różne sposoby. 

Jedni uważają, 

że osoby funkcyjne 

zatrudnione dodatkowo 

już przed objęciem 

funkcji poza uczelnią 

nie muszą 

uzyskiwać zgody, 

a inni twierdzą, że taka 

zgoda jest wymagana, 

bo sytuacja osób 

decydujących się 

na sprawowanie funkcji 

rektora, dziekana i ich 

zastępców zmieniła się 

z chwilą ich wyboru, 

a poprzednia 

ewentualna zgoda 

dotyczyła sytuacji, 

gdy byli tylko 

nauczycielami 

akademickimi 

Ustawa precyzuje 

warunki dodatkowego 

zatrudnienia 

nauczycieli 

akademickich, 

ale tylko w art. 129 

odnosi się w sposób 

niejasny do organów 

jednoosobowych
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36. Międzynarodowy Kongres Elektrokardiologii 

i 50. Międzynarodowe Sympozjum 

Wektokardiografii

Józef Jagielski – Honorowy Prezydent  ICE 2009

Małgorzata Sobieszczańska – Prezydent ICE 2009

W dniach 24-26 czerwca 2009 r. 

odbędzie się we Wrocławiu, w ho-

telu „Mercure Panorama”, 36. Mię-

dzynarodowy Kongres Elektro-

kardiologii połączony z 50. z kolei 

Międzynarodowym Sympozjum 

Wektokardiografi i (ICE 200). Szcze-

gółowe informacje o Kongresie są 

dostępne na stronie internetowej: 

www.ice.2009.pl

Będzie to wydarzenie szczególne 

z powodu obchodów półwiecza, 

jakie mija od Pierwszego Między-

narodowego Sympozjum Wekto-

kardiografii zorganizowanego w 

1959 roku na przez prof. Hugona 

Kowarzyka, wówczas kierownika 

Katedry Patofizjologii Akademii 

Medycznej we Wrocławiu i jego 

najbliższego współpracownika, 

obecnie prof. Józefa Jagielskiego. 

Znaczącą rolę inspiracyjną w tym 

trudnym przedsięwzięciu odegrał 

przyjaciel prof. Kowarzyka, wy-

bitny uczony, prof. Pierre Rijlant 

z Belgii.

Profesor Hugon Kowarzyk kiero-

wał Katedrą Patofi zjologii w latach 

1946–1977, zmarł 7 marca 1985 r. 

Pasją naukową profesora Kowa-

rzyka, poza fundamentalnymi od-

kryciami dotyczącymi procesów 

koagulacji i fi brynolizy oraz zaini-

cjowaniem w Polsce badań z cyto-

genetyki, była wektokardiografi a.

Wektorowe badania pola elek-

trycznego serca człowieka prowa-

dzono w Katedrze Patofizjologii na 

aparacie własnej konstrukcji, tzw. 

aksonokardiografie, który umożli-

wiał uzyskanie perspektywicznych 

przestrzennych „wektokardiogra-

mów serca”. Od 1955 roku prof. 

Kowarzyk organizował w Katedrze 

Patofizjologii krajowe i międzyna-

rodowe kursy wektokardiografii. 

Wyniki klinicznych badań wekto-

kardiograficznych, prowadzonych 

wraz żoną, prof. Zofią Kowarzyko-

wą, Profesor opublikował w książ-

ce „Spatial Vectorcardiography” 

(1961 r.). Zespół prof. Kowarzyka 

skonstruował oryginalną wielo-

elektrodową sieć zwaną „diamen-

toidem”, opartą na zasadzie dual-

nych fi gur platońskich. Diamentoid 

umożliwiał rejestracje wektokardio-

grafów, niezależnie od nieregular-

ności klatki piersiowej i asymetrii 

Prototyp aksonokardiografu
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położenia serca. Działanie tej sieci 

można było symulować za pomocą 

macierzy numerycznych. Publika-

cja z tego zakresu, autorstwa H. Ko-

warzyka i J. Jagielskiego, ukazała się 

w 1965 r. w czasopiśmie „Nature”.

Na I Sympozjum Wektokardio-

grafi i w 1959 roku przybyli liczni 

naukowcy polscy i zagraniczni, na-

wet spoza Europy. To wydarzenie 

zainicjowało tradycję corocznych 

interdyscyplinarnych spotkań ba-

daczy pasjonujących się elektro-

kardiologią: lekarzy, biofi zyków, 

fi zyków i matematyków. Spotkania 

nosiły najpierw nazwę Colloquia 

Vectocardiographica (w Polsce od-

były się jeszcze w latach 1960, 1962 

i 1969), a w 1973 roku w Erewaniu 

(dokument parafowali m.in. H. Ko-

warzyk i J. Jagielski) zostały prze-

kształcone w Międzynarodowe Kon-

gresy Elektrokardiologii. Wrocław, 

a właściwie naszą uczelnię, należy 

uznać zatem za kolebkę międzyna-

rodowych spotkań gromadzących 

naukowców zajmujących się elektro-

kardiologią.

Przez kolejne dekady Kongresy 

Elektrokardiologii odbywały się 

w różnych stronach świata: Japo-

nii, Rosji, Turcji, Stanach Zjedno-

czonych, Kanadzie i Brazylii. 

W 1991 roku prof. Józef Jagiel-

ski i dr M. Górnicki zorganizowali 

w Warszawie 18. Kongres Elektro-

kardiologii, podczas którego z ich 

inicjatywy powołano International 

Society of Electrocardiology (ISE, 

Międzynarodowe Towarzystwo 

Elektrokardiologii), zarejestrowa-

ne następnie przez prof. P. Mac-

farlana w Glasgow (Szkocja). Z ko-

lei w 2005 roku prof. J. Jagielski 

i dr. hab M. Sobieszczańska, prof. 

nadzw. byli współorganizatorami 

w Gdańsku połączonego Kongre-

su dwóch międzynarodowych to-

warzystw: International Society of 

Electrocardiology i International 

Society for Holter and Noninvasi-

ve Electrocardiology. 

Udział polskich naukowców w roz-

woju elektrokardiologii światowej 

był wielokrotnie podkreślany pod-

czas obrad plenarnych na kolejnych 

kongresach i posiedzeniach Zarządu 

Międzynarodowego Towarzystwa 

Elektrokardiologii, którego członka-

mi są prof. Józef Jagielski (od 1979 r.) 

i dr hab. Małgorzata Sobieszczańska, 

prof. nadzw. (od 2002 r.). 

Kurs wektokardiografi i (po prawej: Józef Jagielski, 

w głębi: Zofi a Kowarzykowa) 

Wystąpienie prof. Pierre Rijlanta podczas spotkania w Jabłonnej 

pod Warszawą w 1969 r. (w głębi prof. H. Kowarzyk) 

Prof. dr hab. Józef Jagielski 

– kierownik Katedry i Zakładu 

Patofi zjologii w latach 1977–2005
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W bieżącym roku, na prośbę 

Zarządu ISE, Katedra Patofizjolo-

gii Akademii Medycznej we Wro-

cławiu, wraz z nowo powołanym 

w ramach tej Katedry Zakładem 

Elektrokardiologii i Prewencji 

Chorób Sercowo-Naczyniowych, 

ma zaszczyt być gospodarzem ju-

bileuszowego spotkania, którego 

ideą jest spajanie teorii i prakty-

ki klinicznej związanej z różnymi 

aspektami elektrokardiologii. 

36. Międzynarodowy Kongres 

Elektrokardiologii jest organi-

zowany pod auspicjami Mię-

dzynarodowego Towarzystwa 

Elektrokardiologii, Międzynaro-

dowego Towarzystwa Holterow-

skiego i Nieinwazyjnej Elektrokar-

diologii, Polskiego Towarzystwa 

Medycyny Rodzinnej oraz Sekcji 

Elektrokardiologii Nieinwazyjnej 

i Telemedycyny PTK. Honorowy 

patronat nad Kongresem objął JM 

Rektor AM we Wrocławiu, prof. 

Ryszard Andrzejak oraz Prezydent 

Wrocławia, Rafał Dutkiewicz.

Wyrażamy przekonanie, że wro-

cławski Kongres stanie się forum 

wymiany doświadczeń i najnow-

szych osiągnięć w dziedzinie elek-

trokardiologii, prezentowanych 

przez kilkuset naukowców z róż-

nych krajów (m.in. z USA, Japo-

nii, Turcji, Rosji, Izraela, Słowacji, 

Szwecji, Anglii, Francji, Szwaj-

carii, Holandii i Niemiec). Boga-

ta tematyka Kongresu obejmuje: 

elektrofizjologię komórek serca, 

komputerowe modelowanie pola 

elektrycznego serca, powierzch-

niowy maping potencjałów ser-

ca (BSPM), leczenie arytmii ser-

ca, monitorowanie holterowskie 

i SAECG, genetyczne uwarunko-

wania chorób serca oraz prewencję 

choroby sercowo-naczyniowej.

Zaproszenie do wygłoszenia wy-

kładów podczas Kongresu przyjęli 

Prof. J. Jagielski i dr hab M. Sobieszczańska, prof. nadzw. 

na 31. Międzynarodowym Kongresie Elektrokardiologii w Kyoto (2004 r.)

wybitni naukowcy z Polski i za-

granicy. W gronie gości Kongre-

su znajdują się, m.in.: A. Bayes 

de Luna (Hiszpania), P. Macfar-

lane (Wlk. Brytania), G. Schmidt 

(Niemcy), W. Zareba (USA), 

G. Wagner (USA), L. De Ambrog-

gi (Włochy), M. Hiraoka (Japo-

nia), Y. Birnbaum (USA), J. Lieb-

man (USA), C. Pastore (Brazylia), 

B. Gorenek (Turcja), A. van Ooste-

rom (Szwajcaria), A. Baranchuk 

(Kanada) oraz W. Drygas, J. Ada-

mus, W. Banasiak, P. Ponikowski, 

R. Piotrowicz, K. Łoboz-Grudzień 

i A. Steciwko. 

Dodatkowo, tuż po Kongresie 

(28 czerwca – 3 lipca br.), organi-

zujemy w urokliwym Szczepanowie 

k. Świdnicy kolejną edycję między-

narodowej szkoły pisania prac na-

ukowych i projektów naukowych 

„Scientific Summer School’09” dla 

młodych badaczy z różnych stron 

świata, której patronem nauko-

wym jest prof. G. Wagner (USA), 

redaktor naczelny czasopisma „Jo-

urnal of Electrocardiology”. 

Jesteśmy przekonani, że inte-

resujący program naukowy, ju-

bileuszowy anturaż, jak również 

atrakcyjny program towarzyski, 

w połączeniu z pięknem letniego 

Wrocławia, uczynią 36. Międzyna-

rodowy Kongres Elektrokardiolo-

gii wydarzeniem szczególnym. 

Prof. Peter W. Macfarlane – aktualny Prezydent ISE –  na 18. Międzynaro-

dowym Kongresie Elektrokardiologii w Warszawie  (1991 r.)
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Stomatologia integralną częścią medycyny

Adam Zadrzywilski

– To już jedenasty raz Polskie To-

warzystwo Stomatologiczne orga-

nizuje Kongres Stomatologów Pol-

skich – mówi Prezydent Polskiego 

Towarzystwa Stomatologicznego 

prof. dr hab. Marek Ziętek. Kongres 

odbędzie się 25–27 czerwca, oczy-

wiście we Wrocławiu, gdzie znajdu-

je się siedziba Zarządu Głównego 

naszego Towarzystwa. Tegorocz-

ny Kongres podsumuje pięcioletni 

okres rozwoju nauki i działalności 

szkoleniowej.

– Przewodnim tematem nauko-

wym Kongresu – kontynuuje prof. 

Ziętek – będzie stomatologia jako in-

tegralna część medycyny. W związ-

ku z tym do uczestnictwa w obra-

dach zostali zaproszeni wykładowcy 

o niezaprzeczalnym dorobku nauko-

wym zarówno z Polski, jak i z zagra-

nicy. Do współtworzenia programu 

zaprosiliśmy inne polskie naukowe 

towarzystwa stomatologiczne oraz 

samorząd lekarski. Podczas sesji na-

ukowych będą omawiane najnowsze 

stomatologiczne procedury diagno-

styczno-terapeutyczne realizowane 

w wielospecjalistycznym leczeniu 

medycznym. Zaprezentowany zo-

stanie najciekawszy dorobek nauko-

wy, który powstał w wydziałach, od-

działach i instytutach stomatologii 

polskich uczelni medycznych. Bez 

wątpienia warto się z tym dorob-

kiem zapoznać. Dlatego do wzięcia 

udziału w tym największym nauko-

wym święcie stomatologii polskiej 

2009 roku zaprosiliśmy nie tylko le-

karzy stomatologów, ale i techników 

dentystycznych, higienistki stomato-

logiczne, no i oczywiście studentów 

stomatologii.

– Jak zawsze przy okazji zjazdów 

i kongresów naukowych – mówi 

prof. Ziętek – wszyscy uczestnicy, 

którzy wysłuchają minimum 60 proc. 

wykładów uzyskają certyfi kat upo-

ważniający do otrzymania należnych 

punktów edukacyjnych w ramach 

ustawicznego kształcenia zawodowe-

go. Kongresowi będzie towarzyszyć 

prezentacja produktów wybranych 

fi rm, które od lat wspierają działal-

ność statutową, organizacyjno-nau-

kową i wydawniczą Polskiego Towa-

rzystwa Stomatologicznego.

Warto przypomnieć, że Polskie To-

warzystwo Stomatologiczne jest naj-

większym medycznym towarzystwem 

naukowym w naszym kraju. Zrzesza 

bowiem około 8 tys. członków. Jego 

Prezydentem, już drugą kadencję, jest 

prof. dr hab. Marek Ziętek, prorek-

tor ds. nauki naszej uczelni. PTS jest 

organizatorem niemal 250 spotkań 

szkoleniowych oraz blisko 10 konfe-

rencji i sympozjów ogólnopolskich 

rocznie. Wydaje 4 periodyki naukowe. 

Dwa z nich „Czasopismo Stomatolo-

giczne” i „Protetyka Stomatologiczna” 

mają najwyższą w stomatologii punk-

tację Ministerstwa Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego oraz Index Copernicus. 

Periodyki te docierają do wszyst-

kich członków PTS. Ich otrzymanie 

jest równoznaczne z przynależno-

ścią do tej organizacji. Dla członków 

PTS są źródłem współczesnej wiedzy 

w stomatologii.

Polskie Towarzystwo Stomatolo-

giczne jest członkiem Międzynaro-

dowej Federacji Dentystycznej FDI 

oraz Europejskiej Organizacji Den-

tystycznej ERO. Czynnie współpra-

cuje z wieloma międzynarodowymi 

organizacjami stomatologicznymi, 

m.in. z: Akademią Pierre Fauchar-

da, Amerykańskim Towarzystwem 

Dentystycznym ADA, Niemiec-

kim Towarzystwem Dentystycznym 

DGZMK, Międzynarodowym Sto-

warzyszeniem Naukowo-Badaw-

czym Podstawowych Nauk Medycz-

nych i Stomatologicznych GIRSO 

oraz europejskimi i światowymi to-

warzystwami specjalistycznymi (pro-

tetycznym, periodontologicznym, 

ortodontycznym, endodontycznym, 

radiologicznym).

Warto przypomnieć, 
że Polskie Towarzystwo 

Stomatologiczne 
jest największym 

medycznym towarzy-
stwem naukowym 

w naszym kraju 
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„Top Medical Trends” – 2009

Adam Zadrzywilski

Już po raz trzeci na kongresie 

„Top Medical Trends” spotkali się 

lekarze rodzinni. Katedra i Zakład 

Medycyny Rodzinnej oraz Polskie 

Towarzystwo Medycyny Rodzin-

nej wspólnie z wydawnictwem 

Termedia zaprosiły do Centrum 

Kongresowego w Poznaniu nie 

tylko lekarzy rodzinnych. Z za-

proszenia tego skorzystało ponad 

4 tysiące lekarzy z całego kraju. 

Byli wśród nich także lekarze in-

nych specjalności.

- Także i tym razem – mówi prof. 

Andrzej Steciwko – nam jako orga-

nizatorom kongresu, który można 

określić jako medycyna w pigułce, 

przyświecała idea „liderzy opinii 

partnerami lekarza praktyka”. Stąd 

prawie wszyscy zaproszeni przez 

nas wykładowcy (w tym roku na-

sze zaproszenie przyjęło 90 wykła-

dowców) to najlepsi z najlepszych, 

w większości  konsultanci krajowi 

czy prezesi towarzystw nauko-

wych. Dzięki temu mamy moż-

liwość przekazania uczestnikom 

kongresu najnowszych doniesień 

z zakresu diagnostyki i terapii, 

które są prezentowane na różnych 

zjazdach i kongresach światowych 

i europejskich. Lekarzom – uczest-

nikom kongresu są przedstawiane 

najnowsze standardy postępo-

wania, które mogą stosować we 

własnej praktyce. Aby to ułatwić, 

większość wykładów została wy-

drukowana w postaci materiałów 

kongresowych.

– W tym roku – mówi prof. Ste-

ciwko – trzydniowe obrady wypeł-

niło 14 sesji plenarnych, podczas 

których zaprezentowano wykłady 

z różnych dyscyplin. Po każdej se-
sji odbywały się wnikliwe dyskusje. 

Dużym zainteresowaniem cieszy-

ły się też sesje satelitarne, których 

przygotowaliśmy 15. Dzięki temu, 

jeszcze na początku roku, przed-

stawiliśmy i omówiliśmy wszystkie 

najnowsze i najważniejsze zagad-

nienia z medycyny. Tym samym 

uczestnicy kongresu mogli się ze-

tknąć z wiedzą, której nie znajdą 

jeszcze w książkach. To poważna 

zaleta i magnes, który przyciąga do 

Poznania medyków, którzy mogą 

być na bieżąco z wszelkimi nowo-

ściami, o których mówią, najlepsi 

z najlepszych. Wśród nich, co jako 

organizatorzy poczytujemy sobie 

za ogromny zaszczyt, był profe-

sor Hilary Koprowski i współ-

pracujący z nim profesor Zenon 

Stęplewski oraz profesor Andrzej 

Zoll, którzy mieli wykłady inau-

guracyjne. Profesor Zoll podjął Uroczysta Inauguracja. Od prawej: Prof. Z Stęplewski, Prof. H. Koprowski.

Prof. dr hab. Andrzej Steciwko 

Prezes ZG Polskiego 

Towarzystwa Medycyny Rodzinnej
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bardzo ważny dla lekarzy problem 

ratyfikacji Konwencji Bioetycznej 

z uwzględnieniem zapłodnienia 

in vitro, inżynierii genetycznej 

w medycynie oraz zastosowania 

prób biologicznych przed wdroże-

niem leków.

– Profesor Koprowski – konty-

nuuje prof. Steciwko – to wybitny 

naukowiec, który mimo podeszłe-

go wieku zechciał do nas przyje-

chać z Filadelfii. Ten odkrywca 

szczepionki przeciwko wirusowi 

Polio, mimo swojego wieku (ma 

93 lata) nadal jest czynnym na-

ukowcem. Ma na swoim koncie 

również odkrycie doustnej szcze-

pionki przeciwko wściekliźnie u 

zwierząt. Dzięki swoim badaniom 

w latach 60. był nominowany do 

nagrody Nobla. Obecnie pracuje 

nad szczepionkami, które można 

dodawać do warzyw lub owoców 

i w ten sposób prowadzić zakro-

jone na szeroką skalę szczepienia 

ludności w krajach trzeciego świa-

ta. Zostaliśmy zaproszeni przez 

profesora, jako Katedra i Zakład  

Medycyny Rodzinnej, do działa-

nia w fundacji Jego imienia, a ja 

zostałem nowym członkiem Rady 

Fundacji. Profesor Koprowski 

miał wyjątkowy wykład, który zo-

stał przyjęty owacją na stojąco.

W tym roku na Kongresie „Top 

Medical Trends” udało się nam 

przedstawić wiele tematów doty-

czących najważniejszych wyzwań 

w medycynie, jakimi bez wątpienia 

są choroby cywilizacyjne, a więc 

choroby układu sercowo-naczy-

niowego, nowotworowe i infekcje 

wirusowe. Sporo miejsca poświę-

cono też zagadnieniom prawnym 

w medycynie i związanemu z tym 

orzecznictwu. Dużym zaintereso-

waniem cieszyła się sesja poświę-

cona chorobom  przewlekłym oraz 

rolą lekarza i opieki medycznej 

nad tymi chorymi. Bardzo dobrze 

został odebrany wykład prorekto-

ra naszej AM prof. Marka Ziętka, 

który dotyczył chorób stomatolo-

gicznych w powiązaniu z choro-

bami ogólnoustrojowymi. Oprócz 

tego przedstawiono postępy dia-

gnostyki i terapii z zakresu pulmo-

nologii, kardiologii, diabetologii, 

angiologii, neurologii, psychiatrii, 

neonatologii, kardiochirurgii, gi-

nekologii i położnictwa, okulisty-

ki, laryngologii, endokrynologii, 

metod obrazowych, torakochi-

rurgii, onkologii, medycyny palia-

tywnej, wakcynologii, standardy 

antybiotykoterapii w chorobach 

układu oddechowego, przewodu 

pokarmowego, dróg moczowych i 

innych.

– Myślę – mówi prof. Andrzej 

Steciwko – że warto odnotować 

przedstawienie przez nas na kon-

gresie w Poznaniu wyników no-

wego badania „POZ-NAD”, prze-

prowadzonego przez Katedrę i 

Zakład Medycyny Rodzinnej. Ba-

danie to dotyczyło problemu nad-

ciśnienia tętniczego, zarówno jego 

profilaktyki, jak i skuteczności 

terapii. Przeprowadziliśmy je na 

74 tysiącach pacjentów, z całego 

kraju. Potwierdziły się wcześniej-

sze badania, że zaledwie u 13% 

pacjentów leczenie nadciśnienia 

jest skuteczne. Okazało się też że 

chorzy z nadciśnieniem nie badają 

go regularnie, a ponad 7 procent 

pacjentów nadal ma nadciśnienie 

powyżej 180/110 mmHg, co przy 

współczesnych możliwościach 

terapii wydaje się nieprawdopo-

dobne. To poważny znak ostrze-

gawczy. Źle się dzieje, jeśli chodzi 

o leczenie nadciśnienia.Przewodniczący Sesji Onkologicznej Wykłada: Prof. J. Lubiński

Podczas ceremonii otwarcia Kongresu. Od lewej: prezes J. Michalak, 

prof. H. Koprowski, prof. Z. Stęplewski, prof. A. Zoll, prof. A. Steciwko 
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Goście z Armenii na Wydziale Farmaceutycznym
– władze Wydziału przekazują własne doświadczenia, 

jak dbać o transparentność i uczciwość procedur przetargowych

Kazimierz Gąsiorowski

W dniu 21 kwietnia Dziekan Wy-

działu Farmaceutycznego przyjął 

grupę młodych prawników z Arme-

nii, realizujących międzynarodowy 

projekt: Integration of European 

Values of Anti-corruption Sphere for 

Armenia. Liderem projektu jest: Ar-

menian Young Layers Association; 

stowarzyszenie prowadzi działal-

ność z zakresu zwalczania korupcji 

na drodze do integracji europejskiej. 

Ze strony polskiej organizatorem 

pobytu i spotkania na Farmacji był 

Międzynarodowy Instytut Studiów 

nad Kulturą i Edukacją Dolnoślą-

skiej Szkoły Wyższej i Dolnośląskie 

Stowarzyszenie Prasy Regionalnej 

WRO-EURO.

Goście z Armenii zostali skierowa-

ni do nas przez warszawskie Biuro 

Transparency International, Polska. 

Zostaliśmy wskazani jako Uczelnia 

dysponująca dobrze sprawdzonym 

w praktyce modelem transparentne-

go prowadzenia procedur przetargo-

wych inwestycji Budowy Nowej Far-

macji (za nami już 4 duże przetargi 

na kwotę ok. 150 mln zł). 

Na spotkaniu Dziekan przedstawił 

doświadczenia udziału neutralnych 

obserwatorów TI Polska w proce-

durach przetargowych, przygoto-

wane przez obserwatora protokoły 

poprzetargowe i omówił korzyści 

wynikające z zewnętrznej obserwa-

cji dla transparentności i uczciwości 

procedur przetargowych. Dziekan 

pokreślił, że zawarte w protoko-

łach sugestie i uwagi obserwatorów 

TI Polska były bardzo pomocne w 

zwiększeniu jasności i czytelności 

naszych procedur przetargowych, 

a każdy kolejny przetarg był coraz 

lepiej oceniany przez obserwatorów 

TI Polska. Zdaniem Dziekana nale-

ży rozwijać taką formę obserwacji 

przetargów, gdyż znacznie uspraw-

nia to pracę Komisji przetargowych 

i już na wstępie eliminuje ewentu-

alne próby działań niejawnych, ko-

rupcyjnych. 

Goście z Armenii rozważali 

możliwości nawiązania podobnej 

współpracy przez instytucje w ich 

kraju z Centralą Transparency In-

ternational lub z przedstawiciel-

stwem regionalnym w celu zastoso-

wania naszego systemu obserwacji 

transparentności przetargów. Wiele 

pytań dotyczyło także programu 

studiów farmaceutycznych, syste-

mu rekrutacji, odpłatności za stu-

dia, perspektyw przyszłego zatrud-

nienia farmaceutów, uznawalności 

dyplomów uzyskanych w Polsce w 

krajach UE oraz zasad nostryfi kacji 

dyplomów w naszym kraju. 

Ponad godzinne, sympatyczne 

spotkanie zakończyło się wrę-

czeniem Gościom pamiątkowych 

odznak Wydziału Farmaceutycz-

nego Akademii Medycznej we 

Wrocławiu.

Zostaliśmy wskazani 

jako Uczelnia 

dysponująca dobrze 

sprawdzonym 

w praktyce modelem 

transparentnego 

prowadzenia procedur 

przetargowych 

inwestycji Budowy 

Nowej Farmacji
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XIV Ogólnopolska Konferencja Studenckich 

Kół Naukowych Akademii Medycznych

Christopher Kobierzycki

W dniach 17–18 kwietnia 2009 r. 

odbyła się we Wrocławiu XIV Ogól-

nopolska Konferencja Studenckich 

Kół Naukowych Akademii Medycz-

nych. Już po raz kolejny gościliśmy w 

stolicy Dolnego Śląska przedstawi-

cieli uczelni medycznych z różnych 

miast Polski, m.in. z Poznania, Toru-

nia, Warszawy, Szczecina, Krakowa, 

Katowic i Lublina. Konferencja była 

objęta patronatem Jego Magnifi cen-

cji Rektora Akademii Medycznej 

im. Piastów Śląskich prof. dr. hab. 

Ryszarda Andrzejaka, Prezydenta 

Miasta Wrocławia Rafała Dutkiewi-

cza oraz prezesa Dolnośląskiej Izby 

Lekarskiej dr. Andrzeja Wojnara. 

W spotkaniu wzięło udział około 

350 uczestników, którzy w znaczą-

cej większości prezentowali swo-

je prace. Obradowano w 9 sesjach 

plenarnych: chorób wewnętrznych, 

chorób zakaźnych, farmaceutycz-

nej, hematologiczno-onkologicznej, 

interdyscyplinarnej, neurologicz-

no-radiologicznej, stomatologicz-

nej, pediatrycznej oraz zabiegowej. 

Przewodniczącym komisji naukowej 

był prof. dr hab. Romuald Zdrojowy, 

pełnomocnik Rektora ds. STN i ITS. 

Obrady trwały dwa dni. Zaprezen-

towano 129 prac, których streszcze-

nia zostały opublikowane w książce 

streszczeń wydanej przez Dział Wy-

dawnictw i Promocji Uczelni. Or-

ganizatorem konferencji był Zarząd 

Studenckiego Towarzystwa Nauko-

wego Akademii Medycznej we Wro-

cławiu w osobach Mateusza Majdy, 

Moniki Karpiak, Michała Białego, 

Christophera Kobierzyckiego, Ma-

cieja Pasieki, Justyny Wagel, Mate-

usza Tabina, Łukasza Waszczuka. 

Organizacja Konferencji była moż-

liwa dzięki wsparciu fi nansowemu, 

którego udzieliły: Fundacja Akade-

mii Medycznej, Wydawnictwo Else-

vier Urban&Partner, Wydawnictwo 

Cornetis, Wydawnictwo Almamedia 

oraz Wydawnictwo PZWL.

„Po uroczystym otwarciu Konfe-

rencji przez JM Rektora prof. dr. hab. 

Ryszarda Andrzejaka wykład inau-

guracyjny „Wykorzystanie komórek 

macierzystych w hematologii i on-

kologii” wygłosiła prof. dr hab. Ali-

cja Chybicka. Zagadnienie komórek 

macierzystych jest w ostatnich latach 

bardzo często poruszanym tematem, 

głównie ze względu na wątpliwości 

etyczne. Pani Profesor skupiła się 

jednak na ich wykorzystaniu w he-

matologii i onkologii jako jednej 

z dostępnych metod terapii. W pro-

sty i przystępny sposób przybliżyła 

wszystkim słuchaczom podstawy 

tego tematu, związane z nim pro-

blemy i perspektywy na przyszłość. 

Zgromadzeni na sali mieli okazję za-

poznać się z rysem historycznym ba-

dań nad komórkami macierzystymi 

i różnymi metodami ich pobierania 

z organizmu. Zastosowanie komórek 

macierzystych w hematoonkologii 

nierozerwalnie wiąże się z tematem 

transplantacji szpiku i ze względu 

na coraz większą liczbę wskazań do 

przeprowadzania tej procedury oraz 

problemy z pozyskaniem nowych 

dawców, Pani Profesor dużą część 

swojego wykładu poświęciła temu 

właśnie zagadnieniu. Nie mogło 

także zabraknąć zdjęć małych pa-

cjentów leczonych we wrocławskiej 

Klinice. Wykład Pani Profesor spot-

kał się z bardzo ciepłym przyjęciem 

przez słuchaczy, zarówno studentów, 

jak i Profesorów naszej uczelni (Julita 

Porwolik, studentka V roku WL).
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WYNIKI SESJI NAUKOWYCH:

Skład komisji naukowej w se-

sji hematologiczno-onkologicznej: 

prof. dr hab. Małgorzata Kuliszkie-

wicz-Janus, dr hab. Krzysztof Kał-

wak, prof. nadzw., dr n. med. Jolan-

ta Szelachowska, dr n. med. Rafał 

Matkowski. WYNIKI: miejsce 1. 

Korelacja ekspresji metalotioneiny 

z antygenem proliferacyjnym Ki-67 

w łagodnych i złośliwych zmia-

nach tarczycy ANNA KRÓLICKA, 

CHRISTOPHER KOBIERZYCKI, 

miejsce 2. Korelacja ekspresji mar-

kerów proliferacyjnych – antygenu 

Ki-67 oraz białka MCM-2 ze stop-

niem złośliwości G w rakach prze-

wodowych gruczołu sutkowego 

CHRISTOPHER KOBIERZYCKI, 

ANNA KRÓLICKA, miejsce 2. Eks-

presja metaloproteinazy 2 (MMP-2) 

oraz jej inhibitora tkankowego 2 

(TIMP-2) w raku żołądka PIOTR 

DONIZY, miejsce 3. Analiza czyn-

ników wpływających na opóźnienie 

w rozpoznaniu i leczeniu pacjentów 

z zaawansowanymi nowotworami 

skóry PIOTR DONIZY. 

Skład komisji naukowej w se-

sji chorób zakaźnych: prof. dr hab. 

Krzysztof Simon, dr n. med. Mał-

gorzata Inglot. WYNIKI: miejsce 1. 

Leczenie zakażenia HCV u pacjen-

tów dializowanych KATARZYNA 

JUREK, miejsce 2. Ocena obrazu 

morfologicznego przewlekłego za-

palenia wątroby u pacjentów z ko-

incydencją zakażenia HIV−HCV 

MATEUSZ TABIN, DAGNA BIGAJ, 

miejsce 3. Genotypy HCV u osób 

uzależnionych od dożylnych środ-

ków odurzających na Dolnym Śląsku 

MAGDALENA SŁOMKA, MARTA 

MORAWSKA. 

Skład komisji naukowej w sesji sto-

matologicznej: prof. dr hab. Tomasz 

Konopka, dr hab. Halina Panek, 

prof. nadzw., dr Barbara Bruziewicz-

-Mikłaszewska, dr Mirosława Kasiak. 

WYNIKI:  miejsce 1. Nikotynowe 

przebarwienia zębów wśród studen-

tów stomatologii JANUSZ STU-

DZIŃSKI, MICHAŁ BIAŁY, miejsce 

2. Estetyka uśmiechu osób ubiegają-

cych się o pracę ANNA GRABOW-

SKA, MAGDA PAPIERNIK, miejsce 

3. Analiza leczenia połączeń ustno-

-zatokowych u pacjentów Katedry 

i Zakładu Chirurgii Stomatologicz-

nej AM we Wrocławiu w latach 

2004–2008 MARCIN KUBIAK, PA-

WEŁ KUBIAK, LESZEK BURY, TO-

MASZ BANASZAK. 

Skład komisji naukowej w sesji 

neurologiczno-radiologicznej: dr hab. 

Lesław Zub prof. nadzw., dr hab. Mał-

gorzata Bilińska, dr Maciej Guziński. 

WYNIKI: miejsce 1. Wstępna anali-

za porównawcza rozkładu wartości 

tensora dyfuzji w obrębie odnóg tyl-

nych torebek wewnętrznych u osób 

prawo- i leworęcznych PRZEMY-

SŁAW PODGÓRSKI, PAWEŁ KRU-

KOWSKI, ŁUKASZ WASZCZUK, 

miejsce 2. Pierwszy w życiu napad 

padaczkowy – implikacje kliniczne 

i terapeutyczne JUSTYNA JACH-

MAN, KATARZYNA BIERANOW-

SKA, MARTA KUBINA, miejsce 3. 

Specyfi ka stwardnienia rozsiane-

go w wieku dziecięcym OLIMPIA 

CHRZAN, HANNA KUC, JOAN-

NA RADZIEJEWSKA, ANNA STO-

IŃSKA, KAROLINA ZALEŚNA.

Skład komisji naukowej w se-

sji chorób wewnętrznych: prof. dr 

hab. Renata Jankowska, prof. dr hab. 

Maria Boratyńska, prof. dr hab. Je-

rzy Liebhart, prof. dr hab. Rajmund 

Adamiec, dr hab. Leszek Paradow-

ski, prof. nadzw., dr hab. Wojciech 

Kosmala. WYNIKI: miejsce 1. Czyn-

niki etiologiczne trombofi lii. Obraz 

kliniczny stanów nadkrzepliwości 

BARBARA DOMINO, KAMILA 

DUDZIAK, KAROLINA GMER-

NICKA, miejsce 2. Wpływ cukrzy-

cy typu 2 na regresję uniesienia od-

cinka ST u chorych z zawałem typu 

STEMI TOMASZ BAŃKOWSKI, 

KATARZYNA MARCINÓW, miej-

sce 3. Czy alergia na grzyby pleśnio-

we jest czynnikiem ryzyka ciężkiej 

astmy? ŁUKASZ SOKOŁOWSKI, 

NATALIA UKLEJA, wyróżnienie: 

Stan wiedzy chorych na cukrzycę 

w aspekcie wyrównania metabolicz-

nego ALEKSANDRA ZDROJOWY, 

MAREK WEŁNA.

Skład komisji naukowej w sesji 

pediatrycznej: prof. dr hab. Barbara 

Iwańczak, dr hab. Anna Noczyńska, 

prof. nadzw., dr hab. Bernarda Kaza-

nowska, prof. nadzw., prof. dr hab. 

Danuta Zwolińska, dr hab. Katarzy-

na Kiliś-Pstrusińska. WYNIKI: miej-

sce 1. Komunikacja między lekarzem 

i rodzicem chorego dziecka – czyli 

jak rodzice rozumieją podstawowe 

pojęcia języka medycznego ANNA 

KAZIMIERCZAK, ANNA WOJ-

TYŁKO, miejsce 2. Analiza wyników 

badań stanu zdrowia dzieci w wieku 

szkolnym zamieszkałych w Kudo-

wie-Zdroju JULITA PORWOLIK, 

ANNA MARIA ZOŃ, MACIEJ PA-

SIEKA, miejsce 3. Wartość energe-

Na zdjęciu zwycięzcy sesji stomatologicznej – miejsce 1. JANUSZ STUDZIŃSKI 

i MICHAŁ BIAŁY, miejsce 2. ANNA GRABOWSKA, MAGDA PAPIERNIK. 

W środku opiekun studentów dr Zofi a Sozańska 
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tyczna i odżywcza żywności typu 

fastfood i odpowiedników żywności 

tradycyjnej AGNIESZKA BIAŁEK, 

ANNA KUKIELCZAK, NATALIA 

CZECH, MONIKA GETEK.

Skład komisji naukowej w sesji 

zabiegowej: prof. dr hab. Romuald 

Zdrojowy, prof. dr hab. Jerzy Koło-

dziej, dr hab. Wojciech Kustrzycki, 

prof. nadzw., dr hab. Andrzej Lewan-

dowski. WYNIKI: miejsce 1. Opera-

cje resekcji przerzutów nowotwo-

rowych do płuc u osób w starszym 

wieku HANNA LISOWSKA, miejsce 

2. Ocena wyników adrenalektomii 

laparoskopowej z dostępu boczne-

go przez otrzewnowego w leczeniu 

pheochromocytoma MAGDALENA 

ZIĘBA, AGNIESZKA JÓŹWIK, 

JACEK MIGAJ, ŁUKASZ NAZA-

REWSKI, miejsce 3. Early results of 

coronary artery bypass grafting in 

patients with ventricular conduction 

delay and with impaired or prese-

rved left ventricle systolic function 

JOANNA FIEDUKIEWICZ, KATA-

RZYNA KLOC, wyróżnienie: Bro-

dawczakowatość dróg oddechowych 

HANNA LISOWSKA. 

Skład komisji naukowej w sesji far-

maceutycznej: dr hab. Halina Graje-

ta, prof. nadzw., dr hab. Kazimierz 

Gąsiorowski, prof. nadzw., dr hab. 

Zbigniew Sroka, dr Ryszarda Żab-

ska. WYNIKI: miejsce 1. Zażywa-

nie marihuany przez młodzież szkół 

średnich i uczelni wyższych Polsce, 

w tym we Wrocławiu i w USA ALI-

CJA SZULAKOWSKA, miejsce 1. 

Ocena stanu odżywienia pacjentów 

z nieswoistymi zapaleniami jelit KA-

TARZYNA BIERNAT, miejsce 3. 

Badanie nasion wiesiołka dziwnego 

(Oenothera paradoxa Hudziok) pod 

kątem wykorzystania ich i wytło-

ków po tłoczeniu oleju wiesiołko-

wego jako źródła przeciwutleniaczy 

PIOTR OKIŃCZYC, wyróżnienie: 

Zastosowanie promieniowania mi-

krofalowego w syntezie pochodnych 

pirazolo[3,4−b]pirydyny i pirydopi-

razolopirymidyny o potencjalnej ak-

tywności przeciwnowotworowej JO-

ANNA KICIŃSKA, ALEKSANDRA 

JĘDZURA, wyróżnienie: Grzyby La-

sów Włodawskich – ocena bioróż-

norodności i możliwości wykorzy-

stania zasobów MARTA TROCIUK, 

WOJCIECH DROZD. 

Skład komisji naukowej w sesji in-

terdyscyplinarnej: prof. dr hab. Julia 

Bar, dr Jakub Trnka, dr Adam Reich. 

WYNIKI: miejsce 1. Zastosowanie 

wizualnej skali analogowej jako na-

rzędzia do oceny nasilenia świądu 

skóry MONIKA HEISIG, miejsce 2. 

Wpływ umiarkowanej i intensywnej 

aktywności fi zycznej na stan zdrowia 

pacjentów po przeszczepieniu nerki 

TOMASZ PŁONEK, JAKUB MAR-

CZAK, miejsce 3. Środowiskowa 

ocena osób o odmiennej orientacji 

seksualnej KATARZYNA KOŻUCH, 

KATARZYNA MARCINIAK, MI-

LENA SKUZA, EWA ŚWIERCZYŃ-

SKA, ANNA WILCZAK, wyróżnie-

nie: Interaktywny serwis medyczny 

ANNA KAŃTOCH, ELIASZ KAŃ-

TOCH. 

Serdeczne podziękowania kieru-

jemy do prof. dr hab. Alicji Kędzi, 

kierownika Katedry i Zakładu Ana-

tomii Prawidłowej, dr hab. Grażyny 

Gościniak, prof. nadzw., kierownika 

Katedry i Zakładu Mikrobiologii, dr. 

hab. Piotra Dzięgiela, prof. nadzw., 

kierownika Katedry i Zakładu Histo-

logii i Embriologii za udostępnienie 

sal wykładowych i seminaryjnych. 

Szczególne podziękowania za oka-

zaną pomoc składamy pani Janinie 

Grabowskiej, kierownikowi Działu 

Spraw Studenckich, pani Małgorza-

cie Kuniewskiej-Kaucz, kierowniko-

wi Działu Wydawnictw i Promocji 

Uczelni oraz panu Wiesławowi Za-

wadzie, prezesowi Fundacji Aka-

demii Medycznej we Wrocławiu. 

Pragniemy również gorąco podzię-

kować dr. Ryszardowi Kacale, pre-

zesowi Wydawnictwa Cornetis za 

ufundowanie nagród książkowych 

i rocznych prenumerat periodyków 

oraz deklarację ułatwienia publikacji 

zwycięskich prac. Dziękujemy bar-

dzo naszym Koleżankom i Kolegom, 

którzy wspierali przygotowania oraz 

prowadzenie całej XIV Konferencji, 

najaktywniejsi z nich to: Adam Pie-

trowski, Dagna Bigaj, Oskar Lizurej, 

Małgorzata Tupikowska, Małgorzata 

Gillert, Piotr Okińczyc, Anna Kań-

toch, Eliasz Kańtoch, Aleksandra 

Szymańska, Sylwia Klose, Katarzyna 

Prościak, Aleksandra Famulska, Mi-

chał Zych, Marcin Przystawski, Ka-

tarzyna Maruszewska, Anna Winic-

ka, Ania Serafi n, Marta Durlak, Ewa 

Winiarska, Anna Iwan. 

Mamy nadzieję, że wrocławska 

Konferencja będzie z roku na rok 

coraz prężniej działającą inicjatywą 

STN AM Wrocław, dając możliwości 

wymiany doświadczeń młodej kadry 

naukowej oraz będąc okazją do na-

wiązywania i pogłębiania kontaktów 

towarzyskich. Za rok spotkamy się po-

nownie na piętnastej Konferencji i już 

teraz gorąco zapraszamy do udziału. 
Komisji naukowej w sesji stomatologicznej przewodniczył 

prof. dr hab. Tomasz Konopka
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Monografi a willi Oswalda Püschela

Jan Dąbrowski

Na początku 2009 r. Biblioteka AM 

we Wrocławiu otrzymała w darze od 

Kamili Julii Nasiadko, studentki histo-

rii sztuki na Uniwersytecie Wrocław-

skim, interesującą pracę licencjacką: 

Monografi a willi Oswalda Püsche-

la, Wrocław 2006 (praca znajduje się 

w Oddziale Zbiorów Specjalnych). 

Początki tej budowli sięgają 1892 

r. Autorka przestawiła dzieje po-

wstania „willi fabrykanckiej”, w któ-

rej obecnie znajduje się Biblioteka 

Akademii Medycznej. Po kilku roz-

działach wprowadzających, ale jakże 

istotnych dla całej treści pracy, po-

cząwszy od omówienia stanu badań, 

źródeł, tła historycznego, w tym hi-

storii Parku Szczytnickiego i sytuacji 

ekonomiczno-gospodarczej Wrocła-

wia w drugiej połowie dziewiętna-

stego wieku, producenta czekolady 

jako fundatora willi, przechodzimy 

do samego budynku. Na kolejnych 

stronach możemy przeczytać o pró-

bie odtworzenia ciągłości dziejów 

willi i jej fundatora, a następnie opis 

willi, jej wnętrza, przebudowy oraz 

stan zachowania. Końcowe rozdzia-

ły to kulturowo-społeczny charakter 

architektury willowej w XIX wieku, 

dziewiętnastowieczna willa miej-

scem życia prywatnego, analiza sty-

listyczna i architekt willi Püschela. 

Ważną sprawą było ustalenie właś-

ciwego nazwiska architekta willi. 

Autorka badając dostępną literatu-

rę, stwierdziła, że był nim Hermann 

Wolfram, a nie Wulfram. 

Z opisu zewnętrznego willi warto 

wydobyć szczególny fragment. Na 

elewacji północnej, „po lewej stronie 

ryzalitu zaprojektowano pojedyn-

cze prostokątne okno dla pierwszej i 

drugiej kondygnacji. Umieszczono tu 

także płaskorzeźbę. Kwadratowa pły-

ta wmurowana na wysokości parteru 

przedstawia siedzącą kobietę z laską 

Merkurego w lewej dłoni”. Merkury 

był rzymskim bogiem handlu (w mi-

tologii greckiej zwany Hermesem), 

trzymający w ręku kaduceusz – la-

skę oplecioną parą węży, zwieńczoną 

skrzydełkami. Pierwszy właściciel i 

fundator willi zajmował się handlem, 

stąd może i ten symbol.

Ciekawostką jest zachowany „ra-

chunek za zakup słodyczy wystawio-

ny przez Oswlada Püschela dla skle-

pu w Miejskiej Górce, miejscowości 

położonej w sąsiedztwie Rawicza 

z 24 sierpnia 1892 r.. Rachunek wy-

stawiony został na fi rmowym papie-

rze, na którym widnieje wizerunek 

fabryki czekolady, pawilonu ogrodo-

wego i siedziby miejskiej przedsię-

biorcy”. Taki był majątek producenta 

czekolady w chwili „kiedy ten zde-

cydował się na wybudowanie swojej 

bogatej, podmiejskiej rezydencji”. 

W posumowaniu autorka napisa-

ła m.in.: „Panująca w tamtym czasie 

korzystna koniunktura wynikająca 

ze sprzyjającej sytuacji polityczno-

-gospodarczej, była przyczyną szyb-

kich karier fi nansowych drobnych 

przedsiębiorców, którzy fundowali 

owe „wille fabrykanckie”. Często re-

alizacje te utrzymane były w złym 

guście, bogate mieszczaństwo, w od-

różnieniu od arystokracji, nie posia-

dało tradycji artystycznych, które 

mogłyby być przydatne w tego typu 

realizacjach. Willa Püschela stanowi 

chlubny wyjątek”.

Zamieszczono także liczne ilustra-

cje, m.in. nagrobek rodziny Püsche-

lów znajdujący się na Cmentarzu 

Grabiszyńskim, ubogacając w zna-

czący sposób treść samej pracy, któ-

ra wpisuje się w historię Wrocławia 

i naszej Uczelni.

Warto wiedzieć



Gazeta Uczelniana   maj 2009  19 

Region Karkonoszy to nie tylko cuda przyrody 

i krajobrazu – o obrazach na szkle malowanych 

w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze

Zbigniew Domosławski

Współcześnie życie składa się za-

równo z pracy, jak i wypoczynku. 

Jest on konieczny z socjologiczne-

go i psychologicznego punktu wi-

dzenia.

Mieszkańcy Wrocławia chętnie 

wypoczywają w Karkonoszach, 

a szczególnie w Jeleniej Górze 

i Karpaczu, które stały się dla nas 

tym, czym jest Zakopane dla Kra-

kowa, a przed wojną Worochta dla 

niezapomnianego Lwowa.

W Karkonoszach można znaleźć 

nie tylko cuda przyrody i krajobra-

zu, ale także obejrzeć interesują-

ce ekspozycje muzealne. Pragnę 

nawiązać do artykułu „Muzeum 

Karkonoskie w Jeleniej Górze – hi-

storia regionu i wątki medyczne” 

(Gazeta Uczelniana 2003, IX nr 

10/80, s. 12).

W muzeum znajduje się stała 

ekspozycja szkła artystycznego, 

nie brakuje poloników i wątków 

medycznych, pobudzających do 

refleksji artystycznej i patriotycz-

nej, gdzie historia medycyny wpla-

ta swe wątki w dzieje kultury i re-

gionu.

Szczególnie atrakcyjna jest czyn-

na do końca maja br. wystawa pt. 

„Obrazy na szkle malowane”, gdzie 

można obejrzeć muzealną kolekcję 

XVII–XIX-wiecznego malarstwa 

na szkle.

Niedawno zakupiono do zbiorów 

obrazy na szkle współczesnych 

twórców Podhala i Orawy, w tym 

Marty Walczak-Stasiowskiej.

Wystawa zawiera najwięcej eks-

ponatów o tematyce religijnej, 

obejmujące sceny z życia Mat-

ki Bos kiej i małego Jezusa, sceny 

z życia i nauczania Jezusa Chry-

stusa, wizerunki Matki Boskiej, 

Chrystusa i świętych tworzące 

pary, aniołów i archaniołów, nie 

brakuje również scen ze Starego 

Testamentu. Ekspozycję uzupeł-

niają sceny rodzajowe, portrety 

świeckie i personifikacje pór roku.

Mandylion to obraz głowy Chry-

stusa, bez korony cierniowej, z 

długimi włosami i brodą, wyrazi-

stymi oczami; jest to jeden z naj-

bardziej powszechnych wzorów 

malarstwa bizantyjskiego i sztuki 

średniowiecznej. 

Wyjątkowo dużą grupę tema-

tyczną tworzą wizerunki maryjne, 

głównie Matki Boskiej z Dzieciąt-

kiem. Większość z nich wywodzi 

się ze znanych od średniowiecza 

miejsc odpustowych rozsianych 

po niemal całej Europie. Na Śląsku 

szczególnie często jest przedsta-

wiany św. Jan Nepomucen – pa-

tron dobrej spowiedzi i chroniący 

przed powodzią.

Wśród świeckich motywów na 

uwagę zasługują personifikacje 

pór roku, np. młoda kobieta w ka-

peluszu z kwiatami i kłosami zbo-

ża (lato), z kapeluszem i piórami 

oraz futrzanym kołnierzem (zima). 

Ciekawe są też sentencje w języku 

niemieckim, np.: Glücklich ist der 

Mann der mit vernünftigen Weibe 

lebt – Szczęśliwy człowiek, który 

żyje z rozsądną kobietą.

Warto też przytoczyć niemiecką 

nazwę oznaczającą malarstwo na 

szkle – Hinterglas Malerei – ter-

min mówiący prawdopodobnie 

więcej niż długie opisy. Zaintere-

sowanych tym problemem można 

odesłać do dostępnego w języku 

polskim, angielskim i niemiec-

kim katalogu „Malarstwo na szkle. 

XVIII- i XIX-wieczne ludowe ma-

larstwo na szkle w zbiorach Mu-

zeum Karkonoskiego w Jeleniej 

Górze”, w którym na 402 stronach 

przedstawiono 1361 różnych re-

produkcji.

W opracowaniu tego krótkiego 

artykułu korzystałem z ww. kata-

logu, napisanego z dużą erudycją i 

talentem, który przedstawia nieraz 

trudne problemy laikowi. Warto 

więc czasami oderwać się od co-

dzienności, aby spotkać się z arty-

styczną przygodą.

Mandylion – pochodzący z XIX w., 

miejsce powstania Dolny Śląsk. 

Pośrodku obrazu twarz Chrystusa 

z krótkim zarostem, wokół brody ujęta 

w podkowę i nimb. Tło niebiesko-zie-

lone, kontury twarzy, nosa i powiek 

brązowe, zarysy brwi czarne
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Ciężka praca, satysfakcja i duma. 

Sukces naszych sportowców-studentów

Aureliusz Kosendiak

Dnia 28 marca bieżącego roku 

odbyły się w Poznaniu II Mistrzo-

stwa Polski Uczelni Medycznych w 

biegach przełajowych. Organiza-

torem tegorocznych zmagań stu-

dentów uczelni medycznych było 

Studium Wychowania Fizycznego 

i Sportu oraz uczelniany klub AZS 

Uniwersytetu Medycznego im. 

Karola Marcinkowskiego w Po-

znaniu. W mistrzostwach wzięło 

udział 8 reprezentacji uczelni me-

dycznych z całej Polski: Uniwersy-

tetu Medycznego w Białymstoku, 

Collegium Medicum w Bydgosz-

czy, Collegium Medicum w Kra-

kowie, Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi, Śląskiego Uniwersytetetu 

Medycznego w Katowicach, Uni-

wersytetu Medycznego w Pozna-

niu, Pomorsiej Akademii Medycz-

nej w Szczecinie oraz Akademii 

Medycznej im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu. Reprezentacja li-

czyła 12 osób w tym 11 studentów 

Naszej Uczelni (kobiety: Aleksan-

dra Budzynowska IV – Wydział 

Lekarski, Hanna Cięgiel III – Ra-

townictwo Medyczne, Justyna Cze-

ladzka I – Wydział Lekarski, Patry-

cja Dańko I – Zdrowie Publiczne, 

Marta Maksymiuk I – Wydział 

Lekarski, Małgorzata Pieśkiewicz 

I – Fizjoterapia; mężczyźni: Łu-

kasz Kotyl II – Farmacja, Tomasz 

Maciejewski II – Lekarsko-Sto-

matologiczny, Wojciech Marci-

niak II – Fizjoterapia, Bartosz 

Sieczkowski oraz Grzegorz Świę-

tek, obaj III – Wydział Lekarski) 

Reprezentacja Naszej Uczelni – od lewej: Hanna Cięgiel, Bartosz Sieczkowski, 

Aleksandra Budzynowska, Małgorzata Pieśkiewicz, Grzegorz Świętek, 

Marta Maksymiuk, Wojciech Marciniak, Justyna Czeladzka, Tomasz Maciejewski, 

Łukasz Kotyl, trener mgr Aureliusz Kosendiak, Patrycja Dańko

Nasze Panie: Aleksandra Budzynowska, Marta Maksymiuk, 

Justyna Czeladzka, Małgorzata Pieśkiewicz, Patrycja Dańko – IV miejsce 

w klasyfikacji drużynowej Mistrzostw Polski Uczelni Medycznych
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oraz trener mgr Aureliusz Kosen-

diak (etatowy pracownik Studium 

Wychowania Fizycznego i Sportu, 

trener sekcji lekkoatletyki AZS 

Akademii Medycznej). 

Zawody odbyły się w pięknej sce-

nerii, na terenach biegowych przy 

Jeziorze Rusałka w Poznaniu. Mi-

strzostwa były rozgrywane w dwóch 

konkurencjach: bieg kobiet na dy-

stansie 2 km oraz bieg mężczyzn na 

dystansie 4 km. Przeprowadzono 

klasyfi kację indywidualną kobiet 

i mężczyzn oraz klasyfi kację druży-

nową kobiet i mężczyzn. Pierwsze 

na trasę ruszyły panie. Po bardzo za-

ciętej i wyrównanej walce studentki 

Akademii Medycznej we Wrocławiu 

zajęły w klasyfi kacji drużynowej bar-

dzo dobre, choć najbardziej nielu-

biane przez sportowców, IV miejsce, 

„ocierając się” dosłownie o podium. 

Najlepsza aktualnie zawodnicz-

ka naszej sekcji Małgorzata Pieś-

kiewicz zajęła w klasyfikacji indy-

widualnej 6 miejsce. Bieg panów 

przyniósł jeszcze więcej emocji. 

Studenci naszej reprezentacji per-

fekcyjnie wykonali założenia tak-

tyczne, co zaowocowało zdobyciem 

drużynowego Mistrzostwa Polski 

Uczelni Medycznych – największe-

go dotychczas sukcesu w historii 

sekcji lekkoatletycznej.

Najlepszy w klasyfikacji indy-

widualnej mężczyzn był Bartosz 

Sieczkowski – IV miejsce oraz Łu-

kasz Kotyl – V miejsce. Przed Mi-

strzostwami Polski wykonaliśmy 

ogromną pracę treningową, po-

święcając swój cenny czas, często 

rezygnując z wielu przyjemności 

i udogodnień (treningi odbywały 

się w terenie bez względu na po-

godę, niemal codziennie według 

specjalnie przygotowanego przez 

trenera mezocyklu). To sprzyja 

kształtowaniu charakteru, cech 

społecznych, współpracy w zespo-

le, a przede wszystkim ma nieopi-

sane korzyści prozdrowotne. Tym 

bardziej należy docenić ogromny 

sukces moich studentów, którzy 

mimo ciężkich studiów, często 

równolegle podejmowanej pra-

cy zarobkowej, potrafili wyka-

zać się ogromną determinacją na 

treningach. W tym miejscu nie 
Studenci Akademii Medycznej z Wrocławia z trenerem 

na najwyższym stopniu podium 

Start do biegu mężczyzn 
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Z prac Senatu

27 kwietnia odbyło się kolejne 

posiedzenie Senatu Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu kadencji 

2008–2012.

Senat podjął uchwały: 

• w sprawie zatrudnienia dr hab. 

Małgorzaty Sobieszczańskiej na 

czas określony na stanowisku pro-

fesora nadzwyczajnego w Zakła-

dzie Elektrokardiologii i Prewencji 

Chorób Sercowo-Naczyniowych 

Katedry Patofi zjologii Akademii 

Medycznej we Wrocławiu,

• w sprawie zatrudnienia dr. hab. 

Jerzego Jodkowskiego na czas 

okreś lony na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Katedrze i Za-

kładzie Chemii Fizycznej Akade-

mii Medycznej we Wrocławiu,

• w sprawie powołania Nadzwyczaj-

nej Komisji Senackiej ds. Oceny 

Stanu Współpracy Władz Uczelni 

ze związkami zawodowymi. Po-

wołuje się Nadzwyczajną Komisję 

Senacką ds. Oceny Stanu Współ-

pracy Władz Uczelni ze Związka-

mi Zawodowymi w składzie: prof. 

dr hab. Ludmiła Borodulin-Na-

dzieja, stud. Krzysztof Dragun, 

dr hab. Kazimierz Gąsiorowski 

prof. nadzw., stud. Konrad Kaaz, 

dr Wiesława Karnas-Kalemba, prof. 

dr hab. Andrzej Kübler, dr hab. Jo-

anna Rymaszewska, prof. dr hab. 

Barbara Świątek, dr Barbara Tur-

czyn, dr hab. Włodzimierz Więckie-

wicz prof. nadzw., mgr Jerzy Wi-

śniewski, dr Marzena Zielińska, 

• w sprawie powołania Uczelnianej 

Komisji Rekrutacyjnej na rok aka-

demicki 2009/2010. Powołuje się 

Uczelnianą Komisję Rekrutacyj-

ną na rok akademicki 2009/2010 

w składzie: dr hab. Mariusz Zim-

mer, prof. nadzw. – przewodniczą-

cy UKR, dr n. med. Henryk Kacy-

kowski – Pełnomocnik Rektora ds. 

Rekrutacji, sekretarz UKR, dr hab. 

Paweł Surowiak – członek, przed-

stawiciel WL, dr hab. Włodzimierz 

Więckiewicz, prof. nadzw. – czło-

nek, przedstawiciel WLS, dr Igor 

Mucha – członek, przedstawiciel 

WF, dr Krystyna Misiak – czło-

nek, przedstawiciel WNoZ, dr Ste-

fan Kwiatkowski – członek (NSZZ 

„Solidarność”), dr hab. Jerzy Błasz-

czuk – członek (ZNP), mgr Kata-

rzyna Gabrysiak – radca prawny 

AM, dr hab. Bohdan Gworys, prof. 

nadzw. – przewodniczący WKR 

WL 2008, dr Aleksander Pietkie-

wicz – sekretarz WKR WL, dr hab. 

Wiesław Kurlej – przewodniczący 

WKR WLS, dr Anna Malepszy – 

sekretarz WKR WLS, dr hab. Hali-

na Grajeta – przewodnicząca WKR 

WF, dr Andrzej Dryś – sekretarz 

WKR WF, dr Dominik Marciniak – 

członek WF, dr hab. Anna Abram-

czyk – przewodnicząca WKR 

WNoZ, mgr Teresa Trebenda – se-

kretarz WKR WNoZ, mgr Alek-

sandra Lisowska – wicesekretarz,

• w sprawie zmiany w statucie Aka-

demii Medycznej we Wrocławiu,

• w sprawie zmian w strukturze oraz 

statucie SPSK nr 1,

• w sprawie terminu przekształceń 

klinik anestezjologicznych,

• w sprawie Regulaminu Studiów 

Akademii Medycznej we Wrocła-

wiu obowiązującego od roku aka-

demickiego 2009/2010.

Drużynowi Mistrzowie Polski Uczelni Medycznych w biegach Przełajowych 

z trenerem, Poznań 28.03.2009: Wojciech Marciniak, Tomasz Maciejewski, trener 

mgr Aureliusz Kosendiak, Grzegorz Świętek, Łukasz Kotyl i Bartosz Sieczkowski 

mógłbym zapomnieć o podzię-

kowaniach za wykonanie badań 

wydolnościowych zawodnikom 

sekcji prof. Bogumile Borudulin-

-Nadziei, dr. Robertowi Skalikowi 

oraz dr. Wojciechowi Woźniakowi 

(Katedra i Zakład Fizjologii).

Chciałbym, korzystając z okazji, 

podziękować wszystkim zawodni-

kom za odwagę, walkę oraz za ciężko 

wykonaną pracę. Jako trener, jestem 

z wszystkich dumny, a ich sukcesy, 

radość z tego, co robią są dla mnie 

najlepszą formą gratyfi kacji oraz 

powodem do pełnej satysfakcji. My-

ślę, że każdy sposób promowania 

Naszej Uczelni jest bardzo dobry i 

jednym z nich jest zapewne uczest-

nictwo w takich przedsięwzięciach.
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3 marca • dr hab. Leszek Szenborn został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego 

Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. 

2–3 kwietnia • JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak brał udział w Konferencji 

Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w Krakowie.

21 kwietnia • JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak uczestniczył w spotkaniu 

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, na którym omawiano aktualne 

problemy środowiska. Przed obradami odbyła się uroczystość sadzenia dębów 

rektorskich w Alei Rektorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 

Pawłowicach oraz dębu papieskiego.

21 kwietnia•  JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak spotkał się ze studentami 

w celu omówienia problemów, z jakimi borykają się na co dzień studenci Uczelni 

i możliwości ich rozwiązania.

28 kwietnia • odbyła się Ogólnokrajowa Konferencja „Ocena ryzyka zawodowego 

a zdrowie w miejscu pracy” zorganizowana w ramach Światowego Dnia Pamięci Ofi ar 

Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych przez Komisję Krajową, Region Dolny 

Śląsk NSZZ „Solidarność” i Państwową Inspekcję Pracy. W konferencji uczestniczył 

JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak.

6 maja•  prof. dr hab. Romuald Zdrojowy poinformował, że od 2008 r. jest redaktorem 

naczelnym „Urologii Polskiej”, która od 2009 r. ukazuje się pod zmienionym tytułem 

„Central European Journal of Urology”.

Kalendarium


