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Inauguracja roku akademickiego 2009/2010

Adam Zadrzywilski

6 października w barokowej sce-

nerii Auli Leopoldyna odbyła się 

uroczysta Inauguracja Roku Akade-

mickiego 2009/2010. To już po raz 

60 na naszej Akademii Medycznej 

zabrzmiał Gaudeamus igitur.

Otwarcia uroczystości dokonał JM 

Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrze-

jak, który powitał licznie zebranych 

gości oraz wygłosił przemówienie 

inauguracyjne.

Odczytany został list z życzeniami 

od Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej Lecha Kaczyńskiego.

Podczas uroczystości otwarcia no-

wego roku akademickiego nadano 

dwa tytuły doktora honoris causa 

naszej Uczelni. 

Na wniosek Rady Wydziału Far-

maceutycznego Senat Akademii Me-

dycznej im. Piastów Śląskich podjął 

23 lutego 2009 roku uchwałę o nada-

niu tytułu doktora honoris causa 

profesorowi zw. dr. hab. Zdzisławo-

wi Brzozowskiemu, byłemu wie-

loletniemu kierownikowi Katedry 

Technologii Chemicznej Środków 

Leczniczych Akademii Medycznej 

w Gdańsku. Dziekan Wydziału Far-

maceutycznego dr hab. Kazimierz 

Gąsiorowski, prof. nadzw. przed-

stawił życiorys naukowy kandydata, 

a jego promotor prof. dr hab. Zdzi-

sław Machoń dokonał aktu promocji 

i wręczył prof. Zdzisławowi Brzo-

zowskiemu dyplom.

Na wniosek Rady Wydziału Lekar-

skiego, uchwałą Senatu Akademii 

Medycznej im. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu, która została podjęta 

29 czerwca 2009 roku, godność dok-

tora honoris causa naszej Uczelni, 

nadano prof. zw. dr. hab. Bogdanowi 

Łazarkiewiczowi, byłemu rektorowi 

i kierownikowi II Kliniki Chirurgii 

Ogólnej naszej AM. Dziekan Wy-

działu Lekarskiego dr hab. Jolan-

ta Antonowicz-Juchniewicz, prof. 

nadzw. przedstawiła życiorys nauko-

wy kandydata, a promotor prof. dr 

hab. Zygmunt Grzebieniak dokonał 

aktu promocji i wręczył prof. Bogda-

nowi Łazarkiewiczowi dyplom.

Doktorzy honoris causa otrzymali 

z rąk JM Rektora prof. dr. hab. Ry-

szarda Andrzejaka Srebrny Medal 

Uczelni.
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Uroczysta inauguracja była okazją 

do wręczenia odznaczeń i medali. 

nadanych przez Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej. 

Złoty Krzyż Zasługi otrzymali: dr 

Jakub Trnka, dr Jerzy Kawecki. 

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał 

dr hab. Wojciech Kosmala. 

Złoty Medal za Długoletnią Służbę 

otrzymali: dr Grażyna Dmochowska, 

mgr Joanna Grabińska, prof. dr hab. 

Adam Jankowski, prof. dr hab. Alicja 

Kędzia, mgr Elżbieta Kłonowska, dr 

Barbara Kossowska, Anna Kuczkow-

ska, mgr Wanda Zarzycka. 

Srebrny Medal za Długoletnią 

Służbę otrzymali: dr Zofi a Marchew-

ka, mgr Dorota Bielska, dr Katarzy-

na Brudnik, dr Andrzej Dryś, mgr 

Renata Słomska. 

Odznaką Honorową za Zasługi dla 

Wynalazczości zostali wyróżnieni: 

prof. dr hab. Wiesław Malinka, prof. 

dr hab. Janusz Pluta, dr hab Zbig-

niew Sroka. 

Srebrny Medal Akademii otrzy-

mali: Mieczysław Jedoń, Marek Sko-

rupa, doktorzy hanoris causa: prof. 

dr hab. Zdzisław Brzozowski i prof. 

dr hab. Bogdan Łazarkiewicz; a Brą-

zowy Medal Akademii: Agnieszka 

Franków-Żelazny, Romualda Szcze-

belska, Janina Grabowska. 

Złotą Odznakę Honorową Uczelni 

przyznano mgr Renacie Słomskiej. 

Medal im. Hirszfelda dla najlep-

szego absolwenta Uczelni JM Rektor 

wręczył lek. med. Aleksandrze Rojek. 

Rady Wydziału Lekarskiego, Wy-

działu Lekarskiego Kształcenia Po-

dyplomowego oraz Wydziału Farma-

ceutycznego Akademii Medycznej 

nadały stopnie naukowe doktora ha-

bilitowanego. Otrzymali je: dr hab. 

Mirosława Ferens-Sieczkowska, dr 

hab. Arkadiusz Derkacz i dr hab. Bo-

żena Regulska-Ilow.

Głównym punktem uroczystości 

otwarcia nowego roku akademickie-

go była immatrykulacja studentów. 

Po złożeniu przysięgi studenci z rąk 

JM Rektora otrzymali indeksy.

Uroczystość zakończył wykład 

„Medycyna akademicka wobec no-

wych wyzwań – przywilej, misja czy 

obowiązek”, który wygłosił prof. dr 

hab. Marian Zembala.
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Przemówienie JM Rektora 

prof. dr. hab. Ryszarda Andrzejaka 

wygłoszone podczas uroczystości otwarcia 

roku akademickiego 2009/2010

Wysoki Senacie, Wysokie Rady 

Wydziałów, 

Szanowni Goście, Droga Mło-

dzieży!

Po raz 60. w historii Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu, a 65. licząc 

naszą przynależność do Uniwersyte-

tu i Politechniki w latach 1945–1950; 

dając wyraz tradycji i ciągłości życia 

akademickiego oraz jedności nauki, 

otwieramy dzisiaj nowy rok akade-

micki. Cieszę się, że najważniejszą 

akademicką uroczystość zaszczycili 

tak licznie przybyli znamienici go-

ście, wybitni przedstawiciele życia 

politycznego, naukowego i gospo-

darczego, duchowieństwa różnych 

wyznań, władz administracyjnych 

i samorządowych Wrocławia i woje-

wództwa dolnośląskiego. 

Miło mi zakomunikować, że pa-

tronat nad rozpoczynającymi się ob-

chodami 60-lecia AM i 200-lecia na-

uczania medycyny uniwersyteckiej 

we Wrocławiu objął na moją prośbę 

przewodniczący Parlamentu Euro-

pejskiego pan prof. dr hab. Jerzy Bu-

zek. Rozpoczynają się one 17 listo-

pada br. w Auli Leopoldyna w Dniu 

Święta Nauki Wrocławskiej w AM, 

niemalże w 65. rocznicę I Wykła-

du powojennego na Uniwersytecie 

w 1945 r., wygłoszonego przez prof. 

Hirszfelda, który odbył się 13 listo-

pada 1945 r., a kończą się wspólny-

mi uroczystościami z Uniwersyte-

tem Wrocławskim w październiku 

2011 r.

Państwa obecność odbieram jako 

wyraz szacunku i uznania dla doko-

nań i dorobku Akademii Medycznej 

we Wrocławiu. Mam pełną świado-

mość ogromnej odpowiedzialności, 

jaka wiąże się z piastowaniem urzę-

du rektora przez kolejne lata, tym 

bardziej że Uczelnia staje przed wie-

loma nowymi wyzwaniami w dzia-

łalności naukowej i dydaktycznej, 

których realizacja będzie miała 

decydujący wpływ na jej przyszły 

kształt i pozycję zajmowaną na liście 

akademickich ośrodków. Do priory-

tetów inwestycyjnych należy niewąt-

pliwie zaliczyć dokończenie budowy 

Centrum Klinicznego, a także nowe 

inwestycje, takie jak: budowa nowej 

siedziby wrocławskiej, akademickiej 

Farmacji; nowej Biblioteki Głównej 

oraz nowej siedziby Katedry i Klini-

ki Transplantacji Szpiku, Onkologii 

i Hematologii Dziecięcej.

Dziękuję wszystkim pracownikom 

pełniącym funkcje w minionym 

roku, dziękuję administracji, dzię-

kuję tym związkom zawodowym, 

które troszcząc się o pracowników, 

nie gubiły z pola widzenia całości 

Uczelni, szczególnie dziękuję NSZZ 

Solidarność i Związkowi Nauczy-

cielstwa Polskiego.

Sporządzając bilans dokonań, za-

dajemy sobie pytanie, czy efekty tej 

pracy są na miarę naszych możliwo-

ści, oczekiwań i aspiracji oraz źró-

dłem uzasadnionej satysfakcji. Jako 

gospodarz Uczelni mogę stwierdzić, 

że Akademia Medyczna we Wrocła-

wiu w minionym roku dobrze wy-

pełniła i zrealizowała ciążące na niej 

zadania w sferze naukowej, dydak-

tyczno-wychowawczej i usługowej 

oraz inwestycyjnej, mimo wielu nie-

sprzyjających okoliczności. Dzięki 

uporządkowaniu w minionych 4 la-

tach spraw nauki (m.in. dzięki no-

wym, przejrzystym kryteriom oceny 

pracowników i kryteriom awansów 

naukowych) oraz uporządkowa-

niu dydaktyki, głównie na Wydziale 

Nauk o Zdrowiu, gdzie dostosowa-

no studia magisterskie na kierunku 

pielęgniarstwo do wymogów UE, 

zaś fi zjoterapia, położnictwo i zdro-

wie publiczne, które były 4 lata temu 

jedynie studiami licencjackimi, 

obecnie są studiami magisterskimi, 

oraz dzięki konsekwentnym dzia-

łaniom organizacyjnym w Uczelni 

nasza Alma Mater awansowała na 

3. miejsce wśród uczelni medycz-

nych w kraju, co jest najlepszym 

wynikiem w ciągu 10-letniej histo-

rii rankingu organizowanego przez 

„Rzeczpospolitą” i miesięcznik „Per-

spektywy”. Zostaliśmy też wyróżnie-

ni przez kapitułę nagrodą specjalną 

„Awans 2009” za największy skok 

na liście rankingowej, awansując 

z miejsca 24. na 13. wśród wszyst-

kich Uczelni w Polsce. Szczególnie 

cieszy, że w dziedzinie „Publikacje 

w latach 2005–2007”, w przelicze-

niu na 1 pracownika; nasza Uczelnia 

zajęła pierwsze miejsce w Polsce, 

wyprzedzając wszystkie pozostałe. 

Intensyfi kacja rozwoju naukowego 

nauczycieli akademickich jest efek-

tem przyjętego w 2006 r. nowego 

statutu, który jest bardziej restryk-

cyjny w stosunku do pracowników 

naukowo-dydaktycznych nieosią-

gających w wyznaczonym terminie 

stosownych stopni i tytułów nauko-

wych. W dalszym ciągu porządko-

wano dydaktykę w English Division 

i zmniejszano na Wydziałach liczbę 

godzin dydaktycznych ponadwy-

miarowych i zleconych, skutkującą 

dodatkowym obciążeniem fi nan-
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sów Uczelni, co spowodowało, że 

w innym rankingu, organizowanym 

przez Akademickie Centrum Infor-

macyjne (Polska Th e Times, onet.

pl – portal internetowy i RMF Ma-

xxx), kładącym w swoim algorytmie 

nacisk nie na osiągnięcia naukowe, a 

na sprawy dydaktyczne, także zna-

leźliśmy się na trzecim miejscu w 

Polsce wśród uczelni medycznych. 

Mam nadzieję, że utrzymamy wy-

soką dynamikę rozwoju naukowego, 

a w dydaktyce uruchamiane od bie-

żącego roku akademickiego studia 

licencjackie z dietetyki we współpra-

cy z Uniwersytetem Przyrodniczym 

pozwolą utrzymać wysoką pozycję 

w następnych latach.

Szanowni Państwo!

Kadra naukowo-dydaktyczna jest 

najistotniejszym elementem, któ-

ry decyduje o prawdziwej wartości 

każdej wyższej uczelni. Niż demo-

grafi czny sprawił, że tylko uczelnie 

o ustalonej marce nie miały proble-

mów z naborem studentów i wypeł-

nieniem posiadanych limitów przy-

jęć. Sukcesem pionu dydaktycznego, 

jest dobrze przeprowadzona, po raz 

drugi, rekrutacja na studia wyłącz-

nie drogą elektroniczną. Na wszyst-

kie kierunki i wydziały Akademii 

Medycznej zgłosiło się ogółem 8768 

kandydatów. 

Rekordowo wysoka liczba kandy-

datów na studia – na Wydziale Le-

karskim 10 osób na jedno miejsce, 

na Wydziale Lekarsko-Stomatolo-

gicznym 13, na Wydziale Farmaceu-

tycznym 11 i na Oddziale Analityki 

Medycznej 8 kandydatów jest oczy-

wiście powodem do satysfakcji, gdyż 

taka popularność dobrze świadczy 

o Uczelni, ale ten przejaw zaufania 

nakłada też na nas obowiązki.

Po raz trzeci próg punktowy 

do otrzymania indeksu wśród 

uczelni wymagających matury na 

poziomie rozszerzonym z biologii, 

chemii i fizyki kwalifikuje naszą 

Alma Mater na drugim miejscu 

w kraju za uczelnią krakowską – 

Collegium Medicum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. 

Od trzech lat nasi absolwenci 

zdają najlepiej w Polsce Lekarski 

Dentystyczny Egzamin Państwo-

wy, a od roku są najlepsi także 

w zdawaniu Lekarskiego Egzaminu 

Państwowego.

Popularność studiów mierzymy 

też w tym roku rekordową liczbą po-

dań o przeniesienie z innych uczelni 

medycznych w kraju na Wydział Le-

karski lub Wydział Lekarsko-Stoma-

tologiczny do Wrocławia, czego nie 

możemy spełnić z uwagi na ograni-

czenia kadrowe, a przede wszystkim 

lokalowe.

Aktualnie na stanowiskach Aka-

demii Medycznej jest zatrudnionych 

1851 osób, w tym na stanowiskach 

nauczycieli akademickich 1039 

osób. Wśród nauczycieli akademic-

kich mamy 203 samodzielnych pra-

cowników nauki, wśród nich: 74 na 

stanowisku profesora zwyczajnego 

i 80 na stanowisku profesora nad-

zwyczajnego. Tytuł profesora posia-

da 102 nauczycieli akademickich.

W minionym roku akademickim 

5 osób otrzymało tytuł naukowy 

profesora nauk medycznych lub ty-

tuł naukowy profesora nauk farma-

ceutycznych.

Są to: prof. dr hab. Jerzy Lewczuk, 

prof. dr hab. Wiesław Malinka, prof. 

dr hab. Wanda Nawrocka, prof. dr 

hab. Stanisław Pielka, prof. dr hab. 

Romuald Zdrojowy.

Stanowisko profesora zwyczajne-

go w minionym roku akademickim 

otrzymało 10 osób, a stanowisko 

profesora nadzwyczajnego 6 osób.

Stopień naukowy doktora habilito-

wanego nauk medycznych otrzyma-

ło 5 osób, a doktora habilitowanego 

nauk farmaceutycznych 2 osoby. 

90 osób uzyskało stopień naukowy 

doktora. 

W bieżącym roku mury naszej 

Almae Matris opuściło 1127 osób, 

w tym tytuł zawodowy lekarza 

otrzymało 252 absolwentów kierun-

ku lekarskiego, tytuł zawodowy leka-

rza dentysty 101 absolwentów, tytuł 

magistra 155 absolwentów farmacji 

i absolwentów analityki medycznej. 

Tytuł magistra pielęgniarstwa uzy-

skało 141 absolwentów, magistra fi -

zjoterapii 50 absolwentów; pozostali 

uzyskali tytuły zawodowe licencjata. 

Łączna liczba absolwentów Wydzia-

łu Nauk o Zdrowiu wyniosła 619. 

Stały rozwój naukowy ma istotne 

znaczenie dla przyszłości Uczelni 

zważywszy, że co roku na zasłużony 

odpoczynek odchodzi wielu znako-

mitych nauczycieli akademickich.

W rozpoczynającym się roku aka-

demickim na emeryturę przecho-

dzą: prof. dr hab. Jacek Szechiński, 

były prorektor ds. klinicznych, prof. 

dr hab. Maria Witkowska, prof. dr 

hab. Antonina Harłozińska-Szmyrka, 

prof. dr hab. Krzysztof Moroń, dr 

hab. Zbigniew Rykowski, dr Alicja 

Noculak-Palczewska, dr Anna Sobo-

lewska, dr Jolanta Kuźniar, dr Maria 

Stankiewicz, dr Adam Zawada. 

Każdemu chciałbym z całego serca 

podziękować za trud i wysiłek wło-

żony w rozwój nauki, kształcenie 

młodzieży i leczenie chorych. Dzię-

kuję za wiele lat ofi arnej pracy oraz 
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stałą troskę o dobro Uczelni. Życzę 

wszystkim dużo zdrowia, satysfakcji 

z dokonań oraz szczęścia i pomyśl-

ności w dalszym życiu.

Nie uniknęliśmy też bolesnych 

strat. Na zawsze odeszli z naszego 

grona: prof. dr hab. Stanisław Goź-

dziewski, prof. dr hab. Jerzy Roba-

czyński, prof. dr hab. Mieczysław 

Cisło, prof. dr hab. Tadeusz Kaniow-

ski, prof. dr hab. Danuta Prelicz, 

prof. dr hab. Kazimierz Jacyszyn, 

prof. dr hab. Leopold Oleszkie-

wicz, prof. dr hab. Waldemar Ko-

żuszek – absolwent naszej Uczelni 

i jej doktor honoris causa, dr An-

drzej Szmida, mgr Barbara Pakuła, 

Tadeusz Rosicki. 

Szanowni Państwo!

Postęp nauki i globalizacja, zacie-

śniająca się współpraca międzyna-

rodowa, a w ślad za tym – otwarcie 

się Polski na świat wymusza wręcz 

ścisłe kontakty z uczelniami zagra-

nicznymi. Współpracujemy zgodnie 

z ośrodkami naukowymi zarówno 

z zachodniej, jak i wschodniej Euro-

py. Realizując działalność naukowo-

badawczą, Uczelnia współpracuje 

z 50 ośrodkami zagranicznymi.

Środki fi nansowe przekazywane 

przez Ministra Zdrowia lub Nauki 

na naszą działalność statutową są 

przyznawane na rok kalendarzowy, 

stąd trudno odnieść je precyzyjnie 

do mijającego roku akademickiego. 

W 2009 r. pracownicy Uczelni 

w ramach prac własnych realizowali 

212 projektów badawczych. W ra-

mach działalności statutowej są to 

324 zadania. Ponadto wykonywano 

73 projekty ministerialne. Łącznie 

realizowano projekty badawcze na 

kwotę 39,4 mln zl.

W minionym roku akademickim 

2008/2009 na studiach doktoranc-

kich kształciło się 216 studentów. 

W roku akademickim 2009/2010 

rozpocznie studia doktoranckie na 

naszej Uczelni nieco mniej osób, bo-

wiem tylko 167, w tym 54 na I roku 

studiów. Uczelnia może i chce od-

grywać większą rolę w kształceniu 

podyplomowym, dlatego poza prze-

widywanymi podwyżkami stypen-

dium dla wszystkich doktorantów, 

w ramach Projektu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki jest realizowane za-

danie pod nazwą „Staże i stypendia 

dla doktorantów i postdoców”. Na 

realizację tego zadania przezna-

czono 4 mln 457 tys. zł. Dokonania 

zawodowe nauczycieli akademic-

kich są nagradzane zarówno przez 

władze państwowe, resortowe, jak 

i uczelniane. Miło mi poinformo-

wać, że Prezydent RP przyznał Panu 

Profesorowi Jerzemu Czernikowi 

Krzyż Komandorski Orderu Odro-

dzenia Polski za całokształt dorobku 

naukowego i dydaktycznego, który 

został wręczony w czerwcu br. w Ra-

tuszu we Wrocławiu przez Ministra 

z Kancelarii Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej. Serdecznie gratulu-

ję naszemu byłemu Rektorowi tego 

wyróżnienia.

Nagrodę specjalną JM Rektora 

Akademii Medycznej we Wrocławiu 

za publikację z najwyższym współ-

czynnikiem Impact Factor w 2008 r.

otrzymał prof. dr hab. Jacek Sze-

chiński, za publikacje w Lancecie. 

Ciekawie zapowiada się rywaliza-

cja o tę nagrodę za 2009 r., do któ-

rej pretendują: publikacja adiunk-

ta Jacka Gąsiorowskiego z Kliniki 

Chorób Zakaźnych, Chorób Wątro-

by, Nabytych Niedoborów Odpor-

nościowych w Lancecie (IF 28,409) 

i dr hab. Ewy Jankowskiej z Kliniki 

Chorób Serca i Naczyń w JAMA 

(IF 31,718). Nagrodę specjalną 

JM Rektora za publikację z najwyż-

szym współczynnikiem Impact Fac-

tor we współpracy z Instytutem Im-

munologii i Terapii Doświadczalnej 

Polskiej Akademii Nauk za 2008 r. 

otrzymał zespół w składzie: prof. 

dr hab. Marta Misiuk-Hojło, prof. 

dr hab. Ryszard Podemski, dr Maria 

Ejma, prof. dr hab. Wojciech Gor-

czyca, dr hab. Stanisław Szymaniec, 

Marianna Kuropatwa, dr Jadwiga 

Rogozińska-Szczepka, dr Wiesława 

Bartnik. 

Wszystkim wyróżnionym składam 

serdeczne gratulacje i życzę dalszych 

sukcesów w pracy naukowej prowa-

dzonej w naszej Uczelni. 

Badania naukowe, działalność 

dydaktyczna i kliniczna nie mogą 

być prowadzone bez nowocze-

snej aparatury naukowej i sprzę-

tu do diagnostyki. W minionym 

roku akademickim (łączonym 

2007/2008) dokonano 1879 zaku-

pów inwestycyjnych dla katedr, 

klinik i zakładów na łączną kwotę 

26 mln 737 tys. zł. Środki na zakup 

pochodziły z różnych źródeł. Zde-

cydowana większość sprzętu zosta-

ła zakupiona z dotacji budżetowej 

na potrzeby Centrum Klinicznego 

przy ul. Borowskiej. 

Szanowni Państwo!

Obok działalności naukowej, rów-

nie ważnym zadaniem stojącym 

przed Uczelnią jest dydaktyka i wy-

chowanie. 

W roku akademickim 2008/2009 

do nauki na wszystkich wydziałach 

i oddziałach naszej Uczelni przy-

stąpiło 5050 studentów. Aktualnie 

liczba studentów przyjętych na I rok 
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to 1774 osoby, co łącznie powoduje 

wzrost liczby studiujących na AM, 

po raz pierwszy w historii jej działal-

ności, do 5629 osób.

W ubiegłym roku akademickim 

nastąpił dalszy rozwój oddziału na-

uczającego w języku angielskim – 

English Division. Na I rok studiów 

w roku 2009/2010 na kierunek le-

karski przyjęto 62 studentów, a na 

lekarsko-stomatologiczny 13. Dzięki 

temu liczba studentów ED osiągnęła 

poziom 312 osób, w tym na Wydzia-

le Lekarskim 258 studentów i 54 stu-

dentów na Wydziale Lekarsko-Sto-

matologicznym. 

Studia anglojęzyczne są dla Uczel-

ni źródłem istotnych przychodów 

fi nansowych. Nie sposób nie wspo-

mnieć o istotnych korzyściach dla 

samych pracowników Uczelni, któ-

rzy prowadząc zajęcia w ramach ED, 

doskonalą umiejętności językowe, 

niezwykle przydatne w kontaktach 

międzynarodowych i w działalności 

publikacyjnej. 

W roku akademickim 2008/2009 

w prowadzenie zajęć w języku an-

gielskim było zaangażowanych po-

nad 300 nauczycieli akademickich 

i na obu wydziałach zrealizowano 

łącznie ponad 16 tys. godzin dydak-

tycznych. 

Dynamicznie rozwija się w naszej 

Uczelni program Erasmus. Od roku 

akademickiego 2007/2008 powyższe 

działania są realizowane w nowym 

programie UCZENIE SIĘ PRZEZ 

CAŁE ŻYCIE (Th e Lifelong Lear-

ning Programme), przewidzianym 

na lata 2007–2013, którego czę-

ścią jest program Erasmus. Obec-

nie program Erasmus w Akademii 

Medycznej we Wrocławiu jest re-

alizowany na podstawie tzw. Uni-

versity Charter, tj. KARTY ERA-

SMUSA (nr 50416) przyznanej na lata 

akademickie 2007/2008–2012/2013. 

Zwiększyła się liczba wysłanych 

studentów z 21 w roku akademic-

kim przed 9 laty do 70 w obecnym 

roku akademickim. Wzrosło rów-

nież zainteresowanie studiowaniem 

w naszej Uczelni. W minionym roku 

akademickim studiowało u nas 20 

studentów z uczelni partnerskich, 

a w rozpoczynającym się roku aka-

demickim 2009/2010 liczba ta osią-

gnie 30 osób. Co roku kilkunastu na-

uczycieli wyjeżdża też z wykładami 

do uczelni partnerskich.

Rozwija się nasza współpraca 

w dziedzinie dydaktyki z innymi 

uczelniami: w minionym roku nasza 

Uczelnia we współpracy z Uniwer-

sytetem Ekonomicznym i Uniwer-

sytetem Paryż 13 realizowała studia 

podyplomowe na poziomie magi-

sterskim na kierunku zarządzanie 

– specjalność zarządzanie instytu-

cjami opieki zdrowotnej i społecz-

nej. Głównym prowadzącym jest 

Uniwersytet Ekonomiczny. 

Szanowni Zebrani!

Zadaniem każdej wyższej Uczelni 

jest działalność naukowa oraz kształ-

cenie i wychowywanie studentów. 

Specyfi kę uczelni medycznej stano-

wi ponadto praca kliniczna. Szpitale 

Kliniczne świadczą wysokospecjali-

styczne usługi diagnostyczne, tera-

peutyczne, lecznicze i konsultacyjne 

dla całego makroregionu dolnoślą-

skiego. Szpitale kliniczne to 39 kli-

nik, które dysponują bazą łóżkową 

liczącą w sumie 1576 łóżek i zatrud-

niają 3994 pracowników. ASK i SPSK 

nr 1 hospitalizowały rocznie łącz-

nie 90 ty sięcy chorych. W minio-

nych 2 latach oba szpitale kliniczne 

w wyniku zmian w zarządzaniu oraz 

zmian personalnych, a także otrzy-

manej pomocy rządowej, bilansują 

się fi nansowo i zmniejszyły prawie 

dwukrotnie swoje zadłużenie fi nan-

sowe (z ponad 280 mln do niespełna 

150 mln zł). Jednak z powodu znacz-

nej asymetrii w poprawie wyników 

fi nansowych, a przede wszystkim 

z powodu wyników w tegorocznej 

działalności operacyjnej szpitali, 

gdzie w pierwszym półroczu 2009 r. 

ASK miał w działalności operacyjnej 

wynik dodatni ponad 3 mln zł, SPSK 

nr 1 wynik ujemny na poziomie po-

nad 13 mln zł, zadecydowano o włą-

czeniu do prac Zespołu ds. Strategii 

Rozwoju Uczelni punktu dotyczące-

go przyspieszenia konsolidacji obu 

szpitali w jeden Uniwersytecki Szpi-

tal Kliniczny, o którym to połączeniu 

Senat zadecydował już w styczniu br. 

w przyjętej Strategii Rozwoju Uczelni 

na lata 2008–2012, uchwalając, że ma 

to nastąpić w 2011 r. z chwilą prze-

kształcenia AM w Uniwersytet Me-

dyczny.

Wysoko ceni sobie Uczelnia i pod-

ległe jej szpitale kliniczne kontakty 

z władzami administracyjnymi i sa-

morządowymi miasta i wojewódz-

twa, Panem Prezydentem, Panem 

Wojewodą i Panem Marszałkiem. 

Pragniemy kreować wizerunek na-

szej Uczelni i jej szpitali poprzez 

liczące się osiągnięcia zawodowe 

i naukowe. Zdajemy sobie sprawę 

z potrzeby oddziaływania środków 

masowej komunikacji. Na pewno też 

reagujemy i będziemy reagować na 

działania osób nieprzestrzegających 

zasad etycznych i norm moralnych, 

którymi powinni cechować się na-

uczyciele akademiccy mający być 

wzorem dla kształconych przez nich 

studentów, ale na podstawie udo-

kumentowanych faktów, a nie po-

mówień, niezależnie od tego przez 

kogo i z jakim stopniem nagłośnie-

nia są one kreowane. Ja sam w tych 

podejmowanych okresowo próbach 

zdestabilizowania Uczelni, jako Jej 

rektor, próbuję znaleźć wewnętrz-

ną harmonię w swoich działaniach, 

przypominając sobie wiersz Friedri-

cha Christopha Oetingera „Boże, daj 

mi wewnętrzny spokój, abym przyjął 

rzeczy, których nie potrafi ę zmienić; 

daj mi odwagę, abym zmienił rzeczy, 

które mogę zmienić, i daj mi mą-

drość, abym odróżnił pierwsze od 

drugich”. 

Akademia Medyczna to nasz 

wspólny los. Jak powiedział Leszek 

Kołakowski w rozmowie z Anną 

Bikont: „Nie jest dobrze uciekać 

od poczucia, że jest coś takiego jak 

wspólny los. Przyzwoity człowiek we 

wspólnocie sam lepiej żyje. Nie dla-

tego, że ma o sobie lepsze mniema-

nie, ale dlatego, że nie cierpi ducho-

wo z powodu zła, które wyrządza”.

Szanowni Państwo!

Łatwo zarządzać instytucją, jeśli 

dysponuje się odpowiednio wyso-

kim budżetem, trudniej, gdy ma się 

do dyspozycji ograniczone środki 

fi nansowe, gdy trzeba podejmować 

niepopularne decyzje, czy pieniądze 

przeznaczyć na remont sal wykła-

dowych, czy na ogrodzenie domów 
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studenckich, czy też na materiały 

do dydaktyki. Wynagrodzenia pra-

cowników AM w latach 2006–2007 

nie zwiększyły się, a w sensie siły na-

bywczej wręcz obniżały się, co jest 

szczególnie widoczne na tle szybko 

rosnących uposażeń w przemyśle 

i w gospodarce. Z uwagi na brak 

podwyżek wynagrodzeń od 2005 r. 

wprowadzono na czas określony od 

1 stycznia 2008 r. do 30 września 

2008 r. dodatek specjalny, stanowią-

cy stały składnik wynagrodzenia. 

Wysokość kwoty dodatku kształto-

wała się 3–6%.

Panie Ministrze, w 2009 r. pracow-

nicy uczelni medycznych mają pra-

wo czuć się szczególnie pokrzyw-

dzeni, gdyż uczelnie te jako jedyne 

wyższe państwowe szkoły publiczne 

nie otrzymały środków na wzrost 

wynagrodzeń z wyrównaniem od 

1 stycznia 2009 roku, jak w przypad-

ku uniwersytetów, politechnik, szkół 

ekonomicznych, rolniczych, pedago-

gicznych, akademii wychowania fi -

zycznego, artystycznych itd. Można 

by odnieść wrażenie, że uczelnie me-

dyczne podlegają innym unormowa-

niom, że nie obowiązuje ich ustawa 

– Prawo o szkolnictwie wyższym. 

W dniu 28 września Senat podjął 

uchwałę o przeznaczeniu z wyrów-

naniem od 1 stycznia 2009 r. kwoty 

5 mln 77 tys. zł, przyznanej przez 

Ministra Zdrowia jako uzupełnie-

nie dotacji dydaktycznej za 2008 r., 

na wzrost wynagrodzeń pracow-

ników Uczelni przez podniesienie 

stawek uposażenia zasadniczego lub 

też w formie dodatku specjalnego 

w przypadku, gdyby Ministerstwo 

Zdrowia nie ujęło w dotacji budże-

towej dla Akademii Medycznej we 

Wrocławiu na 2010 r. dodatkowej 

kwoty z przeznaczeniem na wzrost 

wynagrodzeń pracowniczych.

W 2009 roku Uczelnia konty-

nuowała uczestnictwo w konkur-

sie na realizację programu polityki 

zdrowotnej „Modyfi kacja i wdroże-

nie programu nauczania onkologii 

w polskich uczelniach medycznych” 

jako jednego z zadań „Narodowego 

programu zwalczania chorób nowo-

tworowych”. Kontynuowano prace 

prowadzone od 2007 r. przy wdra-

żaniu nowego zintegrowanego opro-

gramowania dotyczącego funkcjo-

nowania Uczelni. 

W bieżącym roku budżetowym 

na Fundusz Pomocy Materialnej dla 

Studentów i Doktorantów Minister-

stwo Zdrowia przeznaczyło środki 

fi nansowe w wysokości 7 mln 278 

tys. zł. 86,3% tej kwoty przeznaczo-

no na pomoc materialną dla studen-

tów i doktorantów, a 13,7% na konty-

nuowanie remontu na terenie całego 

kampusu Uczelni. 

Szanowni Państwo!

Uczelnia dobrze przygotowa-

ła się dzięki powołanemu do życia 

31 sierpnia 2005 r. Wrocławskiemu 

Medycznemu Parkowi Naukowo-

-Technologicznemu, a od ponad 

roku dzięki własnemu Działowi Pro-

jektów Europejskich do pozyskiwa-

nia funduszy unijnych na „twarde” 

projekty inwestycyjne i „miękkie”, 

głównie z Europejskiego Fundu-

szu Społecznego, uzyskując łącznie 

w przyznanych do realizacji projek-

tach na najbliższe trzy lata ponad 

206 mln PLN, z tego w przeważają-

cej części to środki na budowę nowej 

siedziby wrocławskiej akademickiej 

farmacji. Mamy nadzieję, że przyda-

dzą się nam doświadczenia z wcze-

śniejszej absorpcji funduszy unijnych 

m.in. na Ośrodek Badawczo-Nauko-

wo-Dydaktyczny Chorób Otępien-

nych, tzw. Ośrodek Alzheimerowski 

w Ścinawie, który oddano do użyt-

ku we wrześniu 2007 r. po niespełna 

2 latach budowy (inwestycja ruszy-

ła w listopadzie 2005 r.). Uczelnia 

aplikuje o środki unijne w kolejnych 

7 projektach, które są w postępowa-

niu konkursowym, z których to pro-

jektów dwa są mi szczególnie bliskie: 

jest to „Rewitalizacja zespołu zabyt-

kowej architektury Klinik Akademii 

Medycznej we Wrocławiu”, na kwotę 

ponad 19 mln zł i „Dom Śląskiego 

Aptekarza”, za kwotę ponad 7 mln 

zł, czyli kamieniczki AM przy Ku-

rzym Targu, której remontu nie uda-

wało się skończyć od ponad 10 lat. 

Z funduszy „miękkich” najbardziej 

znaczące było pozyskanie w czerw-

cu br. kwoty 9 700 000 PLN na pro-

gram rozwoju Akademii Medycznej 

we Wrocławiu w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dzia-

łanie 4.1.1 Wzmocnienie potencja-

łu dydaktycznego uczelni). Główne 

działanie tego projektu to: wspo-

mniane wsparcie doktorantów i 

postdoców; e-learning w kształceniu 

stomatologów; studia podyplomowe 

z analityki medycznej i Akademickie 

Biuro Karier.

Dzięki inwencji i zaangażowa-

niu naszych nauczycieli akademic-

kich Uczelnia w 2009 r. uzyskała 

z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego oraz z innych źródeł do-

datkowe znaczące fi nansowanie na 

realizację projektów badawczych, 

na kwotę 9,5 mln zł, w tym 2,5 mln 

zł w bieżącym roku. Uczelnia na-

sza wielokrotnie podejmowała na 

różnych szczeblach władz rządo-

wych i samorządowych inicjatywy 

na rzecz integracji środowiska me-

dycznego w celu poprawy sytuacji 

pacjenta w systemie ochrony zdro-

wia w kraju i regionie. Z mojej ini-

cjatywy, umową z 26 czerwca 2007 r. 

pomiędzy wojewodą dolnośląskim, 

województwem dolnośląskim, gmi-

ną Wrocław i AM powołano do ży-

cia Konsorcjum: Wrocławski Insty-

tut Zdrowia Publicznego. Każda ze 

stron realizuje zapisane w umowie 

zadania z zakresu zdrowia publicz-

nego, za co serdecznie dziękujemy 

naszym partnerom. W minionym 

roku akademickim przyjęto do re-

alizacji 6 projektów, z których wy-

mienię tylko jedno zadanie: wystę-

powanie zjawiska nadwagi i otyłości 

wśród dzieci i młodzieży w wieku od 

8 do 18 lat, który to projekt wygrał 

konkurs w Ministerstwie Zdrowia 

i zostanie wdrożony w postaci pod-

ręcznika z zaleceniami profi laktycz-

nymi dla dzieci i młodzieży w szko-

łach podstawowych i gimnazjach.

W marcu 2008 r. został ostatecz-

nie rozstrzygnięty „Konkurs na 

koncepcję architektoniczną budo-

wy Centrum Naukowej Informacji 

Medycznej Akademii Medycznej 

we Wrocławiu”. Obecnie są prowa-

dzone intensywne prace nad projek-

tem budowlanym. Po przystąpieniu 

w grudniu 2006 r. do Konsorcjum 

Dolnośląskiej Biblioteki Cyfro-

wej trwały prace redakcyjne przy 
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wprowadzaniu do DBC naszych 

czasopism uczelnianych. Bibliote-

ka wprowadziła w minionym roku 

akademickim dodatkowe szkolenia 

w formie e-learningu, z zakresu in-

formacji naukowej, dla studentów 

III roku wszystkich wydziałów oraz 

studentów English Division. Szko-

lenie jest dostępne poprzez stronę 

domową Biblioteki. Obecny rok aka-

demicki rozpoczynamy w Bibliotece 

AM wdrożeniem modułu elektro-

nicznego identyfi katora bibliotecz-

nego, stanowiącego część systemu 

elektronicznej legitymacji studenc-

kiej. Tym samym od 1 października 

studenci naszej Uczelni nie otrzy-

mują już kart bibliotecznych, a tylko 

aktywują swoje konto biblioteczne 

za pomocą elektronicznej legityma-

cji studenckiej.

Miło mi poinformować, że na re-

alizację inwestycji pod nazwą „Cen-

trum Naukowej Informacji Akade-

mii Medycznej we Wrocławiu”, czyli 

na budowę nowej siedziby Biblioteki 

Głównej nasza Uczelnia otrzyma-

ła we wrześniu br. z Ministerstwa 

Zdrowia kwotę 37 mln 923 tys. zł, co 

stanowi 50% wartości kosztorysowej 

tego przedsięwzięcia. Warunkiem 

otrzymania tej kwoty było zapew-

nienie, że brakującą kwotę pokry-

jemy ze środków własnych Uczelni 

oraz z innych prawnie dopuszczal-

nych źródeł fi nansowania, np. z fun-

duszy unijnych, co władze Uczelni 

uczyniły.

W tym miejscu pragnę gorąco po-

dziękować Jego Ekscelencji Księdzu 

Biskupowi Ryszardowi Boguszowi 

za wykazywane przez te lata zro-

zumienie, cierpliwość i okazywaną 

nam wielką życzliwość. Tym bar-

dziej cieszę się, że ta sprawa, której 

rozwiązanie odwlekało się w cza-

sie – nie z naszej winy – znajdzie w 

niedalekiej realnej przyszłości swój 

szczęśliwy fi nał.

Szanowni Państwo!

Mamy dobrze wykształconych 

lekarzy. Nasi absolwenci pozbawie-

ni bariery językowej bez problemu 

znajdują pracę w krajach starej Unii. 

Motywami, które kierują ich wybo-

rem są na pewno znacznie bardziej 

atrakcyjne fi nansowo warunki za-

trudnienia, ale także możliwości 

pogłębiania zawodowych kwalifi -

kacji, praca na najnowocześniej-

szym sprzęcie medycznym, dostęp 

do aparatury naukowej i diagno-

stycznej, którą często nie dysponują 

w Polsce nawet ośrodki akademic-

kie, uczelnie medyczne i ich szpi-

tale kliniczne, mające z założenia 

świadczyć usługi na najwyższym 

poziomie, wykonywać wysokospe-

cjalistyczne procedury.

Doskwiera nam niedobór specja-

listów, ale brakuje także specjali-

stycznej aparatury, bez której trud-

no o dobre wyniki w leczeniu, a czas 

oczekiwania na niektóre zabiegi ra-

tujące zdrowie wynosi ponad rok, 

a bywa, że i dłużej, bo 2–3 lata. 

Wydatki na służbę zdrowia są 

w Polsce ciągle za małe. Z 3% sprzed 

2 laty nastąpił wzrost do około 

4% PKB. Jest to ciągle za mało. Daje 

to 558 dolarów na mieszkańca. Dla 

porównania na Słowacji na służbę 

zdrowia wydaje się 649 dolarów na 

osobę, na Węgrzech 787 dolarów, 

a w Czechach 972 dolary. Publiczna 

służba zdrowia jest przy tym mocno 

zadłużona na 6 mld zł. W fatalnym 

stanie jest większość szpitali. Na 

niezbędne remonty, modernizacje 

i wymianę przestarzałej aparatury 

medycznej trzeba by wydać od razu 

około 9 mld zł. W szpitalach i przy-

chodniach wg danych z Samorządu 

Lekarskiego jest dzisiaj 4 tys. wol-

nych etatów dla lekarzy oraz 3.5 tys. 

dla pielęgniarek i położnych.

Szanowni Zebrani!

Wystąpienie w czasie inauguracji 

nie byłoby kompletne, gdybym nie 

podniósł sprawy olbrzymiej wagi, 

jaką jest budowa Centrum Kliniczne-

go Akademii Medycznej. Jest to naj-

większa inwestycja medyczna pro-

wadzona dla całego Dolnego Śląska, 

ale przede wszystkim jest to sprawa 

przyszłości Uczelni, której możliwo-

ści przystosowania starej substancji 

lokalowej do potrzeb współczesnego 

lecznictwa są na wyczerpaniu.

Uczelnia kontynuowała budowę 

Centrum Klinicznego przy ul. Bo-

rowskiej 213. W dniu 21 stycznia 

2008 r. nastąpiło ofi cjalne otwarcie 

pierwszej części inwestycji w bu-

dynku B i FB dla 10 klinik i Zakła-

du Radiologii oraz Blok Operacyj-

ny, a we wrześniu 2008 r. oddano 

do użytku budynek K dla kolejnych 

3 klinik. 14. Klinikę, najbardziej 

oczekiwaną w szpitalu przez pacjen-

tów i personel ASK, czyli Klinikę 

Intensywnej Terapii i Anestezjo-

logii, uruchomiono z początkiem 

maja 2009 r. po zakończonych pro-

cedurach przetargowych na sprzęt 

anestezjologiczny. Na początku 

listopada br. zostanie uruchomio-

ny szpitalny oddział medycyny ra-

tunkowej. Aktualnie po zakończo-

nej procedurze przetargowej, którą 

wygrał dotychczasowy wykonawca 

WROBIS S.A., prowadzone są prace 

wykończeniowe w budynku A i FA 

dla kolejnych klinik. Tegoroczne fi -

nansowanie inwestycji przy ul. Bo-
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rowskiej jest na poziomie 41 mln zł, 

a przyszłoroczne jest planowane na 

poziomie 55 mln zł. Inwestycja przy 

ul. Borowskiej pochłonęła już ponad 

620 mln zł budżetowych pieniędzy, 

w tym 351 mln zł w ostatnich 4 la-

tach, a do jej zakończenia potrzeba 

blisko 150 mln zł. W czerwcu 2009 r. 

oddano też do użytku kosztem po-

nad 10 mln zł fi nansowaną przez 

MN i MZ inną inwestycję, Katedrę 

i Klinikę Psychiatrii przy ul. Pasteu-

ra 10, w której otwarciu uczestniczył 

obecny dzisiaj wiceminister Zdrowia 

Marek Twardowski. Na ukończeniu 

jest też remont i budowa nowego bu-

dynku Katedry i Zakładu Medycyny 

Sądowej sfi nansowana przez MZ na 

kwotę ponad 9 mln zł, a ofi cjalne jej 

otwarcie przewidujemy na począt-

ku grudnia br. Od 2 miesięcy trwają 

intensywne prace ziemne i betono-

wanie fundamentów pod pierwszą 

część przyszłej farmacji przy ul. Bo-

rowskiej, za co dziękujemy fi rmie 

WROBIS. Pierwsza część inwesty-

cji obejmuje budynek dziekanatu, 

bibliotekę farmacji pomieszczenia 

dydaktyczne, a jej wartość wynosi 

blisko 62 mln zł. Czekamy na roz-

poczęcie drugiej części inwestycji 

farmacji przez fi rmę Budimex, któ-

ra obejmuje laboratoria naukowo-

-badawcze, a jej wartość przekracza 

70 mln zł. Koszt całkowity budo-

wy nowej farmacji uwzględniający 

obok środków unijnych w wysoko-

ści 114 mln zł, wkład Ministerstwa 

Zdrowia w wysokości 36 mln zł oraz 

nasz wkład własny sięga łącznie 

195 mln zł, a inwestycja musi zostać 

zakończona do końca 2011 roku.

Droga Młodzieży! 

Dzisiejsza uroczystość jest Wa-

szym wielkim świętem. 

Dla studentów I roku studia są po-

czątkiem nowego, ważnego i trud-

nego etapu w życiu wymagających 

pilności i systematyczności. 

Mam nadzieję, że dzięki pomo-

cy waszych nauczycieli, a przede 

wszystkim starszych kolegów, bez 

trudu wejdziecie do społeczności 

akademickiej. Życzę Wam, by pobyt 

w naszej Uczelni był dla Was przy-

jemny, a stworzona życzliwa atmos-

fera inspirowała do nauki, rozwijała 

wasze zdolności, wzbogacała ducho-

wo i intelektualnie.

Stając się studentami, osiągnęliście 

już duży sukces, droga do uzyskania 

wymarzonego dyplomu jest jednak-

że długa i żmudna. Studia w Uczelni 

nie należą do łatwych, wymagają pil-

ności i systematyczności.

Na najbliższą przyszłość życzę 

Wam dużo zdrowia, powodzenia 

w nauce i radości z upragnionego 

statusu studenta, studenta naszej Al-

mae Matris.

Szanowni Państwo!

Przedstawiony przegląd dokonań 

nie wyczerpuje oczywiście całości 

zagadnienia, nie porusza wszystkich 

spraw, którymi na co dzień żyje na-

sza Alma Mater. Uczelnię współtwo-

rzą na równych prawach nauczyciele 

akademiccy, pracownicy administra-

cyjni i studenci. Przed nami kolejny 

rok akademicki. Nie wiemy, jaki on 

będzie i co nam przyniesie najbliż-

sza przyszłość. Jedno jest pewne. Do 

sukcesów można dojść jedynie kon-

sekwentną, mozolną, wytężoną i wy-

trwałą pracą. 

W wyniku planowanych przez 

Rząd RP zmian w nauce, szkolnic-

twie wyższym i ochronie zdrowia, 

a nagłośnionych już przez media, 

wydaje się, że dotychczasowa for-

muła naszej działalności jako uczelni 

i podległych nam szpitali klinicznych 

będzie zmieniona. 

Czekają nas trudne zmiany w dy-

daktyce, zwłaszcza przeddyplomo-

wej, związane z planowanym znie-

sieniem stażu podyplomowego. 

Konieczność wprowadzenia nowe-

go modelu zarządzania i organizacji 

pracy dotyczy także działalności 

usługowej prowadzonej w naszych 

szpitalach klinicznych. Kryteria efek-

tywności medycznej i ekonomicznej 

wymuszają wręcz zmianę obecnego 

modelu ochrony zdrowia w Polsce. 

Jestem przekonany, że można po-

godzić nowoczesny model wyższej 

uczelni medycznej (z jej dydaktyką 

przeddyplomową i podyplomową) 

z zadaniami nowoczesnego szpitala 

kierującego się jakością świadczeń 

zdrowotnych, ale także rachun-

kiem ekonomicznym. Model szpi-

tali mających dużą niezależność 

ekonomiczną w USA, Kanadzie, 

Niemczech, Holandii czy Wielkiej 

Brytanii sprawdza się i paradok-

salnie bardziej sprzyja niż hamuje 

rozwój nowoczesnej uczelni me-

dycznej. Wiele razy dyskutowałem 

o tym m.in. z wychowankiem naszej 

Uczelni, prof. Marianem Zembalą, 

który za chwilę wygłosi wykład in-

auguracyjny. 

Pamiętając i szanując historię na-

szej Uczelni i jej szpitali klinicznych, 

musimy zmierzyć się z wymogami 

naszej teraźniejszości w Unii Euro-

pejskiej i jej przyszłości. Opracowy-

wana „Strategia Rozwoju Akademii 

Medycznej we Wrocławiu na lata 

2009–2020” obejmuje wszystkie ob-

szary działania naszej Uczelni: dy-

daktyczny, naukowo-badawczy, kli-

niczny i administracyjny. 
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Stworzenie takiego kompleksowe-

go dokumentu, wyznaczającego cele, 

jakie AM chce osiągnąć jako uczelnia 

wyższa w perspektywie najbliższych 

10 lat, stało się koniecznością wobec 

stale zmieniających się uwarunko-

wań na rynku zdrowia i niestabilnej 

sytuacji w fi nansowaniu świadczeń 

zdrowotnych, narastającej konku-

rencji z zakresu usług medycznych, 

badań naukowych i dydaktyki oraz 

wielu innych czynników ekonomicz-

nych, prawnych czy demografi cz-

nych, które mają wpływ na funkcjo-

nowanie naszej Uczelni. 

W założeniu dokument ten powi-

nien być spójny z kierunkami zmian 

w systemach zarządzania w szkol-

nictwie wyższym, zawartymi w pla-

nowanych zapisach nowej ustawy 

o szkolnictwie wyższym, oraz wy-

chodzić naprzeciw głównym tezom 

i rekomendacjom Komisji Europej-

skiej. Opracowywany dokument bę-

dzie odpowiadał na najważniejsze 

pytania dotyczące kierunków roz-

woju naszej uczelni:

Jakiej Akademii Medycznej chce-

my w przyszłości?

Kiedy poszczególne cele chcemy 

osiągnąć?

Jak to zrobimy i za pomocą jakich 

działań?

Dlaczego wybieramy taki, a nie 

inny kierunek działań i rozwoju?

Przede wszystkim jednak przyjęta 

Strategia rozwoju Uczelni ma za-

bezpieczyć obecne i przyszłe władze 

AM przed rządzeniem w Uczelni 

wypadkowej doraźnych interesów 

różnych grup nacisku, pochodnej 

stanu społecznych emocji w wyniku 

np. wirtualnego linczu w sieci inter-

netowej i zakulisowych gier.

Przygotowanie Strategii przez Ze-

spół ds. Opracowania Analizy Strate-

gicznej zostało poprzedzone głęboką 

analizą obecnego stanu zarówno sa-

mej AM, jak i bliższego oraz dalsze-

go otoczenia Uczelni. Przed wdro-

żeniem zarządzania strategicznego, 

projekt „Strategii” będzie przedsta-

wiony Senatowi i całej społeczności 

AM. Strategia ma przedstawiać nie 

tylko cele, jakie będziemy stawiać 

AM, ale ma udzielać odpowiedzi, 

jak chcemy te cele osiągać. Przed-

stawiany dokument należy rozumieć 

jako sztukę wyboru najlepszych roz-

wiązań w perspektywie następnych 

10 lat, w warunkach ograniczeń i za-

grożeń, ale także szans. Pragnę, by 

wszyscy ci, dla których jest ważna 

przyszłość naszej Uczelni, a w szcze-

gólności pracownicy naukowi, ad-

ministracyjni oraz studenci włączyli 

się do dyskusji nad proponowany-

mi kierunkami rozwoju. Może jest 

to marzenie, ale nasz wielki rodak 

spoczywający na cmentarzu w Can-

terbury w Anglii, a którego obelisk 

niedawno widziałem w Singapurze, 

Joseph Conrad Korzeniowski pisał 

„Koniecznym jest iść za marzeniem 

i znowu iść za marzeniem, i tak za-

wsze aż do końca”.

Moim największym pragnieniem 

jest, ujawniony już w prezentacji 

„Strategii Rozwoju Uczelni” w stycz-

niu br. na Senacie Uczelni, zamysł 

pozyskania szóstego uprawnienia 

do nadawania stopnia doktora na 

Wydziale Nauk o Zdrowiu, a tym sa-

mym spełnienia wymogów ustawo-

wych do możliwości przekształcenia 

naszej Akademii Medycznej w Uni-

wersytet Medyczny w perspektywie 

2011 r. Głównie temu celowi podpo-

rządkowane były nasze starania od 

listopada 2008 r. o utworzenie Kliniki 

Chorób Serca i Naczyń w strukturze 

Wydziału Nauk o Zdrowiu na bazie 

Szpitala Wojskowego, co pomimo 

protestów tylko jednego ze Związ-

ków Zawodowych próbującego zde-

stabilizować tę sprawę i Uczelnię 

jednak powiodło się i rozpoczęła ona 

swoją działalność w AM na począt-

ku kwietnia br. Publicznie dziękuję 

dzisiaj za to Komendantowi Szpitala 

płk Grzegorzowi Stoinskiemu i kie-

rownikowi tej Kliniki prof. Piotrowi 

Ponikowskiemu.

Jest także moim osobistym pra-

gnieniem, aby atmosfera zrozumie-

nia i wzajemnej życzliwości stale 

towarzyszyła wszelkim naszym po-

czynaniom teraz i – mam nadzie-

ję – w lepszej przyszłości. Jak pisał 

wspomniany już Joseph Conrad Ko-

rzeniowski „Jest na ziemi szczęście, 

ale w poczciwej pracy – nie w obiet-

nicach losu i loterii”.

Przepraszam tych wszystkich, któ-

rzy nie odnaleźli się w moim dzisiej-

szym wystąpieniu. Nie znaczy to, że 

ich wysiłek został pominięty, niedo-

strzeżony bądź niedoceniony.

Pozwólcie Państwo, że na zakoń-

czenie raz jeszcze złożę wszystkim 

gorące podziękowania za cały do-

tychczasowy trud. Życzę Wam jak 

najserdeczniej wielu dalszych sukce-

sów i osiągnięć w pracy i nauce, do-

brego zdrowia, szczęścia i pomyślno-

ści w życiu osobistym, a także dużo 

optymizmu, nadziei na przyszłość i 

wiary w spełnienie wszystkich pla-

nów i zamierzeń. 

Dziękuję Państwu za wysłuchanie 

mojego wystąpienia. 

Rok akademicki 2009/2010 ogła-

szam za otwarty.

Quod felix faustum fortunatum-
que sit!
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Redakcja przeprasza prof. dr. hab. Bogdana Łazarkiewicza 

za błędne wydrukowanie życiorysu w GU nr 146. 
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Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego 

pod budowę Nowej Farmacji Akademii Medycznej

Arkadiusz Förster 

W najbliższy czwartek 29 paździer-

nika 2009 r. odbędzie się uroczy-

stość, na którą od dawna czekali nie 

tylko farmaceuci, ale cała społecz-

ność Akademii Medycznej we Wro-

cławiu. O godzinie 10.00 w obecno-

ści JM Rektora AM prof. Ryszarda 

Andrzejaka, Dziekana Wydziału 

Farmaceutycznego prof. Kazimie-

rza Gąsiorowskiego, władz Uczelni, 

przedstawicieli władz wojewódzkich 

i samorządowych oraz zaproszo-

nych Gości: przedstawicieli ducho-

wieństwa, posłów do Parlamentu 

Europejskiego i posłów na Sejm RP 

odbędzie się uroczyste wmurowanie 

kamienia węgielnego pod budowę 

obiektów Nowej Farmacji.

Budowa ruszyła w lipcu bieżącego 

roku, o czym pisaliśmy w Gazecie 

Uczelnianej, ale ofi cjalnym i uroczy-

stym początkiem, zgodnie z trady-

cją, jest zawsze uroczystość wmuro-

wania kamienia węgielnego. Relację 

i fotoreportaż z tego jakże ważnego 

dnia w historii naszej Uczelni za-

mieścimy w najbliższym numerze. 

Dzisiaj o budowie Nowej Farmacji 

rozmawiamy z koordynatorem tego 

wielkiego projektu prof. Kazimie-

rzem Gąsiorowskim.

Gazeta Uczelniana: Panie Pro-

fesorze, kiedy i jak zrodziła się 

inicjatywa budowy nowej siedziby 

dla wrocławskiej farmacji?

Prof. Kazimierz Gąsiorowski: Było 

to w 2006 r., a inicjatywa ma zwią-

zek z obchodami 60-lecia Wydzia-

łu Farmaceutycznego w polskim 

Wrocławiu. Takie rocznice sprzy-

jają podsumowaniom i wytyczaniu 

perspektyw rozwoju na przyszłość. 

Uświadomiliśmy sobie wówczas, że 

dalsze trwanie Wydziału Farmaceu-

tycznego w dotychczasowej bazie 

lokalowej będzie zasadniczą barierą 

dalszego rozwoju dolnośląskiej aka-

demickiej farmacji. JM Rektor prof. 

Ryszard Andrzejak poddał wówczas 

pomysł aplikowania o środki z Unii 

Europejskiej przyznane Polsce na 

lata 2007–2013 i wybudowania od 

podstaw Nowej Farmacji w sąsiedz-

twie Akademickiego Szpitala Kli-

nicznego przy ul. Borowskiej, na 

terenach będących własnością Aka-

demii Medycznej. Senat Akademii 

Medycznej na wniosek JM Rektora 

prof. Ryszarda Andrzejaka przyjął 

uchwałę o konieczności budowy no-

wej siedziby wrocławskiej akademic-

kiej farmacji i przeznaczył na ten cel 

działki będące własnością Uczelni. 

Wykorzystaliśmy szansę i przygoto-

wane zostały dwie aplikacje o środki 

unijne: jedna do Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Dolno-

śląskiego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego i druga do 

Ministerstwa Rozwoju Regionalne-

go w ramach Programu Operacyj-

nego Infrastruktura i Środowisko, 

priorytet XIII: Infrastruktura Szkol-

nictwa Wyższego. Inwestycje były 

planowane w systemie zaprojektuj 

i wybuduj, a twórcą Projektów Funk-

cjonalno-Użytkowych (PFU) dla obu 

inwestycji był Wrocławski Medycz-

ny Park Naukowo-Technologiczny. 

Potem była wielka praca nad przy-

gotowaniem wniosków i niezliczo-

nych załączników, uzgodnień, po-

zwoleń. Sprawne przeprowadzenie 

prac przygotowawczych nie byłoby 

możliwe, gdyby w ich wykonanie 

nie zaangażowała się grupa młodych 

pracowników Wydziału. Praca ze-

społu młodych była koordynowana 

przez mgr Artura Owczarka, który 

został powołany na pełnomocnika 

dziekana ds. budowy Nowej Farma-

cji. Ponad dwuletnia, żmudna praca 

została wynagrodzona: oba nasze 

projekty zostały przyjęte do realiza-

cji. Będziemy zatem realizować dwie 

inwestycje w ramach budowy Nowej 

Farmacji: 1. Budowa i wyposażenie 

Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dy-

daktycznego Dolnośląskiej Farmacji 

(Projekt: Autorska Pracownia Ar-

chitektury APA HUBKA, Wrocław, 

wykonawca prac budowlanych: 

Wrobis S.A., Wrocław) i 2. Budowa 

i wyposażenie Zintegrowanego Cen-

trum Edukacji i Innowacji Wydziału 

Farmaceutycznego (Projekt: Spółka 

Projektowania Architektonicznego 

Sadowski Sadowska, Poznań; wyko-

nawca prac budowlanych: Budimex-

-Dromex S.A. Oddział Zachodni 

w Poznaniu).

GU: Gdzie dokładnie Nowa Far-

macja będzie zlokalizowana?

KG: Obiekty farmacji powstaną 

po prawej stronie od kompleksu 

budynków Akademickiego Szpitala 

Klinicznego, na dotychczas wolnym 

terenie, ograniczonym ul. Działko-

wą i po prawej stronie – zabudo-

wą mieszkalną ulicy Borowskiej, 

a z tyłu – ogródkami działkowymi. 

Budynki nasze będą odsunięte od 

ulicy Borowskiej, tak samo jak kom-

pleks budynków Akademickiego 

Szpitala Klinicznego. Jest to zna-

komita lokalizacja: bezpośrednio 

w zespole budynków Nowej Akade-

mii Medycznej – tylko wąska droga 

dojazdowa dla karetek pogotowia 
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oddzielać będzie nasze budynki od 

Akademickiego Szpitala Klinicz-

nego, w sąsiedztwie z aktualnie 

budowanym zespołem budynków 

Wrocławskiego Medycznego Parku 

Naukowo-Technologicznego, w po-

bliżu siedziby Instytutu Immunolo-

gii i Terapii Doświadczalnej Polskiej 

Akademii Nauk, w pobliżu Szpitala 

Wojskowego. Nasza lokalizacja ma 

także dobrą komunikację z centrum 

Wrocławia: już obecnie jest dogod-

ny dojazd z centrum miasta do No-

wej Akademii Medycznej, a w per-

spektywie warunki komunikacyjne 

jeszcze się poprawią (w przyszłości 

szybki tramwaj połączy stare kliniki 

przy ul. Curie-Skłodowskiej i Chału-

bińskiego z nowymi klinikami przy 

ul. Borowskiej). 

GU: Budowa będzie realizowana 

w dwóch etapach. Kiedy poszcze-

gólne etapy się zakończą i które 

części projektu zostaną oddane 

najwcześniej do użytku?

KG: Oba etapy będą realizowane 

prawie jednocześnie, z tylko około 

półrocznym przesunięciem czaso-

wym inwestycji nr 2. Planowany ter-

min ukończenia pierwszego etapu: 

30 czerwiec 2011 r. , a drugiego eta-

pu: 30 listopad 2011 r. 

GU: Jaki jest koszt realizacji tego 

wielkiego przedsięwzięcia i skąd 

Akademia Medyczna wzięła na to 

pieniądze?

KG: Na dzisiaj całkowity koszt obu 

inwestycji (budowa i wyposażenie) 

szacowany jest na 194 882 508 zł, 

w tym dotacja z programów fi nanso-

wanych przez Unię Europejską wy-

niesie 113 742 445 zł, a wkład wła-

sny Uczelni: 81 140 063 zł. Środki na 

pokrycie wkładu własnego Akade-

mia Medyczna ma zamiar pozyskać 

w znacznej części z budżetu Państwa 

(rezerwa celowa Ministerstwa Zdro-

wia – środki w wysokości blisko 

40 mln zł zostały nam już przyznane, 

rezerwa celowa Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego – apliku-

jemy o dalsze środki na pokrycie 

wkładu własnego). Gdy konieczne 

będzie dofi nansowanie wkładu wła-

snego, Akademia Medyczna ma za-

miar przeznaczyć na ten cel środki 

pozyskane ze sprzedaży dotychcza-

sowych obiektów Wydziału Farma-

ceutycznego. 

GU: Czy mamy pewność, że nie 

będzie żadnych problemów z fi -

nansowaniem?

KG: Środki z Unii Europejskiej są 

nam przyznane i to od nas zależy, 

czy je wykorzystamy w pełni. Jeśli 

zaś chodzi o rezerwę celową z bu-

dżetu państwa – tutaj mogą wy-

stąpić przejściowe perturbacje ter-

minowe z płatnościami wynikające 

z kryzysu fi nansowego w Polsce, ale 

także i na świecie. Nie wydaje się 

jednak, aby kryzys przybrał takie 

rozmiary, że decyzje o przyznaniu 

nam środków z budżetu państwa na 

pokrycie wkładu własnego zostały 

cofnięte. Musimy być i jesteśmy do-

brej myśli. 

GU: A co znajdzie się w pa-

miątkowej skrzyni wmuro-

wanej w fundameny Nowej 

Farmacji?

KG: Oczywiście Akt Erekcyjny 

w specjalnej mosiężnej tubie, aktu-

alny skład osobowy Wydziału Far-

maceutycznego, skład Senatu AM 

i Władz Akademii Medycznej, Prze-

wodnik dydaktyczny dla studentów 

farmacji i analityki medycznej na 

rok akademicki 2009/2010, najnow-

szy numer Gazety Uczelnianej, Wy-

dawnictwo Informacyjne: Akade-

mia Medyczna im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu, październik 2009, 

Gazeta Wrocławska, Rzeczpospoli-

ta z dnia 29 października, bankno-

ty: 100 zł i 10 zł, monety: 5 zł, 2 zł 

i 1 zł (donator: Dziekan Kazimierz 

Gąsiorowski) i kamień znad Odry, 

zebrany w kampusie Akademii Me-

dycznej przy ul. Wojciecha z Bru-

dzewa/Kochanowskiego.

GU: Dziękujemy za rozmowę.
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Ogólnopolski Tydzień Kariery 

na Akademii Medycznej we Wrocławiu

Łukasz Strączek

W dniu 6 sierpnia 2009 roku w od-

powiedzi na zaproszenie otrzyma-

ne od Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej Akademia Medyczna we 

Wrocławiu włączyła się w organizację 

Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. 

Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) 

to planowana jako coroczna akcja 

Stowarzyszenia Doradców Szkolnych 

i Zawodowych Rzeczypospolitej Pol-

skiej inspirująca ogólnopolskie i lo-

kalne inicjatywy środowisk doradców 

zawodowych na rzecz wspomagania 

drogi do edukacji, zawodu, pracy i ka-

riery. OTK jest też odpowiedzią na 

Rezolucję Unii Europejskiej z 2004 r. 

o wartości całożyciowego poradnictwa 

zawodowego i „kluczowej roli w prze-

ciwdziałaniu wykluczeniu społeczne-

mu, w promowaniu sprawiedliwości 

społecznej, równości płci i aktywno-

ści obywatelskiej poprzez zachęcanie 

i wspieranie uczestnictwa jednostek 

w edukacji i szkoleniach oraz poprzez 

pomoc w wyborze realistycznych 

i optymalnych karier zawodowych”. 

W związku organizacją OTK na 

naszej Uczelni zaplanowano zor-

ganizowanie w ramach niniejszego 

tygodnia konferencji: „AKADEMIA 

MEDYCZNA – TWOJE DRZWI 

DO KARIERY” ukazującej możli-

wości, jakie daje uczelnia swoim ab-

solwentom przez promowanie kie-

runków Akademii Medycznej wśród 

wrocławskich licealistów i gimna-

zjalistów oraz możliwości, jakie daje 

uczelnia naszym studentom. 

W celu zaproszenia jak najwięk-

szej liczby uczestników sporządzo-

no listę szkół średnich i gimnazjal-

nych, która obejmowała 26 liceów 

ogólnokształcących oraz 29 gimna-

zjów.

Na potrzeby konferencji przygoto-

wano ulotkę, która została rozesłana 

wraz z listem zapraszającym, oraz 

plakat, który wraz z ulotkami został 

rozklejony na budynkach Uczelni 

i szpitalach w których studenci od-

bywają staże i praktyki. Dodatkowo, 

materiały informacyjne na temat 

konferencji zostały umieszczone na 

stronie Akademii Medycznej i Aka-

demickiego Biura Karier.

Do uczestnictwa w OTK zapro-

szono władze Uczelni oraz wielu 

prelegentów. 

Aby kompleksowo przedstawić 

„życie uczelniane”, wystosowano 

zaproszenia również do studentów 
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i absolwentów Uczelni, działających 

w kołach naukowych i stowarzysze-

niach. Osobą, która dodatkowo miała 

wzbogacić konferencję był doradca 

zawodowy z uprawnieniami psycho-

loga, który przedstawił cechy, jakie 

powinien mieć potencjalny student, 

oraz jakie możliwości zatrudnienia 

ma absolwent po ukończeniu odpo-

wiednich kierunków.

Całą oprawą organizacyjną zajął się 

zespół Akademickiego Biura Karier 

oraz Dział Wydawnictw i Promocji 

Uczelni. Na potrzeby konferencji 

wystosowano również prośbę do or-

ganizacji zajmujących się pośrednic-

twem pracy o przesłanie materiałów 

promocyjnych, które były rozdawa-

ne podczas konferencji.

Konferencja odbyła się 7 paździer-

nika 2009 roku w sali im. W. Brossa. 

W konferencji wzięli udział: Prorek-

tor ds. Nauki prof. dr hab. Marek Zię-

tek, który otworzył konferencję, Pro-

dziekan ds. Studenckich Wydziału 

Lekarskiego dr hab. Bohdan Gworys, 

prof. nadzw. Prodziekan ds. Studenc-

kich Wydziału Lekarsko-Stomato-

logicznego dr hab. Wiesław Kurlej, 

prof. nadzw., Prodziekan ds. Studiów 

Doktoranckich Wydziału Lekarskie-

go Kształcenia Podyplomowego dr 

hab. Joanna Rymaszewska, Prodzie-

kan ds. Oddziału Analityki Medycz-

nej Wydziału Farmaceutycznego dr 

Agnieszka Piwowar, Prodziekan ds. 

Naukowych Wydziału Nauk o Zdro-

wiu dr hab. Tadeusz Łukieńczuk, 

prof.  nadzw., dr Maria Szymonowicz 

– Zakład Chirurgii Eksperymentalnej 

i Badania Biomateriałów, mgr Sława 

Ksenycz – English Division (Program 

Erasmus), dr Iza Uchmanowicz – 

Studium Kształcenia Podyplomowe-

go, Marcin Walków – przedstawiciel 

Koła Naukowego Młodych Menedże-

rów, Jadwiga Inglot – przedstawiciel 

Otolaryngologicznego Koła Nauko-

wego, Irena Kęśminowicz – Akade-

mickie Biuro Karier. 

Prelegenci przedstawili ofertę 

Uczelni, kierunki studiów, zasa-

dy rekrutacji oraz możliwości za-

trudnienia, jakie daje studiowanie 

na Akademii. Zaproszeni studenci 

opowiedzieli o życiu studenta na na-

szej Uczelni, przedstawili oferty kół 

naukowych oraz perspektywy, jakie 

ich zdaniem daje Uczelnia. Uzupeł-

nieniem wszystkich wystąpień była 

prezentacja doradcy zawodowego 

(mgr Ireny Kęśminowicz), która 

opowiedziała słuchaczom, jakie ce-

chy charakteru powinien posiadać 

potencjalny student Akademii, mó-

wiła również, kiedy należy obrać za 

cel studiowanie na uczelni, jak przy-

gotować się do życia studenckiego 

oraz jakie perspektywy mają nasi 

studenci. To wszystko pozwoliło słu-

chaczom pokazać, dlaczego warto 

studiować właśnie na Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu. 

Uczestnicy konferencji ocenili wy-

stąpienia jako przydatne i potrzebne 

ze względu na często zawiłą pro-

cedurę rekrutacji i brak wiedzy na 

temat możliwości zawodowych po 

ukończeniu niektórych kierunków, 

np. zdrowie publiczne. Zaznaczyli, 

iż warto byłoby również przygotować 

takie informacje podczas rekrutacji, 

co pozwoliłoby wybrać kierunek naj-

bardziej im odpowiadający.

W konferencji wzięli udział 

uczniowie z gimnazjów i liceów oraz 

studenci, łącznie około 140 osób, co 

wydaje się satysfakcjonującym wy-

nikiem, uwzględniając to, że konfe-

rencja odbywała się w czasie godzin 

lekcyjnych, co uniemożliwiało części 

zainteresowanym przybycie.

Po zakończonej konferencji 

uczestnicy otrzymali materiały 

promocyjne, które przekazał je-

den z portali pośrednictwa pracy 

(koszulki, breloczki, kubeczki, ze-

garki, materiały dotyczące zasad 

rekrutacji na studia oraz związane 

z promocją uczelni).

Podsumowując, Akademia Me-

dyczna we Wrocławiu w ramach 

Ogólnopolskiego Tygodnia Karie-

ry skupiła się na zorganizowaniu 

konferencji pn.: „AKADEMIA ME-

DYCZNA – TWOJE DRZWI DO 

KARIERY” skierowanej zarówno do 

przyszłych, jak i obecnych studen-

tów, uwidaczniając możliwości roz-

woju oraz zatrudnienia, jakie daje 

Uczelnia, co w opinii organizatorów 

pozwoliło dotrzeć do jak najszerszej 

grupy odbiorców.



Gazeta Uczelniana   październik 2009 20 

Akademia Medyczna 

na Dolnośląskim Festiwalu Nauki

Arkadiusz Förster 

W tegorocznej XII edycji Dol-

nośląskiego Festiwalu Nauki 

wrocławska Akademia Medycz-

na miała swój znaczący udział. 

Zajęcia prowadzone najpierw we 

Forum internetowe Akademii Medycznej

Mariola Dwornikowska, Arkadiusz Förster 

Znamy już wyniki ankiety, opu-

blikowanej w poprzednim numerze  

Gazety Uczelnianej i na stronie in-

ternetowej Akademii Medycznej. Aż 

93% pracowników i studentów AM, 

którzy wzięli udział w ankiecie, chce 

utworzenia forum internetowego. 

Nie dostrzega takiej potrzeby 3,5%, 

a nie ma w tej sprawie zdania także 

3,5%. W ankiecie wzięło udział łącz-

nie  337 osób. Za udział i odpowiedź 

na pytania wszystkim respondentom 

serdecznie dziękujemy. 

Liczne pytania, uwagi i komenta-

rze (formalne i nieformalne), które 

pojawiły się w związku z informacją 

o powołaniu Zespołu ds. Opraco-

wania „Strategii Rozwoju Akademii 

Medycznej na lata 2009–2020”, stały 

się inspiracją do rozważenia moż-

liwości otwarcia szerokiej dyskusji 

z wykorzystaniem forum interneto-

wego. Tym samym zrodził się po-

mysł sporządzenia ankiety z pyta-

niem o potrzebę utworzenia forum 

internetowego. Dzięki temu będzie 

możliwe zapoznanie szeroko rozu-

mianej społeczności AM zarówno 

z samą Strategią, jak i innymi pro-

blemami, z którymi musi radzić so-

bie nasza Uczelnia. 

Okazuje się, że potrzebę wymiany 

poglądów na temat aktualnej sytu-

acji na Uczelni dostrzega aż 93% re-

spondentów, w tym aż 80% uważa za 

celowe, by na forum internetowym 

istniała możliwość dyskutowania 

na temat „Strategii Rozwoju AM 

na lata 2009–2020”. Według ponad 

93% respondentów, forum inter-

netowe AM powinno służyć cieka-

wym dyskusjom (40,95%) i ważnym 

pytaniom (52,82%). 

Według pracowników i studen-

tów AM biorących udział w ankie-

cie, nasze forum internetowe po-

winno także być miejscem wymiany 

poglądów dotyczących zagadnień 

Uczelni (94%). Wśród zagadnień, 

które mogłyby być omawiane na 

forum internetowym najwięcej po-

zytywnych wskazań uzyskały: aktu-

alności uczelni (88,1%) oraz życie 

studenckie (69,7%). Jednocześnie 

respondenci wymienili prawie 

pięćdziesiąt innych tematów, które 

ich zdaniem mogłyby się znaleźć 

na forum.

Wśród osób, które wzięły udział 

w ankiecie aż 68,2% stanowili stu-

denci i doktoranci, co dowodzi, że 

bardzo mocno angażują się w spra-

wy Uczelni. Pracownicy naukowi 

i dydaktyczni stanowią 15,7% re-

spondentów, pracownicy admini-

stracji 9,2%, a osoby współpracują-

ce z AM 6,5%.

Za udział w ankiecie jeszcze raz 

wszystkim serdecznie dziękujemy.

Wrocławiu, a następnie w innych 

miastach Dolnego Śląska spotkały 

się z bardzo dużym zainteresowa-

niem i zarówno frekwencja ogól-

na, jak i na poszczególnych spo-

tkaniach była wyższa niż w roku 

ubiegłym. 

Naukowcy z wrocławskiej Aka-

demii Medycznej przygotowali 

łącznie 57 wykładów połączonych 
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z prezentacjami multimedialnymi, 

dyskusją, wycieczkami czy różno-

rodnymi warsztatami. Tematyka 

wykładów i pokazów była bar-

dzo szeroka i różnorodna, dlatego 

też trudno tu wymienić wszystkie 

57 prezentacji, choć każda z nich 

z pewnością na to zasługuje. Róż-

norodność poruszanych przez na-

ukowców z Akademii Medycznej 

zagadnień w czasie tegorocznego 

festiwalu nauki najlepiej widać po-

przez zestawienie kilku przykłado-

wych wykładów. Z jednej strony 

była mowa o nowoczesnych me-

todach antykoncepcji, a z drugiej 

o zagrożeniach dla matki i pło-

du podczas porodu. Była mowa 

o „ziemskich częściach zamien-

nych człowieka”, ale też padło py-

tanie „Co to znaczy umierać? Fazy 

umierania” oraz „Czy planety mają 

wpływ na nasze ciało?”

Podobnie, jak we wcześniejszych 

edycjach festiwalu, wśród słuchaczy 

dominowały grupy zorganizowane 

– wycieczki szkolne, ale zauważalny 

był wzrost uczestników indywidu-

alnych, zarówno tych starszych, jak 

i młodszych. 
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Sprawozdanie z XI Konferencji Dermatochirurgii 
Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego 

oraz z IV Trójstronnego Polsko-Czesko-Niemieckiego 
Sympozjum Dermatologicznego

Aleksandra Zamirska

W dniach 10–12 września 2009 r. 

we Wrocławiu odbyła się XI Konfe-

rencja Dermatochirurgii Polskiego 

Towarzystwa Dermatologicznego 

oraz IV Trójstronne Polsko-Czesko-

-Niemieckie Sympozjum Derma-

tologiczne. Obie konferencje zo-

stały zorganizowane przez Katedrę 

i Klinikę Dermatologii, Wenerologii 

i Alergologii AM we Wrocławiu. 

Honorowy patronat nad Sympozjum 

objął Jego Magnifi cencja Rektor AM 

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak.

Uroczysta ceremonia otwarcia 

odbyła się w budynku Centrum Na-

ukowo-Dydaktycznego Uniwersy-

tetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 

Przewodniczący Komitetu Nauko-

wego Sympozjum Trójstronnego 

prof. Eugeniusz Baran w serdecz-

nych słowach powitał przybyłych 

z kraju i z zagranicy gości. Następnie 

Prorektor prof. Mariusz Zimmer – 

w imieniu JM Rektora AM – wrę-

czył odznaczenie Uczelni – Medal 

Academia Medica Wratislaviensis 

Polonia. Wśród nagrodzonych zna-

leźli się: prof. Jana Herzogova z Pra-

gi, prof. Uwe Wollina z Drezna oraz 

prof. Michael Meurer z Drezna. 

W dalszej części uroczystości inau-

guracyjnej przemówienia wygłosili: 

Przewodniczący Polskiego Towarzy-

stwa Dermatologicznego prof. Jacek 

Szepietowski oraz Przewodniczący 

Komitetu Naukowego Konferencji 

Dermatochirurgicznej prof. Adam 

Włodarkiewicz. Pierwszy dzień zjaz-

du zakończył wykład Neisserowski 

prof. Mariusza Wąsika z Filadelfi i, 

który w szczegółowy sposób omó-

wił patogenezę i najnowsze kierunki 

w leczeniu chłoniaków skóry. 

W Konferencji wzięło udział 

514 lekarzy dermatologów, derma-

tochirurgów i chirurgów plastycz-

nych z kraju i z zagranicy, m.in.: 

z Czech, Słowacji, Austrii, Niemiec, 

Holandii. 

Otwarcie Konferencji
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Prof. Mariusz Wąsik z Filadelfi i podczas wygłaszania V Wykładu Neisserowskiego

Wręczenie Medalu Academia Medica Wratislaviensis Polonia prof. Uwe Wollina z Drezna

Wręczenie Medalu Academia Medica Wratislaviensis Polonia 
prof. Janie Herzogovej z Pragi

Podczas wykładów omówiono 

wiele zagadnień z zakresu derma-

tologii, dermatochirurgii i me-

dycyny estetycznej. Poruszono 

problemy chirurgicznego i nieope-

racyjnego leczenia zmian przed-

nowotworowych i nowotworów 

skóry, zastosowanie krioterapii, te-

rapii fotodynamicznej i imikwimo-

du. Zaprezentowano m.in. zasady 

wytwarzania płatów miejscowych, 

płatowe rekonstrukcje w obrębie 

twarzy oraz chirurgiczne metody 

leczenia olbrzymich znamion wro-

dzonych. Przedstawiono także pra-

ce poruszające zagadnienia ściśle 

dermatologiczne, jak: epidemiolo-

gia i leczenie boreliozy, rola wita-

miny D
3
 w dermatologii, przebieg 

kiły u chorych zakażonych wirusem 

HIV, jakość życia pacjentów z cho-

robami skóry czy historia dermato-

wenerologii. Tematyka prezentacji 

ostatniego dnia skupiała się wokół 

zagadnień medycyny estetycznej: 

zastosowania peelingów chemicz-

nych, komplikacji pojawiających 

się po trwałych wypełniaczach, 

skuteczności i bezpieczeństwa 

podskórnych iniekcji nowej gene-

racji kwasu hialuronowego, niechi-

rurgicznych metod modelowania 

twarzy i ciała. Łącznie zaprezento-

wano 66 prac oryginalnych i poglą-

dowych oraz 5 plakatów. W ramach 

zjazdu, na sali operacyjnej Kliniki 

Dermatologii, odbyły się 2 pokazo-

we zabiegi chirurgiczne, podczas 

których zaprezentowano leczenie 

bielactwa nabytego metodą mikro-

przeszczepów oraz powiększanie 

piersi z zastosowaniem preparatu 

Macrolane.

Nagrodę dla Młodego Dermato-

chirurga przyznano dr Michałowi 

Sobjankowi za prezentację pracy 

„Czerniak aparatu paznokciowego”.

W czasie ceremonii zamknięcia 

gospodarz Konferencji prof. Euge-

niusz Baran podsumował wyniki 

obrad, podziękował gościom i spon-

sorom, wśród których były fi rmy: 

Vichy, La Roche Posay, MEDA, Jelfa, 

Galderma i inne.

Sympozjum było niezapomnianym 

wydarzeniem naukowym, towarzy-

skim i kulturalnym. 
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Wydawnictwa medyczne 

McGraw-Hill 

w dostępie elektronicznym

Biblioteka AM zaprenumero-

wała na okres od 01.10.2009 r. do 

30.09.2010 r. bazę danych Access-

Medicine w formie dostępu on-line 

z sieci komputerowej AM. Użyt-

kownicy są uprawnieni do wyświe-

tlania, kopiowania i drukowania 

materiałów niezbędnych do celów 

pracy naukowej i dydaktycznej, 

z przestrzeganiem prawa własno-

ści intelektualnej. 

Portal AccessMedicine udo-

stępnia informacje niezbędne do 

diagnozowania chorób, podejmo-

wania decyzji terapeutycznych, 

prowadzenia szkoleń i samoeduka-

cji. Jest adresowany do klinicystów, 

naukowców, studentów i pracow-

ników służby zdrowia. 

Jest to baza pełnotekstowa, za-

wierająca 18 monografii, atlasów 

i podręczników z zakresu medy-

cyny klinicznej „Clinical Library” 

oraz 42 książki w serii „Lange Edu-

cational Library – Basic Science, 

Clinical Science” (farmakologia, 

onkologia, hematologia, geronto-

logia, ginekologia i położnictwo, 

endokrynologia, ortopedia i inne).

Dodatkowo użytkownicy mają do 

dyspozycji monografie leków, Dia-

gnosaurus, opisy klinicznych przy-

padków, liczne zdjęcia, filmy wideo 

oraz testy egzaminacyjne USMLEasy 

Lite, zawierające pytania z wybo-

rem odpowiedzi oraz szczegółowe 

objaśnienia z odniesieniami do li-

teratury udostępnionej w Access-

Medicine. Materiały sprawdzające 

są bardzo dobrym narzędziem do 

utrwalenia lub sprawdzenia wiedzy 

i powtórzenia materiału z zakresu 

danej dyscypliny. 

Pełną listę publikacji zawartych 

w serwisie można obejrzeć pod 

zakładką Textbooks, a materiały 

sprawdzające – pod zakładką Self-

Assess.

Portal jest aktualizowany codzien-

nie i opiniowany przez światowe 

autorytety z zakresu medycyny.

Zapraszamy do korzystania 

i zgłaszania opinii pod adresem: 

informacja@bg.am.wroc.pl

XXVII 

Konferencja Problemowa 

Bibliotek Medycznych

W dniach 14–15 września 2009 r. 

odbyła się w Łodzi XXVII Konfe-

rencja Problemowa Bibliotek Me-

dycznych „Działalność dydaktycz-

na oraz zarys dziejów, stan obecny 

i perspektywy rozwoju biblio-

tek uczelnianych, instytutowych 

i innych naukowych w Polsce”. 

Organizatorem spotkania była Bi-

blioteka Uniwersytetu Medycz-

nego. Obrady odbywały się w Sali 

Senatu UM.

Wystąpienia zostały ujęte w dwa 

bloki tematyczne: dydaktyka i bi-

bliotekarstwo. W sesjach poświę-

conych dydaktyce była m.in. mowa 

o: e-learningu (zarówno w kształ-

ceniu polskich bibliotekarzy, jak 

i użytkowników), doświadczeniach 

w szkoleniu bibliotecznym on-line 

oraz efektywności szkoleń pro-

wadzonych w formie tradycyjnej i 

elektronicznej, materiałach dydak-

tycznych i naukowych, zastosowa-

niu dydaktycznych zasobów elek-

tronicznych oraz nowoczesnych 

narzędzi w edukacji medycznej. 

Część poświeconą bibliotekar-

stwu zdominowały prezentacje 

poszczególnych bibliotek w uję-

ciu: przeszłość – teraźniejszość 

– przyszłość, na temat kierunków 

rozwoju, realizacji misji i strategii, 

działalności promocyjnej i innych. 

Obradom towarzyszyły wystąpie-

nia sponsorów.

Każdą konferencję bibliotek 

medycznych kończy sformułowa-

nie wniosków, czyli tak naprawdę 

określenie wspólnych zadań do re-

alizacji na najbliższy rok. 

Wnioski z XXVII Konferencji 

Problemowej Bibliotek Medycz-

nych:

1. Podjęcie współpracy nad stwo-

rzeniem wspólnej platformy edu-

kacyjnej z zakresu dydaktyki bi-

bliotecznej.

2. Opracowanie jednolitych tre-

ści kursu z zakresu medycznej in-

formacji naukowej do realizacji 

dydaktyki podyplomowej przez 

wszystkie medyczne biblioteki aka-

demickie.

3. Zastosowanie jednakowej an-

kiety do oceny efektywności szko-

leń bibliotecznych.

4. Zorganizowanie w Bibliotece 

Głównej Uniwersytetu Medycz-

nego w Łodzi, począwszy od roku 

akademickiego 2010/2011, cyklu 

szkoleń w formie warsztatów dla 

bibliotekarzy realizujących dydak-

tykę w bibliotekach medycznych.

Serwis informacyjny Biblioteki AM

2/2009
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5. Poszukiwanie skutecznych 

form promocji swojej bogatej ofer-

ty zasobów i usług, np. poprzez 

stworzenie narzędzia umożliwiają-

cego jednoczesne przeszukiwanie 

bibliograficznych baz publikacji 

pracowników uczelni medycznych.

Żegnając Łódź, otrzymaliśmy 

jeszcze jedno zadanie – nasza Bi-

blioteka będzie organizatorem 

przyszłorocznej XXVIII Konferen-

cji Problemowej Bibliotek Medycz-

nych, która odbędzie się w dniach 

9–11 czerwca 2010 r.

Elektroniczne 

szkolenia biblioteczne

Ze strony Biblioteki AM są do-

stępne szkolenia biblioteczne oraz 

szkolenia z naukowej informa-

cji medycznej w wersji polsko- i 

anglojęzycznej, adresowane do 

studentów I i III roku wszystkich 

kierunków i wydziałów. Kursy za-

wierają materiał szkoleniowy, ak-

tualizowany na początku każdego 

roku akademickiego oraz test za-

liczeniowy. Obecnie trwają prace 

nad przygotowaniem szkolenia dla 

studentów studiów doktoranckich, 

ujednoliconego w skali bibliotek 

uczelni medycznych.

Realizując wnioski z XXVII Kon-

ferencji Problemowej Bibliotek 

Medycznych odnośnie do podję-

cia współpracy nad stworzeniem 

wspólnej platformy edukacyjnej 

z zakresu dydaktyki bibliotecznej 

oraz opracowania jednolitych tre-

ści kursu medycznej informacji 

naukowej do realizacji dydaktyki 

podyplomowej, w czasie spotkania 

dyrektorów w Lublinie we wrze-

śniu 2009 r. ustalono, że:

– szkolenie z zakresu medycznej 

informacji naukowej dla studen-

tów studiów doktoranckich zo-

stanie zrealizowane na wspólnej 

platformie szkoleniowej,

– treści szkolenia zostaną opraco-

wane do końca semestru zimo-

wego, aby można je było udostęp-

nić już w drugim semestrze roku 

akademickiego 2009/2010,

– na przełomie października i li-

stopada zostaną zorganizowane 

warsztaty z budowania kursów 

na wybranej platformie dla osób 

odpowiedzialnych za przygoto-

wanie szkolenia.

Mamy nadzieję, że ta wspólna 

inicjatywa bibliotek uczelni me-

dycznych zostanie zrealizowana 

i spotka się z zainteresowaniem 

środowiska akademickiego.

Więcej informacji na stronie Bi-

blioteki: http://www.bg.am.wroc.pl

Komunikat w sprawie szkolenia z OC w 2009 r.

Jan Ostrowski

Realizując zadania rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 

2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, 

szefów obrony cywilnej województw, 

powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850) 

oraz wytyczne Szefa Obrony Cywilnej 

Kraju z dnia 19 grudnia 2006 r. w spra-

wie zasad organizacji i sposobu prze-

prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony 

ludności i obrony cywilnej, jak również 

wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Wro-

cławia w zakresie szkolenia, na Akademii 

Medycznej zostały opracowane plany 

szkoleń z obrony cywilnej, uwzględnia-

jące podział na grupy szkoleniowe: 

– kierownictwo zakładu, 

– pracownicy zakładu z problema-

tyki powszechnej samoobrony, 

– formacje OC (1 i 2 sdrro, drpo, 

pAl). 

Wyżej wymienione plany są do-

stępne na stronie internetowej Aka-

demii Medycznej (www.am.wroc.pl 

– jednostki podległe Rektorowi). 

Tam również umieszczono materiały 

pomocnicze do szkolenia z zakresu 

obrony cywilnej.

Na kierownikach komórek organi-

zacyjnych ciąży obowiązek realiza-

cji tematów dla kadry kierowniczej 

i podległych pracowników (w ramach 

samokształcenia).

Pracownicy AM natomiast, którzy 

nie mają przydziałów do formacji OC 

AM powinni dodatkowo zgłę-biać 

problematykę związaną z ochroną 

ludności.

Zgodnie z obowiązującymi ustale-

niami wymienione szkolenie z OC na 

Akademii Medycznej powinno być 

zrealizowane w listopadzie br. W celu 

uzupełnienia dokumentacji szkole-

niowej OC AM o powyższym fakcie 

proszę powiadomić telefonicznie lub 

pisemnie st. referenta ds. OC AM.

Wszelkie wątpliwości należy wy-

jaśniać ze starszym referentem 

ds. OC AM Janem Ostrowskim, 

tel. 071/784-15-40 lub 784-00-35.

Uwaga:
Formacje OC (1 i 2 drro, drpo, 

pAl) będą szkolone w sposób scen-

tralizowany. 

O czasie i miejscu szkolenia będą 

powiadomione oddzielnym zarzą-

dzeniem JM Rektora.
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Zjazd Absolwentów 

Akademii Medycznej we Wrocławiu 

„Rocznik 1969”

Grażyna Durek

W dniu 10 października we Wro-

cławiu odbyło się spotkanie kole-

żeńskie z okazji 40-lecia ukończenia 

Akademii Medycznej we Wrocławiu. 

W 1969 roku 348 absolwentów Wy-

działu Lekarskiego i Oddziału Sto-

matologicznego naszej Alma Mater 

opuściło jej mury i rozpoczęło swoje 

dorosłe życie zawodowe. Te 40 lat mi-

nęło jak jeden dzień i spotkaliśmy się 

w sobotę w październiku 2009 roku, 

aby opowiedzieć sobie, co te lata nam 

przyniosły, co się zmieniło w naszym 

życiu i co jeszcze jest przed nami. Już 

od godziny 900 na pl. Uniwersyteckim 

zaczęły pojawiać się pierwsze osoby, 

może trochę zaniepokojone, czy nie 

będzie problemów z rozpoznaniem 

się. Był to niepotrzebny niepokój, 

wymieniając swoje imiona, wśród 

okrzyków i uścisków cieszyliśmy się 

z tego spotkania dokumentowanego 

przez wiele osób zdjęciami. Zgod-

nie z programem Zjazdu, spotkanie 

rozpoczęła Msza Święta w Kościele 

Najświętszego Imienia Jezus. Piękną 

homilię wygłosił biskup Siemieniew-

ski, który będąc synem pracownika 

Akademii Medycznej, doskonale 

znał charakter tej Uczelni. Po Mszy 

Św. przeszliśmy do Auli Leopoldyna, 

gdzie po śniadaniu studenckim roz-

poczęło się ofi cjalne otwarcie Zjaz-

du. Grażyna Durek, przewodnicząca 

Komitetu Organizacyjnego, powi-

tała 104 absolwentów przybyłych 

na tę uroczystość z różnych stron 

kraju, ale także i świata: USA, RPA, 

Norwegii i Niemiec. Szczególnie 

serdecznie, oklaskami, witano staro-

stów roku: Wydziału Lekarskiego – 

Bogdana Kinasiewicza oraz Oddzia-

łu Stomatologicznego – Mariannę 

Kawe-Kisner. Zaszczytem i przy-

jemnością dla absolwentów było 

przyjęcie zaproszenia oraz uczestni-

czenie w tej uroczystości JM Rektora 

Akademii Medycznej prof. dr hab. 

Ryszarda Andrzejaka. Wykład oko-

licznościowy wygłosił prof. dr hab. 

Andrzej Milewicz. Przyjemnością 
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dla nas było również wysłuchanie 

wykładu naszej koleżanki Basi Gą-

sior-Chrzan.

Zgodnie z akademicką tradycją 

wysłuchaliśmy Gaudeamus, a nie-

którzy z nas nieśmiało śpiewali tę 

piękną pieśń. Jak powiedziała Gra-

żyna Durek, te 40 lat upłynęło nam 

na pracy zawodowej i realizacji na-

szych marzeń. Niestety, te 40 lat 

spowodowało, że nie wszystkim 

było dane spotkać się. Większość 

naszych Szacownych Profesorów 

nie żyje, zabrakło również 24 na-

szych koleżanek i kolegów, którzy 

odeszli na wieczny dyżur. Ich pa-

mięć uczciliśmy minutą ciszy.

Te 40 lat spowodowało również 

zmiany w naszym życiu. Część z nas 

zrealizowała swoje ambicje nauko-

we, przechodząc przez wszystkie 

szczeble kariery naukowej aż do pro-

fesora zwyczajnego. Kilkoro z nas 

pełniło różne funkcje we władzach 

naszej Uczelni. Wszyscy chcieliśmy 

być dobrymi i rzetelnymi lekarzami 

niosącymi pomoc chorym i cierpią-

cym ludziom, znajdując zadowole-

nie i satysfakcję w codziennej pracy 

lekarza. Większość z nas nadal pra-

cuje zawodowo, przekazując swoje 

doświadczenie młodszemu pokole-

niu lekarzy.

Zmiany dotyczyły również naszego 

życia osobistego. Dzieci już dorosły, 

obdarzyły nas wnukami, których nie 

potrafi my nie rozpieszczać. Niektó-

rzy z nas mają nawet szanse na do-

czekanie prawnuków. 

Następnie zabrał głoś JM Rektor 

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak.

Wykład okolicznościowy, który 

wygłosił prof. dr hab. Andrzej Mi-

lewicz Czy istnieją hormony mło-

dości przerywany był oklaskami. 

Przekazanie wiadomości, co robią 

z nami hormony i czy możemy li-

czyć na hormony młodości, jest 

bardzo przydatne nam, 40-letnim 

jubilatom ukończenia AM. Rów-

nież drugi wykład okolicznościowy: 

Tajemnice naszej skóry, który wygło-

siła Basia Gąsior-Chrzan, profesor 

dermatologii w Norwegii, dostar-

czył nam nowych, a także częścio-

wo już zapomnianych wiadomości 

o tym największym organie czło-

wieka, jakim jest skóra. Wykładow-

czyni powiedziała, że nasza skóra 

jest jak zwierciadło, które ukazuje 

nas innym ludziom i nam samym 

jacy jesteśmy i jakimi chcielibyśmy 

być postrzegani. Żyjemy coraz dłu-

żej i ważnym problemem staje się 

zachowanie nie tylko sprawności 

psychofi zycznej, ale także dobrego 

wyglądu naszej skóry. Wyposażeni 

w te wiadomości ustawiliśmy się 

do pamiątkowego, wspólnego zdję-

cia, kończącego ofi cjalne spotkanie 

w Auli Leopoldyna.

Wieczorem spotkaliśmy się na 

uroczystej kolacji w restauracji Spiż. 

Przy dobrym jedzeniu mogliśmy 

porozmawiać o wszystkim, co się 

wydarzyło w ciągu tych 40 lat. Co 

osiągnęliśmy, co sprawiało nam ra-

dość, a czym się martwiliśmy. Były 

też tańce i przy akompaniamęcie 

orkiestry, śpiewy, ze śpiewnika przy-

wiezionego przez Jurka Knossałę. 

Już po północy zakończyła się ta ko-

lacja, a my postanowiliśmy spotykać 

się częściej, bo ten czas biegnie za 

szybko i nie można go zatrzymać. 

A zatem do następnego spotkania za 

dwa lata.
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Wystąpienie JM Rektora na uroczystości 

40-lecia ukończenia studiów 

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy

Dzisiejsza uroczystość ma dla  

Was wszystkich szczególne znacze-

nie, gdyż w tym gronie spotykacie się 

po raz drugi od 40 lat, tj. od czasu, 

gdy w 1969 roku jako młodzi ludzie, 

absolwenci Wydziału Lekarskiego 

z Oddziałem Stomatologii Akademii 

Medycznej we Wrocławiu odbiera-

liście Państwo dyplomy ukończenia 

studiów. Pierwsze spotkanie odbyło 

się przed 15 laty w 25-lecie ukończe-

nia studiów. 

Przed 40 laty w murach wrocław-

skiej Akademii Medycznej duch 

i atmosfera innej wyższej uczelni – 

Uniwersytetu Jana Kazimierza – był 

wszechobecny, nauczycielami, wy-

kładowcami byli wspaniali lwowscy 

profesorowie, którzy przekazali nie 

tylko ogromną wiedzę i bogate do-

świadczenie, ale wpoili także zasady 

etyczno-moralne, bez stosowania 

których nie sposób być dobrym, od-

danym pacjentom lekarzem.

W okresie Waszych studiów rek-

torami Akademii Medycznej byli ko-

lejno: internista prof. dr hab. Alek-

sander Kleczeński, chemik prof. dr 

hab. Tadeusz Baranowski i również 

chemik prof. dr hab. Leonard Ku-

czyński.

Dziekanami Wydziału Lekarskiego 

byli: prof. Józef Kaniak, prof. Tade-

usz Lorenz, prof. Jan Zarzycki.

Pozwólcie Koleżanki i Koledzy, 

że wymienię niektórych nauczycie-

li akademickich, którzy szczególnie 

zapisali się w pamięci, sądzę Was 

wszystkich.

Na pierwszym roku, na zajęciach 

z chemii grozę budził dr Tadeusz 

Batkowski. Pamiętamy reżim wy-

kładowy prof. Antoniego Falkiewi-

cza ze sprawdzaniem obecności na 

wykładach z interny. Przeżyciem był 

egzamin z farmakologii u prof. Ma-

riana Wilimowskiego, po zaliczeniu 

którego Profesor jawił się jako cie-

pły i sympatyczny człowiek. Świetne 

wykłady prof. Bolesława Popielskie-

go i prof. Kazimierza Jabłońskiego 

gromadziły liczne audytorium.

Przed 40 laty studia na Wydziale 

Lekarskim z Oddziałem Stomatolo-

gii ukończyło 348 osób, a lata spę-

dzone w naszej Alma Mater pozo-

stały niezapomniane.

Boleśnie przeżywaliśmy wydarze-

nia 1968 r., w następstwie których 

wiele naszych koleżanek i kolegów 

na skutek rozpętanej przez władze 

partyjnej nagonki na syjonistów 

zostało zmuszonych do emigracji, 

do wyjazdu z Polski, z kraju, który 

uważali za swoją, jedyną ojczyznę. 

W 1970 r. 30 osób wcielono do woj-

ska (dane z książki „Marzec 1968”).

Wielu z Was po ukończeniu stu-

diów podjęło pracę w macierzystej 

Uczelni i rozwijało się naukowo. 

Status samodzielnego pracownika 

naukowego uzyskało z rocznika 12 

osób. Są to: prof. dr hab. Jan Kor-

nafel – kierownik Katedry i Kliniki 

Ginekologii Onkologicznej, prof. dr 

hab. Ludmiła Borodulin-Nadzieja 

– kierownik Katedry i Zakładu Fi-

zjologii, prof. dr hab. Krystyna Ło-

boz-Grudzień – kierownik Katedry 

Pielęgniarstwa Klinicznego, prof. 

dr hab. Andrzej Kiejna – kierownik 

Katedry i Kliniki Psychiatrii, prof. dr 

hab. Renata Jankowska – kierownik 

Katedry Kliniki Pulmonologii i No-

wotworów Płuc, prof. dr hab. Jerzy 

Leppert – kardiolog (Szwecja), dr 

hab. Andrzej Lewandowski, prof. 

nadzw. – Katedra i Klinika Chirur-

gii Przewodu Pokarmowego i Chi-

rurgii Ogólnej, dr hab. Tadeusz Łu-

kieńczuk, prof. nadzw. – kierownik 

Zakładu Specjalności Zabiegowych, 

chirurg, dr hab. Maria Kraus-Filar-

ska, prof. nadzw. – Katedra i Klini-

ka Chorób Wewnętrznych, Geriatrii 

i Alergologii, dr hab. Grażyna Durek, 

prof. nadzw. – kierownik II Kliniki 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 

prof. dr hab. Barbara Gąsior Chrzan 

– dermatolog (Norwegia), prof. dr 

hab. Janusz Szymborski – pediatra 

(Warszawa). 

Wielu z Państwa pełni lub pełniło 

odpowiedzialne funkcje.

Pozwólcie, że wymienię prof. dr. 

hab. Jana Kornafela i prof. dr hab. 

Ludmiłę Borodulin-Nadzieję, byłych 

dziekanów Wydziału Lekarskiego 

naszej Uczelni, prof. dr hab. Renatę 

Jankowską i dr hab. Marię Kraus-Fi-

larską, prof. nadzw. byłych Prodzie-

kanów Wydziału Lekarskiego naszej 

Almae Matris oraz dr. hab. Tadeusza 

Łukieńczuka, prof. nadzw. aktual-

nego Prodziekana Wydziału Nauk 

o Zdrowiu, dr. Władysława Sido-

rowicza, byłego Ministra Zdrowia, 

obecnie przewodniczącego Komisji 

Zdrowia i Opieki Społecznej w Sena-

cie RP, dr. Włodzimierza Bednarza – 

członka Naczelnej Rady Lekarskiej 

i przewodniczącego Komisji Etyki 

w tej Radzie, byłego prezesa DIL, dr. 

Andrzeja Wojnara aktualnego pre-

zesa Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, 

dr. Ryszarda Łopucha – członka Pre-

zydium Naczelnej Rady Lekarskiej 

i wiceprzewodniczącego Dolnoślą-

skiej Izby Lekarskiej.

Absolwenci Waszego rocznika 

rozjechali się po świecie. Podjęli pra-

cę w: Stanach Zjednoczonych Ame-

ryki, Szwecji, Norwegii, Niemczech 

i Republice Południowej Afryki.

Z różnych względów, niestety, nie 

wszyscy mogą być dziś z nami i dzie-

lić radość ze wspólnego spotkania, 

ale jestem przekonany, że nawet ci 

nieobecni sercem są z koleżankami 

i kolegami ze studiów, z najpiękniej-

szego okresu w naszym życiu. 



Gazeta Uczelniana   październik 2009  29 

Niezwykły Jubileusz Profesor Eugenii Ogielskiej

Marta Misiuk-Hojło, Joanna Kalinowska, Magdalena Koziorowska

Miło nam donieść, że Nestorka 

naszej wrocławskiej okulistyki ob-

chodziła ostatnio wyjątkowy jubile-

usz – swoje 90. urodziny. Urodzona 

24 września 1919 r. w Krzemieńcu 

na Wołyniu, w rodzinie Heleny i Ba-

zylego Pokrowskich, ukończyła tam 

słynne Liceum Krzemienieckie im. 

Tadeusza Czackiego. Okres wojny 

spowodował, że studia medyczne 

była zmuszona odbywać w kilku 

ośrodkach akademickich: pierwszy 

rok na Uniwersytecie Jan Kazimierza 

we Lwowie (1938/39), drugi i trzeci 

w Instytucie Medycznym we Lwowie 

(1939–1941). 

Po przyjeździe do Wrocławia 

we wrześniu 1945 r. została zatrud-

niona w administracji Klinik jako 

pomocnik buchaltera, a zapłatą za 

pracę były bezpłatne obiady w kli-

nicznej stołówce.

Na uczelni nie było jeszcze czwar-

tego roku medycyny, dlatego pracu-

jąc jako asystentka prof. Zygmunta 

Alberta w Zakładzie Anatomii Pato-

logicznej, kontynuowała studia, do-

jeżdżając na zajęcia na Uniwersytet 

w Poznaniu. Piąty rok przebiegał już 

we Wrocławiu, o czym Jubilatka tak 

opowiada:

„Był to piąty rok studiów lekarskich 

i liczył aż 11 osób. Wszyscy podobni 

do mnie, taka powojenna zbieranina 

niedobitków, częściowo jeszcze cho-

dzących w mundurach. Pierwszego 

października 1947 r. udało mi się 

przejść na etat asystencki do Kliniki 

Ocznej. Kierownikiem był prof. Wi-

told Kapuściński. Zaczęłam normal-

nie studiować i pracować. Dyplom 

ukończenia Uczelni otrzymałam w 

1948 r. Z inicjatywy prof. Kapuściń-

skiego rozpoczęłam pracę doktorską 

zakończoną egzaminem doktorskim 

w 1950 r. Ponieważ właśnie wtedy 

Wydział Lekarski przestał należeć 

do Uniwersytetu i Politechniki we 

Wrocławiu, a stał się Akademią Me-

dyczną, mój dyplom doktorski był 

pierwszym w nowej Uczelni”.

Praca doktorska lek. med. Eugenii 

Ogielskiej była zatytułowana: „Cy-

tologia płynu przedniej komory oka 

w przypadkach zapaleń tęczówki 

leczonych zastrzykami szczepionki 

durowej”. 

W latach 1951–1952, będąc kon-

sultantem w Przychodni Przeciw-

jagliczej, czynnie działała na rzecz 

zwalczania tej choroby, bardzo nie-

bezpiecznej dla wzroku i, niestety, 

szeroko rozpowszechnionej w na-

szym kraju w okresie powojennym. 

Praca ta wiązała się nie tylko z le-

czeniem chorych z całego Dolnego 

Śląska, zgłaszających się do klinki, 

ale też licznymi wyjazdami lekarzy w 
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teren, aby objąć opieką jak najwięk-

szą liczbę chorych.

Pracując nieprzerwanie w Klinice 

Ocznej, początkowo na stanowisku 

młodszego i starszego asystenta, 

następnie adiunkta (od 1955 r.), 

brała aktywny udział w wielu pra-

cach badawczych, reprezentowała 

klinikę na sympozjach w kraju i za 

granicą. 

W grudniu 1962 r. dr med. Eugenia 

Ogielska ukończyła przewód habili-

tacyjny i na podstawie rozprawy pt. 

„Doświadczalne zapalenie tęczówki 

oraz badania kwasu askorbinowego 

w cieczy wodnistej”, decyzją Rady 

Wydziału Lekarskiego, uzyskała 

stopień naukowy docenta nauk me-

dycznych.

Nową dziedziną działalności 

Pani Profesor było zorganizowa-

nie Ośrodka Naukowo-Badaw-

czego w Szpi talu Uzdrowiskowym 

w Cieplicach Zdroju. 

Docent Ogielska jako kierow-

nik tego ośrodka prowadziła tera-

pię balneoklimatyczną dla chorych 

z chorobami oczu, stosowała m.in. 

leczenie miejscowe okładami boro-

winowymi oraz aerozolami z iwonic-

kiej wody mineralnej, z zawartością 

jodu. Unikatowe było wprowadzenie 

do leczenia okulis tycznego inhalacji 

radonowych w sztolni pouranowej 

w Kowarach. 

Wyniki tych badań naukowych 

zostały opublikowane w wielu spec-

jalistycznych czasopismach (m.in. 

w Klinice Ocznej, Diabetologii Pol-

skiej i Problemach Uzdrowisko-

wych). W 1969 r. przyznano Jej na-

grodę zespołową MZiOS za prace 

badawcze na temat leczenia bodźca-

mi nieswoistymi w okulistyce.

Tytuł profesora otrzymała 

20.06.1981 r., w 1984 r. została od-

znaczona Krzyżem Kawalerskim Po-

lonia Restituta.

Pani Profesor pracowała z nami 

nieprzerwanie w pełnym wymiarze 

godzin do czasu przejścia na emery-

turę w 1989 r. 

Klinika zawsze była Jej drugim do-

mem, dlatego formalne zakończe-

nie pracy zawodowej nie zmieniło 

porządku dnia Pani Profesor. Przez 

prawie 20 lat, aż do 2008 r., codzien-

nie przychodziła jako pierwsza na 

odprawy lekarskie, zawsze chętnie 

służyła młodszym kolegom swoim 

doświadczeniem zawodowym i ży-

ciowym. Brała udział w zjazdach 

i zebraniach naukowych. Tradycją 

Kliniki od lat powojennych były 

spotkania wigilijne w przeddzień 

imienin Pani profesor, które wypa-

dały 25 grudnia. Z tej okazji każ-

dego roku Solenizantka częstowała 

nas własnoręcznie przygotowanymi 

(niezmiernie pysznymi) śledziami 

i kutią z rodzinnych stron. Na jed-

nym z ostatnich spotkań wigilijnych 

Dolnośląskiego Oddziału Polskiego 

Towarzystwa Okulistycznego przed-

stawiła referat, w którym dzieliła się 

z nami wspomnieniami z przedwo-

jennego Krzemieńca, gdzie się uro-

dziła i spędziła swoją młodość.

Władysława Biegańskiego 

„Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej” 

po 110 latach

Zbigniew Domosławski

Władysław Biegański (1857–1917) 

swą działalność lekarską rozpoczął 

w medycynie ziemskiej w carskiej 

Rosji, ale niemal całe życie związał 

z Częstochową. Nie był związany 

z żadną placówką naukową, ale był 

autorem znakomitych w swoim cza-

sie podręczników chorób zakaźnych 

i wewnętrznych. Do światowej nauki 

wszedł jako autor monografi i „Logi-

ka medycyny” i dzieła o nieprzemi-

jającej wartości „Myśli i aforyzmy 

o etyce lekarskiej” (1899).

Władysławowi Biegańskiemu po-

święcono wiele opracowań nauko-

wych oraz popularnych. Na wstępie 

nie można pominąć najtrafniejszej 

chyba oceny jego działalności fi lozo-

fi cznej, którą przedstawił znany czę-

stochowski lekarz i długoletni pre-

zes Częstochowskiego Towarzystwa 

Lekarskiego Stanisław Gawrzykow-

ski „Władysław Biegański – lekarz 

humanista” (Służba Zdrowia 1987 

nr 7/2040 z dnia 15 II 1987); cytu-

ję: „W dorobku Biegańskiego można 

wyróżnić kilka zasadniczych linii 

rozwojowych.

1. Pierwsza uwzględniała publika-

cje z zakresu metodologii. Na-
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Władysław Biegański. Medal wybity 

przez Częstochowskie Towarzystwo 

Lekarskie (awers i rewers)

Fotografi a pierwszego wydania 

„Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej” 

z 1899 r.

leżą tu między innymi „Logika 

medycyny, czyli zasady ogólnej 

metodologii nauk lekarskich”, 

„Zagadnienia ogólne z teorii 

nauk lekarskich”, „Wnioskowanie 

z analogii”, „Logika medycyny, 

czyli krytyka poznania lekarskie-

go” oraz „Teoria logiki”.

2. Drugą linię charakteryzowały 

wydawnictwa z zakresu logiki 

ogólnej, takie jak: „Zasady logiki 

i metodologii ogólnej dla szkół 

średnich i samouków”.

3. Trzecia dotyczyła dzieł epistemo-

logicznych. Z ważniejszych trze-

ba wymienić „Traktat o poznaniu 

i prawdzie” i „Teorię poznania ze 

stanowiska  celowości”.

4. Czwarta linia sięgała problemów 

etycznych, prowadząc od „Myśli 

i aforyzmów o etyce lekarskiej” do 

„Etyki ogólnej”.

A oto niektóre myśli W. Biegań-

skiego:

„Traktaty o etyce w zakresie prak-

tycznym, nie mogą być nigdy rozu-

mowane, na logice tylko oparte.

Chcąc wpłynąć na postępki ludzi, 

należy poruszyć ich serca, ich prze-

konania moralne, a tego nigdy nie 

dokonasz przez rozumowanie.

Niektórzy lekarze próbują ująć 

etykę lekarską w pewne przepisy, 

formułki i paragrafy. Sądzę jednak, 

że przepisy te pozostaną na zawsze 

martwą literą, jeżeli nie będą wypły-

wały z własnego poczucia lekarzy, 

z ideałów, jakie powinny przyświe-

cać naszej działalności.

Pamiętajmy o tym, że medycyna 

urodziła się z niedoli, a jej chrzest-

nymi rodzicami były: miłosierdzie 

i współczucie... już Hipokrates do-

wodził, że leczyć trzeba nie tylko 

ciało, ale i duszę chorego. Na chore 

ciała stosujemy leki i inne zabiegi 

lecznicze, na cierpiącą wskutek cho-

roby ciała duszę powinniśmy stoso-

wać ciepłe słowa pociechy i serdecz-

nego współczucia.

Gdyby lekarze zamiast wtajem-

niczać swych chorych w teorie 

lekarskie i przebieg chorób, użyli 

tego czasu na zaznajamianie ich 

z zasadami higieny, przynieśliby 

niewątpliwie wielką korzyść społe-

czeństwu.

Wdzięczność to uczucie sztucz-

ne, wyrozumowane i dlatego jest 

bardzo słabym bodźcem do czy-

nów. Narzekać na niewdzięczność 

ludzi jest to samo, co narzekać na 

mały strumyk, że nie jest w stanie 

poruszać koła młyńskiego.

Sydenham przed śmiercią mógł 

z czystym sumieniem powiedzieć, 

że wszystkich swoich chorych za-

wsze leczył tak, jakby chciał, żeby 

jego leczono. Kto z dzisiejszych le-

karzy mógłby to samo o sobie po-

wiedzieć. Kto, mówi Spinoza, umie 

tylko szarpać sławę ludzi, ganić 

wady zamiast cnót uczyć i łamać 

ducha, zamiast pokrzepiać, ten so-

bie i innym staje się ciężarem”.

Skąd lekarz ma dziś czerpać ide-

ały etyczne? Jako uczeń medycyny 

widzi w klinikach i szpitalach tylko 

bałwochwalczą cześć dla wiedzy, 

erudycji i ciekawych przypadków, 

jako lekarz spotyka w praktyce 

bezwzględną gonitwą za groszem, 

zawiść i walkę o byt. Wśród takich 

warunków nawet najgorętsza du-

sza musi wystygnąć.

Nie pytajcie siostry miłosierdzia, 

dlaczego bezsenne noce spędza 

przy chorym, nie pytajcie ochotni-

ka, dążącego na plac boju, dlacze-

go spieszy na niechybną śmierć, 

nie pytajcie misjonarza, wybierają-

cego się na kraniec świata szerzyć 

naukę Chrystusa, gdyż nam nie 

będą umieli odpowiedzieć. Odpo-

wiedzą wam może, że obowiązek 

im tak czynić każe; lecz co to jest 

obowiązek? Jest to przekonanie, 

jest to wiara, jest to poczucie, któ-

rego mierzyć zasadami szkolnej 

logiki nie można. Chyba nic tu ani 

dodać ani ująć nie można. Można 

tylko podnieść zarzut, po co o tym 

pisać, skoro są to sprawy znane. 

Dodałbym jedynie, że jeśli o czymś 

mówimy, że są to sprawy ważne i 

powtarzamy to wielokrotnie – to 

utrwalają się one w pamięci. Ze 

swego długoletniego doświadcze-

nia dodam, że ci nauczyciele w 

szkole podstawowej (powszech-

nej), średniej i na studiach, którzy 

wielokrotnie powtarzali pewne 

problemy, podkreślając, że są waż-

ne, to najwięcej nauczyli.
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„Ale tu gorąco…”, czyli Chór Kameralny 

wrocławskiej Akademii Medycznej w Hiszpanii

Magdalena Lipska

To była piękna wycieczka. Opuści-

liśmy Wrocław, nasze domy, pracę 

w poszukiwaniu przygody. Myślę, że 

nikt nie spodziewał się tylu niespo-

dzianek. Każdy dzień był osobnym, 

swoistym wydarzeniem, ale zacznę od 

początku.

17 lipca wyruszyliśmy z Wrocławia 

i przez 20 godzin jechaliśmy do Lyonu 

– uroczego miasta we Francji, gdzie 

niewiele osób mówiło po angielsku, 

więc kontakt był ograniczony. Pora-

dziliśmy sobie jednak świetnie i udało 

nam się zakwaterować w hotelu, a tak-

że zwiedzić miasto i zrobić zdjęcia. 

Na drugi dzień (19 lipca), skoro świt, 

ruszyliśmy do Barcelony. Na miejsce 

przybyliśmy w porze sjesty, musieli-

śmy więc poczekać, aż ktoś ofi cjalnie 

wpuści nas do hotelu. Wieczorem 

udaliśmy się do centrum, aby zwie-

dzić piękne miasto. Mimo spędzenia 

całego następnego dnia w Barcelonie, 

nie udało nam się zobaczyć wszyst-

kich atrakcji. Miasto wraz ze swoim 

modernistycznym przepychem oraz 

turystycznymi atrakcjami zrobiło na 

nas duże wrażenie. Torebka jednej 

osoby stała się łupem złodziei, inna 

ekipa wsiadła do złego pociągu i wy-

lądowała daleko za miastem – przy-

godom nie było końca!

W końcu szczęśliwie wyjechaliśmy, 

zmierzając w głąb gorącej Hiszpanii. 

Po całonocnej podróży dotarliśmy 

do Kordoby (21 lipca) – uroczego 

miasteczka, z przepięknymi małymi 

uliczkami, meczetem i hotelikami, 

które wszystkim przypadły do gu-

stu. To właśnie tu odbyło się kultowe 

spotkanie na „dachu Kordoby”, które 

przeszło do historii.

Z Kordoby dostaliśmy się do Sewil-

li (22 lipca), która jest również prze-

piękna. Długo szukaliśmy sewilskiej 

katedry. Podczas pytania o drogę pa-

nowie cały czas pamiętali, że jesteśmy 

Polakami, ponieważ używali tylko pol-

skiego języka i dogadywali się dosko-

nale. Wieczorem odbyła się próba na 

okrągłym placu w Parku Marii Luizy. 

Dostaliśmy gromkie brawa podczas 

wykonywania konkursowych utwo-

rów. Po sesji fotografi cznej wróciliśmy 

do hotelu.

Na następny dzień wyruszyliśmy 

do Granady (23 lipca). Po lekkich za-

wirowaniach z parkowaniem dostali-

śmy się do hotelu i wyruszyliśmy dużą 

grupą na zwiedzanie. Przez przypadek 

trafi liśmy na piękny punkt widokowy, 

a grupka osób zwiedziła Alhambrę, 

której wnętrze oczarowało.

W końcu 24 lipca dotarliśmy do Tor-

revieja na 55 Międzynarodowy Festiwal 

Habaner i Utworów Polifonicznych. 

Spotkaliśmy się z naszą dyrygentką 

oraz trzema kolegami, którzy dolecieli 

do Torrevieja poprzedniego dnia. Hotel 

i warunki zachwyciły nas wszystkich. 

Basen i pyszności w stołówce sprawiły, 

że nie chcieliśmy stamtąd wyjeżdżać. 

Wieczorem po przyjeździe odbyły się 

przesłuchania konkursowe, w których 

braliśmy udział. Nasza prezentacja była 

bardzo ładna. Pierwsze dwie habane-

ry zaśpiewaliśmy idealnie, na trzeciej 

gorąco dało się we znaki, po krótkiej 

przerwie wzięliśmy się w garść i zakoń-

czyliśmy „Rondem”, nad którym praco-

waliśmy najdłużej. 

Wszystkie pozostałe dni były do sie-

bie podobne, ale właśnie o takich wa-

kacjach marzyliśmy. 26 lipca udaliśmy 

się jeszcze na wycieczkę do Kartaginy 

oraz na błękitną lagunę Man Menor, 

aby wykąpać się w Morzu Śródziem-

nym. Zaprzyjaźniliśmy się z chórem 

z Filipin, a jego członkowie zaprosili 

nas na swój koncert i bawili się z nami 

przez cały pobyt w Torrevieja. 29 lip-

ca wyruszyliśmy w drogę powrotną.

Wieczorem dojechaliśmy do Mont-

pellier, a następnego dnia (30 lipca) do 

Sankt Gallen w Szwajcarii. Zwiedzili-

śmy miasto i zakorkowaną trasą wró-

ciliśmy do Wrocławia.

To był jeden z moich najpiękniejszych 

wyjazdów wakacyjnych, wspaniała 

przygoda, która wszystkich nas wiele 

nauczyła. Musieliśmy radzić sobie bez 

naszej dyrygentki, pomagać, a czasem 

wspierać. Spisaliśmy się na medal!

5–7 sierpnia wyjechaliśmy do Koło-

brzegu, a dokładnie do Dźwirzyna, aby 

wykonać Requiem a-moll Jana Ma-

ślankiewicza – „Pogany”. Dwie próby 

dla chóru okazały się ostatnim doszli-

fowaniem i na koncercie byliśmy bar-

dzo mocnym punktem programu. Po 

uroczystości wiele osób podchodziło 

z gratulacjami dotyczącymi brzmienia 

i profesjonalizmu w naszym wykona-

niu. Jesteśmy z siebie dumni.

19 września wzięliśmy udział w kon-

cercie plenerowym 44 Międzynarodo-

wego Festiwalu Wratislavia Cantans, 

który odbył się na Pergoli we Wrocła-

wiu. Chór składał się z 800 osób, a dy-

rygował Paul McCresh. Śpiewaliśmy 

„Va pensiero”, „Tańce Połowieckie”, 

„Marsz Triumfalny” z Aidy oraz „Spod 

igiełek” ze Strasznego Dworu. Po kon-

cercie odbył się pokaz fontanny.

Po wakacjach bierzemy się ostro do 

pracy. Inauguracje i koncerty zaska-

kują nas swoją liczbą, udaje nam się 

jednak wszystkiemu podołać. Zapra-

szam na nasze występy, jeden z nich 

odbył się 10 października w Koście-

le Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Żórawinie.
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Wspomnienie pośmiertne 

o prof. dr hab. Danucie Prelicz

Barbara Kossowska, Iwona Kątnik-Prastowska

Z głębokim smutkiem i żalem przy-

jęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr 

hab. Danuty Prelicz – emerytowa-

nego kierownika Katedry Chemii 

Ogólnej AM we Wrocławiu. Zmarła 

26 kwietnia 2009 roku we Wrocła-

wiu. Pożegnaliśmy Ją na cmentarzu 

przy ul. Kiełczowskiej, a pogrzeb 

odbył się na cmentarzu przy ul. Oso-

bowickiej, została pochowana przy 

głównej alei, pole 76.

Prof. dr hab. Danuta Maria Prelicz 

urodziła się 8 lipca 1922 roku w Ko-

łomyi. Wybuch drugiej wojny świato-

wej zastał rodzinę Preliczów we Lwo-

wie. W czasie okupacji Pani Profesor 

pracowała w nadleśnictwie Lubienia 

w Górach Świętokrzyskich, później 

w Przeworsku. Egzaminy matural-

ne zdała w Leżajsku w 1945 roku. 

W 1946 roku przyjechała wraz z ro-

dziną do Wrocławia. W tym samym 

roku podjęła studia na Oddziale 

Farmaceutycznym Wydziału Lekar-

skiego Uniwersytetu Wrocławskiego 

i ukończyła je w 1951 roku. Po latach 

w książce pt. „Dzieje Farmacji Dol-

nośląskiej 1945–2000” w rozdziale 

„Moje studia”, którego jest autorem, 

wspomina trudne początki powsta-

nia Oddziału Farmaceutycznego 

Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu 

Wrocławskiego, podnoszenia z gru-

zów budynków przy ul. Szewskiej 

i Grodzkiej, atmosferę tamtych lat 

pracy, nauki i życia. 

Była absolwentką naszej Uczelni 

i jej pracownikiem od ukończenia 

studiów do odejścia na emerytu-

rę w 1992 roku. Przeszła wszystkie 

stopnie zawodowej kariery w ma-

cierzystej Alma Mater. W latach 

1951–1957 była młodszym asysten-

tem, starszym asystentem, później 

adiunktem w Katedrze Chemii Le-

ków na Wydziale Farmaceutycznym 

(w latach 1957–1961), a następnie 

w Katedrze Chemii Ogólnej (w la-

tach 1961–1974). Dorobek naukowy 

i praca habilitacyjna były podstawą 

do uzyskania w 1969 roku stopnia 

doktora habilitowanego na Wydzia-

le Farmaceutycznym Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu. Tytuł nauko-

wy profesora uzyskała w 1987 roku.

W latach 1974–1980 była zastępcą 

dyrektora Instytutu Biochemii i Bio-

fi zyki, a od 1980 roku (po likwidacji 

instytutów) do 1992 roku kierowała 

Katedrą i Zakładem Chemii Ogólnej 

Akademii Medycznej we Wrocławiu.

W latach 1953–1961 była człon-

kiem redakcji „Wiadomości Che-

micznych”, a w latach 1967–1972 

członkiem Komisji Wynalazczości 

Akademii Medycznej we Wrocła-

wiu. Funkcję sekretarza Komisji 

Zastosowań Praktycznych Komite-

tu Badań Praktycznych Nauk Me-

dycznych IV Wydziału PAN pełniła 

w latach 1969–1977. Przez trzy lata 

(1972–1975) była kierownikiem 

Międzyuczelnianego Zespołu Ba-

dawczego do Spraw Ochrony Prze-

ciwpromiennej.

W swojej działalności naukowej, 

pełnionej poza Uczelnią, współpra-

cowała przez wiele lat z Zakładem 

Chemii w Wyższej Szkole Ofi cerskiej 

Wojsk Inżynieryjnych, a po połącze-

niu tej uczelni z WSOWChem z Kra-

kowa – Wyższej Szkole Ofi cerskiej 

Inżynierii Wojskowej we Wrocławiu. 

Głównymi tematami badań zespołu 

Katedry Chemii Ogólnej AM kiero-

wanej przez Panią Profesor były prace 

dotyczące związków o potencjalnym 

działaniu farmakologicznym: synte-

za pochodnych trikarboksymetanu, 

kwasu barbiturowego i jego siarko-

wych analogów oraz synteza pochod-

nych acylo- i arylotiosemikarbazy-

dów, piperydonu, koniiny i uracylu 

(temat realizowany we współpracy 

z Politechniką Wrocławską)

Tematem realizowanym przez 

wiele lat we współpracy z Politechni-

ką Wrocławską i Instytutem Chemii 

Organicznej w Warszawie była syn-

teza bezpiecznych pestycydów – po-

chodnych kwasu malonowego.

Pani Profesor Danuta Prelicz pro-

wadziła wykłady z chemii dla stu-

dentów Wydziału Lekarskiego i Sto-

matologicznego. Była znakomitym 

nauczycielem akademickim, zawsze 

życzliwym i pogodnie traktującym 

studentów. 
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Była autorem lub współautorem 

78 publikacji naukowych, 4 patentów 

i 2 skryptów do ćwiczeń z chemii.

Za swoją wieloletnią pracę była od-

znaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim 

Orderu Odrodzenia Polski, Złotym 

Krzyżem Zasługi, Medalem Uczelni.

Pani Profesor była miłośniczką 

i znawczynią kwiatów wypełniających 

Jej dom i niebanalny ogród wokół 

domu. Była honorowym członkiem 

American Orchid Society. Ozdobą jej 

domu był kilkutysięczny zbiór ksią-

żek świadczących o Jej życiowych pa-

sjach. Dumą Pani Profesor była 19-to-

mowa saga rodzinna. Ze wspomnień, 

rodzinnych opowieści, dokumentów 

i zdjęć powstała rodzinna kronika. 

Współpracownicy Pani Profesor 

spotykali się w Jej domu, gdzie byli 

przyjmowani z ogromną gościnno-

ścią i serdecznością. Pani Profesor 

Z prac Senatu

28 września 2009 r. odbyło się ko-

lejne posiedzenie Senatu Akademii 

Medycznej we Wrocławiu kadencji 

2008–2012.

Senat podjął uchwały:

• w sprawie zatrudnienia dr. hab. An-

drzeja Lewandowskiego na stano-

wisku profesora nadzwyczajnego,

• w sprawie zatrudnienia dr. hab. 

Wojciecha Kosmali na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego,

• w sprawie ustalenia stawki wynagro-

dzenia dla uczestników studiów III 

stopnia (doktoranckich) za godziny 

realizowane w wymiarze przekra-

czającym obowiązkowy roczny wy-

miar praktyk zawodowych,

• w sprawie wniosku pana Tomasza 

Grzebyka dotyczącego odwołania 

od Uchwały Nr 102/V/2009 Rady 

Wydziału Lekarskiego Kształcenia 

Podyplomowego z dnia 20 maja 

2009 roku, która podtrzymuje de-

cyzję Rady WLKP, że konieczne 

jest zdanie przez kandydata egza-

minu z przedmiotu anestezjologia 

i intensywna terapia,

• w sprawie wyrażenia zgody na 

wypowiedzenie warunków pracy 

i płacy dla prof. dr. hab. Mariana 

Gabrysia, prof. nadzw. w zakresie 

zatrudnienia, 

• w sprawie istniejących uregulowań 

prawnych w stosunku do pracow-

ników niebędących nauczycielami 

akademickimi, którzy osiągnęli 

wiek emerytalny i uzyskali upraw-

nienia do pobierania świadczeń 

emerytalnych będą stosowane roz-

strzygnięcia indywidualne,

• w sprawie przyjęcia planu posie-

dzeń Senatu w roku akademickim 

2009/2010. 

• w sprawie sprzedaży nieruchomo-

ści gruntowej z przeznaczeniem na 

cele inwestycyjne,

• w sprawie zakupu nieruchomości 

położonej we Wrocławiu przy ul. 

Działkowej, 

• w sprawie przyjęcia darowizny 

od Fundacji Barbary Piaseckiej-

-Johnson,

• w sprawie zatwierdzenia sprawoz-

dania fi nansowego Samodzielnego 

Publicznego Szpitala Kliniczne-

go Nr 1 we Wrocławiu za okres 

od 1 stycznia 2008 r. do 31 grud-

nia 2008 r. wykazujące wynik fi -

nansowy – zysk netto w kwocie 

7 715 917,38 zł,

• w sprawie zatwierdzenia sprawoz-

dania fi nansowego Akademickiego 

Szpitala Klinicznego im. Jana Mi-

kulicza-Radeckiego we Wrocła-

wiu, za okres od 1 stycznia 2008 r. 

do 31 grudnia 2008 r. wykazują-

ce wynik fi nansowy – zysk netto 

w kwocie 17 995 288,53 zł,

• w sprawie zatwierdzenia sprawoz-

dania fi nansowego Ośrodka Ba-

dawczo-Naukowo-Dydaktycznego 

Chorób Otępiennych Akademii 

Medycznej we Wrocławiu Samo-

dzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Ścinawie 

za okres od 1 stycznia 2008 r. do 

31 grudnia 2008 r. wykazujące wy-

nik fi nansowy – zysk netto w kwo-

cie 36 041,78 zł,

• w sprawie lokalizacji klinik w bu-

dynku „A” Centrum Klinicznego 

przy ul. Borowskiej 213,

• w sprawie utworzenia Diagno-

stycznego Laboratorium Dydak-

tycznego,

• w sprawie przyznania za zasługi dla 

rozwoju Uczelni: Brązowego Meda-

lu Akademii Medycznej Agnieszce 

Franków-Żelazny, Romualdzie 

Szczebelskiej, Janinie Grabowskiej; 

Złotej Odznaki Honorowej Uczelni 

Renatcie Słomskiej,

• w sprawie wniesienia o przezna-

czenie kwoty 5 mln 77 tys. zł na 

wzrost wynagrodzeń pracowni-

ków Uczelni poprzez podniesie-

nie stawek uposażenia zasadni-

czego lub też w formie dodatku 

specjalnego w przypadku, gdyby 

Ministerstwo Zdrowia nie ujęło w 

dotacji budżetowej dla Akademii 

Medycznej we Wrocławiu na rok 

2010 dodatkowej kwoty z prze-

znaczeniem na wzrost wynagro-

dzeń pracowniczych,

tworzyła atmosferę rodzinną i przyja-

cielską, którą wszyscy będą pamiętać. 

Często pomagała i doradzała w roz-

wiązywaniu problemów życiowych. 

Odejście Pani Profesor Danu-

ty Prelicz pogrążyło w smutku Jej 

współpracowników i przyjaciół. Za-

pamiętamy Ją jako intelektualistkę 

o rozległej wiedzy, człowieka otwar-

tego, życzliwego ludziom, obdarzo-

nego poczuciem humoru.
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1 września•  odbył się koncert oratoryjny, upamiętniający 70. rocznicę wybuchu drugiej wojny świa-

towej, zorganizowany przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego – prof. dr. hab. Marka Bojarskiego i 

Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec – Bernharda Brasacka. Na koncercie był obecny JM 

Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak.

24 września•  w „Gazecie Wrocławskiej” ukazał się artykuł na temat nowej terapii choroby Alzheimera, 

którą zastosowano z dobrym początkowym wynikiem u 20 chorych w Ośrodku Alzheimerowskim w 

Ścinawie.

30 września•  odbyła się inauguracja roku akademickiego 2009/2010 na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Akademię Medyczną reprezentował JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak.

1 października•  JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak uczestniczył w uroczystej inauguracji roku 

akademickiego na Politechnice Wrocławskiej, w czasie której wykład inauguracyjny „Biznes i etyka” wy-

głosił JE ks. Marian Gołębiewski – Arcybiskup Metropolita Wrocławski.

1 października•  JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak uczestniczył w uroczystej inauguracji roku 

akademickiego w Wyższej Szkole Ofi cerskiej Wojsk Lądowych.

3 października•  odbyło się uroczyste posiedzenie Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zorganizowane z okazji przeniesienia Katedry Anestezjologii i In-

tensywnej Terapii do nowej siedziby w Centrum Klinicznym oraz jubileuszu 20-lecia kierowania Katedrą 

przez prof. dr. hab. Andrzeja Küblera. Wykład okolicznościowy „Antibiotic therapy of severe infections 

in ICU” wygłosił Eckhard Mueller (Niemcy). W spotkaniu uczestniczył JM Rektor prof. dr hab. Ryszard 

Andrzejak.

5 października•  prof. dr hab. Zbigniew Rudkowski otrzymał w Legnicy Order Uśmiechu. Pasowania 

dokonał kanclerz Kapituły oraz rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Uroczystość odbyła się w Teatrze 

Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, w której uczestniczyło ponad 200 uczniów legnickich szkół.

W związku z przygotowaniami do obchodów 60-lecia AM 
Dział Wydawnictw i Promocji Uczelni 

zwraca się do wszystkich z uprzejmą prośbą 
o udostępnienie materiałów dotyczących historii Uczelni 

(np.: wspomnienia, sylwetki uczonych, 
stare zdjęcia zespołów, budynków AM) 

w celu opracowania dokumentacji. 

Po wykorzystaniu materiały zostaną zwrócone.


