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Przemówienie JM Rektora prof. dr. hab. Ryszarda Andrzejaka 

na uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa 

prof. dr. hab.  Jerzemu Czernikowi
Szanowni Państwo, 

Mam zaszczyt i przyjemność 

powitać Państwa na uroczystości 

szczególnej. Oto dziś absolwent 

Akademii Medycznej we Wrocła-

wiu, jej Rektor przez dwie kadencje 

w latach 1993–1999 – pan pofesor 

Jerzy Czernik otrzymuje z woli Se-

natu macierzystej Uczelni najwyż-

szą akademicką godność – tytuł 

doktora honoris causa. 

Pan Profesor we wrocławskiej 

Akademii Medycznej osiągnął 

praktycznie wszystko, co tylko było 

możliwe, kolejne stopnie i tytuły na-

ukowe, łącznie z tytułem profesora 

nauk medycznych i stanowiskiem 

profesora zwyczajnego.

Przez 23 lata, tj. od 1985 r. do 

2008 r. pan profesor Jerzy Czernik 

kierował Katedrą i Kliniką Chirurgii 

i Urologii Dziecięcej, którą objął po 

przejściu na emeryturę prof. dr. hab. 

Jana Słowikowskiego. 

Prof. dr hab. Jerzy Czernik wpro-

wadził do praktyki klinicznej le-

czenie operacyjne wrodzonych 

niedrożności dróg żółciowych, we-

wnątrz- i zewnątrzwątrobowych 

z zastosowaniem oryginalnej tech-

niki badaczy japońskich Kasai i Su-

rugi w modyfi kacji własnej. 

W ten sposób Klinika, jako jed-

na z nielicznych w Polsce, podję-

ła i uzyskała zachęcające wyniki 

w leczeniu tych najcięższych wad 

rozwojowych występujących u no-

worodków. 

Klinika Chirurgii Dziecięcej była 

pierwszym w Polsce ośrodkiem 

uniwersyteckim, w którym wpro-

wadzono techniki laparoskopowe 

u dzieci. 

Pan profesor Jerzy Czernik jako 

pierwszy w Polsce do rutynowego 

postępowania leczniczego u dzieci 

ze wstecznym odpływem pęcherzo-

wo-moczowodowym wprowadził 

technikę endoskopowego wstrzyki-

wania pasty tefl onowej. 

Wyrazem uznania oraz docenie-

nia pozycji, jaką Katedra i Klinika 

Chirurgii Pediatrycznej zajmowała 

w Polsce i zagranicą, było powoła-

nie pana profesora Jerzego Czerni-

ka w 1993 r. przez Ministra Zdrowia 

Doktorat honoris causa 

dla prof. dr. hab.  Jerzego Czernika

Arkadiusz Förster 

W Auli Leopoldyńskiej Uniwer-

sytetu Wrocławskiego 16 grud-

nia 2009 roku odbyła się uro-

czystość nadania tytułu doktora 

honoris causa Akademii Me-

dycznej prof. dr. hab. Jerzemu 

Czernikowi. 

Decyzję o nadaniu tej najwyższej 

godności akademickiej wieloletnie-

mu, byłemu rektorowi Akademii Me-

dycznej, podjął Senat naszej Uczelni 

na posiedzeniu w dniu 23 listopada 

2009 r. na wniosek Wydziału Lekar-

skiego Kształcenia Podyplomowego.

Podczas uroczystości sylwetkę 

i życiorys prof. dr. hab. Jerzego 

Czernika przedstawiła Dziekan 

Wydziału prof. dr hab. Grażyna 

Bednarek-Tupikowska. Promoto-

rem doktoratu był prof. dr hab. 

Andrzej Milewicz.
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i Opieki Społecznej na stanowisko 

krajowego specjalisty ds. chirurgii 

dziecięcej w Polsce. 

Pan Profesor jest nie tylko cenio-

nym w świecie naukowcem, ale także 

wspaniałym lekarzem i nauczycielem 

akademickim. Jest przykładem leka-

rza i chirurga, osoby wybitnej, któ-

ra swoją osobowością dawała i daje 

otoczeniu dobry przykład, szlachet-

ne wzorce postępowania. 

Jest osobą, którą w każdym wy-

miarze działalności lekarskiej moż-

na uznać za wzór poświęcenia leka-

rza wobec chorego i cierpiącego. 

Pan Profesor, oprócz ogromnej 

kultury osobistej, cechuje się wy-

jątkową skromnością, co wyróżnia 

jedynie ludzi prawdziwie wielkiego 

formatu. 

Cieszy się wielkim autorytetem 

i szacunkiem środowiska naukowe-

go zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Jego osiągnięcia w pracy zawodo-

wej i pozycja międzynarodowa są 

niepodważalne. 

Dokonania stanowią trwały wkład 

w rozwój nauk medycznych. Ho-

norowe członkostwo Kolegium 

Królewskiego w Glasgow jest wy-

jątkowym zaszczytem przyznawa-

nym jedynie wybitnym osobom, 

podobnie jak otrzymane w Gratzu 

wyróżnienie chirurga roku. Te wy-

różnienia mają bardzo wysoką, mię-

dzynarodową rangę, 

Profesor Jerzy Czernik jest osobą 

bardzo wysoko cenioną w między-

narodowym środowisku nauko-

wym, doskonale wykształconą, bo 

oprócz stażu w czołowym ośrodku 

w Glasgow, był też w Harwardzie, 

Bostonie, tam też studiował i praco-

wał. To niewątpliwie są osiągnięcia, 

które w pełni uzasadniają kandyda-

turę profesora Jerzego Czernika do 

tytułu doktora honoris causa jako 

jedynego spośród nas, który osiąg-

nął jeszcze coś więcej. 

Na słowa najwyższego uznania 

zasługuje praca Pana Profesora jako 

rektora naszej Uczelni. 

W 1996 r. była podjęta już decy-

zja wstrzymująca naszą inwestycję 

przy ul. Borowskiej. Gdyby nie mą-

drość i przewidywanie ówczesnych 

władz, za które odpowiadał profe-

sor Jerzy Czernik, to inwestycja by-

łaby wstrzymana. Za cenę zmniej-

szenia Szpitala z 1200 do 600 łóżek 

inwestycja się utrzymała. Później 

zwiększono liczbę łóżek z 600 do 

898. Decyzja się opłacała. Była 

słusznie podjęta, mimo że niektó-

rzy ją krytykowali, twierdząc, że 

nie należało się godzić na zmniej-

szenie inwestycji. Ten Szpital bę-

dziemy mieli taki, jak pierwotnie 

zaplanowaliśmy, a nawet będzie 

miał więcej niż 1200 łóżek. 

Po zakończeniu inwestycji kolej-

nemu rektorowi powinno się udać 

pozyskać środki na budynek „C”, 

którego miejsce jest niezagospoda-

rowane. W ten sposób przeprowa-

dzimy tam wszystkie Kliniki naszej 

Uczelni, a Szpital Uniwersytecki 

uzyska tę wielkość, o której mówio-

no przed 1996 r. 

Panie Profesorze! To, że przy 

ul. Borowskiej istnieje nowoczesne 

Centrum Kliniczne Akademii Me-

dycznej, które jest nie tylko piękną 

wizytówką naszej Uczelni, ale i ca-

łego Wrocławia – śmiem twierdzić 

powodem dumy jego mieszkańców 

– zawdzięczamy w największej mie-

rze mądrości, determinacji i uporo-

wi Pana Profesora 12. rektora naszej 

Alma Mater. 

Dzięki budowie Centrum Kliniczne-

go Akademia Medyczna we Wrocła-

wiu uzyskała i wykorzystała ogromną 

szansę na rozwój, może ze spokojem 

patrzeć w przyszłość i za to w imieniu 

całej społeczności akademickiej jako 

obecny, 14. rektor tej Uczelni składam 

panu Profesorowi z serca płynące, go-

rące podziękowania. 
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Profesor Andrzej Steciwko uznany 

„Człowiekiem Roku 2009”, 

profesor Wojciech Witkiewicz „Menedżerem roku 2009”

Adam Zadrzywilski

Miło nam donieść, że w 10. jubi-

leuszowej edycji konkursu „Sukces 

Roku w Ochronie Zdrowia – liderzy 

medycyny” tytuł „Człowieka Roku 

2009” otrzymał prof. Andrzej Ste-

ciwko. Profesor Andrzej Steciwko 

jest kierownikiem Katedry i Zakładu 

Medycyny Rodzinnej Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu, Prezesem 

Polskiego Towarzystwa Medycyny 

Rodzinnej. 

– To dla mnie duży zaszczyt – po-

wiedział nam prof. Steciwko. – Ta 

nagroda nie tylko nobilituje, ale tak-

że zobowiązuje do dalszego aktyw-

nego działania. Jest dla mnie swoistą 

refl eksją. Miałem w swoim życiu 

wielkie szczęście, że uczyli mnie wy-

bitni wykładowcy, którzy wywodzili 

się z Uniwersytetu Jana Kazimierza 

we Lwowie. 

Kapitułę konkursu „Sukces Roku”, 

stanowią byli ministrowie i wice-

ministrowie zdrowia, znamienici 

profesorowie medycyny, prawa oraz 

liderzy polskiej medycyny, prezesi 

fi rm i korporacji farmaceutycznych, 

którzy mają bardzo duże zasługi 

dla ochrony zdrowia. W gronie tym 

są osoby, które miały, mają i będą 

miały przez kolejne lata dużo do 

powiedzenia w ochronie zdrowia 

w naszym kraju, dlatego nagroda ta, 

przyznawana z dobrej woli, ma tak 

dużą wartość.

Ponad 40-osobowa kapituła doko-

nuje jednogłośnego wyboru w kilku 

kategoriach. Śledzi i ocenia osią-

gnięcia i cały dorobek, skuteczność 

działania i zasługi organizacyjne 

laureatów. Dzięki temu przez dekadę 

konkurs „Sukces Roku” urósł do ran-

gi najbardziej prestiżowej nagrody 

w kraju z zakresu ochrony zdrowia.

W trzypłaszczyznowym uzasad-

nieniu wyboru prof. Andrzeja Ste-

ciwko na „Człowieka Roku 2009” 

podkreślono jego działalność na-

ukową i badawczą, w tym prowa-

dzenie dużych, bo obejmujących 

ponad 75 tysięcy osób z całej Polski, 

badań populacyjnych, dotyczących 

skuteczności terapii hipotensyjnej 

oraz drugie, nadal trwające badanie, 

które dotyczy zaburzeń gospodarki 

lipidowej wśród 45-tysięcznej popu-

lacji pacjentów lekarzy rodzinnych. 

W drugiej płaszczyźnie dostrzeżo-

no działalność organizacyjną Profe-

sora związaną z „megakongresami” 

- „Top Medical Trends”, w których 

uczestniczy ponad 4,5 tysiąca leka-

rzy z całego kraju. Wskazano też na 

organizowane zjazdy i kongresy le-

karzy medycyny rodzinnej oraz dużą 

aktywność specjalizacyjną. Profesor 

Steciwko przeprowadził specjali-

zację ponad 600 lekarzy medycyny 

rodzinnej, chorób wewnętrznych 

i nefrologii. Trzecia płaszczyzna to 

aktywność środowiskowa i medial-

Kapitułę konkursu 

„Sukces Roku”, 

stanowią byli ministrowie 

i wiceministrowie 

zdrowia, znamienici 

profesorowie medycyny, 

prawa oraz liderzy 

polskiej medycyny
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na na rzecz profi laktyki, promocji 

i ochrony zdrowia.

W ciągu minionych 10 lat tę pre-

stiżową nagrodę „Człowieka Roku” 

otrzymali: prof. Zbigniew Religa 

jako minister zdrowia, prof. Henryk 

Skarżyński – otolaryngolog zajmują-

cy się implantami oraz prof. Andrzej 

Szczeklik. Do tego wybitnego grona 

dołączył prof. Andrzej Steciwko.

Konkurs „Sukces Roku 2009 

w Ochronie Zdrowia”, pod patrona-

tem minister zdrowia Ewy Kopacz, 

organizuje Wydawnictwo Terme-

dia. Wręczenie statuetek i dyplo-

mów jego laureatom odbywa się w 

sali lustrzanej Zamku Królewskie-

go w Warszawie.

W tej samej edycji konkursu „Suk-

ces Roku” w kategorii „Menedżer 

roku 2009 w Ochronie Zdrowia 

SPZOZ” został prof. Wojciech Wit-

kiewicz, dyrektor Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego Ośrodka 

Badawczo-Rozwojowego we Wro-

cławiu i jednocześnie członek Rady 

Wydziału Lekarsko-Stomatologicz-

nego AM we Wrocławiu. Szpitalem 

tym prof. Witkiewicz kieruje od 

19 lat. Jego zasługą, na co zwróco-

no szczególną uwagę, było w ciągu 

ostatnich 5 lat podwojenie zysków 

szpitala z blisko 8 do 16 mln zł oraz 

zainwestowanie 61 mln zł w wypo-

sażenie szpitala. Dzięki temu Szpi-

tal znalazł się w gronie najlepiej 

wyposażonych placówek tego typu 

w Europie.
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Sprawozdanie z działalności 

Akademii Medycznej we Wrocławiu za 2009 rok

Publikujemy najważniejsze frag-
menty sprawozdania JM Rek-
tora Akademii Medycznej prof. 
dr. hab. Ryszarda Andrzejaka 
za 2009 rok, przedstawione na 
grudniowym posiedzeniu Senatu 
Uczelni. 

Całe sprawozdanie dostępne 
jest na stronie internetowej 
www.am.wroc.pl

Nasza Uczelnia, podobnie jak 

każda uczelnia medyczna, swą sta-

tutową działalność realizuje na 

trzech płaszczyznach: naukowej, 

dydaktycznej i usługowej. Te sfery 

aktywności są ze sobą ściśle powią-

zane, dlatego ich podział ma cha-

rakter umowny. Kierowanie Uczel-

nią to ogromna odpowiedzialność, 

zwłaszcza w czasach ogólnoświato-

wego kryzysu, który okazał się za-

skoczeniem nawet dla analityków 

rynku fi nansowego. Rząd poszuku-

jąc oszczędności, ogranicza wydatki 

budżetu państwa na naukę, oświatę 

i opiekę zdrowotną, choć prawdę 

powiedziawszy nakłady w tych re-

sortach od wielu już lat są dalece 

niewystarczające w stosunku do 

rzeczywistych potrzeb. 

Propozycje rektorów publicznych 

uczelni zmierzające do wprowa-

dzenia częściowej odpłatności za 

studia, co byłoby ratunkiem dla bu-

dżetu szkół wyższych, nie znajdują 

akceptacji Ministra Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego. 

Jednocześnie pozbawia się uczel-

nię możliwości lokowania na opro-

centowanych kontach bankowych 

wolnych środków fi nansowych, co 

w przypadku Akademii Medycznej 

we Wrocławiu oznacza utratę ponad 

3 mln zł w skali roku, czyli około 3% 

całej dotacji budżetowej. 

Podejmując się oceny działalno-

ści naszej Uczelni, najlepiej oprzeć 

się na danych liczbowych, które – 

w moim odczuciu – jednoznacznie 

wskazują na wzrost rangi i prestiżu 

wrocławskiej Akademii Medycznej. 

W sporządzonych przez zewnętrz-

ne, całkowicie niezależne od nas in-

stytucje, rankingach, nasza Uczelnia 

wysoko awansowała. To obiektywna 

ocena, a zarazem bezsporny sukces 

Uczelni i jej władz. 

Sporządzając bilans dokonań, za-

dajemy sobie pytanie, czy efekty tej 

pracy są na miarę naszych możliwo-

ści, oczekiwań i aspiracji oraz są źró-

dłem uzasadnionej satysfakcji. Jako 

gospodarz Uczelni mogę stwierdzić, 

że Akademia Medyczna we Wrocła-

wiu dobrze wypełniła i zrealizowała 

ciążące na niej zadania w sferze na-

ukowej, dydaktyczno-wychowaw-

czej i usługowej oraz inwestycyj-

nej, mimo wielu niesprzyjających 

okoliczności. Dzięki uporządko-

waniu w minionych 4 latach spraw 

nauki oraz 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 przeliczeniu 

na 1 pracownika; nasza Uczelnia 

zajęła 1. miejsce w Polsce, wyprze-

dzając wszystkie pozostałe uczelnie 

w kraju. Intensyfi kacja rozwoju na-

ukowego nauczycieli akademickich 

jest efektem przyjętego w 2006 roku 

nowego statutu, który jest bardziej 

restrykcyjny w stosunku do pra-

cowników naukowo-dydaktycznych 

nieosiągających w wyznaczonym 

terminie stosownych stopni i tytu-

łów naukowych. W dalszym ciągu 

porządkowano dydaktykę w English 

Division i zmniejszano na Wydzia-

łach liczbę godzin dydaktycznych 

ponadwymiarowych i zleconych, 

skutkującą dodatkowym obciąże-

niem fi nansów Uczelni, co spowo-

dowało, że w innym rankingu or-

ganizowanym przez Akademickie 

Centrum Informacyjne (Polska Th e 

Times, onet.pl – portal internetowy 

i RMF Maxx, kładącym w swoim al-

gorytmie nacisk nie na osiągnięcia 

naukowe, a na sprawy dydaktycz-

ne, także znaleźliśmy się na trzecim 

miejscu w Polsce wśród uczelni me-

dycznych.

Kadra naukowo-dydaktyczna jest 

najistotniejszym elementem, któ-

ry decyduje o prawdziwej wartości 

każdej wyższej uczelni. Niż demo-

grafi czny sprawił, że tylko uczelnie 
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o ustalonej renomie nie miały pro-

blemów z naborem studentów i wy-

pełnieniem posiadanych limitów 

przyjęć. Sukcesem pionu dydak-

tycznego jest dobrze przeprowadzo-

na rekrutacja na studia wyłącznie 

drogą elektroniczną. Na wszystkie 

kierunki i wydziały Akademii Me-

dycznej 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. 

Po raz trzeci próg punktowy do 

otrzymania indeksu u nas wśród 

uczelni wymagających matury na 

poziomie rozszerzonym z biolo-

gii, chemii i fi zyki kwalifi kuje na-

szą 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 Państwowy, 

a od roku są najlepsi także w zda-

waniu Lekarskiego Egzaminu Pań-

stwowego.

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 w Akademii Medycz-

nej jest zatrudnionych 1851 osób, 

w tym na stanowiskach nauczycieli 

akademickich 1039 osób. Wśród na-

uczycieli akademickich mamy 203 

samodzielnych pracowników nauki, 

wśród nich: 74 na stanowisku profe-

sora zwyczajnego i 80 na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego. 

W Uczelni jest realizowanych 

75 projektów badawczych mi-

nisterialnych na łączną kwotę 

13 858 780 zł. W ramach badań 

własnych Uczelni   realizowanych 

jest 212 grantów na łączną kwotę 

1 027 200 zł.  

Trzy spośród pięciu Wydziałów 

Uczelni mają pierwszą kategorię 

uzyskaną w ocenie parametrycznej 

dokonywanej przez Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co 

ma wpływ na wysokość dotacji. Są 

to: Wydział Lekarski, Wydział Le-

karski Kształcenia Podyplomowego, 

Wydział Farmaceutyczny z Oddzia-

łem Analityki Medycznej.

Od wielu lat Uczelnia współpracu-

je  z przemysłem dolnośląskim i wy-

konuje również badania naukowe 

na zlecenie fi rm farmaceutycznych. 

W 2009 roku realizowano 57 umów 

z podmiotami gospodarczymi, w tym 

20 umów na sumaryczną kwotę 

728 653,24 zł. Wartość pozostałych 

umów zależy od liczby pacjentów.

Obok działalności naukowej na-

stępnym, równie ważnym zadaniem 

stojącym przed Uczelnią jest dydak-

tyka i wychowanie. 

W roku akademickim 2008/2009 

do nauki na wszystkich wydziałach 

i oddziałach naszej Uczelni przystą-

piło 5050 studentów. Liczba studen-

tów przyjętych na I rok osiągnęła 

1774 osoby, co łącznie powoduje 

wzrost liczby studiujących na AM, 

po raz pierwszy w historii jej dzia-

łalności, 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. Dzię-

ki temu liczba studentów ED osią-

gnęła poziom 312 osób, w tym na 

Wydziale Lekarskim 258 studentów 

i 54 studentów na Wydziale Lekar-

sko-Stomatologicznym. Studia an-

glojęzyczne są dla Uczelni źródłem 

istotnych przychodów fi nansowych. 

Nie sposób nie wspomnieć 

o istotnych korzyściach dla samych 

pracowników Uczelni, którzy pro-

wadząc zajęcia w ramach ED, dos-

konalą umiejętności językowe, nie-

zwykle przydatne w kontaktach 

międzynarodowych i w działalności 

publikacyjnej. 

W naszej Uczelni czynnie dzia-

łają 84 Studenckie Koła Naukowe, 

które zrzeszają łącznie 1630 stu-

dentów z Wydziałów: Lekarskiego, 

Lekarsko-Stomatologicznego, Far-

maceutycznego oraz Nauk o Zdro-

wiu. Studenci wygłosili 177 prac na 

konferencjach, w tym 153 prace na 

konferencjach krajowych oraz 24 na 

konferencjach zagranicznych.

W prasie medycznej opubliko-

wano 55 artykułów. Zorganizowa-

no 27 konferencji, sesji naukowych 

i obozów, w tym XIV Ogólnopolską 

Konferencję Studenckich Kół Na-

ukowych Akademii Medycznych, 

która odbyła się we Wrocławiu 

w dniach 17–19 kwietnia 2009 r.  

Zadaniem każdej wyższej Uczel-

ni jest działalność naukowa oraz 

kształcenie i wychowywanie studen-

tów. Specyfi kę uczelni medycznej 

stanowi ponadto praca kliniczna. 

Szpitale kliniczne świadczą wysoko-

specjalistyczne usługi diagnostycz-

ne, terapeutyczne, lecznicze i kon-

sultacyjne dla całego makroregionu 

dolnośląskiego. Szpitale kliniczne 

to 39 klinik, które dysponują bazą 

łóżkową liczącą w sumie 1576 łóżek 

i zatrudniają 3994 pracowników. 

ASK i SPSK Nr 1 rocznie hospitali-

zowały łącznie 90 tysięcy chorych. 

W minionych 2 latach oba szpita-

le kliniczne w wyniku zmian w za-

rządzaniu oraz zmian personal-

nych, a także otrzymanej pomocy 

rządowej, bilansowały się fi nanso-

wo i zmniejszyły dwukrotnie swo-

je zadłużenie fi nansowe (z ponad 

280 mln do niespełna 135 mln zł). 

Łatwo zarządzać instytucją, jeśli 

dysponuje się odpowiednio wyso-

kim budżetem, trudniej, gdy ma się 

do dyspozycji ograniczone środki 
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fi nansowe, gdy trzeba podejmować 

niepopularne decyzje, czy pieniądze 

przeznaczyć na remont sal wykła-

dowych, czy na ogrodzenie domów 

studenckich czy też na materiały do 

dydaktyki. Wynagrodzenia pracow-

ników AM w latach 2006–2007 nie 

wzrastały. Z uwagi na brak podwy-

żek wynagrodzeń od 2005 r. wpro-

wadzono 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 od 3–6%.

Senat Akademii Medycznej we 

Wrocławiu na posiedzeniu, które 

odbyło się 23 listopada 2009 r. pod-

jął uchwałę o przeznaczeniu kwoty 

3 mln 500 tys. na wypłatę w 2009 r. 

dodatku specjalnego wraz z po-

chodnymi dla pracowników naszej 

Uczelni (dodatku specjalnego, po-

dobnie jak to się stało w 2008 r.). 

Wprowadzony od 1 stycznia 2008 r. 

do 30 września 2008 r. dodatek spe-

cjalny został zastąpiony podwyżką 

wynagrodzeń zarówno dla nauczy-

cieli akademickich, jak i pracow-

ników niebędących nauczycielami 

akademickimi.

W bieżącym roku budżetowym 

na Fundusz Pomocy Materialnej dla 

Studentów i Doktorantów Minister-

stwo Zdrowia przeznaczyło środki 

fi nansowe w wysokości niezmienio-

nej w stosunku do roku ubiegłego, 

tj. 7 277,8 tys. zł; 85,3% tej kwoty 

przeznaczono na pomoc materialną 

dla studentów i doktorantów a 13,7% 

na kontynuowanie remontu na tere-

nie całego kampusu Uczelni.

Mając na uwadze poprawę warun-

ków materialnych studentów uczel-

ni, w lipcu br., na wniosek Samorzą-

du Studentów JM Rektor przedłużył 

(po raz kolejny) okres wypłacania 

stypendium za wyniki w nauce o je-

den miesiąc, tzw. dziesiąte stypen-

dium, a od roku akademickiego 

2008/2009 wzrosły stypendia socjal-

ne, w tym mieszkaniowe i na wyży-

wienie.

Uczelnia dobrze przygotowała 

się, dzięki powołanemu do życia 

31 sierpnia 2005 r. Wrocławskiemu 

Medycznemu Parkowi Naukowo-

-Technologicznemu, a od 2 lat włas-

nemu Działowi Projektów Europej-

skich, do pozyskiwania funduszy 

unijnych na „twarde” projekty inwe-

stycyjne i „miękkie”, głównie z Eu-

ropejskiego Funduszu Społecznego, 

uzyskując łącznie w przyznanych do 

realizacji projektach na najbliższe 

trzy lata ponad 227 mln PLN. 

Uczelnia nie zaniedbywała swojej 

roli opiniotwórczej i opiniodawczej 

w sprawach ochrony zdrowia i polity-

ki zdrowotnej w regionie i kraju oraz 

w sprawach szkolnictwa wyższego 

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

rąc udział od początku w tworzeniu 

Centrum Naukowego EIT+ dla Wro-

cławia. Spółka EIT+ po wyjaśnie-

niu spraw związanych z wysokością 

udziałów w niej uczelni wrocławskich, 

pozostawaniu w niej uczelni jako be-

nefi cjentów włącznie z prawami do 

własności intelektualnej zatrudnio-

nych tam pracowników uczelni oraz 

zasad działania bieżącego podpisała 

stosowne umowy z Ministerstwem 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

i rozpoczęła działalność. Akademia 

Medyczna zawarła ponadto kilka in-

nych porozumień, spółek i klastrów 

z uczelniami wrocławskimi, głównie 

z Politechniką, Uniwersytetem i Uni-

wersytetem Przyrodniczym.

 Uczelnia kontynuowała budowę 

Centrum Klinicznego przy ul. Bo-

rowskiej. Uroczyście uruchomiono 

14. Klinikę, tę najbardziej oczeki-

waną w szpitalu przez pacjentów 

i personel ASK, czyli Klinikę Ane-

stezjologii i Intensywnej Terapii, na 

początku maja 2009 r., po zakończo-

nych procedurach przetargowych 

na sprzęt anestezjologiczny. Z po-

czątkiem grudnia 2009 r. urucho-

miono szpitalny oddział medycyny 

ratunkowej, czyli 15. Klinikę w ASK 

– Klinikę Medycyny Ratunkowej.

Tegoroczne fi nansowanie inwesty-

cji przy ul. Borowskiej jest na pozio-

mie 41 mln zł, a przyszłoroczne jest 

planowane na poziomie 55 mln zł. 

W czerwcu 2009 r. oddano też do 

użytku kosztem ponad 10 mln zł 

fi nansowaną przez MNiSZW i MZ 

inną inwestycję, Katedrę i Klinikę 

Psychiatrii przy Wybrzeżu L. Pa-

steura 10. Na ukończeniu jest też 

remont i budowa nowego budynku 

Katedry i Zakładu Medycyny Są-

dowej sfi nansowana przez MZ na 

kwotę ponad 9 mln zł, a ofi cjalne jej 

otwarcie przewidujemy na początku 

lutego 2010 r. 

Opracowywana  jest „Strategia 

Rozwoju Akademii Medycznej we 

Wrocławiu na lata 2009–2020”, 

która obejmuje wszystkie obszary 

działania naszej Uczelni: dydaktycz-

ny, naukowo-badawczy, kliniczny 

i administracyjny. Przygotowanie 

Strategii przez Zespół ds. Opraco-

wania Analizy Strategicznej zostało 

poprzedzone głęboką analizą obec-

nego stanu zarówno samej AM, jak 

i bliższego oraz dalszego otoczenia 

Uczelni. 

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. Temu celowi były podporząd-

kowane nasze starania o utworzenie 

Kliniki Chorób Serca w strukturze 

Wydziału Nauk o Zdrowiu na bazie 

Szpitala Wojskowego.

Pragnę zapewnić, że podejmując 

się trudu piastowania urzędu Rek-

tora naszej Alma Mater, postanowi-

łem, że nie partykularne interesy ko-

legów i przyjaciół, ale dobro Uczelni 

będzie dla mnie nadrzędnym celem 

i tak też staram się pracować, mając 

świadomość, że narażam się przez 

to na liczne, krzywdzące mnie po-

mówienia. 
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Jak widzimy naszą Uczelnię w przyszłości, 

czyli debata o strategii 

Mariola Dwornikowska 

Siedemnastego grudnia 2009 r. 

Prorektor ds. Nauki prof. dr 

hab. Marek Ziętek w imieniu JM 

Rektora otworzył ogólnouczel-

nianą debatę poświęconą „Stra-

tegii Rozwoju Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu na lata 

2009–2020”, która odbyła się w 

Audytorium Jana Pawła II przy 

ul. Borowskiej.

Wprowadzając w zagadnienia do-

tyczące powstania dokumentu stra-

tegii, debata miała na celu przede 

wszystkim otwarcie szerokiej dys-

kusji na temat tego, czym jest stra-

tegia, czyli jak widzimy w przyszło-

ści naszą Uczelnię. Wyznaczanie 

celów i kierunków rozwoju naszej 

Alma Mater w aspekcie 60. roczni-

cy jej powstania otwiera nowy roz-

dział w historii AM. Dzięki strategii 

w drugie 60-lecie istnienia wejdzie-

my nie tylko z wizją i misją Uczelni, 

ale również mając jasno sprecyzo-

wane narzędzia umożliwiające jej 

realizację. Czym jest zaprezento-

wana strategia?

„Strategia Rozwoju Akademii 

Medycznej we Wrocławiu na lata 

2009–2020” to:

1) szybszy rozwój, czyli prze-

mieszczenie się z obecnego 

miejsca w kierunku pożądanej, 

określonej wizji w przyszłości,

2) kierunek oraz zakres dzia-

łania Uczelni w długim ter-

minie, która osiąga przewagę 

w zmieniającym się otoczeniu 

przez konfi guracje zasobów 

oraz kompetencji w celu reali-

zacji wartości,

3) tworzenie unikatowej i warto-

ściowej pozycji konkurencyj-

nej uwzględniającej konfi gu-

rację aktywności działalności 

w różnych obszarach,

4) wybór „co robić, a czego nie ro-

bić” jako esencja strategii.

Jeżeli strategia nie istniałaby, 

wówczas istotna byłaby tylko do-

skonałość operacyjna Uczelni, 

czyli gaszenie bieżących pożarów, 

selektywny rozwój dziedzin ak-

tywności bez głębokiej diagnozy.

Geneza powstania dokumentu, 

nad którym toczyła się debata, 

znajduje swój początek w powoła-

niu przez JM Rektora Pełnomoc-

nika ds. Wdrożenia Zarządzania 

Strategicznego oraz Zespołu ds. 

Opracowania Analizy Strategicz-

nej. Rezultaty naszej wspólnej 

pracy to prezentowany dokument 

strategii, który powstał w wyniku:

• 154 dni prac,

• 12 spotkań roboczych,

• analizy ponad 27 dokumentów 

strategicznych,

• opracowania analizy dla 4 ob-

szarów,

• sformułowania wizji i misji,

• zdefi niowania 4 celów strate-

gicznych,

• przypisania do nich 21 celów 

operacyjnych,

• zidentyfi kowania 142 zadań 

umożliwiających realizację ce-

lów operacyjnych.

Omawiając najważniejsze za-

gadnienia zawarte w projek-

cie dokumentu „Strategia Roz-

woju Akademii Medycznej we 

Wrocławiu na lata 2009–2020” 

przedstawiliśmy wizję Uczelni 

i jej pozycję w przyszłości, czyli 

za dziesięć lat.

W pracach nad poszukiwa-

niem wizji naszej Uczelni usta-

liliśmy, że to ciągle zmieniający 

się świat kreuje nowe potrzeby. 

Aby je zaspokoić, stawiamy so-

bie nowe wyzwania, te nato-

miast inspirują potrzebę ciągłe-

go działania – rozwoju. 

W prezentowanej „Strategii...” 

wytyczamy jasny kierunek dokąd 

zmierzamy, czyli wizję naszej 

Uczelni, w której: wychodząc 

naprzeciw potrzebom przyszło-

ści, pragniemy, aby nasza Alma 
Mater została wiodącą me-
dyczną uczelnią europejską, 
z nauką, badaniami i dydakty-

ką na najwyższym poziomie, 
realizującą wspólne inicjatywy 

i projekty, współpracującą z li-

derami branży medycznej i pre-

stiżowymi uczelniami medycz-

nymi na świecie. 

Jako uczelnia medyczna 

o bogatej tradycji, przyszłość 
naszą budujemy na funda-
mencie troski o człowieka oraz 

sile ludzi, którzy tworzyli, two-

rzą i nadal będą budować au-

torytet naszej Alma Mater.

Budując wiodącą Uczelnię eu-
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ropejską jako Uniwersytet Me-
dyczny, staniemy się autorytetem 

w dziedzinie szkolnictwa wyższe-

go nie tylko na Dolnym Śląsku, 

ale też zdecydowanie wyróżnimy 

się na tle całego kraju.

Nasi studenci będą kształcić 

się w elitarnym ośrodku me-

dycznym, zdobywając nie tylko 

wiedzę i umiejętności na naj-

wyższym poziomie, ale też niena-

ganne postawy etyczne. 

Zainspirowani potrzebą rozwo-

ju, prestiż i jakość zrealizujemy, 

opierając się na tradycji medy-

cyny akademickiej na Dolnym 

Śląsku, przez wytyczony szlak, 

jakim jest misja naszej Uczelni. 

W „Strategii...” ta misja jest zbu-

dowana na fundamencie troski 

o człowieka oraz sile ludzi, którzy 

tworzyli, tworzą i nadal budować 

będą autorytet naszej Alma Ma-

ter. Dlatego też misję sprowadzi-

liśmy do jednego stwierdzenia: 

„po prostu człowiek 
… najważniejsi są ludzie”.

To ludzie tworzą przyszłość, 

która pozwoli na zrealizowanie 

wizji naszej placówki przedsta-

wionej w dokumencie. Pamię-

tać musimy natomiast, że nasza 

Uczelnia wszystkie swoje działania 

koncentruje w obrębie człowieka, 

a potencjał intelektualny i cią-

głe dbanie o jego rozwój to nasze 

wspólne dobro. Jako uczelnia me-

dyczna rozwijamy swoją naukę 

w służbie ludziom, pacjentom, 

w trosce o ich zdrowie, z posza-

nowaniem niezbywalnych praw 

człowieka, przestrzegając jed-

nocześnie zasad dobrej praktyki 

klinicznej i farmaceutycznej. To 

troska o człowieka jest dla nas 

inspiracją do prowadzenia ba-

dań naukowych, a dzięki wyko-

rzystaniu ogromnego potencjału 

intelektualnego naszych pracow-

ników i absolwentów badania te 

zyskują światową sławę i repre-

zentują najwyższy poziom. Nasza 

kadra, pełniąc misję odkrywania 

i przekazywania prawdy, prowa-

dząc badania i kształcąc studen-

tów, zapewnia najwyższą jakość 

kształcenia bez względu na rasę, 

narodowość i wyznanie, czerpiąc 

wzorce z dziedzictwa światowego 

i stanowi integralną część naro-

dowego systemu edukacji i nauki. 

Uczelnia nasza, dzięki swoim 

pracownikom i studentom, łączy 

badania naukowe i zadania dy-

daktyczne z działalnością diagno-

styczno-leczniczą realizowaną 

w szpitalach klinicznych. Działal-

ność diagnostyczno-lecznicza, 

dzięki której Uczelnia posiada 

bazę dydaktyczną do kształcenia 

przeddyplomowego i podyplo-

mowego, jest realizowana przez 

stałe podnoszenie standardu 

i jakości leczenia pacjenta dla ra-

towania jego zdrowia i życia z po-

szanowaniem jego praw. 

Dokument „Strategia rozwo-

ju Uczelni na lata 2009–2020”, 

na temat którego odbywała 

się debata wyodrębnił również 

poza wizją i misją, cztery cele 

strategiczne. W trakcie debaty 

omówiliśmy również diagnozę 

strategiczną obszarów: dydak-

tycznego, naukowo-badawczego, 

administracji i obszaru klinicz-

nego. W poszczególnych prezen-

tacjach przybliżyliśmy również 

założenia wybranych czterech 

celów strategicznych i ich rezul-

taty, które wyrażają to, co chce-

my osiągnąć w poszczególnych 

obszarach działalności uczelni. 

W obszarach działalności uczel-

ni wskazaliśmy narzędzia umoż-

liwiające wdrożenie prezentowa-

nej strategii w postaci 21 celów 

operacyjnych wraz ze 142 zada-

niami do realizacji. Przedstawio-

ne przez poszczególnych Człon-

ków Zespołu cele strategiczne, 

operacyjne i zadania działalności 

dydaktycznej, naukowo-badaw-

czej oraz klinicznej, poszcze-

gólni prorektorzy podsumowu-

jąc pozytywnie odnieśli się do 

zaproponowanych kierunków 

i rozwiązań. 

Nie możemy w tym miejscu 

również zapomnieć o odpowie-

dzialności ciążącej zarówno na 

władzach Uczelni, dyrekcji szpi-

tali, jak również poszczególnych 

pracownikach. Strategia i cele 

strategiczne, umożliwiające osią-

gnięcie wytyczonego kierunku, 

dodatkowo wymagają spójno-

ści w działaniu wszystkich ob-

szarów i warunkują powodzenie 

w wyniku współpracy wszystkich 

struktur. Ogniwem spinającym 

realizację poszczególnych celów 

strategicznych, operacyjnych i za-

dań jest fi nansowanie, które 

niekiedy determinuje możliwość 

osiągnięcia założonych efektów 

oraz termin realizacji poszczegól-

nych założeń. 

Po dokonanej prezentacji 

otwarto dyskusję. W wyniku de-

baty wyrażano swoje opinie na 

temat prezentowanej strategii, 

w których m.in. zgłoszono do-

datkowe postulaty zawierające 

elementy zadań do realizacji oraz 

uwzględnienia w jej wdrażaniu 

aspektu społecznego zgodnie 

z prezentowaną misją. Debata 

stała się również płaszczyzną do 

wyjaśniania sposobu dojścia do 

proponowanych w strategii rezul-

tatów, m.in. wyjaśniono sposób 

uzyskania statusu „Uniwersytetu 

Medycznego”.  

Mimo iż prezentowana stra-

tegia w opinii debatujących jest 

ambitnym planem, mimo ryzyka 

i kosztów utraconych możliwo-

ści, strategia na naszej Uczelni 

to szansa wysokich wygranych. 

Strategia oznacza więc, że de-

cydujemy się skoncentrować naj-

cenniejsze zasoby, uwagę i wysi-

łek na przedstawionym kierunku 

działania, mając ustalony cel i wi-

zję tego, dokąd zmierzamy.
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Zarzuty za publiczne pieniądze

Arkadiusz Förster 

Prokuratura umorzyła kolejne, 

dwunaste już śledztwo, wszczęte po 

doniesieniu Zbigniewa Półtoraka, 

przewodniczącego Federacji Regio-

nów i Komisji Zakładowych „Soli-

darność ‘80”. Tym razem chodziło 

o rzekome nieprzestrzeganie przez 

Rektora Akademii Medycznej prof. 

Ryszarda Andrzejaka statutu uczel-

ni szkół wyższych, podejmowania 

działań niezgodnych z prawem oraz 

działania na szkodę Akademii Me-

dycznej w latach 2006–2008 przez 

m.in. niedopuszczanie Zbigniewa 

Półtoraka do udziału w obradach Se-

natu i Rad Wydziałów AM.

W listopadowym numerze „Gaze-

ty Uczelnianej” szeroko pisaliśmy o 

zarzutach i doniesieniach do proku-

ratury składanych przez Zbigniewa 

Półtoraka i Federację Regionów i Ko-

misji Zakładowych Solidarność ’80. 

Pisaliśmy też o tym, że już ponad 

dwa lata prokuratura, policja i me-

dia są zasypywane przez Zbigniewa 

Półtoraka informacjami o przekrę-

tach, nieformalnych układach, usta-

wianych przetargach, nadużywaniu 

władzy i wszelkich możliwych oszu-

stwach, jakie ponoć występują na na-

szej uczelni. Jak się okazało, zarzuty 

były nieprawdziwe i w 11 zakoń-

czonych już sprawach prokuratorzy 

albo odmówili w ogóle wszczęcia 

śledztwa, albo też śledztwo umarza-

li – wobec braku jakichkolwiek da-

nych uzasadniających podejrzenie 

popełnienia przestępstwa.

Wyłącznie dla pracowników

Umorzeniem śledztwa zakończyło 

się także dwunaste doniesienie do 

prokuratury, jakie przeciwko Rek-

torowi Akademii Medycznej złożył 

Zbigniew Półtorak. W doniesieniu 

do prokuratury z dnia 22 kwietnia 

2009 r. przewodniczący Półtorak za-

rzucał rektorowi wrocławskiej AM 

„szereg nieprawidłowości, w tym 

w szczególności instrumentalny spo-

sób rządzenia uczelnią i naruszanie 

w ten sposób przepisów statutu AM, 

w tym chociażby §22, dokonywanie 

nieprawnych zmian w statucie i nada-

wanie im biegu niezgodnie z pra-

wem, dokonywanie zmian w statucie 

bez konsultowania ich ze związka-

mi zawodowymi oraz (…) przede 

wszystkim arbitralnego uznania iż 

Komisji Zakładowej NSZZ Solidar-

ność ’80 nie przysługuje status orga-

nizacji związkowej działającej w tej 

uczelni, a tym samym pozbawienia 

tej organizacji prawa do występo-

wania na posiedzeniach i w pracach 

organów kolegialnych uczelni”.

Prokuratura odnosząc się do za-

rzutu uniemożliwiania przez prof. 

Ryszarda Andrzejaka członkom Ko-

misji Zakładowej Solidarność ’80 

udziału w posiedzeniach Rad Wy-

działów oraz podejmowania de-

cyzji bez konsultacji ze związkami 

zawodowymi, zwróciła uwagę, że 

w pracach organów kolegialnych 

uczelni zgodnie z §65 ust. 2 Statutu 

Akademii Medycznej we Wrocławiu 

przedstawicielem związków zawo-

dowych mogą być tylko członkowie 

związków zawodowych działają-

cych w Uczelni, posiadający statut 

pracownika albo status emeryta lub 

rencisty tejże Uczelni. „Jest faktem, 

iż zawiadamiający Zbigniew Półto-

rak nie jest pracownikiem Akademii 

Medycznej, nie ma statusu emeryta 

lub rencisty Akademii Medycznej 

Prokuratura umorzyła 

kolejne, dwunaste już 

śledztwo, wszczęte 

po doniesieniu 

Zbigniewa Półtoraka, 

przewodniczącego 

Federacji Regionów 

i Komisji Zakładowych 

„Solidarność ‘80”. 

Tym razem chodziło 

o rzekome nieprze-

strzeganie przez 

Rektora Akademii 

Medycznej prof. 

Ryszarda Andrzejaka 

statutu uczelni szkół 

wyższych, 

podejmowania działań 

niezgodnych z prawem 

oraz działania na szkodę 

Akademii Medycznej 

w latach 2006–2008 

przez m.in. niedopusz-

czanie Zbigniewa 

Półtoraka do udziału 

w obradach Senatu 

i Rad Wydziałów AM
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i w związku tym nie ma prawa do 

udziału w pracach organów kolegial-

nych Akademii Medycznej” – na-

pisano w uzasadnieniu umorzenia 

śledztwa. „Także warunków powyż-

szych nie spełniała dr Anna Jezier-

ska-Domaradzka niedopuszczona 

do udziału w posiedzeniu Rady Wy-

działu Farmaceutycznego”.

Zdaniem prokuratury nie ma też 

podstaw do twierdzenia, że cała Ko-

misja Zakładowa „Solidarności ‘80” 

została wykluczona z prac kolegial-

nych na uczelni. Wystarczyłoby gdy-

by ten związek zawodowy delegował 

na posiedzenia władz kolegialnych 

pracowników zatrudnionych na 

AM. Zbigniew Półtorak warunku 

tego bowiem nie spełnia. „Na mar-

ginesie wskazać wypada, iż zgod-

nie z informacją z dnia 10 kwietnia 

2009 r. warunki wskazane w powyż-

szej regulacji powinno spełniać aż 

166 osób” – napisano w orzeczeniu 

prokuratury.

Restrukturyzacja 

zgodna z prawem

Według prokuratury nieprawdą 

okazały się także zarzuty „Solidar-

ności ‘80”, jakoby rektor Ryszard An-

drzejak naruszył statut AM przez 

samowolne zgłaszanie wniosków re-

strukturyzacyjnych, czyli bez udziału 

dziekanów. Według Zbigniewa Półto-

raka tak miało się stać przy wniosku 

z września 2006 r. o połączenie Klinik 

Ginekologii, Rozrodczości i Położ-

nictwa, Zaburzeń Rozwojowych Pło-

du i Neonatologii w jedną jednostkę 

organizacyjną. Jak napisano w decyzji 

prokuratury o umorzeniu śledztwa 

w tej sprawie, stan faktyczny jest taki, 

że Ryszard Andrzejak zainicjował 

swoim wystąpieniem „postępowanie 

na poziomie Rady Wydziału, która 

jest organem uprawnionym do zaak-

ceptowania wniosku dziekana. 

Po uzyskaniu zatem akceptu Rady 

Wydziału to dopiero dziekan wystą-

pił do rektora z wnioskiem stricte 

restrukturyzacyjnym (…). Na mar-

ginesie podnieść należy, iż proces 

restrukturyzacji klinik był badany 

przez właściwego ministra, któ-

ry nie dopatrzył się w tym zakresie 

żadnych uchybień. Jedynie dla po-

rządku wypada wskazać, że decy-

zje podjęte przez rektora Akademii 

Medycznej Ryszarda Andrzejaka, 

a zakwestionowane przez zawia-

damiającego Zbigniewa Półtoraka, 

nie zostały uchylone w trybie art. 

36 ustawy o szkolnictwie wyższym 

przez odpowiedniego ministra”. 

12 do 0

Federacja Regionów i Komisji Za-

kładowych „Solidarność ’80” oraz jej 

przewodniczący Zbigniew Półtorak 

od dawna nękają rektora oraz wła-

dze Akademii Medycznej we Wro-

cławiu setkami pism, doniesieniami 

do prokuratury i zawiadamianiem 

policji pod najmniejszym nawet pre-

tekstem. Fakt, że po wielomiesięcz-

nym śledztwie zarzuty okazują się 

nieprawdziwe, a dziesiątki osób stra-

ciły mnóstwo czasu na ich wyjaśnie-

nie dla przewodniczącego Zbignie-

wa Półtoraka nie ma widać żadnego 

znaczenia, skoro wciąż na nowo za-

wiadamia prokuraturę o „kolejnych 

domniemanych przestępstwach”. 

Dwanaście doniesień do prokuratu-

ry, dwanaście rozpatrzonych spraw 

i dwanaście umorzeń. Komentarz co 

do zasadności zarzutów „Solidarno-

ści ‘80” wydaje się zatem zbyteczny. 

Mimo wszystko jednak niech za 

komentarz posłuży stwierdzenie 

prokuratora zawarte w omówionym 

powyżej kolejnym umorzonym do-

niesieniu: „zarzuty podniesione w za-

wiadomieniu o podejrzeniu popeł-

nienia przestępstwa, uznać należy za 

rezultat subiektywnego odbioru obo-

wiązujących przepisów prawnych”. 

Można jedynie żałować, że z powo-

du tego subiektywizmu jest urucha-

miany cały system administracyjny 

wrocławskiej Akademii Medycznej, 

ministerstw, urzędów, prokuratury 

i policji. Także Prezydent RP oraz 

Premier z subiektywizmem tym mu-

szą się jakoś uporać, bo także do ich 

wiadomości przewodniczący Półto-

rak śle swoje pisma. 

„zarzuty podniesione 

w zawiadomieniu 

o podejrzeniu popeł-

nienia przestępstwa, 

uznać należy za 

rezultat subiektywnego 

odbioru obowiązujących 

przepisów prawnych” 

Po uzyskaniu zatem 

akceptu 

Rady Wydziału to 

dopiero dziekan 

wystąpił do rektora 

z wnioskiem stricte 

restrukturyzacyjnym (...).

Na marginesie 

podnieść należy, 

iż proces 

restrukturyzacji klinik 

był badany przez 

właściwego ministra, 

który nie dopatrzył się 

w tym zakresie 

żadnych uchybień 

„Jest faktem, 

iż zawiadamiający 

Zbigniew Półtorak 

nie jest pracownikiem 

Akademii Medycznej, 

nie ma statusu emeryta 

lub rencisty Akademii 

Medycznej 

i w związku tym nie ma 

prawa do udziału 

w pracach organów 

kolegialnych 

Akademii Medycznej”
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Absolwentówka 

na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym

Adam Zadrzywilski

11 grudnia 2009 r., w Auli Leopol-

dyna Uniwersytetu Wrocławskiego, 

wręczono dyplomy ukończenia stu-

diów absolwentom Wydziału Lekar-

sko-Stomatologicznego. W towarzy-

stwie dziekana tego wydziału – dr 

hab. Beaty Kawali, dyplomy wręczył  

prorektor ds. dydaktyki dr hab. Ma-

riusz Zimmer, prof. nadzw. Zanim 

jednak to nastąpiło, 101 absolwen-

tów złożyło przyrzeczenie lekarskie. 

W imieniu absolwentów ślubowali: 

Katarzyna Dębska, Mateusz Gołę-

biewski i Dariusz  Nosal. 

Tradycyjnie najlepsi absol-

wenci, a było ich w tym roku 

dwunastu, wśród nich najlepsza 

absolwentka Wydziału Lekarsko-

-Stomatologicznego – Marta Mier-

nik (śr. 4,84) oraz Gloria Binek, 

Joanna Oczyńska, Donata Irek, 

Paweł Szymanowicz, Magdalena 

Kmiecik, Agnieszka Nowakowska, 

Karina Iłowska, Magdalena Papier-

nik, Emilia Wiatr, Marta Olszew-

ska i Mariola Ryżewska otrzymali 

odznaki wzorowego studenta i listy 

gratulacyjne JM Rektora. Najlep-

szym absolwentom liczni sponso-

rzy wręczyli swoje nagrody.

Magnifi cencjo, Wysoki Senacie, 

Rado Wydziału Lekarsko-Stomato-

logicznego, Szanowni Goście i Wy, 

Drodzy Absolwenci, którzy dzisiaj 

otrzymacie dyplom ukończenia Aka-

demii Medycznej. 

Jest on zakończeniem pewnego 

etapu Waszego życia. Ten zamknię-

ty rozdział jest jednak początkiem 

następnego, otwiera przed Wami 

nowe możliwości. Dziś następuje 

dla Was koniec wspaniałego życia 

studenckiego, nie będzie już wykła-

dów, ćwiczeń, zaliczeń, egzaminów, 

sesji. Rozpoczyna się nowe życie, 

w którym każdy z Was będzie po-

nosić odpowiedzialność za dalszą 

Wystąpienie Dziekana Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego dr hab. Beaty Kawali
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własną edukację i zawodowe poczy-

nania. Czas studiów to czas inten-

sywnej nauki, wytężonej pracy, ale 

i pewnej niefrasobliwości. Nie stało 

się jeszcze bowiem Waszym udzia-

łem podejmowanie decyzji, często 

bardzo trudnych, spędzających sen 

z powiek, rodzących niepewność 

co do słuszności wybranej drogi. 

Te lata dały Państwu jednak mocne 

podstawy dla zawodowych umiejęt-

ności, zapewniły wiedzę, z której jak 

ze źródła będziecie mogli czerpać 

w przyszłości — jak mówił Marek 

Aureliusz: Zajrzyj w siebie! W twoim 

wnętrzu jest źródło, które nigdy nie 

wyschnie, jeśli potrafi sz je odszukać.

Przed Wami długie lata pracy za-

wodowej. Teraz już nie możecie się 

pomylić, bo każda decyzja może po-

ciągnąć za sobą daleko idące konse-

kwencje. Od dziś jesteście lekarza-

mi. To wielki honor, a jednocześnie 

ogromna odpowiedzialność przed 

społeczeństwem, pacjentami i włas-

nym sumieniem.

Przed Państwem nowe wyzwania, 

a droga, którą będziecie podążać, 

będzie wypełniona wątpliwościa-

mi, zmusi do podejmowania decyzji 

i rozwiązywania problemów, które 

postawią przed Wami medycyna 

i życie: czy mogę leczyć jeszcze le-

piej, skuteczniej? Czy to, co robię, 

ma sens? Czy metody, które zasto-

sowałem, są najlepsze z możliwych? 

Leczcie najlepiej jak potrafi cie i nie 

bójcie się zadawania pytań i dziele-

nia się swoimi wątpliwościami. 

Zawód lekarza to zobowiązanie na 

całe życie. Zobowiązanie względem 

siebie, a przede wszystkim pacjen-

tów. A każdy, będąc lekarzem, bę-

dzie też i pacjentem, dlatego lecząc, 

leczcie tak, jak byście pragnęli, by 

leczono Was, czyli sumiennie, rze-

telnie i z poświęceniem. Tylko wów-

czas będziecie mogli spać spokojnie. 

W chwilach zwątpienia pamiętajcie 

o słowach Voltaire’a: Wątpliwość nie 

jest przyjemnym stanem umysłu, lecz 

pewność jest śmiesznym.

Wiedza, posiadanie której potwier-

dza dyplom lekarza dentysty, jest je-

dynie podstawą, którą powinno uzu-

pełnić doświadczenie. Nie wystarczy 

wiedzieć, trzeba potrafi ć! Doświad-

czenie będziecie zdobywać, pracując. 

Każdy dzień, miesiąc, rok będzie niósł 

sukcesy i porażki. Nie zrażajcie się 

niepowodzeniami, które też budują 

doświadczenie, jeśli będziecie umieli 

czegoś się z nich nauczyć, przekujecie 

je w sukcesy! I dopiero połączenie wie-

dzy, stale pogłębianej i aktualizowanej, 

lat praktyki zawodowej i doświad-

czenia uczyni z Państwa fachowców, 

a może nawet specjalistów! 

Niech celem Państwa będzie stanie 

się lekarzami prawie doskonałymi, 

którzy potrafi ą łączyć wiedzę teo-

retyczną z praktyką! Pamiętajcie, że 

człowiek tyle widzi, ile wie, dosko-

nalcie zatem swój wzrok, zdobywaj-

cie wiedzę i doświadczenie, by stać 

się dobrymi lekarzami.

Miejcie w pamięci Waszych star-

szych kolegów – nauczycieli, niech 

oni będą dla Was mistrzami, na któ-

rych zawsze możecie liczyć. Uczcie 

się rzetelnie od tych, których spotka-

cie na swej drodze. Dzielcie się swą 

wiedzą i doświadczeniami z kolegami 

– lekarzami. Niech rozwój kariery za-

wodowej będzie dla Was źródłem sa-

tysfakcji i zadowolenia i pozwoli stać 

się prawdziwymi zawodowcami.

Drodzy Absolwenci, nikt dziś nie 

wie, jak potoczy się kariera zawodo-

wa, jak ułoży się wasze życie osobiste, 

które z planów zrealizujecie, a które 

pozostaną jedynie w sferze marzeń. 

Jednak od Was tylko zależy, czy kie-

dyś w dalekiej przyszłości, stojąc 

u kresu swej kariery zawodowej, bę-

dziecie mogli po stronie zysków wpi-

sać sukces i szczęście. Zawierzcie sło-

wom Stanisławy Fleszarowej-Muskat: 

Sukces polega na tym, że dostajesz to, 

czego chciałeś. Szczęście na tym, że 

chcesz tego, co dostałeś.

Dziś świat stoi przed Państwem 

otworem, czeka na Was, kusi no-

wymi możliwościami. Korzystajcie 

z nich, dokądkolwiek rzuci Was los 

i pamiętajcie, że na dyplomach leka-

rzy dentystów widnieje: Akademia 

Medyczna im. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu. Na swej dalszej drodze 

dbajcie o dobre imię swojej Uczelni. 

Niech nowe życie i wyzwania 

przyniosą Państwu wiele miłości, 

bo miłość to bycie do dyspozycji, to 

gotowość do tego, by usłużyć, pomóc, 

przydać się, zaopiekować się. To 

chęć bycia potrzebnym (Mieczysław 

Maliński).
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Stypendia Ministra Zdrowia 

w roku akademickim 2009/2010

Christopher Kobierzycki 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 

22. Aleksandra Chojnacka 

23. Joanna Grabia 

24. Paweł Gutaj 

25. Sylwia Kwiatek 

26. Dawid Lipski 

27. Łukasz Paschke 

28. Mikołaj Zaborowski 

29. Tomasz Zemleduch 

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie 

30. Michał Post 

Warszawski Uniwersytet Medyczny 

31. Bogusława Banasiak 

32. Ewa Biegaj 

33. Dorota Brodowska 

34. Paweł Salwa 

Akademia Medyczna we Wrocławiu 

35. Tomasz Henryk Bańkowski 

36. Anna Biała 

37. Agata Bonar 

38. Robert Dymarek 

39. Paweł Gać 

40. Karolina Janczak 

41. Christopher Kobierzycki 

42. Olga Korta 

43. Błażej Misiak 

44. Barbara Owczarek 

45. Karolina Panek 

46. Tomasz Płonek 

47. Kuba Ptaszkowski 

48. Lucyna Słupska 

49. Dariusz Szala 

50. Mateusz Tabin 

51. Marcin Walków 

Stypendium Ministra Zdrowia za osiągnięcia w nauce

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

1. Dominika Maciorkowska 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

2. Dominika Beza 

3. Michał Dobrakowski 

4. Anna Leopold 

5. Adrian Smędowski 

6. Monika Szwarc 

7. Na Śląskim Uniwersytecie Medycznym 6 stu-

dentów otrzymało stypendium za osiągnięcia w na-

uce, w tym 1 student nie wyraził zgody na ogłosze-

nie imienia i nazwiska. 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

– Collegium Medicum 

8. Małgorzata Krakowska 

9. Maciej Wybraniec 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

10. Barbara Dżygadło 

11. Ewelina Grywalska 

12. Karolina Janikowska 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

13. Małgorzata Dzięcioł 

14. Małgorzata Frącczak 

15. Paulina Gawłowska 

16. Agnieszka Kałużna 

17. Katarzyna Kośla 

18. Malwina Pietrzykowska 

19. Katarzyna Włodarczyk 

20. Marlena Zajączkowska 

21. Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 9 stu-

dentów otrzymało stypendium za osiągnięcia w na-

uce, w tym 1 student nie wyraził zgody na ogłosze-

nie imienia i nazwiska. 
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Klimat a zdrowie środowiskowe – sprawozdanie 

z IX Międzynarodowej Konferencji Polskiego 

Towarzystwa Medycyny Środowiskowej

W dniach 18–20 września 2009 

roku w Ośrodku Szkolenia Państwo-

wej Inspekcji Pracy we Wrocławiu 

odbyła się IX Międzynarodowa Kon-

ferencja Polskiego Towarzystwa Me-

dycyny Środowiskowej pod hasłem 

„Klimat a zdrowie środowiskowe 

– między Poznaniem COP14 a Ko-

penhagą COP15”. 

Wydarzenie zostało zorganizo-

wane przez Polskie Towarzystwo 

Medycyny Środowiskowej, Katedrę 

i Zakład Higieny Akademii Medycz-

nej im. Piastów Śląskich we Wrocła-

wiu oraz Instytut Medycyny Pracy 

i Zdrowia Środowiskowego w So-

snowcu. Pracom Komitetu Nauko-

wego przewodniczyli prof. dr hab. 

Zbigniew Rudkowski z IMP i ZŚ 

w Sosnowcu i dr n. med. Dorota Ja-

rosińska z European Environmental 

Agency w Kopenhadze. Działania 

Komitetu Organizacyjnego koor-

dynowały dr hab. Krystyna Pawlas, 

prof. nadzw. i dr n. biol. Katarzyna 

Hombek-Urban z Katedry i Zakła-

du Higieny Akademii Medycznej we 

Wrocławiu. Patronat nad Konferen-

cja objął dr inż. Andrzej Jagusiewicz 

Główny Inspektor Ochrony Środo-

wiska oraz Rektor AM we Wrocła-

wiu prof. dr hab. Ryszard Andrzejak 

i dr Piotr Brewczyński kierujący In-

stytutem Medycyny Pracy i Zdrowia 

Środowiskowego w Sosnowcu. 

Na symbolicznej mapie konferencji 

poświęconych zmianom klimatycz-

nym i zdrowiu środowiskowemu, 

Wrocław znalazł się na drodze mię-

dzy Poznaniem, gdzie w ubiegłym 

roku obradowała Konwencja ONZ 

do spraw zmian klimatu (COP14), 

a Kopenhagą, która będzie gościć 

delegatów w tym roku (COP15). Re-

ferat wprowadzający wygłosił prof. 

Zbigniew Kundzewicz, jedna z klu-

czowych postaci w Intergovernmen-

tal Panel on Climate Change (IPCC).

Niezależnie od zmienności zjawisk 

meteorologicznych i klimatycznych 

i po uwzględnieniu głosów scepty-

ków, okresowe przeglądy sytuacji 

dokonywane przez IPCC, wskazują 

że zmiany klimatu nie ulegają wąt-

pliwości. Według prof. Kundzewicza 

zmiany klimatu dotykają każdego 

sektora i w znacznym stopniu wpły-

wają bezpośrednio czy pośrednio 

na ludzkie zdrowie. We Wrocławiu 

– Czy jesteśmy gotowi na adaptację do zmian klimatu?

Od lewej: dr Anna Paldy, prof. Zbigniew Kundzewicz, 

dr Dorota Jarosińska, dr hab. Krystyna Pawlas, prof. nadzw. 

Niezależnie 

od zmienności zjawisk 

meteorologicznych 

i klimatycznych 

i po uwzględnieniu 

głosów sceptyków, 

okresowe przeglądy 

sytuacji dokonywane 

przez IPCC, wskazują 

że zmiany klimatu 

nie ulegają wątpliwości 
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omówiono wyzwania, które proces 

zmian klimatu stawia przed syste-

mami ochrony zdrowia na Węgrzech 

(dr Anna Paldy, National Institute of 

Environmental Health, Budapeszt), 

polityką zdrowia publicznego w Unii 

Europejskiej (dr Dorota Jarosińska, 

Euopean Environmental Agency, 

Kopenhaga) i ich szeroko pojęte-

go wpływu na zdrowie (doc. Loreta 

Strumylaite, Institute for Biomedi-

cal Research, Kaunas). W programie 

obrad nie zabrakło także prezentacji 

wyników badań dotyczących czynni-

ków środowiskowych, takich jak mię-

dzy innymi stężenia kadmu, ołowiu i 

rtęci; pyłów PM2,5; bioaerozoli i róż-

norakich alergenów. Na pytanie, czy 

środowisko ma wpływ na przebieg 

i występowanie nowotworów u dzie-

ci próbowała odpowiedzieć w swoim 

wystąpieniu prof. Alicja Chybicka 

(AM Wrocław). O świadomości stu-

dentów odnośnie do środowisko-

wych i zawodowych kancerogenów 

mówiła dr Renata Majewska (CM UJ, 

Kraków). Temat chorób alergicznych 

był poruszany zarówno z perspekty-

wy programu ECAP (prof. Bolesław 

Samoliński, WUM Warszawa) i po-

trzeby badań kohortowych nad nimi 

(dr Joanna Kasznia-Kocot). Nie za-

brakło także omówienia programów 

polityki zdrowotnej, takich jak Na-

rodowy Program Zdrowia na lata 

2007–2015 (dr Krzysztof Kuszewski, 

NIZ-PZH, Warszawa) czy Narodowy 

Plan dotyczący Zdrowia i Środowiska 

Dzieci (prof. Wojciech Hanke, IMP 

Łódź). To tylko niektóre z wykładów, 

które miały miejsce w ciągu trzech 

dni obrad konferencji. Jeśli dodać do 

nich blisko czterdzieści zgłoszonych 

prac do sesji plakatowych, nie moż-

na nie odnieść wrażenia, że zdrowie 

środowiskowe jest dziedziną nie tyl-

ko interesującą, ale także intensyw-

nie rozwijającą się. 

W sesjach plakatowych swoje pra-

ce zaprezentowali także reprezen-

tanci naszej uczelni:

• dr Iwona Markiewicz-Górka i stu-

dentka Małgorzata Wójcicka (Ka-

tedra i Zakład Higieny) – Palenie 

tytoniu, spożywanie alkoholu i stoso-

wanie środków odurzających wśród 

studentów Akademii Medycznej we 

Wrocławiu i Politechniki we Wro-

cławiu – badania ankietowe;

• dr Magdalena Sokołowska, dr Iwo-

na Markiewicz-Górka, studentka 

Hanna Miecznikowska i dr hab. 

Krystyna Pawlas (Katedra i Zakład 

Higieny) – Występowanie nadwagi 

i otyłości oraz stosowanie środków 

odchudzających wśród studentów 

Akademii Medycznej we Wrocła-

wiu – badania ankietowe;

• Anna Kańtoch (studentka, Wy-

dział Lekarski), Marcin Walków 

(student, Wydział Nauk o Zdro-

wiu) – Realizacja idei kształcenia 

w zakresie propagowania zrów-

noważonego rozwoju środowiska 

Morza Bałtyckiego w ramach Uni-

wersytetu Bałtyckiego na Akade-

mii Medycznej we Wrocławiu,

Plakaty zespołów kierowanych 

przez prof. Annę Długosz w skła-

dzie: Anna Sawicka, Anna Długosz 

i Rafał Czaplicki na temat bajkaliny 

(Zakład Toksykologii Wydziału Far-

maceutycznego i prof. Annę Sko-

czyńska z Katedry i Kliniki Chorób 

Wewnętrznych i Zawodowych oraz 

Nadciśnienia Tętniczego w składzie: 

Barbara Turczyn, Anna Skoczyńska 

i Anna Wojakowska na temat ołowiu 

zostały nagrodzone.

Podczas IX Międzynarodowej 

Konferencji Polskiego Towarzystwa 

Medycyny Środowiskowej miało 

miejsce zebranie sprawozdawczo-

-wyborcze PTMŚ. Na kolejną kaden-

cję Prezesa Polskiego Towarzystwa 

Medycyny Środowiskowej została 

wybrana dr hab. Krystyna Pawlas, 

prof. nadzw. z Katedry i Zakładu Hi-

gieny Akademii Medycznej we Wro-

cławiu oraz Instytutu Medycyny 

Pracy i Zdrowia Środowiskowego. 

Tegoroczne sympozjum przeszło 

do historii. Kolejne – za dwa lata. 

Tymczasem, temat zdrowia śro-

dowiskowego na pewno znajdzie 

się ponownie w centrum uwagi już 

w grudniu, za sprawą COP15. Na-

stępny przystanek: Kopenhaga! 

Plakat studentów naszej Uczelni na temat kształcenia 

dla zrównoważonego rozwoju w ramach Baltic University Programme.

Od lewej: Marcin Walków (WNoZ, III), Anna Kańtoch (WLek, III)

Zmiany klimatu 

dotykają 

każdego sektora 

i w znacznym stopniu 

wpływają bezpośrednio 

czy pośrednio 

na ludzkie zdrowie
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Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Zdrowie jako kapitał. Indywidualne, społeczne 

i zawodowe uwarunkowania edukacji zdrowotnej”

Anna Sladek, Danuta Wiśniewska

26 listopada 2009 roku odbyła się 

Międzynarodowa Konferencja Na-

ukowa „Zdrowie jako kapitał. In-

dywidualne, społeczne i zawodowe 

uwarunkowania edukacji zdrowot-

nej” zorganizowana przez Katedrę 

Pedagogiki Akademii Medycznej 

im. Piastów Śląskich we Wrocła-

wiu. Miała ona miejsce w Hotelu 

Jana Pawła II przy ul. Św. Idziego 2 

na Ostrowie Tumskim.

Uroczystego otwarcia dokonały 

dr hab. Alicja Szerląg, Kierownik 

Naukowy Konferencji oraz Kie-

rownik Katedry Pedagogiki, a tak-

że dr hab. Grażyna Gościniak, prof. 

nadzw., Prodziekan ds. Socjalnych 

Wydziału Lekarskiego Akademii 

Medycznej we Wrocławiu.

W obradach wzięli udział goście 

z Republiki Czeskiej, Uniwersy-

tetu im. Masaryka w Brnie oraz 

różnych ośrodków akademickich 

w Polsce. W konferencji uczestni-

czyli również licznie zgromadze-

ni studenci Akademii Medycznej 

we Wrocławiu oraz Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 

W część naukową konferencji 

wprowadziła dr hab. Alicja Szer-

ląg, zwracając uwagę na wzrasta-

jącą rolę interdyscyplinarnego 

dyskursu poświęconego zdrowiu 

rozumianemu jako niezbywalna 

wartość indywidualna oraz kapitał 

społeczny, determinujący rozwój 

społeczeństwa. Dążenie do uzy-

skania i utrzymania optymalnego 

stanu zdrowia jest jednym z pod-

stawowych praw każdej osoby. 

Jednocześnie dążenie to wyznacza 

także zakres odpowiedzialności za 

zdrowie indywidualne i społeczne 

przed społeczeństwem, ale też ins-

tytucjami i samymi jednostkami 

– jako ich obywatelski obowiązek. 

W tym kontekście zagadnienie 

edukacji zdrowotnej i jej uwarun-

kowań wyznacza ważny obszar 

interdyscyplinarnego dyskursu na-

ukowego.

Prelegenci w swoich wystąpie-

niach zwrócili uwagę na zagad-

nienia dotyczące ogólnej wartości 

zdrowia, także w kontekście prze-

obrażeń społeczeństwa ponowo-

czesnego (dr M. Wójta-Kempa 

AM we Wrocławiu), znaczenia 

edukacji jako czynnika warunku-

jącego zdrowie i radzenie sobie 

z jego zagrożeniami (dr D. Bia-

łas i dr Ż. Kaczmarek – AM we 

Wrocławiu) oraz  podmiotowej 

odpowiedzialności za zdrowie 

(dr A. Sladek – AM we Wrocławiu). 

Przedmiotem dyskusji były także 

dawne i obecne warunki edukacji 

zdrowotnej oraz promocji zdrowia 

na świecie i w Polsce (Doc. PhDr. 

F. Čapka, PaedDr J. Šťáva – Uniw. 

im. Masaryka w Brnie; mgr D. Wi-

śniewska – AM we Wrocławiu). 

Zainteresowanie wśród studentów 

wzbudziło wystąpienie Prof. PhDr. 

Jaroslava Vaculíka (Uniw. im. Ma-

saryka w Brnie) na temat higieny 

szkolnej w przeszłości.  Znaczące 

miejsce w ramach obrad znalazła 

również edukacja zdrowotna re-

alizowana w szkole (Doc. PhDr. 

Dążenie do uzyskania 

i utrzymania 

optymalnego 

stanu zdrowia 

jest jednym 

z podstawowych praw 

każdej osoby 
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S. Střelec – Uniw. im. Masaryka 

w Brnie, dr M. Jagusz i dr P.F. Nowak 

– Politechnika Opolska). Ważny 

obszar dyskusji stanowiły konkret-

ne programy edukacji zdrowotnej 

skierowane do dzieci, np. „Trzymaj 

się prosto” (dr J. Lewandowska-Ku-

ciel – AM we Wrocławiu), „Psiaki 

i dzieciaki – bezpieczne zacho-

wania wobec psów” (mgr A. Blok 

– AM we Wrocławiu). Przedmio-

tem refleksji były także odmienne 

doświadczenia z zakresu edukacji 

zdrowotnej w Polsce i w Czechach, 

co wywołało żywą dyskusję oraz 

wstępne propozycje współpracy 

między ośrodkami naukowymi.

Konferencja stała się okazją do 

wymiany doświadczeń i refleksji na 

temat edukacji zdrowotnej w róż-

nych obszarach nauki i praktyki 

społecznej, wpisując się w inter-

dyscyplinarny dyskurs poświęco-

ny zagadnieniu zdrowia jednostek 

i społeczeństwa. Jednocześnie 

zakończone spotkanie naukowe 

otwiera cykl konferencji organizo-

wanych przez Katedrę Pedagogiki 

AM, poświęconych zagadnieniu 

zdrowia jako ważnego kapitału 

społecznego.

Konferencja 

stała się okazją 

do wymiany 

doświadczeń i refl eksji 

na temat 

edukacji zdrowotnej 

w różnych 

obszarach nauki 

i praktyki społecznej, 

wpisując się 

w interdyscyplinarny 

dyskurs poświęcony 

zagadnieniu zdrowia 

jednostek 

i społeczeństwa



Gazeta Uczelniana   styczeń 2010 22 

Spotkanie wyleczonych dzieci

7 grudnia 2009 roku już po raz 

9. spotkały się dzieci, które w Klinice 

Transplantacji Szpiku, Onkologii i He-

matologii Dziecięcej wygrały walkę 

z chorobą nowotworową. W tym roku 

spotkanie odbyło się w pięknej Operze 

Wrocławskiej. Spotkanie objęli hono-

rowym patronatem: Prezydentowa RP 

Maria Kaczyńska, Minister Zdrowia 

Ewa Kopacz, Rzecznik Praw Dziecka 

Marek Michalak, Prezydent Miasta 

Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Mar-

szałek Województwa Dolnośląskiego 

Marek Łapiński, Wojewoda Dolno-

śląski Rafał Jurkowlaniec, Rektor Aka-

demii Medycznej Ryszard Andrzejak, 

ks. bp Ryszard Bogusz.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną 

modlitwą ekumeniczną. Uczestni-

ków spotkania pobłogosławili ks. bp 

Edward Janiak i ks. bp Ryszard Bo-

gusz. Na to kolejne, tradycyjne już, 

spotkanie dzieci wyleczonych z cho-

roby nowotworowej przyjechali mali 

pacjenci z wielu zakątków Polski, bo-

wiem w naszej klinice są leczone dzie-

ci cierpiące na nowotwory i schorze-

nia układu krwiotwórczego: hemofi lię, 

małopłytkowość i niedokrwistość nie 

tylko z województwa dolnośląskiego. 

Rocznie w klinice pod opieką specjali-

stów przebywa około 2 tysiące pacjen-

tów. Na 100 nowych pacjentów udaje 

się dziś wyleczyć 80. Niestety, nadal 20 

z nich nie udaje się wyleczyć. Tylko na 

Dolnym Śląsku wśród dzieci rocznie 

wykrywa się 100 nowych przypadków 

choroby nowotworowej. Ich leczenie 

trwa średnio 3 lata. Dopiero po 5 la-

tach, jeśli nie ma nawrotów, uważa się 

pacjenta za wyleczonego z choroby 

nowotworowej. Nadal bardzo waż-

ny jest moment rozpoznania choro-

by. Zależy on od spostrzegawczości 

rodziców oraz lekarzy pierwszego 

kontaktu. Największe szanse mają 

dzieci w pierwszym stadium choroby 

nowotworowej. W tych przypadkach 

wyleczalność sięga nawet 90–100%. 

W drugim i trzecim stadium wyleczal-

na jest tylko połowa chorych. Czwarte 

stadium jest już bardzo trudne do le-

czenia ze względu na rozległość pro-

cesu chorobowego.

Rocznie w Klinice Transplanta-

cji Szpiku, Onkologii i Hematologii 

Dziecięcej we Wrocławiu przeprowa-

dza się około 70 przeszczepów szpiku 

kostnego. Jest nadzieja, że liczba ta 

wzrośnie po uruchomieniu oddziału 

poprzeszczepowego. Wtedy Klini-

ka Transplantacji Szpiku, Onkologii 

i Hematologii Dziecięcej będzie mo-

gła przeprowadzić nawet 100 ratują-

cych życie przeszczepów. 

W czasie spotkań dzieci wyleczo-

nych ci, którzy wygrali z nowotwo-

rem, pokazują tym, którzy teraz są w 

klinice, że warto przejść przez trudy 

leczenia i walczyć z chorobą. Chore 

dzieci i ich rodzice mają okazję prze-

konać się, że ci, którzy przyjechali na 

kolejne, dziewiąte już spotkanie, i 

którzy podjęli walkę, teraz są zdrowi, 

mają swoje rodziny i są szczęśliwi. 

Dzieci podziękowały sponsorom 

i przyjaciołom kliniki, wręczając im 

„Kroplę Życia”.

W klinice liczy się każdą złotówkę, 

tę państwową i tę sponsorską. Każda 

jest potrzebna do ratowania walczą-

cych o życie dzieci, obecnie najbar-

dziej są potrzebne środki na budowę 

„Przylądka Nadziei”, czyli nowej sie-

dziby kliniki przy ulicy Borowskiej.

Nasze spotkanie było dowodem na 

to, że warto walczyć, że cierpienie 

dzieci, wspólna determinacja i kon-

sekwencja zespołu lekarskiego oraz 

rodziców dają realną szansę wyle-

czenia. 

W programie wystąpili nasi mali 

i duzi pacjenci, którzy tańczyli i śpi-

wali, wywołując wielki aplauz na sali. 

Pierwszą część spotkania prowadził 

redaktor Marek Obszarny z profesor 

Alicją Chybicką, drugą – piłkarz Ra-

dosław Majdan.

Przybyło wielu znakomitych go-

ści, między innymi Rzecznik Praw 

Dziecka Marek Michalak i Marsza-

łek Województwa Dolnośląskiego 

Marek Łapiński. 
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Po raz 18. w Polsce i po raz dru-

gi w Klinice Transplantacji Szpiku, 

Onkologii i Hematologii Dziecięcej 

przy ul. Bujwida we Wrocławiu za-

grała Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy.

10 stycznia 2010 r. w ramach XVIII 

Finału Wielkiej Orkiestry Świątecz-

nej Pomocy w Klinice Transplanta-

cji Szpiku, Onkologii i Hematologii 

Dziecięcej przeprowadzono bezpłat-

ne badania profi laktyczne w kierun-

ku chorób onkologicznych. W uru-

chomionych kilku gabinetach lekarze 

przyjęli i przebadali 138 małych pa-

cjentów, wiele dzieci miało wykona-

ne badanie USG. Trudne warunki at-

mosferyczne uniemożliwiły dotarcie 

wielu zainteresowanym. Wszyscy, 

którzy zgłosili się do poradni zostali 

przyjęci i zbadani. U niektórych pa-

cjentów stwierdzono pewne objawy 

chorób nowotworowych. Zostali 

skierowani na dalsze, bardziej szcze-

gółowe badania. Niektórzy pacjenci 

zostali zakwalifi kowani do przyjęcia 

do szpitala.

Przeprowadzona akcja profilak-

tyczna była bardzo pożyteczna. Po-

zwoliła „wychwycić dzieci”, u któ-

rych powinny być dalej prowadzone 

badania diagnostyczne i wdrożone 

leczenie. Wczesne wykrycie choro-

by nowotworowej zwiększa szanse 

na pełne wyleczenie i normalne ży-

cie chorych dzieci. 

Mimo mrozu, dzień był wesoły. 

Kwestowała szefowa Kliniki prof. 

Alicja Chybicka. Dzieciom czyta-

no bajki, a na podwórku stał bajko-

bus. Przyjechał także znany polski 

aktor Tomasz Sapryk, który, sala 

po sali, odwiedził dzieci, ku ich ra-

dości. Od członków ekipy Progra-

mu 2 TVP dostały balony i świecą-

ce probówki. 

I wreszcie wieczorem na po-

dwórku Kliniki kulminacja – 

ŚWIATEŁKO  DO  NIEBA. Dzieci 

z nosami przyklejonymi do szyby 

oglądały pokaz sztucznych ogni. 

Radości nie było końca.

Dzięki Ci Jurku Owsiaku i cała 

Wielka Orkiestro!

Podziękowania również dla Mi-

rosława „Klekota” Walczaka i Ma-

cieja Szewczyka z wrocławskiego 

sztabu WOŚP oraz redaktorów Te-

lewizji Polskiej – Magdy Pawlinow 

i Marka Obszernego.
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Punktacja działalności naukowej jednostek za 2008 rok

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w rankingu osiągnięć naukowych za 2008 rok Katedr i Zakładów  Wydziału Lekarskiego 
– klasyfi kacja ogólna oraz w odniesieniu do pracownika – w wyniku pomyłki – błędnie zostały wykazane punkty za 
publikacje dla Katedry i Zakładu Genetyki. 

Poniżej przedstawiamy klasyfi kację Wydziału Lekarskiego uwzględniającą naniesione poprawki. Za zaistniałą 
sytuację wszystkich Państwa serdecznie przepraszamy, w szczególności Panią prof. dr hab. Marię Sąsiadek – kie-
rownika Katedry i Zakładu Genetyki.

 
prof. dr hab. Marek Ziętek

Prorektor ds. Nauki

Lp. Jednostka organizacyjna Punktacja Liczba 
pracowników

Punkty na 
pracownika

1. Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej 507,0 24 21,13
2. Katedra i Zakład Patomorfologii 401,0 12 33,42
3. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii 341,0 13 26,23
4. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego 330,5 21 15,74
5. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii 294,0 15 19,60
6. Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego 288,0 5 57,60
7. Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych 228,0 6 38,00
8. II Katedra i Klinika Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii 218,0 18 12,11
9. Katedra i Zakład Mikrobiologii 215,0 19 11,32

10. Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 202,0 17 11,88
11. Zakład Technik Molekularnych 179,0 4 44,75
12. Katedra i Zakład Farmakologii 148,0 18 8,22
13. II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej 141,0 5 28,20
14. Katedra i Zakład Genetyki 139,0 8 17,38
15. I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa 133,0 15 8,87
16. II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia 122,0 8 15,25
17. Samodzielna Pracownia Biofi zyki Układu Nerwowego 117,0 2 58,50
18. Katedra i Zakład Higieny 117,0 6 19,50
19. Katedra i Zakład Patofi zjologii 111,0 16 6,94
20. Katedra i Zakład Fizjologii 110,0 10 11,00
21. Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej 77,0 8 9,63
22. Katedra i Zakład Biofi zyki 67,0 7 9,57
23. Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej 67,0 6 11,17
24. I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej 64,0 7 9,14
25. I Katedra Pediatrii, Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii         54,0 13 4,15
26. Katedra Medycyny Ratunkowej i Katastrof 54,0 8 6,75
27. Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej 50,0 7 7,14
28. Katedra Pedagogiki 45,0 2 22,50
29. Katedra i Zakład Chemii i Immunochemii 37,0 7 5,29
30. III Katedra Propedeutyki Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego 30,0 7 4,29
31. Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich 9,0 5 1,80

4781,5 319

Średnia na Wydziale na 1 pracownika – 15,35
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Rok 1910 – Nobel dla Albrechta Kossela 

i godne uwagi fakty w polskiej medycynie

Zbigniew Domosławski

W kolejnym 1910 roku jedynym 

laureatem nagrody Nobla w dzie-

dzinie medycyny został profesor 

kilku uniwersytetów, najdłużej 

w Heidelbergu, Albrecht Kossel 

(1853–1927).

Profesor prowadził badania sub-

stancji białkowych głównie amino-

kwasów. W 1896 roku odkrył ami-

nokwas – histydynę. Za pierwsze 

próby wyjaśnienia procesów zacho-

dzących w żywej komórce otrzymał 

w 1910 roku nagrodę Nobla. Fakt 

ten jest zgodnie podkreślany w wie-

lu podręcznikach z zakresu historii 

medycyny. Spośród substancji biał-

kowych zwrócił uwagę na amino-

kwasy i kwasy nukleinowe – ale to 

nie wymaga już dalszej prezentacji 

w naszym środowisku.

Z ważniejszych wydarzeń w pol-

skiej medycynie należy wymienić, 

że w latach 1910–1917 wychodził w 

Warszawie podręcznik „Neurologia 

Polska”. L. Kryński opisał pierwszy 

w świecie przypadek włóknistego 

zapalenia jelita cienkiego.

M. Rutowski, jako pierwszy w Pol-

sce, usunął w całości pęcherz mo-

czowy z powodu złośliwego nowo-

tworu.

S. Starklówna i L. Węgrzynow-

ski stwierdzili istnienie u człowieka 

w okresie płodowym, w pierwszych 

miesiącach po urodzeniu, tzw. kory 

płodowej w nadnerczach.

B. Szarecki rozpoczął stosowa-

nie własnej modyfi kacji operacji 

przepukliny pachwinowej (opisanej 

w 1923 r.).

A. Wrzosek wydał 2-tomową mo-

nografi ę o Jędrzeju Śniadeckim. Zli-

kwidowano Stowarzyszenie Lekarzy 

Polskich w Warszawie na podstawie 

rozkazu carskiego ministra spraw 

wewnętrznych.*

Albrecht Kossel (1853–1927)

* Dane dotyczące medycyny polskiej zaczerpnąłem ze „Słownika chronologicznego dziejów medycyny i farmacji” 

(pod red. Tomana Dzierżanowskiego), PZWL, Warszawa 1983.
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Szlachetne zdrowie

„Szlachetne zdrowie

Nikt się nie dowie

Jako smakujesz

Aż się zepsujesz”

Tak rymował Jan z Czarnolasu, 

A tak oto rymowałem ja dla szpasu.

Szlachetne lub zepsute zdrowie

NFZ ci powie

Ile to będzie kosztować

Gdy zechcesz je zreperować

Ile za nowoczesnej aparatury zainstalowanie

Ile za nowoczesnych metod leczniczych zastosowanie

Ile za lecznicze procedury

Ile za z VAT-em faktury

Ile za dodatkowe bzdury

Ile za leki, których w świadczeń koszyku

Będzie bez liku

A ile lekarz dostanie 

Za zaangażowanie

Oto będą grosze

To będzie tanie

No i moje staruszka pytanie

Czy ja za to wszystko zapłacić zdążę

Czy czasem płacami moje dzieci, wnuki

i prawnuki nie obciążę

(Brzezina)

P.S. UWAGA UWAGA

Społeczeństwo nasze jest niezdyscyplinowane

i choruje częściej niż to jest przez NFZ planowane.

Informacja

Komitet Organizacyjny III Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-

-Szkoleniowej „Majówka Młodej Fizjoterapii” informuje, że został zmieniony termin Konferencji 

na 7−9 maja 2010 r. 
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Spotkanie opłatkowe 

wrocławskiego środowiska akademickiego

Łukasz Szczukowski

W niedzielę 10 stycznia 2010 r. 

w Auli Papieskiego Wydziału Teolo-

gicznego we Wrocławiu odbyło się 

spotkanie opłatkowe wrocławskiego 

środowiska akademickiego. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą 

Świętą w intencji społeczności aka-

demickiej pod przewodnictwem 

Jego Ekscelencji Księdza Arcybisku-

pa prof. Mariana Gołębiewskiego, 

Metropolity Wrocławskiego. 

Uroczystość uświetnił Chór Chło-

pięcy Archidiecezji Wrocławskiej 

przy Papieskim Wydziale Teologicz-

nym Pueri Cantores Wratislavien-

ses, który śpiewał kolędy. Podczas 

spotkania zostały wręczone Nagro-

dy Metropolity Wrocławskiego dla 

wyróżniających się studentów wro-

cławskich uczelni. 

Ze złożonych przez jedenaście 

uczelni czterdziestu siedmiu wnio-

sków Kapituła Nagrody wytypowała 

pięć. 

Nagrody otrzymały cztery stu-

dentki z: Akademii Muzycznej, Uni-

wersytetu Wrocławskiego, Uniwer-

sytetu Przyrodniczego, Politechniki 

Wrocławskiej i jeden student – Łu-

kasz Szczukowski z Wydziału Far-

maceutycznego Akademii Medycz-

nej we Wrocławiu. 

Obecny na uroczystości JM Rek-

tor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak 

osobiście pogratulował Łukaszowi 

Szczukowskiemu uzyskania pre-

stiżowej Nagrody Jego Ekscelencji 

Księdza Arcybiskupa Mariana Gołę-

biewskiego. 

Informacja

W 2009 r. Akademia Medyczna i Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN współfinansowały 

i przeprowadziły renowację grobu córki prof. L. Hirszfelda, pochowanej w wiosce Kocina koło Wiślicy w wo-

jewództwie świętokrzyskim.
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Z prac Senatu

14 grudnia odbyło się kolejne po-

siedzenie Senatu Akademii Me-

dycznej kadencji 2008−2012. 

Senat Podjął uchwały:

• w sprawie określenia kwoty 

przeznaczonej na dokończenie 

inwestycji „Centrum Kliniczne 

Akademii Medycznej”,

• w sprawie przyjęcia złożonego 

przez JM Rektora Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu prof. dr. 

hab. Ryszarda Andrzejaka rocz-

nego sprawozdania z działalno-

ści Uczelni,

• w sprawie zmian w statucie Aka-

demickiego Szpitala Klinicznego,

Kalendarium

3 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe dziennikarzy i ludzi mediów, zorganizowane przez JE arcybiskupa 

Mariana Gołębiewskiego − Metropolitę Wrocławskiego − i redakcję „Gościa Niedzielnego”.

12 stycznia we Wrocławskim Par-

ku Technologicznym odbyło się 

spotkanie informacyjne dotyczą-

ce działalności Stem Cells Spin 

Sp. z o.o. Spotkanie prowadził 

prezes Zarządu Spółki Janisław 

Muszyński. Program obejmował 

zwiedzanie laboratorium Spółki 

we Wrocławskim Parku Techno-

logicznym, sprawozdanie z dzia-

łalności w 2009 r., przedstawienie 

planowanych działań w 2010 r., 

informację o przygotowywanych 

produktach. Dyskutowano także 

o współpracy Stem Cells Spin Sp. 

z o.o.  z Akademią Medyczną.

15 stycznia w Oratorium Marianum odbyła się prezentacja strategii rozwoju szkolnictwa wyższego, którą 

przedstawił prezes Fundacji Rektorów Polskich − prof. Jerzy Woźnicki.

oraz zajął stanowisko:

• w sprawie planów sprzedaży bu-

dynku przy ul. Szewskiej 38–39/

Grodzkiej 9 na rzecz Zakładu 

Narodowego im. Ossolińskich 

we Wrocławiu.
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