
Gazeta Uczelniana   maj 2010  1 

Gazeta Uczelniana

W numerze:

Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich ♦ rok XVI ♦ nr 8 (154) maj 2010 ♦ ISSN 1429-5822

♦  Miejsce Akademii Medycznej we Wrocławiu 
     w rankingu „Perspektyw” i  „Rzeczpospolitej” na 2010 rok 
♦  Europejska Akademia Dermatologii i Wenerologii przyznała grant 
     na restaurację kolekcji mulaży i księgozbioru biblioteki Katedry i Kliniki 
     Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM we Wrocławiu
♦  „Strategia Rozwoju Uczelni na lata 2009–2020” przyjęta przez Senat 

Farmaceutom wręczono dyplomy



Gazeta Uczelniana   maj 2010 2 

Farmaceutom wręczono dyplomy

Adam Zadrzywilski

19 maja 20010 r. w Auli Leopol-

dyna odbyło się uroczyste wręcze-

nie dyplomów absolwentom far-

macji i analityki medycznej. Z rąk 

JM Rektora prof. dr. hab. Ryszarda 

Andrzejaka, w towarzystwie dzie-

kana wydziału dr. hab. Kazimierza 

Gąsiorowskiego, prof. nadzw., dy-

plomy otrzymało 154 absolwentów: 

121 farmaceutów i 33 analityków 

medycznych. W grupie tegorocz-

nych absolwentów 22 osoby otrzy-

mały certyfi kat ukończenia bloku 

farmacji przemysłowej, które wrę-

czył kierownik Zakładu Farmacji 

Przemysłowej – dr Stanisław Han.

W tym roku tradycyjnie już uho-

norowano najlepszych studentów, 

którym wręczono odznaki wzoro-

wego studenta, listy gratulacyjne 

oraz nagrody sponsorów. W sumie 

nagrodzono 29 absolwentów, któ-

rzy uzyskali średnią ocen przynaj-

mniej 4,5. 

Magister Agata Grzebinoga uzy-

skała nagrodę dla najlepszego absol-

wenta Wydziału Farmaceutyczne-

go i Oddziału Analityki Medycznej 

w roku akademickim 2009/2010 

– uzyskała śr. ocen 4,83. Nagrodę 

specjalną ufundował JM Rektor. Mgr 

Grzebinoga zdobyła także nagrodę 

dla najlepszego absolwenta kierunku 

farmacja, którą ufundowała Dolno-

śląska Izba Aptekarska we Wrocła-

wiu. Nagrodę wręczył prezes DIA 

mgr Piotr Bohater.

Na kierunku analityka medyczna 

najlepszą absolwentką została mgr 

Alicja Szulakowska ze śr. ocen 4,50, 

która otrzymała nagrodę ufundowa-

ną przez Krajową Izbę Diagnostów 

Laboratoryjnych. Izba ta dla 4 naj-

lepszych absolwentów analityki me-

dycznej ufundowała ponadto nagro-

dy książkowe.

Podczas uroczystości wręczono 

nagrody laureatom Wydziałowego 

Konkursu Prac Magisterskich. Kon-

kurs ten organizują władze dzie-

kańskie wraz ze studentami z sekcji 

studenckiej Polskiego Towarzystwa 

Farmaceutycznego Młoda Farmacja. 

W tym roku wybrano po dwie naj-

lepsze prace.

Wyróżnienia za najlepsze prace 

magisterskie na kierunku farmacja 

uzyskała mgr Anna Stankiewicz, 

której nagrodę pieniężną ufundowa-

ło Polskie Towarzystwo Farmaceu-

tyczne Oddział we Wrocławiu oraz 

mgr Katarzyna Stoińska – nagrodę 

pieniężną ufundowała Fundacja Ha-

sco-Lek. Na kierunku analityka me-

dyczna nagrodami pieniężnymi, któ-

re ufundowała Fundacja Akademii 

Medycznej, nagrodzono prace mgr 

Andrzeja Janusa i mgr Małgorzatę 

Trendel.

Niżej publikujemy wybrane frag-

menty wystąpień, jakie wygłosili pod-

czas uroczystości JM Rektor prof. 

Ryszard Andrzejak i dziekan Wy-

działu Farmaceutycznego z Oddzia-

łem Analityki Medycznej dr hab. Ka-

zimierz Gąsiorowski, prof. nadzw.
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Przemówienie JM Rektora 

prof. dr. hab. Ryszarda Andrzejaka

Szanowni Państwo! 

Mam przyjemność powitać Pań-

stwa na uroczystości wręczenia dy-

plomów magistrom farmacji i magi-

strom analityki medycznej Wydziału 

Farmaceutycznego Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu. 

To ważne wydarzenie w życiu 154 

młodych osób, 121 absolwentów 

Wydziału Farmaceutycznego i 33 

absolwentów Oddziału Analityki 

Medycznej. 

22 absolwentów Wydziału Far-

maceutycznego otrzyma dziś cer-

tyfikat ukończenia bloku przed-

miotów fakultatywnych Farmacji 

Przemysłowej. 

Wydział Farmaceutyczny od wie-

lu lat prowadzi ścisłą współpracę 

z przemysłem. Modelowym, wręcz 

wzorcowym przykładem tej działal-

ności jest współpraca z Przedsiębior-

stwem Farmaceutycznym Hasco-

-Lek we Wrocławiu – fi rmą, co war-

to podkreślić – z wyłącznie polskim 

kapitałem – założoną i prowadzo-

ną od początku przez pana doktora 

Stanisława Hana, którego raz jeszcze 

serdecznie witam i dziękuję za przy-

bycie na naszą uroczystość. 

Uczelnia współpracuje także 

z przed siębiorstwem farmaceutycz-

nym „Jelfa” w Jeleniej Górze. 

Drodzy Absolwenci! 

Na rynku pracy, który stawia kan-

dydatom coraz większe wymagania, 

istotną rzeczą jest dyplom uczelni 

świadczący o nabytych kwalifi ka-

cjach, o przydatności do pracy speł-

niającej oczekiwania pracodawcy. 

Po ponad 5 latach intensywnych, 

trudnych studiów otrzymujecie Pań-

stwo dyplom, który jest przepustką 

do podjęcia pracy w wybranym za-

wodzie. 

W tak uroczystym dniu warto – jak 

sądzę – podkreślić, że ukończyliście 

Państwo studia na Wydziale, który 

ma długą i wspaniałą tradycję. (...)

Aktywność naukowa nauczycieli 

akademickich pozwoliła na uzyskanie 

przez Wydział Farmaceutyczny naj-

wyższej, tj. pierwszej kategorii zasze-

regowania wśród jednostek naukowo-

-badawczych. Nie byłyby one moż-

liwe bez wspaniałej kadry naukowo-

-dydaktycznej Wydziału, bez auten-

tycznych entuzjastów, ludzi, którzy 

na przekór wszelkim trudnościom, na 

przekór fi nansowym niedostatkom 

tworzyli naukę, kształcili akademicką 

młodzież na potrzeby kraju, głęboko 

wierząc w sens i celowość swojej mi-

sji, która była ich powołaniem. (...)

W naukach farmaceutycznych 

w Polsce można wyróżnić kilka wro-

cławskich szkół. Są to:

• szkoła chemii leków, której twórcą 

był Bogusław Bobrański, 

• szkoła syntezy i technologii che-

micznych środków leczniczych – 

Leonard Ignacy Kuczyński, 

• szkoła biochemii farmaceutycznej 

i szkoła białkowych inhibitorów 

proteinaz serynowych – Wanda 

Mejbaum-Katzenellenbogen, 

• szkoła farmakologii klinicznej – Jó-

zef Hano, 

• szkoła technologii postaci leku – 

Stanisław Rajkowski. 

Wrocławska farmacja to olbrzy-

mia tradycja i wymierne sukce-

sy – w Polsce przez minione 60 lat 

opracowano, opatentowano i wdro-

żono do produkcji oraz do sprze-

daży aptecznej 4 leki, z których 

2 powstały we Wrocławiu: profesor 

Zdzisław Machoń jest twórcą vra-

tizolinu, a profesor Bogusław Bo-

brański ipronalu. 

Współczesność Wydziału Farma-

ceutycznego to przede wszystkim 

poszukiwania nowych leków: synte-

za i badania właściwości biologicz-

nych nowych związków – kandyda-

tów na leki, opracowywanie nowych 

postaci leków. (...)

Pomimo ogromnego wzrostu 

liczby kształconych studentów i ko-

nieczności zapewnienia dodatkowej 

powierzchni użytkowej związanej 

z zastosowaniem w działalności na-

ukowej i dydaktycznej nowej apara-

tury i sprzętu laboratoryjnego, baza 

lokalowa Wydziału pozostała prak-

tycznie niezmieniona od 1949 roku. 

Mając powyższe na uwadze, Senat 

Akademii Medycznej we Wrocławiu 

podjął uchwałę o potrzebie budowy 

nowej siedziby Wydziału Farmaceu-

tycznego. (...)



Gazeta Uczelniana   maj 2010 4 

Pozwólcie Państwo, że przekażę 

kilka informacji o budowie Nowe-

go Wydziału Farmaceutycznego:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest 

budowa nowych obiektów (siedziby) 

na potrzeby Wydziału Farmaceu-

tycznego Akademii Medycznej we 

Wrocławiu. 

1. Budowa i wyposażenie ośrod-

ka badawczo-naukowo-dydaktycz-

nego Dolnośląskiej Farmacji przy 

ul. Borowskiej we Wrocławiu 

Przedmiotem niniejszego Projektu 

jest wybudowanie Budynku Ogól-

nowydziałowego, w którym będzie: 

Dziekanat, Biblioteka Wydziałowa, 

Sala Kongresowa na 300 osób i 2 sale 

wykładowe. Projekt obejmuje także 

zlokalizowanie 6 katedr i zakładów 

dydaktyczno-naukowych. Planowa-

ne zakończenie inwestycji – II kwar-

tał 2011 roku.

2. Zintegrowane Centrum Edu-

kacji i Innowacji Wydziału Farma-

ceutycznego Akademii Medycznej 

We Wrocławiu

Projekt zakłada przeniesienie ka-

tedr i zakładów Wydziału Farma-

ceutycznego zajmujących się edu-

kacją studentów z zakresu nauk 

ścisłych (nieujętych w ramach 

Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dy-

daktycznego Dolnośląskiej Farma-

cji), z budynku przy ul. Szewskiej/

/Grodzkiej, przy pl. Nankiera oraz 

przy ul. Traugutta i ul. Bujwida. 

Planowane zakończenie inwestycji 

– III kwartał 2011 roku.

Koszt całkowity budowy i wypo-

sażenia Zintegrowanego Centrum 

Edukacji i Innowacji Wydziału Far-

maceutycznego Akademii Medycz-

nej we Wrocławiu wyniesie około 

125 mln złotych. Dofi nansowanie 

w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko – ponad 

79 mln złotych.

Aktualnie na obu placach budowy 

toczą się bardzo intensywne prace 

budowlane. W tzw. I etapie farmacji 

zbliżamy się do realizacji ostatniej – 

trzeciej kondygnacji, natomiast w II 

etapie odbywają się prace budowlane 

na poziomie parteru. Na obu placach 

budowy stale pracuje ponad 150 osób, 

często w systemie 2-zmianowym. (...)

Pragnę zapewnić, że obecnym 

władzom Uczelni nie zabraknie kon-

sekwencji i determinacji w dążeniu 

do tego, aby nasz Wydział Farma-

ceutyczny uzyskał – dzięki nowej 

siedzibie – warunki do właściwego, 

dynamicznego rozwoju, aby mógł jak 

najlepiej spełniać swoje statutowe 

powinności wobec społeczeństwa. 

Będzie to spełnieniem marzenia 

wszystkich – jak sądzę – farmaceutów, 

marzenia, które ma teraz szansę na re-

alizację w najbliższych kilku latach. 

Warto podkreślić, że zespół bada-

czy z Wydziału Farmaceutycznego 

jako jeden z nielicznych zespołów 

farmaceutycznych w Polsce uzyskał 

certyfi kat Centrum Doskonałości, 

przyznany przez Ministerstwo Na-

uki, potwierdzający wysoką jakość 

warsztatu badawczego w poszuki-

waniu nowych leków przeciwnowo-

tworowych i immunomodulujących, 

o doposażenie którego w nowoczes-

ną aparaturę naukowo-badawczą 

także się staramy.

Drodzy absolwenci Wydziału 

Farmaceutycznego!

Zawód, który będziecie wykonywać 

ma do spełnienia coraz większą rolę. 

Obserwujemy narastające zjawisko, 

gdy Polacy z braku czasu, pieniędzy, 

a także z powodu rosnących wyma-

gań pracodawcy, który niechętnie pa-

trzy na absencje chorobowe, nie idą 

do lekarza, lecz leczą się sami, korzy-

stając z szerokiej oferty leków, które 

są dostępne w aptekach bez recepty.

Stajemy się społeczeństwem leko-

manów, w Europie i świecie jesteśmy 

w czołówce pod względem liczby za-

żywanych leków, w tym zwłaszcza sil-

nych leków przeciwbólowych opar-

tych na bazie paracetamolu i kofeiny, 

które są powszechnie dostępne.

Farmaceuta, który niejako po czę-

ści jest zmuszony wcielić się w rolę 

lekarza, przyjąć jego obowiązki, nie 

może ograniczyć się wyłącznie do roli 

sprzedawcy, bo apteka to nie sklep. 

Farmaceuta powinien uświadomić 

choremu, jakie niebezpieczeństwa dla 

jego organizmu wiążą się z nadmier-

nym, niekontrolowanym przyjmowa-

niem leków. Sama ulotka dołączona 

do leku nie załatwi tego problemu. 

Na Was Drodzy Absolwenci Wy-

działu Farmaceutycznego – a nie 

tylko na lekarzach – spoczywa od-

powiedzialność za zdrowie społe-

czeństwa. Warto o tym pamiętać. 

Jestem przekonany, że nabyta przez 

Państwa w czasie studiów na Akade-

mii Medycznej we Wrocławiu wie-

dza, a także wpojone normy etyczne 

i moralne pozwolą z powodzeniem 

i sukcesami pracować w wybranym 

zawodzie, z zadowoleniem dla Was 

samych, dla pracodawców i dla całe-

go społeczeństwa. 

Życzę Państwu tego z całego serca. 

Pamiętajcie o Waszej Alma Mater.

Wierzę, że Uczelnia będzie z Was 

dumna, tak jak Wy będziecie z dumą 

podkreślać, że jesteście absolwenta-

mi i wychowankami Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu. 
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Streszczenie wystąpienia dziekana Wydziału Farmaceutycznego 

z Oddziałem Analityki Medycznej 

dr. hab. Kazimierza Gąsiorowskiego, prof. nadzw. 

Po przywitaniu JM Rektora, Pani 

Prorektor, członków Rady Wydziału 

Farmaceutycznego i zaproszonych 

Gości Dziekan zwrócił się do ab-

solwentów rocznika 2010 kierunku 

farmacja i analityka medyczna. Przy-

pomniał szczytne 64-letnie tradycje 

wrocławskiej akademickiej farmacji, 

nazwiska wielkich profesorów: che-

mików – Bogusława Bobrańskiego, 

Leonarda Kuczyńskiego i Zdzisława 

Machonia, farmakognostów – Hali-

nę i Tadeusza Bodalskich, biochemi-

ka – Wandę Dobryszycką, twórców 

szkół naukowych, których dokona-

nia są kontynuowane przez uczniów 

i następców. 

Aktualnie Wydział Farmaceutycz-

ny należy do I kategorii w klasyfi ka-

cji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, pod względem potencja-

łu naukowego jest klasyfi kowany na 

4 miejscu wśród 61 Wydziałów Szkół 

Wyższych i Instytutów Naukowych 

PAN zaliczonych do dziedziny nauki 

medyczne (dane za 2006 rok). Liczby 

uzyskanych patentów przypadają-

cych na 1 pracownika naukowo-dy-

daktycznego plasują nasz Wydział na 

czołowych miejscach w kraju w okre-

sowych, kolejnych klasyfi kacjach. 

Zes poły Naukowe Wydziału uzyska-

ły certyfi kat Centrum Doskonałości, 

przyznany przez Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego, który po-

twierdza wysoki poziom warsztatu 

badawczego i dokonań naukowych 

z zakresu syntezy nowych związków 

– kandydatów na leki przeciwnowo-

tworowe i leki immunomodulujące.

Do osiągnięć w pracy dydaktycz-

nej Dziekan zaliczył m.in.: uzyskanie 

dwóch akredytacji – na nauczanie 

farmacji i na nauczanie analityki me-

dycznej na okres 5 lat (maksymalny 

czas, na jaki wydawane są akredyta-

cje), uruchomienie dydaktycznego 

bloku przedmiotów fakultatywnych 

z zakresu farmacji przemysłowej dla 

studentów kierunku farmacja. Blok 

przedmiotów farmacji przemysło-

wej jest realizowany we współpracy 

dydaktycznej z przodującym w re-

gionie Przedsiębiorstwem Produkcji 

Farmaceutycznej Hasco-Lek. Stu-

dentom analityki medycznej zostały 

stworzone warunki do bezpośred-

niej pracy z pacjentami zgłaszają-

cymi się do wykonania diagnos-

tycznych badań laboratoryjnych 

– dzięki pomocy Fundacji Akademii 

Medycznej przy Wydziale powstało 

laboratorium diagnostyczne wypo-

sażone w wysokiej klasy aparaturę. 

Działalność dydaktyczną w tym la-

boratorium prowadzi nowo utwo-

rzona jednostka statutowa Akademii 

Medycznej – Dydaktyczne Labora-

torium Diagnostyczne. 

Uniwersytecki charakter i poziom 

wrocławskiej farmacji podkreśla, 

zdaniem Dziekana, redagowanie 

monografi cznej serii wydawniczej 

Studia Humanistyczne Wydziału 

Farmaceutycznego. Na łamach tej 

serii pracownicy wrocławskiego Wy-

działu Farmaceutycznego, ale także 

liczni przedstawiciele nauk humani-

stycznych z różnych ośrodków aka-

demickich naszego kraju dyskutują 

na tematy antropologii medycyny 

i farmacji, historii nauk farmaceu-

tycznych i nauk medycznych. W ko-

lejnych monografi ach tej serii są 

przedstawiane problemy z zakresu 

farmacji społecznej, w tym poglą-

dy na temat miejsca farmaceutów 

w polskim systemie ochrony zdro-

wia, proponowane są rozwiązania 

dotyczące produkcji i dystrybucji le-

ków, aby mogły być tańsze, dostępne 

dla wszystkich potrzebujących, tak-

że dla ludzi ubogich. W końcowej 

fazie prac redakcyjnych jest trzeci 

numer tej monografi cznej serii wy-

dawniczej. 

Znaczną część swojego wystąpie-

nia Dziekan poświęcił na przedsta-

wienie perspektywy czasowej i pro-

gramów fi nansowania budowy nowej 

siedziby Wydziału Farmaceutyczne-

go przy ulicy Borowskiej w bezpo-

średnim sąsiedztwie Centrum Kli-

nicznego AM. Całkowity planowany 

koszt inwestycji wynosi 196 mln zł, 

w tym dofi nansowanie z progra-

mów UE to prawie 30 mln euro, po-

zostałą część stanowi wkład własny 

naszej Uczelni. Środki na pokrycie 

wkładu własnego mamy zamiar po-

zyskać w znacznej części z dotacji 

budżetowej i w części ze sprzedaży 

niektórych dotychczasowych obiek-

tów Wydziału. Pozyskaliśmy już 

około 35 mln zł z rezerwy celowej 

Ministerstwa Zdrowia na pokrycie 

wkładu własnego, czynimy starania 

o pozyskanie kolejnych dotacji bu-

dżetowych. Ważne jest upowszech-

nienie informacji wśród społeczno-

ści akademickiej naszej Uczelni: że 

mamy stanowczy zamiar, aby pozy-

skać ze źródeł zewnętrznych całość 

kwoty na pokrycie wkładu własnego 

Uczelni w tę inwestycję, wierzymy, 

że nowy Wydział Farmaceutyczny 

będzie w całości wybudowany ze 

środków zewnętrznych poza bu-

dżetem Akademii Medycznej: z do-
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fi nansowania UE i dotacji celowej 

z rezerwy budżetowej państwa. Nikt 

zatem nie ma prawa mówić, że Nowa 

Farmacja powstaje kosztem innych 

Wydziałów i innych potrzeb naszej 

Uczelni. Na ten niewątpliwy sukces 

złożyły się miesiące naszych inten-

sywnych prac przygotowawczych, 

rozmów i uzgodnień w Urzędzie 

Marszałkowskim, w Ministerstwie 

Nauki, Ministerstwie Zdrowia, Mi-

nisterstwie Rozwoju Regionalnego.

Istotnym osiągnięciem organi-

zacyjnym było uzyskanie zgody 

instytucji wdrażających realizację 

budowy Nowej Farmacji (Dolnoślą-

ski Urząd Marszałkowski, Ośrodek 

Przetwarzania Informacji Naukowej 

i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego) na rozliczanie inwesty-

cji w systemie miesięcznym (a nie 

kwartalnym) i zaliczkowanie zapla-

nowanych płatności. Wprawdzie 

comiesięczne raportowanie i rozli-

czanie jest trudnym zadaniem ad-

ministracyjnym, umożliwia jednak 

bieżącą realizację płatności przez 

Akademię Medyczną i, co ważne, 

dzięki comiesięcznemu napływowi 

dotacji budowa Nowej Farmacji nie 

stwarza zagrożenia dla płynności fi -

nansowej naszej Uczelni. 

W działaniach przygotowawczych 

do pozyskania fi nansowania i roz-

poczęcia naszej inwestycji mieliśmy 

wsparcie i wielką pomoc ze strony 

Jego Magnifi cencji Rektora, prof. 

Ryszarda Andrzejaka. Należy pod-

kreślić, że inspiracja i wsparcie ze 

strony Pana Rektora były kluczem 

naszego sukcesu. 

Wielkie było i jest nadal zaanga-

żowanie zespołu młodych pracow-

ników Wydziału Farmaceutycznego, 

którzy żmudną pracą nad planami, 

koncepcjami i niezliczonymi załącz-

nikami do urzędowych dokumentów 

przyczynili się do pozyskania środ-

ków i rozpoczęcia inwestycji. 

Budowa i wyposażenie Nowej Far-

macji muszą być ukończone i rozli-

czone do końca 2011 r. z ewentualną 

tolerancją nie dłuższą niż pół roku. 

W przeciwnym razie pod znakiem 

zapytania będzie zwrot kosztów 

z dotacji UE. Dlatego tak ważne jest 

sprawne bieżące realizowanie co-

dziennych zadań tej naszej Wielkiej 

Budowy, uzgodnienia z wykonaw-

cami i przygotowywanie niezliczo-

nej liczby załączników, sprawozdań 

miesięcznych i kwartalnych, planów 

płatności, rozliczanie faktur itp. Po-

moc ze strony władz administracyj-

nych Uczelni, Kanclerza, kwestury 

i dobra współpraca z Działem Pro-

jektów Europejskich Akademii Me-

dycznej są bardzo ważne w trudnych 

działaniach administracyjnych i roz-

liczeń fi nansowych.

Sukces budowy Nowej Farmacji 

jawi się codziennie, gdy patrzymy, 

w jakim tempie rosną nowe budynki, 

gdy postronni obserwatorzy przecie-

rają ze zdumieniem oczy, widząc że 

w naszym kraju, w czasach kryzysu 

fi nansowego można w szybkim tem-

pie realizować wielką inwestycję... 

Jest realna szansa, że za 2 lata te-

goroczni absolwenci będą mogli 

uczestniczyć w kursach i szkoleniach 

podyplomowych z zakresu nauk far-

maceutycznych i analityki medycznej 

w nowoczesnych pomieszczeniach 

i laboratoriach Wydziału Farmaceu-

tycznego przy ulicy Borowskiej. 

Konieczność ustawicznego kształ-

cenia po dyplomie, przez cały czas 

aktywności zawodowej, wynika 

z szybkiego postępu we wprowa-

dzaniu nowych leków/postaci le-

ków, nowych strategii terapeutycz-

nych wielu chorób jak i wdrażania 

nowoczesnych metod diagnostyki 

laboratoryjnej. Studium Szkolenia 

Podyplomowego Wydziału Far-

maceutycznego ma akredytację na 

prowadzenie specjalizacji z farma-

cji aptecznej, a także z farmacji kli-

nicznej. Prowadzimy także kursy 

specjalizacyjne analityków medycz-

nych. Uruchomiliśmy 3-semestralne 

studia podyplomowe analityki me-

dycznej, środki na ten cel udało się 

pozyskać z Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. Obecnie kształcimy 

120 magistrów biologii, biotechno-

logii i chemii, którzy chcą uzyskać 

uprawnienia diagnosty laboratoryj-

nego. Dziekan wyraził przekonanie, 

że większość dzisiejszych absolwen-

tów będzie utrzymywać ścisłe kon-

takty z naszą Uczelnią, uczestnicząc 

w kursach szkolenia podyplomowe-

go, szkolenia ustawicznego i szkole-

nia specjalizacyjnego. 

Dziekan pogratulował absolwen-

tom osiągnięcia wyznaczonego celu 

– uzyskania dyplomu, tytułu zawo-

dowego magistra farmacji i magi-

stra analityki medycznej i zakończył 

swoje wystąpienie zaproszeniem „do 

zobaczenia niebawem na kursach 

specjalizacyjnych i kursach szkole-

nia podyplomowego”. 
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Miejsce Akademii Medycznej we Wrocławiu 

w rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” 

na 2010 rok

Arkadiusz Förster

W opublikowanym na począt-

ku maja rankingu edukacyjnym 

szkół wyższych organizowanym 

przez „Rzeczpospolitą” i „Per-

spektywy” w klasyfikacji ogólnej 

wszystkich uczelni, wrocław-

ska Akademia Medyczna spadła 

o pięć pozycji z 13 na 18 miej-

sce. Pierwszy raz w historii tego 

rankingu nasza Uczelnia wygra-

ła w jednym z sześciu głównych 

kryteriów, na podstawie których 

przyznaje się miejsca i zosta-

ła uznana za najlepszą uczelnię 

w Polsce pod względem warun-

ków studiowania.

Ranking szkół wyższych jest opar-

ty na sześciu głównych kryteriach, 

którymi są: prestiż, siła naukowa, 

publikacje naukowe, innowacyjność, 

warunki studiowania, umiędzynaro-

dowienie. Zwycięstwa w tych sześciu 

kryteriach podzieliły  między siebie 

tylko cztery uczelnie: Uniwersytet 

Warszawski, Uniwersytet Jagielloń-

ski, Politechnika Warszawska i Aka-

demia Medyczna we Wrocławiu, co 

niewątpliwie jest dużym sukcesem 

naszej uczelni. O ile jednak zwycię-

stwo w kryterium warunki studio-

wania napawa nas dumą, to spadek 

w klasyfi kacji ogólnej z 13 na 18 

miejsce w Polsce, wymaga kilku słów 

analizy i refl eksji.

Kiedy przyglądamy się szczegó-

łowym wynikom w poszczególnych 

kryteriach to pozycja wrocławskiej 

Akademii Medycznej w tegorocz-

nym rankingu jest następująca:

• siła naukowa (AM na 29 miejscu 

w Polsce), 

• publikacje naukowe (AM na 13 

miejscu w Polsce), 

• innowacyjność (AM na 14 miejscu 

w Polsce), 

• warunki studiowania (AM na 1 miej-

scu w Polsce), 

• umiędzynarodowienie (AM na 27 

miejscu w Polsce), 

• prestiż wśród pracodawców (nie 

ma AM w pierwszej 50 uczelni pu-

blicznych). 

Widać zatem wyraźnie, że moc-

ne strony naszej uczelni to warunki 

studiowania, publikacje naukowe 

i ich cytowania oraz innowacyjność. 

Wpływ na spadek w ogólnym rankin-

gu wrocławskiej Akademii Medycz-

nej miała natomiast relatywnie niska 

pozycja w kryteriach: siła nauko-

wa, umiędzynarodowienie i pres tiż 

wśród pracodawców. 

Kryterium prestiż wśród pracodaw-

ców, jak informują organizatorzy ran-

kingu, opiera się na profesjonalnym 

sondażu, przeprowadzonym wśród 

szefów polskich zakładów pracy. Nie-

stety, pracodawcy z ochrony zdrowia 

i opieki społecznej stanowią tylko 2% 

wszystkich respondentów automa-

tycznie więc uczelnie medyczne nie 

mogą zająć w tym kryterium wyso-

kich miejsc. Dotyczy to nie tylko Aka-

demii Medycznej we Wrocławiu, ale 

wszystkich medycznych szkół wyż-
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szych, których w związku z taką, a nie 

inną próbą respondentów w ogóle nie 

ma w pierwszej 50 rankingu.

Z całą pewnością natomiast moż-

na i należy się zastanawiać nad tym, 

dlaczego pod względem siły nauko-

wej nasza uczelnia zajęła dopiero 

29 miejsce, a pod względem umię-

dzynarodowienia 27 miejsce w Pol-

sce. To właśnie te dwa kryteria mia-

ły decydujące znaczenie dla spadku 

wrocławskiej Akademii Medycznej 

na 18 miejsce w ogólnym rankingu.

Na kryterium siła naukowa składa 

się aż 10 kryteriów szczegółowych. 

I choć w niektórych z nich nasza 

uczelnia wypadła dobrze lub bardzo 

dobrze (publikacje, nadane stopnie 

naukowe, ocena parametryczna), to 

w większości wynik jest po prostu 

przeciętny lub czasem nawet słaby 

(akredytacje, studia doktoranckie, 

cytowania, uprawnienia, liczebność 

kadry o najwyższych kwalifi kacjach, 

indeks Hirscha). 

Na kryterium umiędzynarodowie-

nie, w którym Akademia Medyczna 

we Wrocławiu także zajęła miejsce 

dość odległe, składa się 8 kryteriów 

szczegółowych. Wśród nich tylko 

pod względem liczby obcokrajow-

ców studiujących na AM wypadamy 

na tle innych uczelni dość dobrze. 

Pozostałe kryteria – studenci wy-

jeżdżający, studenci przyjeżdżający, 

programy w językach obcych, studiu-

jący w językach obcych, nauczyciele 

z zagranicy i szkoły letnie stawiają 

naszą uczelnię na dość odległych 

miejscach, czego wynikiem jest tylko 

27 miejsce w Polsce pod względem 

umiędzynarodowienia. 

Właśnie pod względem siły na-

ukowej oraz umiędzynarodowienia 

wrocławska Akademia Medyczna 

ma zatem najwięcej do zyskania w 

ciągu najbliższego roku. 

O sukcesie AM zdecydowało m.in. 

bardzo dużo punktów rankingo-

wych, jakie wrocławska Akademia 

Medyczna zdobyła za: publikacje 

naukowe, realizowane projekty ba-

dawcze, potencjał naukowy, rozwój 

kadry, wymianę studencką oraz do-

stępność dla studentów kadry wyso-

ko wykwalifi kowanej. 

Fakt, że wrocławska Akademia 

Medyczna znalazła się w gronie tych 

czterech uczelni, które wygrywały 

w poszczególnych kryteriach rankin-

gowych, to z pewnością bardzo duży 

sukces. Choć trochę osładza gorycz 

spadku z 13 na 18 miejsce w ogól-

nej klasyfi kacji uczelni publicznych 

w Polsce. Zwycięzcy poszczególnych 

kryteriów rankingu to: 

• prestiż wśród pracodawców – Poli-

technika Warszawska, 

• innowacyjność – Politechnika War-

szawska, 

• siła naukowa – Uniwersytet Jagiel-

loński, 

• publikacje naukowe i cytowania 

– Uniwersytet Jagielloński, 

• warunki studiowania – Akademia 

Medyczna we Wrocławiu, 

• umiędzynarodowienie – Uniwer-

sytet Warszawski.

Na kryterium warunki studiowa-

nia składa się: wysoko kwalifi kowa-

na kadra naukowa łatwo dostępna 

dla studentów, możliwość rozwijania 

zainteresowań w kołach naukowych, 

stowarzyszeniach i organizacjach 

studenckich, bogate zbiory biblio-

teczne: zarówno drukowane, jak 

i elektroniczne. Wszystkie powyższe 

czynniki mają decydujący wpływ na 

wybór uczelni przez kandydatów, jak 

też ocenę uczelni przez studentów. 

Najlepszą szkołą wyższą w Polsce 

pod tym względem w rankingu „Per-

spektyw” i „Rzeczpospolitej” na rok 

2010 została wrocławska Akademia 

Medyczna im. Piastów Śląskich. 

Poniżej wypowiedź rektora Akade-

mii Medycznej we Wrocławiu prof. dr. 

hab. Ryszard Andrzejaka, jakiej udzie-

lił organizatorom rankingu w związku 

ze zwycięstwem naszej uczelni pod 

względem warunków studiowania.
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Mówi prof. dr hab. Ryszard An-

drzejak:

Jakość procesu dydaktycznego 

i związana z tym dostępność kadry 

naukowej dla studentów zawsze 

była dla mnie niezwykle ważnym 

kryterium oceny jakości uczelni 

i warunków studiowania. Bez kadry 

naukowej nie można osiągnąć wyso-

kiego poziomu nauczania. Na łączną 

liczbę 5631 studentów (w tym 4526 

studiów stacjonarnych) studiujących 

na Akademii Medycznej we Wro-

cławiu przypada w przeliczeniu po-

nad 1000 pracowników naukowych. 

W Akademickim Centrum Klinicz-

nym przy ul. Borowskiej oddaliśmy 

do dyspozycji studentów w ostatnich 

latach 16 klinik, gdzie w nowoczes-

nych warunkach są prowadzone za-

jęcia dydaktyczne. Mamy podpisaną 

umowę z jedną z fi rm farmaceutycz-

nych, dzięki której studenci farmacji 

przemysłowej mogą uczestniczyć 

w zajęciach organizowanych w za-

kładzie pracy. Wszystko to robimy 

właśnie po to, by jakość studiowania 

w naszej uczelni była jak najwyższa 

i dlatego też zwycięstwo w kategorii 

„warunki studiowania” napawa nas 

wyjątkową dumą. Uczelnia jest prze-

cież dla studentów.

A warunki studiowania to także 

możliwość rozwijania zaintereso-

wań naukowych. W naszej uczelni 

aktywnie działają 122 koła naukowe, 

do których należy niemal co czwarty 

nasz student. W roku akademickim 

2008/2009 na studia zagraniczne 

w ramach programu Erasmus wy-

jechało 56 studentów. Na studia do 

naszej uczelni przyjechało 19 stu-

dentów obcokrajowców. Na prak-

tyki zagraniczne wyjechało 21 stu-

dentów. Przy Uczelni działa Chór 

Kameralny Akademii Medycznej, 

do którego należą studenci Aka-

demii Medycznej (35 osób), a nasi 

studenci należą także do Akademic-

kiego Zespołu Pieśni i Tańca „Jedli-

niok”, który koncertuje w krajach 

całego świata. Możemy też pochwa-

lić się naprawdę sporą liczbą miejsc 

w domach studenckich, dzięki cze-

mu nie ma bariery w studiowaniu u 

nas przez osoby spoza Wrocławia. 

W domach studenckich Akademii 

Medycznej mamy 923 miejsca, czy-

li na jedno miejsce przypada około 

pięciu osób.

Nasza uczelnia jest organizatorem 

Mistrzostw Polski Szkół Wyższych 

typu Uczelnie Medyczne. W zakoń-

czonej I edycji 2010 r. tych rozgry-

wek nasi studenci zdobyli III miejsce 

w punktacji generalnej.

 Nowoczesna, przestronna i dobrze 

wyposażona biblioteka akademicka 

to bardzo istotne i niezbędne ogni-

wo współczesnej uczelni. Biblioteka 

Akademii Medycznej we Wrocławiu 

to jedyna biblioteka medyczna w re-

gionie o tak dużym księgozbiorze 

i zasobie elektronicznej informacji 

medycznej. Pełni funkcję ogólno-

dostępnej biblioteki naukowej oraz 

ośrodka informacji naukowej. Ko-

rzystają z niej studenci, doktoran-

ci i pracownicy naukowi Akademii 

Medycznej, pracownicy i studenci 

innych uczelni wrocławskich, a tak-

że lekarze, pielęgniarki, farmaceuci 

oraz inni pracownicy sektora służby 

zdrowia z całego Dolnego Śląska. 

Dzięki nowoczesnym technologiom 

informatycznym jest możliwy szyb-

ki dostęp do własnych zbiorów oraz 

do elektronicznych źródeł infor-

macyjnych, baz bibliografi cznych, 

czasopism elektronicznych. Pra-

cownicy naukowi i studenci naszej 

uczelni mają dostęp do zasobów 

elektronicznych prenumerowanych 

przez naszą Bibliotekę ze wszystkich 

komputerów w sieci uczelni, w tym 

z 37 w jednostkach systemu biblio-

teczno-informacyjnego. Pracownicy 

naukowi oraz studenci studiów dok-

toranckich i kół naukowych mają 

dostęp do zasobów również z kom-

puterów domowych. Łączna liczba 

zbiorów drukowanych naszej biblio-

teki to ponad 280 tysięcy jednostek, 

a w 2009 roku nabyliśmy 3366 no-

wych pozycji.

Sonia z Akademickiego Zespołu Pieśni i Tańca „Jedliniok”
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Europejska Akademia Dermatologii i Wenerologii 
przyznała grant na restaurację kolekcji mulaży 

i księgozbioru biblioteki Katedry i Kliniki Dermatologii, 

Wenerologii i Alergologii AM we Wrocławiu

Rafał Białynicki-Birula, Eugeniusz Baran

Europejska Akademia Dermato-

logii i Wenerologii (European Aca-

demy of Dermatology and Venere-

ology, EADV) jest międzynarodową 

organizacją non-profi t zrzeszającą 

dermatologów z całej Europy. Dzię-

ki staraniom pracowników Katedry 

i Kliniki Dermatologii, Wenerologii 

i Alergologii AM we Wrocławiu za-

rząd EADV zainteresował się pro-

blemami kolekcji mulaży i księgo-

zbioru biblioteki naszej kliniki. Poza 

złożeniem stosownej aplikacji, bar-

dzo ważne były wystąpienia na zjaz-

dach europejskich organizowanych 

przez EADV, w których opierano się 

na materiałach zgromadzonych we 

wrocławskiej klinice. Na początku 

br. EADV przyznała pierwszy w swo-

jej historii grant na prace restaura-

cyjne. Suma 20 000 Euro pozwoli na 

kontynuowanie prac rozpoczętych 

już w 2005 r. Pragniemy podkreślić, 

że już w 2006 r. ukazał się w dwuję-

zycznej wersji po polsku i angielsku 

atlas na temat wrocławskiej kolekcji 

mulaży (Rafał Białynicki-Birula, Eu-

geniusz Baran, Tatiana Szymczak: 

Mulaże dermatologiczne. Atlas ko-
lekcji wrocławskiej – Dermatologic 
moulages: an atlas of the Wroclaw 
collection. Wrocław: Cornetis, 2006; 

108 s. ISBN 83-919540-2-1).

Projekt prac restauracyjnych

Kolekcja mulaży i zbiory biblio-

teki są unikatowe nie tylko w skali 

Polski, ale nawet w skali europej-

skiej czy światowej, należą bowiem 

do czołowych tego typu zbiorów 

obejmujących eksponaty z końca 

XIX i pierwszej połowy XX w. Bi-

bliotekę założono w 1877 r. i od tej 

pory regularnie gromadzono ma-

teriały naukowe. Najstarsze zbiory 

biblioteczne pochodzą z XVIII w. 

Kolekcja mulaży była tworzona 

równolegle, ostatni mulaż wykona-

no w 1937 r.

W ramach grantu EADV zaplano-

wano następujące prace:

1) dalsze katalogowanie zbioru bi-

blioteki,

2) prace restauratorskie najcenniej-

szych obiektów zbioru biblioteki,

3) skanowanie wybranych obiektów,

4) zbadanie stanu mulaży.

Osobą odpowiedzialną za prze-

bieg realizacji grantu jest dr Rafał 

Białynicki-Birula.  

Historia Katedry i Kliniki Der-

matologii, Wenerologii i Alergo-

logii AM we Wrocławiu

Wrocławska Klinika Dermatologii 

(Breslauer Universität Hautklinik) 

została otwarta dzięki staraniom 

Heinricha Köbnera (1838–1904) 

w 1877 r. Z powodów zdrowotnych 

musiał jednak opuścić Wrocław 

i w 1878 r. nowym kierownikiem 

został docent Oskar Simon (PD dr 

med.) (1845–1882). Albert Neisser 

(1855–1916) był pierwszym etato-

wym asystentem kliniki i należał 

do ulubionych uczniów Simona. 

Oskar Simon zmarł w 1882 r. Kie-

rował kliniką zaledwie 4 lata, ale 

przyczynił się do umocnienia ran-

gi dermatologii na Uniwersytecie 

Wrocławskim. Objęcie kliniki we 

Wrocławiu zaproponowano 27-let-

niemu Neisserowi, który propozy-

cję przyjął i jednocześnie otrzymał 

tytuł profesora nadzwyczajnego 

z zakresu dermatologii i wenero-

logii (Professor Extraordinarius). 

Miał na tyle mocną pozycję wśród 

lekarzy klinicystów we Wrocławiu 

i wśród władz berlińskich decydują-

cych o rozwoju nauk medycznych, 

że już w 1892 r. wrocławska Klinika 

Dermatologii i Wenerologii została 

umieszczona w nowym, niezależ-

nym, nowoczesnym budynku wybu-

dowanym w kompleksie budynków 

szpitala uniwersyteckiego (ryc. 1). 

Nowy budynek był przygotowany 

do pełnienia funkcji dydaktycznych 

(biblioteka i sala wykładowa dla 

98 słuchaczy), usługowych (95 łó-

żek) i naukowych (liczne laborato-

ria), dzięki zapewnieniu odpowied-

nich pomieszczeń umożliwiających 

Kolekcja mulaży 

i zbiory biblioteki 

są unikatowe 

nie tylko w skali Polski, 

ale nawet 

w skali europejskiej 

czy światowej

Najstarsze 

zbiory biblioteczne 

pochodzą z XVIII w. 

Kolekcja mulaży była 

tworzona równolegle, 

ostatni mulaż 

wykonano w 1937 r.
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realizację każdego z tych zadań. 

Plany budowlane były uzgadniane 

z profesorem Neisserem zarówno 

podczas projektowania, jak i na eta-

pie wykonawczym, kiedy nanoszo-

no liczne poprawki. 

Dzięki osobowości mistrza, jego 

pracowitości i zapałowi oraz dzięki 

wielu sukcesom naukowym ośrodek 

wrocławski szybko zyskał uznanie 

i zaczął być postrzegany jako wro-

cławska szkoła dermatologii. Profe-

sor Neisser gościł około 200 lekarzy 

jako asystentów, asystentów wizy-

tujących klinikę, stażystów i rezy-

dentów – 35 z nich zostało kierow-

nikami klinik uniwersyteckich lub 

ordynatorami oddziałów miejskich. 

Neisser przeszedł do historii jako 

odkrywca Neisseria gonorrhoeae 

(Neisser A: Über eine der Gonorr-
hoe eigentümliche Micrococcusform. 

Centralblatt Med. Wissenschaft, 

1879, 17, 497–500), współtwórca 

odczynu Wassermanna (Wasser-
mann-Neisser-Bruck Reaction 1906, 
Wassermann test, nontreponemal 
complement fi xing reaction) (Was-

sermann AP, Neisser A, Bruck C: 

Eine serodiagnostische Reaktion bei 
Syphilis. Deutsche Med. Wochen-

schr. 1906, 32: 745–746) oraz jako 

badacz zagadnień związanych z se-

rologią i leczeniem kiły, a także trą-

du. Skupienie się na zagadnieniach 

chorób wenerycznych sprawiło, że 

Neisser był uznanym autorytetem 

w tej dziedzinie. 

W 1916 r. prof. Albert Neisser 

zmarł, a nowym kierownikiem kli-

niki został wybitny dermatolog – Jo-

seph Jadassohn (1863–1936). Poza 

budynkiem centralnym pochodzą-

cym z 1892 r., w latach 1897–1924 

wykonano w kilku etapach dobu-

dowy, tworząc ostatecznie okazały 

kompleks (ryc. 2). W 1931 r. kierow-

nikiem został na 4 lata prof. Max 

Jessner (1887–1978), a w 1935 r. 

zarządzanie kliniką objął Heinrich 

Adolf Gottron (1890–1974), który 

pełnił obowiązki do 1945 r. 

Koniec II wojny światowej zamy-

ka pierwszy, niemiecki okres histo-

rii kliniki. Po wojnie spuściznę obję-

li profesorowie z Uniwersytetu Jana 

Kazimierza we Lwowie – z miasta, 

które musieli opuścić w wyniku 

układów wielkich mocarstw. Budy-

nek wrocławskiej kliniki nie ucier-

piał znacząco podczas działań wo-

jennych, udało się zachować bazę 

dydaktyczną. Również biblioteka 

i kolekcja mulaży przetrwały czas 

wojny w dość dobrym stanie. 

Przez pierwszy powojenny rok 

obowiązki kierownika kliniki pełnił 

dr Alfred Ettinger. Prof. Jan Lenarto-

wicz (1877–1959), który habilitował 

się we Lwowie i kierował lwowską 

kliniką, został nominowany w 1946 r. 

na stanowisko kierownika kliniki 

wrocławskiej, którą kierował przez 

3 lata (1946–1948). Jan Lenartowicz 

należał do ścisłej czołówki polskich 

dermatologów w okresie między-

wojennym. Następnie przez 13 lat, 

do 1961 r. kierował zespołem prof. 

Henryk Mierzecki (1891–1977), któ-

ry habilitował się w Krakowie. Prof. 

Henryk Mierzecki zajmował się za-

gadnieniami kosmetyki lekarskiej, 

w 1960 r. wydał aktualny do dzisiaj 

podręcznik: „Kosmetyka”. W latach 

1961–1977 kierował kliniką prof. 

Józef Kubicz (1906–1988), twórca 

wielu receptur preparatów dermato-

logicznych, w tym Linomagu®. 

Prof. Feliks Wąsik (1930–2002) 

kierował kliniką przez 15 lat (1977–

–2001), szkoląc z nauczycielską pasją 

młodych asystentów. Głównym jego 

zainteresowaniem była onkologia 

dermatologiczna, ale również lite-

Ryc. 1. Wykład w tzw. nowej sali wykładowej, początek XX wieku. 

W 1914 r. dobudowano tzw. dużą salę wykładową, 

a w tzw. nowej sali wykładowej urządzono Muzeum Mulaży

W 1892 r. wrocławska 

Klinika Dermatologii 

i Wenerologii 

została umieszczona 

w nowym, niezależnym, 

nowoczesnym budynku 

wybudowanym 

w kompleksie 

budynków szpitala 

uniwersyteckiego

Budynek wrocławskiej 

kliniki nie ucierpiał 

znacząco podczas 

działań wojennych. 

Również biblioteka 

i kolekcja mulaży 

przetrwały czas wojny 

w dość dobrym stanie 
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ratura i historia, w tym zagadnienia 

historii rozwoju dermatologii i oczy-

wiście historia kliniki wrocławskiej. 

Prof. Feliks Wąsik nawiązał kontakty 

z kliniką w Dreźnie, był pomysło-

dawcą popularyzacji wrocławskiej 

kolekcji mulaży. Liczba publikacji 

naukowych zwiększyła się od kilku 

rocznie w latach 50. XX wieku do kil-

kunastu w latach 60. i kilkudziesięciu 

w latach 80 i 90. ubiegłego stulecia. 

Dzięki inicjatywie prof. Feliksa Wą-

sika, prof. Eugeniusza Barana i prof. 

Jacka Szepietowskiego wydano kilka 

podręczników i „Atlas chorób skó-

ry” oraz założono dwa czasopisma 

naukowe: „Dermatologię Klinicz-

ną” oraz „Mikologię Lekarską”. Po 

1990 r. wielu asystentów kliniki od-

było miesięczne, a nierzadko roczne 

staże naukowo-szkoleniowe w wielu 

ośrodkach europejskich (m.in. Kilo-

nia, Edynburg, Perugia, Drezno, Fre-

iburg i/B, Monachium). 

Prof. Eugeniusz Baran został kie-

rownikiem kliniki 01.10.2001 r. 

W 2002 r. w celu upamiętnienia 

osiągnięć prof. Wąsika w onkolo-

gii dermatologicznej ustanowiono 

„Nagrodę im. prof. Feliksa Wąsika”, 

która jest przyznawana corocznie od 

Ryc. 2. Obecny wygląd Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

2003 r. za najlepszą pracę z onkolo-

gii dermatologicznej, opublikowaną 

przez polskiego badacza. Laureat 

wygłasza nagrodzoną pracę na po-

siedzeniu Oddziału Dolnośląskiego 

PTD. W 2010 r. nagrodę przyznano 

zespołowi z Poznania pod kierun-

kiem prof. Mariana Dmochowskiego 

za pracę nad zjawiskami przylegania 

komórek w raku podstawnokomór-

kowym skóry.

W 2005 r. ustanowiono Wykład 

im. Alberta Neissera (Albert Neisser 

Lecture), a do jego wygłoszenia są 

zapraszani raz w roku wybitni der-

matolodzy. Pierwszy wykład wygło-

sił prof. dr med. dr h.c. mult. Gerd 

Plewig, doktor honoris causa naszej 

Uczelni, a piąty wykład w 2009 r. – 

syn prof. Feliksa Wąsika – prof. Ma-

riusz Wąsik, pracujący od wielu lat 

w USA. W ostatnich latach klinika 

nawiązała wiele kontaktów, głównie 

z ośrodkami z Niemiec i Wielkiej 

Brytanii. Największe zainteresowa-

nie współpracą okazał prof. Gerd 

Plewig, kierownik Kliniki Derma-

tologii w Monachium. Współpracę 

kontynuuje obecny kierownik kli-

niki w Monachium – prof. Th omas 

Ruzicka. Akademia Medyczna we 

Wrocławiu na wniosek kierownika 

Kliniki Dermatologii, Wenerologii 

i Alergologii we Wrocławiu w uzna-

niu osiągnięć naukowych i zasług 

w tworzeniu klimatu współpracy 

nadała w kwietniu 2005 r. prof. dr. 

med. dr h.c. Gerdowi Plewigowi ty-

tuł doktora honoris causa. Według 

naszych informacji jest to pierwszy 

taki tytuł przyznany przez polską 

uczelnię dermatologowi. 

Analizując tylko okres po 2000 r. 

pracownicy Katedry i Kliniki uczest-

niczyli w blisko 100 krajowych i za-

granicznych zjazdach, konferencjach 

i sympozjach naukowych, na któ-

rych wygłaszali liczne referaty oraz 

opublikowali doniesienia plakatowe. 

Katedra była organizatorem ogól-

nopolskiego zjazdu – XXVII Zjazdu 

PTD (Wrocław, 2001) oraz dwóch 

zjazdów międzynarodowych: 10th 

Congress of the European Confede-

ration of Medical Mycology (Wro-

cław, 2004) oraz 12th Congress of the 

European Society for Dermatology 

and Venereology – ESDaP (Wrocław  

2007), a w 2005 r. zorganizowano 

międzynarodowe sympozjum: Th e 

150th Anniversary of Albert Neisser 

Birth (Wrocław, 2005).
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„Strategia Rozwoju Uczelni na lata 2009–2020” 

przyjęta przez Senat 

Mariola Dwornikowska

Senat Akademii Medycznej we 

Wrocławiu pod przewodnictwem 

JM Rektora prof. dr. hab. Ryszarda 

Andrzejaka przyjął jednogłośnie do 

realizacji „Strategię Rozwoju Uczel-

ni na lata 2009–2020”. 

Wdrażanie nowoczesnych metod 

zarządzania strategicznego (w tym 

procesowego i projektowego po-

dejścia do zarządzania Uczelnią) 

formalnie rozpoczęło się na Aka-

demii Medycznej we Wrocławiu 

w lipcu 2009 r., przez wyznaczenie 

Pełnomocnika ds. wdrożenia za-

rządzania strategicznego oraz po-

wołanie – Zarządzeniem Rektora 

nr 52/XIV R/2009 dnia 16 lipca 

2009 r., Zespołu ds. opracowania 

analizy strategicznej. 

Zadanie powierzone do realiza-

cji Zespołowi koncentrowało się na 

przygotowaniu w ciągu 50 dni pracy, 

w czasie 8 roboczych spotkań, pro-

jektu dokumentu „Strategia Rozwoju 

Uczelni na lata 2009–2020”. Na po-

trzeby stworzenia „Strategii…” prze-

analizowano ponad 27 dokumentów 

strategicznych, dokonano analizy 

4 obszarów funkcjonowania Uczelni, 

co pozwoliło na sformułowanie wizji 

i misji Uczelni. Wizję i misję Uczel-

ni oparto na 4 strategicznych celach, 

których osiągnięcia można było 

oczekiwać przez realizację 21 celów 

operacyjnych i 142 zadań.

Projekt powstałego dokumentu 

został poddany ogólnouczelnianej 

debacie, konsultacjom eksperckim 

oraz opinii Rad Wydziałów. W wy-

niku konsultacji, uwag i dalszych 

prac nad dokumentem, ostateczny 

dokument „Strategii Rozwoju Uczel-

ni na lata 2009–2020” zawiera cztery 

części:

1. Strategia Rozwoju Uczelni na lata 

2009–2020 Akademii Medycznej 

we Wrocławiu – dokument zasad-

niczy, zawierający: 

a) wprowadzenie do Strategii,

b) zarys historyczny,

c) wizja przyszłości Uczelni i jej 

misja,

d) naczelne wartości,

e) cele strategiczne,

f ) mapa strategii,

g) wykaz pojęć, 

h) podsumowanie;

2. Zarządzanie strategiczne – meto-

dyka prac nad strategią;

3. Planowanie strategiczne – analiza 

strategiczna;

4. Kaskadowanie celów – cele opera-

cyjne, odpowiedzialność i fi nan-

sowanie.

Przyjęcie w dniu 26 kwietnia br. 

przez Senat Akademii Medycznej 

„Strategii Rozwoju Uczelni na lata 

2009–2020” implikuje konieczność 

przeprowadzenia zmian w dotych-

czasowym sposobie realizowania 

zadań oraz zainicjowania same-

go procesu zarządzania zmianą. 

Zmiany te mają charakter strate-

giczny i polegają na ewolucyjnym 

przeobrażaniu dotychczasowego, 

funkcjonalnego modelu zarządza-

nia Uczelnią w model docelowy: 

procesowy, systemowy, synergiczny 

i kooperacyjny, mający podstawy w 

nowoczesnych trendach zarządza-

nia organizacjami.

Powstanie dokumentu „Strategia…” 

nie byłoby możliwe bez systematycz-

nej i wielopłaszczyznowej współpra-

cy jednostek organizacyjnych AM 

oraz wsparcia całego procesu przez 

Władze Uczelni. Należy bowiem pa-

miętać, że podniesienie dojrzałości 

zarządzania Uczelnią jest nieustan-

nie warunkowane wspólnym wysił-

kiem pracowników wszystkich jed-

nostek organizacyjnych Uczelni. 

Podsumowując, całemu Zespoło-

wi, Władzom Uczelni oraz wszyst-

kim zaangażowanym w ten proces 

za wsparcie i pomoc pragnę w tym 

miejscu jeszcze raz serdecznie po-

dziękować.

Projekt powstałego 

dokumentu został 

poddany ogólnouczel-

nianej debacie, 

konsultacjom eksperc-

kim oraz opinii 

Rad Wydziałów

Przyjęcie przez Senat 

Akademii Medycznej 

„Strategii Rozwoju 

Uczelni 

na lata 2009–2020” 

implikuje konieczność 

przeprowadzenia zmian 

w dotychczasowym 

sposobie 

realizowania zadań
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Trzy „Magnolie” 

dla studentek farmacji

Adam Zadrzywilski

Po raz siódmy rozdano nagrody 

w konkursie „Wrocławska Magno-

lia”. W tegorocznej edycji nagrodzono 

15 najlepszych prac. Trzy z nich, w kate-

gorii „Społeczne aspekty ochrony zdro-

wia i środowiska”, otrzymały studentki 

Wydziału Farmaceutycznego naszej 

Akademii – Kamila Poteralska, Alicja 

Szulakowska i Małgorzata Darul.

„Wrocławska Magnolia” to konkurs 

adresowany do wrocławskich studen-

tów, którzy w swoich magisterskich 

pracach dyplomowych podejmują 

problematykę ochrony środowiska. 

Celem tego konkursu jest populary-

zacja wiedzy na temat ochrony śro-

dowiska naturalnego oraz zachęcenie 

wrocławskich studentów wszystkich 

wyższych uczelni do podejmowania, 

nie tylko w pracach dyplomowych, 

interesujących pomysłów oraz róż-

nego rodzaju rozwiązań, które są 

związane z zagospodarowaniem te-

renów zielonych we Wrocławiu.

Do konkursu można zgłaszać pra-

ce w pięciu kategoriach:

• przyrodnicze – analizy i inwenta-

ryzacje środowiska przyrodnicze-

go, badania ekologiczne; 

• projektowo-planistyczne – archi-

tektura krajobrazu, oceny oddzia-

ływania na środowisko; 

• technologiczno-inżynierskie – za-

gadnienia techniczne, projekty 

urządzeń i technologii z zakresu 

ochrony środowiska; 

• społeczne aspekty ochrony zdro-

wia i środowiska – wpływ zanie-

czyszczeń środowiska na zdrowie 

ludzi, zdrowe żywienie; 

• ekonomiczna – fi nansowanie 

ochrony środowiska, analizy eko-

nomiczne.

Organizatorem konkursu „Wro-

cławska Magnolia” jest Prezydent 

Wrocławia Rafał Dutkiewicz. 

Podczas uroczystości wręczenia na-

gród, która 10 maja odbyła się w sce-

nerii Ogrodu Botanicznego, opie-

kunom naszych laureatek wręczono 

listy gratulacyjne Prezydenta Dutkie-

wicza. Otrzymali je prof. dr hab. Hali-

na Milnerowicz i dr Rafał Ilow.

Streszczenie pracy magisterskiej 
Kamili Poteralskiej pt. 

„Wpływ palenia papierosów 
podczas ciąży na zmiany stężenia 

kadmu, cynku, miedzi, ołowiu, 
metalotioneiny i kotyniny 

we krwi matki i płodu”
Palenie papierosów przez ciężarne 

kobiety jest jednym z wielu nało-

gów, mogących niekorzystnie wpły-

wać na przebieg ciąży oraz rozwój 

płodu. Zarówno czynne, jak i bier-

ne palenie przyczynia się do wielu 

nieprawidłowości ciąży, takich jak: 

poronienia, przedwczesne pęknięcie 

pęcherza płodowego, odpływanie 

wód płodowych, łożysko przodują-

ce, wewnątrzmaciczne zahamowa-

nie wzrostu płodu oraz zmniejszenie 

masy urodzeniowej noworodka.

Narażenie na dym tytoniowy moż-

na sprawdzić, oznaczając stężenie 

kotyniny we krwi kobiet ciężarnych, 

które jest wprost proporcjonalne 

do ilości wchłoniętej nikotyny, jej 

metabolizmu oraz eliminacji z krą-

żenia. Obecność kotyniny we krwi 

pępowinowej świadczy o narażeniu 

płodu na toksyczne związki wcho-

dzące w skład dymu tytoniowego. 

Kotynina powoduje obkurczenie na-

czyń krwionośnych, pępowinowych, 

spowalniając krążenie matka–płód. 

Zmniejszona ilość tlenu i substan-

cji odżywczych, przyczynia się do 

wewnątrzmacicznego zahamowania 

wzrostu płodu. 

Substancje szkodliwe wchodzące 

w skład dymu tytoniowego, m.in. 
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metale ciężkie, takie jak kadm i ołów, 

dostające się do organizmu matki, 

ingerują w funkcje i strukturę łoży-

ska, wywierając toksyczny wpływ na 

rozwój jaja płodowego. U palących 

kobiet wzrasta ich stężenie w okresie 

rozwoju ciąży, co przyczynia się do 

obniżenia aktywności metabolicznej 

pierwiastków niezbędnych do roz-

woju płodu takich, jak cynk i miedź. 

Kadm o działaniu nefrotoksycznym 

kumuluje się w łożysku, a ołów, któ-

ry ma działanie neurotoksyczne z ła-

twością przenika barierę łożyskową. 

Mniejsze stężenie kadmu we krwi 

pępowinowej świadczy o istnieniu 

bariery łożyskowej, natomiast mniej-

sze stężenie miedzi o niedostatecz-

nym transporcie tego pierwiastka 

z krążenia matki do płodu. 

Metalotioneina odgrywa ważną 

rolę w detoksykacji metali toksycz-

nych np. kadmu, oraz transporcie 

metali niezbędnych do prawidło-

wego rozwoju płodu takich, jak 

miedź i cynk. Białko to wykazuje po-

winowactwo do tych pierwiastków, 

a obecność każdego z nich wpływa 

na indukcję syntezy metalotioneiny. 

Odpowiedzią komórek organizmu 

na intoksykację Cd jest indukcja ge-

nów metalotioneiny. 

Stężenie tego niskocząsteczkowe-

go białka zwiększa się w okresie ciąży 

u kobiet z hipotrofi ą zarówno w oso-

czu, jak i lizacie erytrocytarnym i jest 

o wiele wyższe niż u kobiet w ciąży 

o przebiegu fi zjologicznym, niepalą-

cych papierosów. Innymi czynnika-

mi przyczyniającymi się do indukcji 

syntezy oraz wzrostu stężenia me-

talotioneiny w komórkach są także 

cytokiny, glikokortykoidy oraz środ-

ki farmakologiczne. Pięcio-, a nawet 

dziesięciokrotny wzrost syntezy MT 

może wywołać stresy fi zyczne.

Streszczenie pracy magisterskiej 
Alicji Szulakowskiej pt. 
„Zażywanie marihuany 

przez młodzież szkół średnich 
i uczelni wyższych w Polsce i USA”

Jednym z najczęściej stosowanych 

na świecie narkotyków jest marihu-

ana. Jak podaje SAMHSA, do sięga-

nia po nią w 2006 roku przyznawało 

się blisko 74% Amerykanów, stosują-

cych narkotyki. Większość z nich po 

raz pierwszy zapaliła „jointa”, mając 

mniej niż 18 lat. Ocenia się, że pro-

blem stosowania marihuany nasila 

się z każdym rokiem również w Pol-

sce i dlatego wymaga ciągłego moni-

torowania.

Celem pracy jest określenie odset-

ka młodych wrocławian, Polaków 

i Amerykanów, sięgających po ma-

rihuanę, ustalenie motywów ich po-

stępowania, ocena wiedzy uczniów 

szkół średnich i studentów na temat 

tego narkotyku i jego działania oraz 

wyłonienie wiarygodnych, według 

młodzieży, źródeł informacji o tej 

używce.

Autorska, anonimowa ankieta jest 

głównym narzędziem prowadzonych 

badań, którymi objęto 2221 respon-

dentów – 927 z Wrocławia, 1088 z in-

nych terenów Polski, 206 z USA. 

Spośród wszystkich uzyskanych 

wyników na uwagę zasługują po-

niższe wartości: 46,60% wszystkich 

ankietowanych przyznało, że przy-

najmniej raz w życiu spróbowało 

marihuany, a średni wiek wypa-

lenia „pierwszego jointa” wyniósł 

odpowiednio: Wrocław – 15,95, 

Polska – 16,43, USA – 14,23 roku. 

Najważniejszą przyczyną sięgnię-

cia po marihuanę wśród wszystkich 

respondentów była ciekawość. Po 

marihuanę nieco częściej sięga-

li mężczyźni; w Polsce mieszkańcy 

miast powyżej 50 tys. mieszkańców, 

a w USA przedmieść dużych miast 

oraz studenci. Ponad 60% osób, sto-

sujących marihuanę sięga po nią 

„raz na jakiś czas” za przyczynę po-

dając chęć rozrywki. Gdyby marihu-

ana została zalegalizowana, to wśród 

badanych niepalących sięgnąłby po 

nią co piąty ankietowany. Polacy 

odznaczają się mniejszą wiedzą na 

temat marihuany niż ich rówieśnicy 

z USA. W obu grupach zauważa się 

mały wskaźnik zaufania do informa-

cji o marihuanie, pochodzących ze 

źródeł państwowych (strony rządo-

we, szkoła), co sugeruje konieczność 

zmian w prowadzeniu polityki anty-

narkotykowej. Młodzi ludzie swoją 

wiedzę o „trawce” czerpią ze stron 

internetowych, osób prywatnych 

oraz telewizji.

Zauważa się istnienie wielu różnic 

między odpowiedziami udzielanymi 

przez młodych Polaków i Ameryka-

nów. Najważniejsza z nich dotyczy 

samego zażywania marihuany, do 

którego przyznaje się więcej Amery-

kanów niż wrocławian czy Polaków. 

Jednak biorąc pod uwagę obserwo-

waną tendencję wzrostową w uży-

waniu narkotyków, można przypusz-

czać, że w przyszłości ta różnica się 

zmniejszy. Porównując odpowiedzi 

wrocławian i mieszkańców innych 

rejonów naszego kraju zauważa się 

duży stopień podobieństwa, dzię-
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ki czemu w przyszłości grupa wro-

cławska może zostać uznana jako 

reprezentatywna dla całego kraju. 

Streszczenie pracy magisterskiej 
mgr Małgorzaty Darul pt. 
„Ocena sposobu żywienia 

i występowania czynników ryzyka 
chorób sercowo-naczyniowych 

w populacji 50-letnich 
wrocławian w 2008 roku” 

Choroby sercowo-naczyniowe są 

główną przyczyną śmierci w Euro-

pie. Ryzyko zachorowania można 

zmniejszyć, nawet jeśli działania 

prewencyjne są wdrażane późno, 

już po wystąpieniu klinicznych ob-

jawów choroby. Postępowanie pro-

fi laktyczne polega przede wszystkim 

na zmniejszaniu liczby czynników 

ryzyka, które można modyfi kować, 

a podstawą działania jest przestrze-

ganie odpowiedniej diety i zmiany 

trybu życia. Celem pracy była ocena 

sposobu żywienia i występowania 

czynników ryzyka chorób sercowo-

-naczyniowych w populacji 50-let-

nich wrocławian w 2008 roku. 

Badaną populację stanowili 50-let-

ni mieszkańcy Wrocławia, którzy 

w 2008 r. wzięli udział w Programie 

Profi laktyki Chorób Sercowo-Naczy-

niowych (PPCSN). Sposób żywienia 

oraz występowanie czynników ryzy-

ka chorób układu krążenia oceniono 

u 879 kobiet oraz u 641 mężczyzn, 

posługując się metodą wywiadu ży-

wieniowego. Do oceny statystycznej 

wykorzystano program STATISTI-

CA 8.0. W badanej populacji stwier-

dzono wiele błędów żywieniowych. 

Obejmowały one: zbyt małą wartość 

energetyczną diety, niewystarcza-

jący udział energii w diecie pocho-

dzący z węglowodanów, zbyt duży 

zaś z tłuszczów, za małe spożycie 

jedno- i wielonienasyconych kwa-

sów tłuszczowych, za dużą podaż 

nasyconych kwasów tłuszczowych 

oraz niedostateczne spożycie błon-

nika. W grupie mężczyzn stwierdzo-

no przekroczoną wartość graniczną 

w podaży cholesterolu. Dieta więk-

szości kobiet i mężczyzn była po-

nadto aterogenna. 

Najczęściej występującymi czynni-

kami ryzyka chorób układu krążenia, 

zarówno wśród kobiet, jak i męż-

czyzn, były: zbyt duży odsetek ener-

gii w diecie pochodzący z tłuszczów 

oraz zbyt duże stężenie cholesterolu 

całkowitego we krwi. Badając kore-

lacje między parametrami bioche-

micznymi a antropometrycznymi 

wykazano, że czynniki ryzyka chorób 

układu krążenia są ze sobą powiąza-

ne i wzajemnie na siebie wpływają, 

przez co bardzo często występują 

łącznie. Zwiększa to ogólne ryzyko 

występowania chorób sercowo-na-

czyniowych w badanej grupie. 

Analizując wyniki otrzymane w ba-

daniu stwierdzono występowanie 

w populacji 50-latków wielu czynni-

ków ryzyka chorób sercowo-naczy-

niowych. Dotyczyły one sposobu ży-

wienia, stylu życia, nieprawidłowych 

wartości wskaźników biochemicz-

nych i antropometrycznych. Uzy-

skane wyniki ukazują konieczność 

propagowania zdrowych nawyków 

żywieniowych i edukacji społeczeń-

stwa z zakresu metod zapobiegania 

chorób serowo-naczyniowych.
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Czym skorupka za młodu nasiąknie…

Katarzyna Jawna

„Młoda Farmacja”

Jak kwiaty na wiosnę, tak opieka 

farmaceutyczna w Polsce powoli 

rozkwita. Nie możemy się jeszcze 

równać z Europą Zachodnią, ale wie-

loletnie działania w celu promocji 

tego zagadnienia odnoszą pożądany 

skutek. Na wszystkich Wydziałach 

Farmaceutycznych do programu 

studiów został wprowadzony przed-

miot o tej nazwie. Na rynku wydaw-

niczym można znaleźć wiele war-

tościowych pozycji książkowych, 

a w gazetach – ciekawe artykuły na 

ten temat. Jednak wciąż czuć niedo-

syt z powodu tak małej liczby aptek, 

w których jest ona realizowana. Sy-

tuacja ta z pewnością będzie się po-

woli zmieniać, ponieważ studenci 

są bardzo zainteresowani tematem 

opieki farmaceutycznej. Niejedno-

krotnie słychać głosy, iż chcieliby 

wykorzystać swoją szeroką wiedzę 

i umiejętności zdobyte podczas stu-

diów w praktyce, w szczególności 

podczas rozmowy z pacjentem. Po-

twierdzeniem tego może być fakt, że 

9 kwietnia odbył się już III Ogólno-

polski Konkurs Opieki Farmaceu-

tycznej, który w tym roku zorgani-

zowała Sekcja Studencka Polskiego 

Towarzystwa Farmaceutycznego – 

Młoda Farmacja Wrocław.

Patronat honorowy nad konkur-

sem objęli: dziekan Wydziału Far-

maceutycznego z Oddziałem Anali-

tyki Medycznej – dr hab. Kazimierz 

Gąsiorowski, prof. nadzw. oraz pre-

zes Polskiego Towarzystwa Farma-

ceutycznego – prof. dr hab. Janusz 

Pluta. Patronat merytoryczny objęły 

Katedra i Zakład Technologii Posta-

ci Leku Wydziału Farmaceutycznego 

oraz Dolnośląska Izba Aptekarska.

W piątkowy poranek w budynku 

Wydziału Farmaceutycznego przy 

ulicy Grodzkiej 9, nieopodal wartko 

płynącej Odry, prace szły pełną parą. 

W końcu niecodziennie zdarza się 

gościć tyle znamienitych osobistości 

oraz studentów farmacji z całej Polski. 

Świadczy o tym udział aż czternastu 

dwuosobowych drużyn z Bydgosz-

czy, Gdańska, Krakowa, Poznania, 

Warszawy oraz Wrocławia. 

Pierwszy, pisemny etap konkur-

su rozpoczął się o godzinie 10:00 

w dwóch salach komputerowych. 

Drużyny miały za zadanie zmierzyć 

się z trudnym przypadkiem dotyczą-

cym nadciśnienia tętniczego. Przy-

szli magistrowie musieli zapropo-

nować plan opieki farmaceutycznej, 

określić cele terapii, zidentyfi kować 

rzeczywiste i potencjalne problemy 

lekowe oraz przedstawić ich roz-

wiązanie. Ponadto, zwięźle odpo-

wiadając na zadane pytania, mieli 

poinformować pacjentkę o zasadach 

prawidłowego przyjmowania prze-

pisanych leków. Czas trwania czę-

ści pisemnej został ograniczony do 

30 minut. Drużyny miały do dyspo-

zycji materiały pomocnicze, takie jak 

Pharmindex oraz Leki Współczesnej 

Terapii, a także dostęp do interneto-

wych baz danych.

Po niemałym wysiłku umysło-

wym uczestnicy udali się na słodki 

poczęstunek, aby zregenerować siły 

przed następnym etapem. W tym 

czasie prace były sprawdzane przez 

Jury konkursu w następującym skła-

dzie: prodziekan ds. Studentów oraz 

kierownik Katedry i Zakładu Bro-

matologii i Dietetyki Wydziału Far-

maceutycznego we Wrocławiu – dr 

hab. Halina Grajeta, prof. nadzw., 

prodziekan ds. Nauki oraz kierow-

nik Katedry i Zakładu Farmakologii 

Klinicznej Wydziału Farmaceutycz-

nego we Wrocławiu – dr hab. Anna 

Wiela-Hojeńska, prof. nadzw., prze-

wodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji 
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Opieki Farmaceutycznej Polskiego 

Towarzystwa Farmaceutycznego, 

p.o. kierownik Pracowni Farmako-

epidemiologii i Farmakoekonomiki 

Wydziału Farmaceutycznego Colle-

gium Medicum Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego – dr Agnieszka Skowron, 

wiceprzewodnicząca Ogólnopol-

skiej Sekcji Opieki Farmaceutycznej 

Polskiego Towarzystwa Farmaceu-

tycznego, asystentka w Katedrze 

i Zakładzie Technologii Postaci Leku 

Wydziału Farmaceutycznego we 

Wrocławiu – dr Bożena Karolewicz, 

kierownik Apteki Akademickiego 

Szpitala Klinicznego im. Jana Mi-

kulicza-Radeckiego we Wrocławiu 

oraz konsultant wojewódzki z za-

kresu farmacji aptecznej dla woje-

wództwa dolnośląskiego – mgr Olga 

Fedorowicz. 

Zadanie, jakie członkinie Jury mia-

ły przed sobą, nie było łatwe. Wszyst-

kie prace prezentowały wyrównany, 

wysoki poziom, a do fi nału konkursu 

mogły przejść tylko trzy najlepsze 

drużyny. Z największą liczbą punk-

tów zakwalifi kowały się studentki 

naszej Uczelni – Agnieszka Ga-

łuszka i Monika Kopacka, z drugim 

wynikiem studentki z Uniwersytetu 

Medycznego w Poznaniu – Paulina 

Biskupska oraz Małgorzata Hamera, 

natomiast z trzecim – Joanna Gu-

zińska i Anna Kornelak z Collegium 

Medicum w Bydgoszczy.

Po ofi cjalnym rozpoczęciu kon-

kursu i przywitaniu wszystkich osób 

zgromadzonych na sali, głos zabrali 

zaproszeni goście honorowi – władze 

dziekańskie Wydziału Farmaceutycz-

nego z Oddziałem Analityki Medycz-

nej, prezes Polskiego Towarzystwa 

Farmaceutycznego oraz prezes Dol-

nośląskiej Izby Aptekarskiej. Następ-

nie dr Agnieszka Skowron, niekwe-

stionowany autorytet w dziedzinie 

opieki farmaceutycznej, przedstawiła 

prezentację: „Wprowadzenie do opie-

ki farmaceutycznej”.

W końcu nadszedł czas na długo wy-

czekiwany przez wszystkich moment 

– część fi nałową konkursu. Każda 

z drużyn zmierzyła się z dwoma pro-

blemami, z którymi mogą spotkać się 

na co dzień w aptece. Uczestnicy mieli 

maksymalnie 10 minut na odegranie 

każdej ze scenek. Pierwsza z nich do-

tyczyła farmakoterapii dziecka cho-

rego na astmę. W rolę dociekliwego 

pacjenta, który przyszedł do naszej 

apteki, wcielił się asystent z Katedry 

i Zakładu Chemii Analitycznej – dr 

Igor Mucha. W tym przypadku nale-

żało wykazać się znajomością leków 

przeciwastmatycznych i sposobów 

ich podania oraz zaproponować od-

powiednie urządzenie do inhalacji 

dla małego dziecka. Konieczne było 

ponadto poinstruowanie pacjenta jak 

obsługiwać nebulizator. W drugim 

zadaniu studenci zmierzyli się z pro-

blemami pacjentki chorej na cukrzycę 

typu 2. Znakomicie wcieliła się w tę 

rolę asystentka z Katedry i Zakładu 

Technologii Postaci Leku mgr Anna 

Pawlik-Gałczyńska. Finał był bardzo 

emocjonujący, a nasi pacjenci zebrali 

gromkie brawa od publiczności. Po 

jego zakończeniu Jury udało się na 

naradę, aby wyłonić zwycięską dru-

żynę, a goście zostali zaproszeni na 

przerwę kawową.

Po przerwie nadszedł czas na kolej-

ne wykłady. Pierwszy, na temat „Opie-

ki farmaceutycznej w leczeniu astmy” 

poprowadziła dr Bożena Karolewicz. 

Następnie zabrał głos prezes Dolno-

śląskiej Izby Aptekarskiej – mgr Piotr 

Bohater, który przekazał zgromadzo-
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nym informacje o opiece farmaceu-

tycznej w innych krajach Europy.

W końcu nadszedł czas na długo 

oczekiwane wyniki fi nału. III Ogól-

nopolski Konkurs Opieki Farma-

ceutycznej wygrały studentki V roku 

Wydziału Farmaceutycznego Aka-

demii Medycznej we Wrocławiu – 

Agnieszka Gałuszka oraz Monika 

Kopacka. Drugie miejsce przyznano 

drużynie z Poznania, trzecie miejsce 

natomiast zajęła drużyna z Bydgosz-

czy. Na zakończenie prodziekan ds. 

Studentów dr hab. Halina Grajeta, 

prof. nadzw. wręczyła wszystkim 

uczestnikom certyfi katy oraz upo-

minki. Dyplomy i nagrody rzeczowe 

otrzymali laureaci trzech pierwszych 

miejsc. Następnie przewodniczący 

Młodej Farmacji Wrocław – Andrzej 

Herbuś oraz wiceprzewodnicząca 

– Katarzyna Jawna wręczyli kwiaty 

wykładowcom oraz Jury konkursu, 

a także złożyli podziękowania i ofi -

cjalnie zakończyli konkurs.

Uczestnictwo w takim konkursie 

z pewnością rozwija w przyszłym 

farmaceucie umiejętność wykorzys-

tania wiedzy teoretycznej podczas 

rozmowy z pacjentem. Jest ponadto 

cennym doświadczeniem w przy-

szłej pracy w aptece i przygotowuje 

do fachowej opieki farmaceutycznej. 

Dlatego już nie mogę doczekać się 

następnej edycji konkursu – prze-

cież Wrocław będzie musiał bronić 

zdobytego tytułu. Już dziś wiem, że 

nie będzie to łatwe w odniesieniu do 

wysokiego poziomu wiedzy, jaki za-

prezentowali w tym roku uczestnicy 

z innych uczelni. Nie mniej jednak 

motywuje to do pogłębiania naszej 

wiedzy, co z pewnością będzie ko-

rzystne dla naszych przyszłych pa-

cjentów i dla nas samych.

Na koniec chciałabym jeszcze raz 

podziękować osobom, bez których po-

mocy i wsparcia konkurs nie mógłby 

się odbyć. W szczególności prezesowi 

Zarządu Stowarzyszenia Studentów 

i Absolwentów Uczelni Medycznych 

„FORUM MEDICUM” mgr. Arturowi 

Owczarkowi oraz dr Bożenie Karole-

wicz, która była autorką całej meryto-

rycznej strony konkursu.

Wszystkich zainteresowanych 

opieką farmaceutyczną serdecznie 

zapraszam na stronę internetową 

Młodej Farmacji we Wrocławiu, 

gdzie są umieszczone zadania, z któ-

rymi zmierzyli się uczestnicy kon-

kursu wraz ze schematami rozwią-

zań – http://www.farma.topus.pl
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Studencki Nobel 2010

Adam Zadrzywilski

20 maja w sali Oratorium Maria-

num Uniwersytetu Wrocławskiego 

odbyły się eliminacje wojewódzkie 

konkursu „Studencki Nobel 2010 – 

Twoja szansa na sukces”. W gronie 

wyłonionych na wrocławskich uczel-

niach 6 przedstawicieli znalazło się 

dwóch studentów z Akademii Me-

dycznej: Marcin Walków – wyróż-

nienie AM, Christopher Kobierzycki 

– laureat uczelniany AM.

W konkursie, na szczeblu central-

nym, będzie brał udział Krzysztof 

Wojewodzic z Uniwersytetu Wro-

cławskiego.

Celem konkursu na najlepszego 

studenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

który organizuje NZS, jest wyłania-

nie, promowanie oraz nagradzanie 

studentów wyróżniających się po-

nadprzeciętną wiedzą, działalnością 

naukową i społeczną. Wrocławska 

edycja konkursu odbywała się pod 

honorowym patronatem Prezydenta 

Miasta Rafała Dutkiewicza, a także 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskie-

go prof. Marka Bojarskiego, Rektora 

Uniwersytetu Ekonomicznego prof. 

Bogusława Fiedora oraz Rektora Aka-

demii Medycznej prof. Ryszarda An-

drzejaka. W jury konkursu zasiadła 

prorektor ds. rozwoju naszej uczelni 

prof. dr hab. Halina Milnerowicz.
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75 mln złotych na e-Zdrowie dla Wrocławskiego 

Medycznego Parku Naukowo-Technologicznego

Arkadiusz Förster

Zarząd Wrocławskiego Medycz-

nego Parku Naukowo-Technolo-

gicznego, którego większościo-

wym udziałowcem jest Akademia 

Medyczna we Wrocławiu i przed-

stawiciele Polskiej Agencji Roz-

woju Przedsiębiorczości SA 

w Warszawie uroczyście podpi-

sali 14 maja 2010 roku w sali Se-

natu Akademii Medycznej umo-

wę o dofi nansowaniu projektu: 

„Utworzenie ogólnopolskiego 

ośrodka innowacji i transferu 

technologii z zakresu e-Zdrowie”. 

Dokładna wartość projektu to 

74 940 000,00 zł.

W obecności JM Rektora Akade-

mii Medycznej we Wrocławiu prof. 

dr. hab. Ryszarda Andrzejaka oraz 

mediów umowę uroczyście podpisali 

członkowie zarządu Wrocławskiego 

Medycznego Parku Naukowo-Tech-

nologicznego (Wojciech Homola, 

Grzegorz Krzos oraz Przemysław 

Klonowski). Ze strony Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo-

ści SA w Warszawie w uroczystości 

wzięli udział Aneta Wilmańska – wi-

ceprezes PARP, Berenika Marciniec 

– zastępca dyrektora Zespołu Infra-

struktury Nowoczesnej Gospodarki 

oraz Krzysztof Hofman – kierownik 

Sekcji Parków Technologicznych.

Projekt o wartości niemal 75 mln 

złotych polega na budowie we Wrocła-

wiu przy ul. Borowskiej najnowocze-

śniejszego w Europie Centrum Prze-

twarzania Danych z zabezpieczeniami 

odpowiednimi do magazynowania i 

przetwarzania danych medycznych. 

Projekt umożliwi rozwój nowocze-

snych e-usług w sektorze ochrony 

zdrowia, takich jak: teleradiologia 

(przesyłanie badań radiologicznych na 

odległość do opisu rtg, tomografi a, re-

zonans magnetyczny, USG), elektro-

niczny rekord pacjenta (gromadzenie 

wybranych danych medycznych pa-

cjenta w bazie danych i udostępnianie 

ich pacjentowi i lekarzowi) oraz do 

e-learningu, czyli kształcenia lekarzy 

na odległość. Wedle zamierzeń Zarzą-

du Parku Centrum Przetwarzania Da-

nych przy ulicy Borowskiej powstanie 

nie później niż w 2012 roku jako część 

Wrocławskiego Medycznego Parku 

Naukowo-Technologicznego.

Medicalia 2010 

Arkadiusz Förster

Studenci Akademii Medycznej 

hucznie obchodzili w tym roku 

swoje święto. Poza tradycyjnym po-

chodem juwenaliowym, w którym 

uczestniczyli studenci wszystkich 

wrocławskich uczelni, był m.in. rejs 

stateczkiem po Odrze, grill medyka, 

oraz wiele imprez sportowych – siat-

kówka, koszykówka, paintball, piłka-

rzyki i inne. 

W uroczystym otwarciu „Medica-

liów” w piątkowy wieczór 14 maja 

2010 r. wzięli udział JM Rektor 

Akademii Medycznej prof. dr hab. 

Ryszard Andrzejak oraz prorek-

tor ds. dydaktyki dr hab. Mariusz 

Zimmer, prof. nadzw. W rozmo-

wach ze studentami obaj rektorzy 

wspominali czasy, gdy sami studio-

wali na Akademii Medycznej. Rek-

tor Ryszard Andrzejak mówił także 

o latach, kiedy mieszkał w domu 

studenckim „Bliźniak” na terenie 

kampusu AM przy ul. Wojciecha 

z Brdzewa. Studenci gromkimi bra-

wami przyjęli informację, że Aka-

demia Medyczna zajęła pierwsze 

miejsce w Polsce pod względem 

warunków studiowania w rankingu 

„Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”.
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Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów 

Akademickich Szkół Polskich

Marek Ziętek

W dniach 6–7 maja 2010 r. odbyło 

się w Kielcach 22 Zgromadzenie Ple-

narne Konferencji Rektorów Akade-

mickich Szkół Polskich.

W pierwszym dniu gospodarzem 

spotkania był Uniwersytet Histo-

ryczno-Przyrodniczy, a w drugim 

Politechnika Świętokrzyska.

Dnia 6 maja 2010 r. Rektorzy wy-

słuchali przewodniczącej KRASP-u 

prof. Katarzyny Chałasińskiej-Mie-

cukow, która złożyła sprawozdanie 

z działalności w 2009 roku.  Następnie 

podsumowano debatę i przyjęto pro-

jekt środowiskowy „Strategia Rozwoju 

Szkolnictwa Wyższego 2010–2020”. In-

teresującym punktem obrad było wy-

stąpienie Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego prof. Barbary Kudryckiej, 

która przedstawiła prace Ministerstwa 

nad własną strategią rozwoju oraz 

propozycje zmian w ustawie Prawo 

o Szkolnictwie Wyższym oraz ustawie 

o stopniach i tytule naukowym.

Prezes Zarządu Banków Polskich 

Krzysztof Pietraszkiewicz oraz pre-

zes Zarządu Fundacji Centrum Part-

nerstwa Publiczno-Prywatnego Ire-

na Heibst przedstawiali możliwości 

współpracy uczelni z otoczeniem 

gospodarczym oraz możliwości pro-

wadzenia inwestycji w ramach part-

nerstwa publiczno-prywatnego. 

W pierwszym dniu omawiano 

również problemy kształcenia dok-

torantów i działania uczelni z zakre-

su innowacji, przedsiębiorczości, za-

rządzania własnością intelektualną 

i transferem wiedzy.

W drugim dniu dyskutowano nad 

Krajowymi Ramami Kwalifi kacji oraz 

ścieżką kariery akademickiej (która jest 

przedstawiona w projekcie zmian do 

ustawy o stopniach i tytule naukowym. 

Podsumowano również wstępną dys-

kusję nad nowelizacją ustawy Prawo 

o Szkolnictwie Wyższym. Stwierdzono 

w nim, że kierunek zaproponowany 

przez MNiSzW jest słuszny, jednak-

że szczegółowe rozwiązania nie są do 

przyjęcia. Zaproponowano, aby Mini-

sterstwo powoływało grono ekspertów, 

reprezentujących uczelnie w celu przy-

gotowania szczegółowych rozwiązań. 

Omawiano także nowelizację ustawy 

o informatyzacji działalności podmio-

tów realizujących zadania publiczne.

Interesujące było w tym dniu wystą-

pienie przedstawicieli Agencji Bez-

pieczeństwa Wewnętrznego, którzy 

zwrócili uwagę na zagrożenia terrory-

styczne w uczelniach. Zadeklarowali 

również swoją pomoc w szkoleniu 

pracowników szkół wyższych w spra-

wach dostępności do informacji nie-

jawnych, a także w sprawdzaniu part-

nerów inwestycyjnych uczelni. 
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Gazeta Uczelniana – jej misja i cele

Arkadiusz Förster

Szanowni Czytelnicy,

zamieszczona niżej polemika au-

torstwa profesorów Marii Sąsia-

dek, Andrzeja Hendricha i Marka 

Sąsiadka oraz odpowiedź profeso-

ra Jerzego Mozrzymasa związane 

z katastrofą samolotu prezydenc-

kiego i senatem żałobnym na Aka-

demii Medycznej sprawiła, że jako 

redaktor naczelny „Gazety Uczel-

nianej” zostałem poniekąd wywo-

łany do tablicy i zmuszony do za-

brania głosu w tej sprawie.

Ponieważ zarówno list do redakcji 

trojga profesorów, jak i odpowiedź 

profesora Mozrzymasa publikuje-

my w całości, Czytelnicy sami będą 

mogli zapoznać się z przytoczoną 

argumentacją i ustosunkować do 

przedstawionych treści. 

Pozostawiając zatem z boku ar-

gumentację obu stron, jako redak-

tor naczelny „Gazety Uczelnianej” 

chciałbym przy okazji tejże pole-

miki przypomnieć nam wszystkim, 

że podstawowym zadaniem i celem 

naszego miesięcznika jest systema-

tyczne informowanie społeczności 

Akademii Medycznej o życiu na-

szej Uczeni. 

„Gazeta Uczelniana” ma infor-

mować o najważniejszych wyda-

rzeniach w życiu kadry akademic-

kiej i studentów, o działalności 

naukowej, dydaktycznej i klinicz-

nej, o uroczystościach uczelnia-

nych, zachodzących zmianach czy 

też wreszcie po prostu o sukcesach 

naszej Uczelni. Gazeta ta ma także 

być źródłem wiedzy dla pracowni-

ków Akademii Medycznej i szpi-

tali klinicznych na temat prac Se-

natu i działań władz rektorskich. 

Takie są cele redakcji i takie też są 

przesłanki do wydawania „Gazety 

Uczelnianej”.

Powyższe cele przyświecające 

publikowaniu „Gazety Uczelnia-

nej” sprawiają, że jako redakcja nie 

jesteśmy i nie chcemy być repre-

zentantami jakiejkolwiek linii spo-

łeczno-politycznej. Zachowując 

rzetelność i uczciwość, jesteśmy 

wyłącznie reprezentantami Akade-

mii Medycznej i jej najlepiej rozu-

mianego interesu. 

Jestem przekonany, że wszyscy 

albo przynajmniej większość pra-

cowników Akademii Medycznej ma 

swoje poglądy polityczne i żywo in-

teresuje się bieżącą sytuacją w kra-

ju. Szanujemy poglądy wszystkich 

naszych pracowników i mamy świa-

domość, że mogą one czasami być 

od siebie bardzo różne. Ten fakt nie 

może determinować jednak treści 

artykułów zamieszczanych w „Ga-

zecie Uczelnianej” oraz objętości 

naszego miesięcznika.

Zgadzam się z opinią, że choć 

wydarzenia, takie jak smoleńska 

katastrofa samolotu prezydenckie-

go czy też powódź, która w ostat-

nich dniach dokonała w naszym 

kraju tak wielkich zniszczeń nie są 

wydarzeniami bezpośrednio opisu-

jącymi życie wrocławskiej Akade-

mii Medycznej, to trudno pominąć 

je milczeniem na łamach „Gaze-

ty Uczelnianej”. Chcemy jednak, 

wspominając na naszych łamach 

takie wydarzenia, koncentrować 

się na ich czysto ludzkim, społecz-

nym wymiarze, a nie na kontek-

ście politycznym. Polityka bowiem 

zawsze budziła i budzi olbrzymie 

emocje, dlatego też tematy, które 

nawet w niewielkim stopniu zaha-

czać będą o bieżącą politykę, na-

tychmiast będą wywoływać wśród 

czytelników kontrowersje i kolejne 

polemiki. 

Szanując opinie naszych pra-

cowników naukowych zdecydo-

waliśmy się zamieścić wszystkie 

przesłane do Redakcji w tej spra-

wie teksty, ale chcę podkreślić, że 

„Gazeta Uczelniana” nie jest miej-

scem dyskusji politycznych. Chce-

my informować społeczność Aka-

demii Medycznej o tym, co dzieje 

się w naszej Uczelni i tylko takie 

artykuły będziemy też publikować. 

Jestem przekonany, że przyjęcie 

przez naszą redakcję właśnie ta-

kiego stanowiska spotka się z ak-

ceptacją i zrozumieniem Czytelni-

ków „Gazety Uczelnianej”. 
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Refl eksja po „Refl eksji po Senacie Żałobnym”

Należymy do grona stałych czytel-

ników „Gazety Uczelnianej” i w każ-

dym z ukazujących się jej kolejnych 

numerów z ciekawością poszukujemy 

wiadomości dotyczących życia naszej 

Uczelni. Pojawiające się na jej łamach 

artykuły pozwalają na zorientowanie 

się w wielu zagadnieniach dotyczą-

cych zarówno spraw bieżących, jak 

historii naszej Alma Mater. 

Bardzo cenioną przez nas cechą 

wspólną tych publikacji jest fakt, że 

przedstawiają one przede wszystkim 

problemy naszej Uczelni, stronią zaś 

od dyskusji światopoglądowych i po-

litycznych. 

Dlatego też ze zdziwieniem prze-

czytaliśmy „Refl eksję po Senacie 

żałobnym” autorstwa prof. Jerze-

go W. Mozrzymasa. O ile pierwsza 

część tego artykułu, zawierająca re-

lację z nadzwyczajnego posiedzenia 

Senatu i podkreślająca zasługi dla 

naszej Uczelni Tragicznie Zmarłych 

w katastrofi e, bez względu na pre-

zentowane przez nich opcje poli-

tyczne, nie budzi absolutnie żadnych 

naszych wątpliwości, to treść drugiej 

część „Refl eksji...” sprowokowała nas 

do zabrania głosu. 

Pomimo dwukrotnych zapewnień 

prof. Mozrzymasa, że nie chce bu-

dzić dyskusji politycznej, przedsta-

wia on swoje zdecydowane poglądy 

polityczne dotyczące roli części me-

diów i niektórych polityków w pol-

skim życiu publicznym. 

Jesteśmy zdania, że „Gazeta Uczel-

niana” nie powinna być platformą 

prezentacji czyichkolwiek prywat-

nych poglądów politycznych. Po-

glądy takie zawsze posiadają jedną, 

podstawową cechę: nie są wspólne 

dla wszystkich. Różnice światopo-

glądowe i polityczne u  wielu z nas 

wzbudzają żywe emocje, i w konsek-

wencji rodzą mniej lub bardziej ele-

gancką polemikę, która nie powinna 

jednak być prowadzona na forum 

„Gazety Uczelnianej”. 

W naszej ocenie „Gazeta Uczelnia-

na”, będąca neutralną światopoglądo-

wo i politycznie platformą dyskusji o 

naszej Alma Mater – taką platformą 

powinna pozostać. 

Zostawmy debaty polityczne me-

diom, które w tym celu zostały 

utworzone i nie dopuśćmy, aby spo-

ry polityczne zaczęły dzielić naszą 

społeczność. 

Zwracamy się zatem z apelem do 

przyszłych autorów artykułów, jak 

i do Redakcji o niepublikowanie tek-

stów prezentujących osobiste poglą-

dy, komentarze i oceny bieżących 

zdarzeń politycznych. 

Maria M. Sąsiadek, 

Andrzej B. Hendrich, 

Marek J. Sąsiadek

Odpowiedź ws. „Refl eksji po refl eksji”

W związku z tym, że Autorzy tego 

komentarza, profesorowie Mał-

gorzata Sąsiadek, Marek Sąsiadek 

i Andrzej Hendrich, zarzucają pre-

zentowanie poglądów politycznych 

w mojej „Refl eksji po Senacie Ża-

łobnym”, jestem zmuszony ten za-

rzut stanowczo zdementować. Senat 

Żałobny odbył się w celu uczczenia 

pamięci osób niebędących bezpo-

średnio związanych z naszą Uczel-

nią i dotyczył nadzwyczajnej sytu-

acji naszego Kraju, gdy straciliśmy 

wiele wybitnych osobistości z Pre-

zydentem RP na czele. Oczekiwanie, 

aby w tej wyjątkowej i niemającej 

precedensu sytuacji mówić wyłącz-

nie o sprawach związanych z naszą 

Alma Mater jest dla mnie niezrozu-

miałe. Jeśli trzymać się konsekwent-

nie tej logiki, to w zasadzie samo 

zorganizowanie Senatu Żałobnego 

należałoby ocenić jako polityczne 

i niestosowne. Pragnę z całą mocą 

podkreślić, że nie było w mojej „Re-

fl eksji …” żadnych zamierzonych ani 

ukrytych podtekstów politycznych. 

Prawdą jest, że wyraziłem dezapro-

batę wobec „notorycznego i niekie-

dy wręcz haniebnego odzierania śp. 

Prezydenta z ludzkiej godności”, ale 

cóż to ma wspólnego z polityką? 

Jestem przekonany, że notoryczne 

obrażanie kogokolwiek słowami ta-

kimi jak np. (proszę mi wybaczyć 

wymuszoną ww. zarzutem dosłow-

ność) „cham” czy „dureń” (szeroko 

cytowane epitety pod adresem Pre-

zydenta autorstwa znanych postaci 

życia publicznego) wymaga napięt-

nowania, niezależnie od preferencji 

politycznych i temu właśnie dałem 

wyraz w związku z Senatem Żałob-

nym, który odbył się w celu uczcze-

nia ofi ar katastrofy – w tym Prezy-

denta RP. Pragnę zatem zapewnić 

czytelników „Gazety Uczelnianej”, że 

pisząc „Refl eksję …” kierowało mną 

zwykłe współczucie i moje rozumie-

nie poczucia przyzwoitości, a nie 

polityka. Warto przypomnieć, że 

podobne zdanie do mojego wyrażało 

bardzo wielu ludzi reprezentujących 

niekiedy skrajnie różne opcje życia 

społecznego i politycznego. Mając 

na uwadze powyższe fakty i wyjąt-

kowość sprawy, której dotyczył Se-

nat Żałobny, sformułowany przez 

Autorów „Refl eksji po refl eksji”, za-

rzut prezentowania przeze mnie 

poglądów politycznych uważam za 

bezpodstawny i niezrozumiały.  

Jerzy W. Mozrzymas

PS. Dziękuję Autorom za przesła-

nie do mojej wiadomości treści „Re-

fl eksji po refl eksji”, co umożliwiło mi 

ustosunkowanie się do zawartego 

tam zarzutu. 
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Powódź oszczędziła 

kampus Akademii Medycznej

Arkadiusz Förster

Powódź, która w ostatnich ty-

godniach wyrządziła na terenie 

całego kraju, w tym we Wrocła-

wiu, ogromne szkody, na szczęście 

oszczędziła kampus wrocławskiej 

Akademii Medycznej. Szczęściu 

trzeba jednak pomóc, dlatego też 

władze Uczelni od dłuższego cza-

su przygotowywały się na przejście 

fali powodziowej na Odrze przez 

Wrocław. 

W związku z narastającym za-

grożeniem powodziowym najpierw 

w gabinecie Kanclerza w dniu 

19 maja, a następnie w gabinecie 

Rektora 20 maja 2010 roku doszło do 

spotkań osób odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo i zarządzanie uczel-

nią. Podczas tych roboczych spotkań 

podjęto decyzję o konieczności za-

bezpieczenia budynków oraz mienia 

ruchomego Akademii Medycznej.

Przygotowując się do nadejścia 

fali kulminacyjnej na Odrze, która 

we Wrocławiu pojawiła się w sobotę 

nad ranem, w obawie przed ewen-

tualnym zniszczeniem przeniesiono 

archiwum kadrowo-płacowe z przy-

ziemia budynku rektoratu do maga-

zynu biblioteki głównej AM. Księgo-

zbiór biblioteki został przeniesiony 

na wyższe półki, podobnie jak i ar-

chiwum komisji bioetycznej. 

Na wyższe kondygnacje przenie-

siono m.in. serwery, a także cenne 

urządzenia z Zakładu Immunologii 

oraz w budynku na Tamce. Biblio-

tekę, magazyny oraz dom studencki 

zabezpieczono workami z piaskiem. 

Dokonano też utylizacji starych sub-

stancji, preparatów i odczynników 

chemicznych w ilości prawie trzech 

ton, które znajdowały się w maga-

zynie Działu Zaopatrzenia na ulicy 

Pasteura.

W piątkowe popołudnie oraz przez 

całą sobotę i niedzielę sześć osób na 

zmianę pełniło stały dyżur na terenie 

kampusu, monitorując sytuację na 

rzekach i kanałach Wrocławia. Szcze-

gólne podziękowania należą się pra-

cownikom Działu Administracyjne-

go i sekcji drobnych napraw – mówi 

kanclerz uczelni Artur Parafi ński. 

Bez ich zaangażowania nie udałoby 

się nam tak dobrze przygotować na 

przejście fali kulminacyjnej.

II Turniej Deblowy Tenisa Ziemnego Pracowników Naukowych 

Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich 

o Puchar Rektora
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Turnieju, 

zaplanowanym na dzień 26.06.2010 (sobota).
Po raz drugi Pracownicy Naszej Alma Mater będą mieli okazję zmierzyć się 

w Turnieju tenisowym! 
Jeszcze raz wspaniała zabawa na świeżym powietrzu!

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają ciekawe tenisowe gadżety! 
Za zajęcie miejsc 1-3 przewidziano atrakcyjne nagrody! 

Podczas trwania turnieju przewidziano losowanie nagrody – niespodzianki, 
zaś przed meczem fi nałowym – „Grill – get together”!

Zgłoszenia proszę kierować do dr Marcina Mikulewicza 
(tel. 501 410 238, 71 7840299, e-mail: mmikulewicz@poczta.onet.pl). 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na listę startową 
decydować będzie kolejność zgłoszeń.
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Profesor dr hab. med. Alfred Tuszkiewicz (1906–1967) 

– jeden z pionierów 

powojennej medycyny wrocławskiej

Zbigniew Domosławski

Prof. dr hab. med. Alfred Roman 

Tuszkiewicz urodził się 18 mar-

ca 1906 r. w Rohatynie na Podolu. 

Studia medyczne odbył i ukończył 

na Wydziale Lekarskim Uniwersy-

tetu Jana Kazimierza we Lwowie 

w 1930 r. Po studiach przebywał za 

granicą w Wiedniu i Paryżu, gdzie 

doskonalił umiejętności lekarskie. 

Po powrocie do Lwowa pracował 

na Oddziale Wewnętrznym Szpi-

tala Powszechnego. W listopadzie 

1945 r. rozpoczął pracę w II Klinice 

Chorób Wewnętrznych Uniwer-

sytetu Wrocławskiego, którą kie-

rował wtedy prof. dr hab. Antoni 

Falkiewicz.

Prof. dr hab. A. R. Tuszkiewicz

21 października 1948 r. na pod-

stawie dorobku naukowego i przed-

łożonej pracy „O patogenezie 

i symptomatologii choroby Gra-

vesa-Basedowa” uzyskał veniam 
legendi.

W roku akademickim 1949/1950 

profesor często prowadził nie tylko 

wykłady w zastępstwie prof. Anto-

niego Falkiewicza i z zaangażowa-

niem zajęcia praktyczne z interny 

(ze szczególnym uwzględnieniem 

endokrynologii), ale też własny 

cykl „Choroby gruczołów dokrew-

nych i przemiany materii”.

Profesor dał się nam poznać jako 

wytrawny i zamiłowany nauczyciel 

akademicki i wychowawca. Nie ża-

łował nigdy czasu poświęconego 

studentom i lekarzom w formacji 

podyplomowej na terenie ówczes-

nego Oddziału Polskiego Towarzy-

stwa Lekarskiego.

Szczególnie warto przypomnieć 

Jego ojcowski stosunek do po-

wojennych studentów, którzy nie 

mieli podręczników, a pod koniec 

studiów ciążyły na nich zaległe 

egzaminy z przedmiotów teore-

tycznych. Profesor Tuszkiewicz 

wiernie realizował zasadę repetitio 
est mater studiorum (powtarzanie 

jest matką wiedzy). Tak długo po-

wtarzał określone partie materiału, 

aż studenci zdobyli określoną wie-

dzę bez dodatkowego wkładu, co 

przez wielu zostało zapamiętane 

z wdzięcznością.

Profesor Tuszkiewicz 15 listopada 

1950 r. został powołany na kierow-

nika Katedry i II Kliniki Chorób We-

wnętrznych Akademii Medycznej 

w Lublinie. W 1954 r. zorganizował 

Ośrodek Naukowo-Badawczy Kli-

niki w Nałęczowie i kierował jego 

działalnością. Z czasem kierowana 

przez prof. Tuszkiewicza Klinika 

stała się bazą Działu Klinicznego 

Instytutu Medycyny Pracy i Higie-

ny Wsi. 

Pod kierunkiem prof. Tuszkie-

wicza została opracowana klinika 

brucelozy i leptospiroz, a także 

chorobowości ludności wiejskiej 

i chorób zawodowych ludności 

wiejskiej. Prof. Tuszkiewicz po-

zostawił po sobie 180 publikacji, 

w tym cztery obszerne monogra-

fie. Został uhonorowany wieloma 

odznaczeniami w tym Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia 

Polski. Był człowiekiem niepospo-

litej inteligencji i głębokiej wiedzy, 

a także godnym naśladowania wzo-

rem dobroci serca.

Warto dodać, że z Wrocławiem 

utrzymywał serdeczną więź do 

końca życia, co więcej, gdy cho-

rował, to przyjeżdżał leczyć się do 

Kliniki prof. Falkiewicza.

Miałem okazję poznać bliżej prof. 

Tuszkiewicza w pięcioletnim okre-

sie pracy we Wrocławiu. Na pierw-

szym roku studiów, wyczerpany 

przeżyciami wojennymi, zachoro-

wałem i znalazłem się pod opieką 

już wtedy docenta Alfreda Tuszkie-

wicza. Dzięki jego bezinteresownej 

pomocy i zastosowaniu u mnie jako 

osłony trudno dostępnej wówczas 

penicyliny, zostałem uratowany 

i w krótkim czasie mogłem powró-

cić na studia i szczęśliwie ukończyć 

pierwszy, niełatwy rok. Zdarzenie 

to w szczególny sposób zachowa-

łem w żywej i wdzięcznej pamięci 

i chyba dzięki wkładowi prof. Tusz-

kiewicza przeżyłem już ósmy dzie-

siątek życia.
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20 kwietnia w Sali Senatu Uniwer-

sytetu Zielonogórskiego odbyło 

się spotkanie Kolegium Rektorów 

Uczelni Wrocławia, Opola, Czę-

stochowy i Zielonej Góry, w któ-

rym uczestniczył JM Rektor prof. 

dr hab. Ryszard Andrzejak. Oma-

wiano m.in. problemy związane 

z legitymacjami studenckimi.

23 kwietnia JM Rektor prof. dr hab. 

Ryszard Andrzejak uczestniczył 

w uroczystym otwarciu VII Kon-

ferencji Naukowo-Szkoleniowej 

Zaburzenia Odporności Wieku 

Rozwojowego: „Współczesne za-

stosowania preparatów immuno-

globulin”.

24 kwietnia w Sali Wielkiej Zamku 

Królewskiego w Warszawie odbyła 

się uroczystość wręczenia dyplo-

mów laureatom konkursu START 

Kalendarium

(stypendia dla młodych uczonych). 

Stypendium takie otrzymał mgr 

Tomasz Wojtowicz z Samodzielnej 

Pracowni Biofi zyki Układu Ner-

wowego.

3 maja prorektor ds. dydaktyki 

dr hab. Mariusz Zimmer, prof. 

nadzw. uczestniczył w obchodach 

219 rocznicy uchwalenia Konsty-

tucji 3 Maja. 

7–9 maja odbyła się III Międzyna-

rodowa Interdyscyplinarna Kon-

ferencja Naukowo-Szkoleniowa 

„Majówka Młodej Fizjoterapii” 

zorganizowana przez SKN Me-

dycyny Fizykalnej i Rehabilitacji 

(Katedra Fizjoterapii). Konferen-

cja dotyczyła zagadnień fi zjotera-

pii, inżynierii rehabilitacyjnej oraz 

medycznych aspektów rehabilita-

cji i biomechaniki. 

11 maja odbył się benefis prof. 

dr. hab. Gerwazego Świderskie-

go z okazji 90. rocznicy uro-

dzin. W uroczystości uczesniczył 

JM Rektor prof. dr hab. Ryszard 

Andrzejak.

14 maja w sali Senatu odbyło się 

spot kanie z okazji podpisania 

umowy o dofi nansowaniu projek-

tu z Unii Europejskiej o wartości 

prawie 75 mln zł. 

15 maja podczas 41 Ogólnopol-

skiego Turnieju Chórów Legnica 

Cantat GRAND PRIX Nagrodę 

Główną (dla najlepszego chóru 

Turnieju) Rubinową Lutnię im. Je-

rzego Libana z Legnicy i nagrodę 

pieniężną w wysokości 8000 PLN, 

oraz udział w przyszłorocznej 

edycji Turnieju w charakterze 

gościa specjalnego jury przyzna-

ło dla Chóru Akademii Medycz-

nej we Wrocławiu pod dyrekcją 

Agnieszki Franków-Żelazny. Dy-

rygentowi chóru Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu Agnieszce 

Franków-Żelazny jury przyznało 

także nagrodę specjalną w wyso-

kości 2000 PLN oraz zaproszenie 

do udziału w Jury Ogólnopol-

skiego Turnieju Chórów Legnica 

Cantat 42. 

27–29 maja odbyło się Ogólnopol-

skie Sympozjum Naukowe „Postę-

py w perinatologii i ginekologii”. 

Sympozjum było zorganizowane 

z okazji jubileuszu 120 lat działal-

ności I Kliniki Ginekologii i Położ-

nictwa we Wrocławiu.
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26 kwietnia 2010 r. odbyło się kolejne posiedzenie Senatu Akademii Medycznej kadencji 
2008–2012.

Senat podjął uchwały:

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej u zbiegu ul. Szewskiej 38–39 i Grodzkiej 9 we • 
Wrocławiu,

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. Ślężnej 88–94 we Wrocławiu,• 

w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Wiktora Bednarza na stanowisku profesora zwyczajnego • 
w I Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej,

w sprawie zatrudnienia dr hab. Lidii Hirnle na stanowisku profesora nadzwyczajnego w II Katedrze • 
i Klinice Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii,

w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Małgorzaty Kuliszkiewicz-Janus w Katedrze i Klinice Hematologii, • 
Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Akademii Medycznej we Wrocławiu na stanowisku profesora 
zwyczajnego,

w sprawie zatrudnienia dr. hab. Dariusza Patkowskiego w Katedrze i Klinice Chirurgii i Urologii • 
Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu na stanowisku profesora nadzwyczajnego,

w sprawie zatrudnienia dr. hab. Leszka Szenborna w Katedrze i Klinice Pediatrii i Chorób Infekcyjnych • 
Akademii Medycznej we Wrocławiu na stanowisku profesora nadzwyczajnego,

w sprawie ponownego zatrudnienia dr. hab. Wojciecha Kustrzyckiego w Katedrze i Klinice Chirurgii • 
Serca Akademii Medycznej we Wrocławiu na stanowisku profesora nadzwyczajnego,

w sprawie ponownego zatrudnienia dr hab. Anny Noczyńskiej w Katedrze i Klinice Endokrynologii • 
i Diabetologii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej we Wrocławiu na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego,

w sprawie ponownego zatrudnienia dr. hab. Jana Skóry w Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyniowej, • 
Ogólnej i Transplantacyjnej Akademii Medycznej we Wrocławiu na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego,

w sprawie ponownego zatrudnienia dr. hab. Lesława Wojciecha Zuba w Katedrze i Klinice Neurochirurgii • 
Akademii Medycznej we Wrocławiu na stanowisku profesora nadzwyczajnego,

w sprawie ponownego zatrudnienia dr hab. Lidii Usnarskiej-Zubkiewicz w Katedrze i Klinice • 
Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Akademii Medycznej we Wrocławiu na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego,

w sprawie ponownego zatrudnienia prof. dr hab. Zdzisławy Wrzosek w Zakładzie Rehabilitacji Katedry • 
Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej we Wrocławiu na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego,

w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Janusza Mierzwy na stanowisku profesora • 
nadzwyczajnego na Wydziale Nauk o Zdrowiu,

w sprawie powołania do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 • 
we Wrocławiu kadencji 2010–2014 następujących przedstawicieli Senatu: Jacka Chmielewskiego, 
Mieczysława Przybyły, Zbigniewa Sebastiana, Jarosława Dudy, 

w sprawie wprowadzenia w życie „Strategii rozwoju Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we • 
Wrocławiu na lata 2009–2020”,

w sprawie treści wyroku Sądu Okręgowego Wydział VII Pracy z dnia 4 lutego 2010 r. VII Pa 21/10 • 
zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w sprawie rozwiązania umowy o pracę z dr. Jarosławem 
Pająkiem, 

w sprawie Regulaminu studiów Akademii Medycznej we Wrocławiu obowiązującego od roku • 
akademickiego 2010/2011.

Z prac Senatu


