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Upubliczniona dokumentacja 

w sprawie przewodu habilitacyjnego

Arkadiusz Förster

Pragnąc wyjaśnić kontrower-

sje narosłe wobec wznowione-

go przewodu habilitacyjnego 

prof. dr. hab. n. med. Ryszarda 

Andrzejaka na Wydziale Le-

karskim Akademii Medycznej, 

jej władze postanowiły upu-

blicznić dokumentację w tej 

sprawie.
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To były pomówienia!

Sprawa ginekologii skończy się w sądzie

Arkadiusz Förster

Najpierw trzech ginekolo-
gów z Kliniki przy ul. Dyrek-
cyjnej napisało list do „Gaze-
ty Uczelnianej” zawierający 
kilka bardzo poważnych za-
rzutów wobec dr. hab. Ma-
riusza Zimmera, prof. nadzw. 
i kierowanej przez niego Kli-
niki. Potem ci sami ginekolo-
dzy zarzuty te upublicznili we 
wrocławskim dodatku „Ga-
zety Wyborczej”. Dziennika-
rze „Wyborczej” pisali na ten 
temat kilkakrotnie zarówno 
w wydaniu ogólnopolskim, jak 
i regionalnym. W czasie, gdy 
trzej ginekolodzy stawiali dr. 
hab. Zimmerowi, prof. nadzw. 
kolejne zarzuty w artykułach 
publikowanych w „Gazecie 
Wyborczej”, sprawę przez kil-
ka miesięcy badała specjalna 
komisja powołana przez dy-
rektora Akademickiego Szpi-
tala Klinicznego. Wszystkie 
najważniejsze zarzuty oka-
zały się pomówieniami, a to 
oznacza, że ASK będzie szu-
kał oczyszczenia z zarzutów 
w sądzie.

Zarzuty wobec dr. hab. Ma-

riusza Zimmera, prof. nadzw. 

kierownika II Katedry i Kliniki 

Ginekologii, Położnictwa  i Neo-

natologii Akademii Medycznej we 

Wrocławiu wystosowało trzech 

ginekologów zatrudnionych w tej-

że klinice. Pretekstem dla prof. dr. 

hab. Jerzego Zalewskiego, dr. hab. 

Jerzego Heim ratha i dr. Marka 

Eliasa do napisania listu z zarzu-

tami był wywiad z dr. hab. Ma-

riuszem Zimmerem, prof. nadzw. 

pt. „Sukces akademickiej gineko-

logii”, który ukazał się w „Gazecie 

Uczelnianej”. 

Polemika czy zarzuty
List z prośbą o publikację prze-

słany do redakcji „Gazety Uczel-

nianej” przez prof. dr. hab. Jerze-

go Zalewskiego, dr. hab. Jerzego 

Heimratha i dr. Marka Eliasa nie 

został wydrukowany na łamach 

naszego miesięcznika, gdyż jego 

treść nie miała związku z wywia-

dem i nie spełniał on wymogów 

sprostowania bądź polemiki. Co 

więcej, zawarte w liście zarzuty 

wobec dr. hab. Mariusza Zimmera, 

prof. nadzw. (omówione szczegó-

łowo niżej) miały charakter bardzo 

ogólnikowy i nie były poparte kon-

kretnymi dowodami.

W tej sytuacji decydując się na 

publikację takiego listu, redakcja 

„Gazety Uczelnianej” mogła na-

razić się na zarzut szkalowania 

i pomawiania dr. hab. Mariusza 

Zimmera, prof. nadzw., Kliniki Gi-

nekologii Położnictwa i Neonato-

logii AM oraz Akademickiego Szpi-

tala Klinicznego, gdyby zarzuty się 

nie potwierdziły. Nie mając zatem 

jednoznacznych dowodów winy, 

a jedynie ogólnikowe stwierdzenia 

autorów listu, redakcja „Gazety 

Uczelnianej” nie mogła pozwolić 

sobie na publikowanie niespraw-

dzonych zarzutów. Wydrukowa-

nie tego listu oznaczałoby ryzyko 

ewentualnych pozwów sądowych 

i przegranych spraw. Dziś już wie-

my, że była to decyzja słuszna, bo 

zarzuty nie potwierdziły się i oka-

zały się wyłącznie pomówieniami. 

Jednocześnie odmowa publikacji 

listu w „Gazecie Uczelnianej” nie 

oznaczała bynajmniej, że władze 

uczelni uznały sprawę za niebyłą. 

Zarzuty trzech ginekologów wo-

bec dr. hab. Mariusza Zimmera, 

prof. nadzw. dotyczyły trzech ob-

szarów działalności: naukowego, 

dydaktycznego i usługowego. JM 

Rektor Akademii Medycznej prof. 

dr hab. Ryszard Andrzejak po za-

poznaniu się z pismem ginekolo-

gów i zawartymi tam zarzutami 

poprosił o wyjaśnienia w sprawie 

prawdziwości oskarżeń wszystkie 

najbardziej kompetentne ku temu 

osoby: prorektora ds. klinicznych, 

dziekana Wydziału Lekarskiego 

oraz dyrektora Akademickiego 

Szpitala Klinicznego.

Nauka i dydaktyka
Opinie prorektora ds. klinicz-

nych oraz dziekana Wydziału Le-

karskiego na temat działalności 

szkoleniowej, naukowej i dydak-

tycznej prowadzonej przez dr. hab. 

Mariusza Zimmera, prof. nadzw.  

okazały się dla Kliniki bardzo do-

bre. W II Katedrze i Klinice Gine-

kologii, Położnictwa i Neonatolo-

gii cały czas trwają specjalizacje 

lekarzy, a jednostka uzyskała akre-

dytację do prowadzenia specjali-

zacji z ginekologii i położnictwa. 

„Pod kątem prowadzonej działal-

ności szkoleniowej należy uznać, 

że jednostka bardzo pozytywnie 
wyróżnia się w tej działalności 
zarówno pod względem jakości, 
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jak i zakresu działań szkolenio-
wych dla lekarzy specjalizujących 

się oraz doszkalających się po 

ukończeniu specjalizacji” – napi-

sał w opinii przesłanej rektorowi 

Akademii Medycznej prorektor ds. 

klinicznych dr hab. Jerzy Rudnicki, 

prof. nadzw. Bez przesady można 

powiedzieć, że II Klinika Gineko-

logii Położnictwa i Neonatologii 

jest pod tym względem wiodącym 

ośrodkiem szkoleniowym w woje-

wództwie dolnośląskim.

Dziekan Wydział Lekarskiego 

AM, dr hab. Jolanta Antonowicz-

-Juchniewicz, prof. nadzw. w pi-

śmie przesłanym do rektora na-

pisała m.in., że studenci wypo-

wiadali się na temat jakości zajęć 

prowadzonych przez poszczegól-

nych pracowników naukowo-dy-

daktycznych lub przez zgłaszanie 

nieprawidłowości i uwag opieku-

nowi roku lub dziekanowi Wy-

działu Lekarskiego, ale nie ma 

znanych „przypadków kwestio-

nujących jakość kształcenia stu-

dentów w II Katedrze i Klinice 

Ginekologii, Położnictwa i Neo-

natologii kierowanej przez dr. hab. 

Mariusza Zimmera, prof. nadzw.”. 

Dr hab. Mariusz Zimmer, prof. 

nadzw. jest promotorem czterech 

zakończonych i pięciu wszczętych 

przewodów doktorskich, a mery-

torycznej oceny prac doktorskich 

dokonali recenzenci o uznanych 

kwalifikacjach zawodowych i du-

żym dorobku naukowym.

JM Rektor Akademii Medycz-

nej w związku z upublicznieniem 

i nagłośnieniem zarzutów, które 

w aspekcie naukowym i dydak-

tycznym okazały się w większości 

pomówieniami, podjął decyzję, 

że sprawa zostanie przekazana 

do rozpatrzenia przez rzecznika 

dyscypliny zawodowej przy Dol-

nośląskiej Izbie Lekarskiej. DIL 

przekazał natomiast sprawę do 

wyjaśnienia przez rzecznika przy 

Naczelnej Radzie Lekarskiej.

Zarzuty tak, 
sprostowania nie

Zarzuty dotyczące działalności 

usługowej w II Klinice Ginekologii, 

Położnictwa i Neonatologii sfor-

mułowane przez trzech ginekolo-

gów, a upublicznione przez „Ga-

zetę Wyborczą” zbadała specjalna 

komisja powołana przez Piotra 

Pobrotyna, dyrektora Akademic-

kiego Szpitala Klinicznego. To 

właśnie oskarżenia wobec dr. hab. 

Mariusza Zimmera, prof. nadzw. 

w zakresie działalności usługowej 

kierowanej przez niego Kliniki 

były najbardziej nośne medialnie 

i nagłośnione przez Marzenę Ka-

sperską i Tomasza Wysockiego – 

dziennikarzy wrocławskiego od-

działu „Gazety Wyborczej”.

Należy przy tym podkreślić, że 

o ile „Gazeta Wyborcza” nagła-

śniała w kolejnych artykułach tyl-

ko niektóre, wybrane zarzuty (np. 

histeroskopia) z listu trzech gine-

kologów do „Gazety Uczelnianej”, 

to Komisja powołana w tej spra-

wie przez dyrekcję ASK zbadała 

wszystkie zarzuty dotyczące sfery 

usługowej, jakie stawiali Klinice 

i jej szefowi prof. dr hab. Jerzy Za-

lewski, dr hab. Jerzy Heimrath i dr 

Marek Elias.

Początkowo wewnątrzszpital-

na kontrola miała mieć charakter 

cząstkowy, jednak wobec prawdo-

podobieństwa, że artykuły publiko-

wane w „Gazecie Wyborczej” mogą 

naruszać dobre imię wszystkich 

pracowników Akademickiego Szpi-

tala Klinicznego, jak również w celu 

zabezpieczenia interesu prawnego 

szpitala dyrektor zdecydował, że 

o zwiększeniu ilości analizowanych 

historii chorób pacjentek nie tylko 

poddanych zabiegowi histeroskopii 

diagnostycznej, ale również m.in. 

pacjentek, u których wykonywa-

no zabiegi laparoskopii cięć cesar-

skich, nacięć krocza oraz zakłada-

nia szwów szykowych. W związku 

z tym ilość analizowanych historii 

chorób wzrosła do kilku tysięcy.

Jeszcze przed zakończeniem 

prac Komisji wyjaśniającej zarzu-

ty, w czasie gdy „Gazeta Wybor-

cza” publikowała na ten temat ko-

lejne artykuły, dyrekcja ASK słała 

do redakcji „Gazety Wyborczej” 

we Wrocławiu kolejne sprostowa-

nia z prośbą o ich opublikowanie. 

Nigdy żadne z tych sprostowań nie 

zostało wydrukowane.

„Gazeta Wyborcza” nie wy-

drukowała też listu podpisanego 

przez ponad 20 lekarzy zatrud-

nionych w II Klinice Ginekologii 

Położnictwa i Neonatologii AM, 

jaki przesłali do redakcji już po 

pierwszych publikacjach na temat 

Kliniki autorstwa Marzeny Ka-

sperskiej i Tomasza Wysockiego. 
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Okazuje się bowiem, że zarzuty 

trzech lekarzy z II Kliniki Gineko-

logii, Położnictwa i Neonatologii 

AM mogły posłużyć redaktorom 

„Wyborczej” do napisania aż kilku 

krytycznych artykułów na temat 

Kliniki, w tym jednego na pierw-

szej stronie wydania ogólnopol-

skiego. Jednak kiedy w tej samej 

sprawie głos zabrało ponad 20 

innych lekarzy z tej samej Kliniki, 

którzy wyrazili diametralnie od-

mienny pogląd na sprawę od prof. 

dr. hab. Jerzego Zalewskiego, dr. 

hab. Jerzego Heimratha i dr. Mar-

ka Eliasa, w „Gazecie Wyborczej” 

miejsca na opublikowanie ich listu 

zabrakło. Oto fragment tego listu: 

„W naszej opinii, powyższe arty-

kuły i oszczerstwa w nich zawar-

te są kierowane nie tylko do prof. 

Mariusza Zimmera, ale także, co 

oczywiste, do pozostałej części 

zespołu lekarskiego, zaangażowa-

nego w codzienną pracę kliniki. 

Oskarżono nas publicznie o nara-

żanie życia pacjentek oraz »branie 

pieniędzy z NFZ« za wykonywanie 

niepotrzebnych zabiegów, a cho-

dzi o podstawową, w praktyce gi-

nekologiczno-położniczej, metodę 

– histeroskopię. (…) Ponadto nie-

zrozumiałe jest dla nas to, że leka-

rze Ci, skoro byli przekonanymi co 

do słuszności swoich stwierdzeń 

i widzieli, w swojej opinii, zagro-

żenie dla zdrowia i życia pacjen-

tek świadomie milczeli kilka lat, 

a następnie poinformowali o swo-

ich spostrzeżeniach żądne sensa-

cji media. (…) Jesteśmy oburzeni 

postawą naszych kolegów, którzy 

do niedawna pracowali z nami 

w jednym zespole, a kilka miesię-

cy później publikują na łamach 

prasy oszczercze pisma podważa-

jące nasze kompetencje, podające 

w wątpliwość sens naszej ciężkiej 

codziennej pracy i zaangażowania. 

Rzucają oszczerstwa, czynią bez-

podstawne zarzuty, co więcej de-

precjonują to, co jest warte uzna-

nia”. Na ten list oraz prośbę o jego 

publikację pracownicy Kliniki nie 

otrzymali z „Gazety Wyborczej” 

żadnej odpowiedzi.

Histeroskopia
Zarzuty ginekologów – prof. dr. 

hab. Jerzego Zalewskiego, dr. hab. 

Jerzego Heimratha i dr. Marka 

Eliasa, którym „Gazeta Wyborcza” 

poświęciła najwięcej miejsca doty-

czyły histeroskopii. Poniżej cytaty: 

,,Dr hab. M. Zimmer publicznie 

zarządził wykonywanie inwazyj-

nych zabiegów histeroskopowych 

przed WSZYSTKIMI!! zabiega-

mi operacyjnymi  przy braku ja-

kichkolwiek wskazań a nawet w 

sytuacjach absolutnie przeciw-

wskazanych jak np. guzów jajni-

ka, wypadania atroficznych ma-

cic u kobiet w podeszłym wieku 

itp.” (list do „Gazety Uczelnianej” 

z dnia 28.12.2009 r.). ,,Naraża to 

pacjentki na niepotrzebne po-

wikłania, cierpienia i przedłu-

ża nieraz o miesiące wdroże-

nie leczenia nierzadko zaś je 

uniemożliwia” (list do „Gazety 

Uczelnianej”). „Sposób na długi 

szpitala. Badania macicy dla 

pieniędzy” („Gazeta Wyborcza” 

z dnia 19.03.2010 r.) ,,Histerosko-

pię robiliśmy masowo, bez wzglę-

du na to, czy były wskazania, 

czy nie. Pod presją zamknięcia 

kliniki i utraty pracy – opowia-

da lekarz, który dwa lata temu 

zwolnił się ze szpitala” („Gazeta 

Wyborcza” z dnia 19.03.2010 r.).

Komisja powołana przez dyrekcję 

Akademickiego Szpitala Klinicz-

nego do zbadania prawdziwości 

zarzutów wobec dr. hab. Mariusza 

Zimmera, prof. nadzw. po anali-

zie dokumentacji nie potwierdzi-

ła zarzutów, jakoby w II Klinice 

Ginekologii Położnictwa i Neo-

natologii zabiegi histeroskopowe 

wykonywano masowo przy braku 

wskazań, a nawet przy przeciw-

wskazaniach. Nie potwierdziła też 

wykonywania histeroskopii w sy-

tuacjach narażających zdrowie 

lub życie pacjentek. Liczba wy-

konanych histeroskopii diagno-

stycznych w obiekcie przy ul. Dy-

rekcyjnej w latach 2007–2009 

(dr hab. Mariusz Zimmer, prof. 

nadzw. został kierownikiem Klini-

ki w kwietniu 2007 roku) jest po-

równywalna z liczbą badań wyko-

nanych w 2004 roku. Komisja nie 

zaobserwowała znaczącego wzro-

stu liczby histeroskopii w czasie 

bardziej korzystnych wycen. Nie 

stwierdziła też związku między 

wyceną zabiegu histeroskopii dia-

gnostycznej i liczbą wykonanych 

badań w  poszczególnych latach. 

W okresach, kiedy wycena ro-

sła, liczba badań spadała i odwrot-

nie. W związku z tym zarzuty wy-

konywania histeroskopii w celu 

osiągnięcia korzyści finansowych, 

stawiane przez autorów listu do 

„Gazety Uczelnianej”, są według 

oceny  Komisji bezzasadne. Po 

zmianie systemu rozliczeń od lipca 

2008 r., polegającym na zrównaniu 

wyceny histeroskopii z wyłyżecz-

kowaniem jamy macicy, liczba wy-

konanych histeroskopii była na tym 

samym poziomie. Zatem zarzut, że 

liczba i rodzaj wykonanych zabie-

gów była warunkowana ich opła-

calnością tym bardziej nie znajduje 

odzwierciedlenia w faktach.

W latach 2004–2009 liczba wy-

konywanych histeroskopii cały 

czas jest podobna i przychody za 

wykonane zabiegi również są po-

dobne, gdy tymczasem ogólny 

wynik finansowy Kliniki z roku 

na rok stawał się zdecydowanie 

coraz lepszy. Uwzględniając za-

tem porównywalną liczbę histe-

roskopii wykonanych w obiek-

cie przy ul. Dyrekcyjnej w latach 

2004–2009 i wycenę procedury 

w poszczególnych latach, w ża-

den sposób nie można tłumaczyć 

zdecydowanej poprawy wyniku 

finansowego Kliniki po 2007 roku 

(tj. po przeprowadzeniu reorgani-

zacji w obiekcie przy ul. Dyrekcyj-

nej) liczbą wykonanych zabiegów 

histeroskopii diagnostycznych.

W analizowanym materiale do-

wodowym wg opinii Komisji nie 

stwierdzono przypadku wyko-

nania zabiegu histeroskopowe-

go bez wskazań. Nie stwierdzono 

przypadku wykonania badania  

u pacjentki profilaktycznie, bez 

współistnienia problemu ginekolo-

gicznego warunkującego koniecz-

ność diagnostyki jamy macicy. 
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Reasumując, żaden z zarzutów 
nie potwierdził się i wszystkie 
okazały się pomówieniami.

Należy także podkreślić, że po-

dawane na łamach „Gazety Wy-

borczej” liczby wykonywanych hi-

steroskopii w różnych ośrodkach 

w kraju mijają się z prawdą. Oto 

jeden z fragmentów artykułu „Ba-

dania macicy dla pieniędzy”: „(…) 

W 2008 r. wrocławska klinika tylko 

do końca czerwca zrobiła 563 ba-

dania. W tym czasie kliniczne od-

działy w Poznaniu zdiagnozowały 

w ten sposób 29 kobiet, lubelskie 

– 10 (…)”. My tymczasem spraw-

dziliśmy dane z Lublina i podaje-

my je za prof. dr. hab. Tomaszem 

Rechbergerem. Otóż w Klini-

kach w Lublinie przeprowadzono 

w 2008 roku 249 histeroskopii, 

a w całym Lublinie 653 takie za-

biegi (wyłączając zabiegi wykona-

ne w prywatnych ośrodkach).

Inne nieprawdziwe zarzuty
Autorzy listu do „Gazety Uczel-

nianej” poza zarzutami dotyczący-

mi histeroskopii, wysunęli wobec 

dr. hab. Mariusza Zimmera, prof. 

nadzw. i lekarzy z II Kliniki Gine-

kologii, Położnictwa i Neonatologii 

kilka innych zarzutów dotyczących: 

szwów szyjkowych, cięć cesar-

skich, umieralności okołoporodo-

wej, leczenia przypadków onkolo-

gicznych,  „obłożenia” w Klinice, 

laparoskopii i wyniku finansowego 

Kliniki. Nie sposób w tym artykule 

omawiać szczegółowo wszystkich 

tych zarzutów. Komisja powołana 

przez dyrekcję szpitala pracowała 

nad swoim raportem przez kilka 

miesięcy, a efektem jej prac jest po-

nad 90 stron tekstu raportu. Przy-

taczamy zatem tylko najważniejsze 

ustalenia na temat poszczególnych 

zarzutów, jakie w liście do „Gazety 

Uczelnianej” zawarli prof. dr hab. 

Jerzy Zalewski, dr hab. Jerzy He-

imrath i dr Marek Elias.

Szwy szyjkowe – wnioski Ko-

misji: „Wieloośrodkowe badania 

randomizowane dowodzą skutecz-

ności zakładania szwu, w określo-

nych sytuacjach klinicznych, w od-

niesieniu do przedłużenia czasu 

trwania ciąży i poprawy wyników 

położniczych”, zatem przedstawie-

nie przez autorów listu do „Gazety 

Uczelnianej” poglądów na temat 

kontrowersyjnego zakładania szwu 

szyjkowego po 23. tyg. ciąży oraz 

określenie, że założenie szwu po 

30. tyg. ciąży to działanie archaicz-

ne i skandaliczne, jest opinią nie-

mającą podstaw naukowych”.

Cięcia cesarskie – wnioski Komi-

sji: „Odsetek cięć cesarskich w Kli-

nikach w obiekcie przy ul. Dyrek-

cyjnej i po połączeniu w II Klinice 

Ginekologii, Położnictwa i Neo-

natologii w analizowanym okre-

sie 2004–2009 był porównywalny  

z innymi ośrodkami  III, a nawet 

II stopnia referencyjności w na-

szym kraju”. 

Umieralność okołoporodowa – 

wnioski Komisji: „Województwo 

dolnośląskie zajmowało w 2008 r. 

7. miejsce na 16 województw, w od-

niesieniu do  wskaźnika martwych 

urodzeń. Wartość liczbowa ww. 

wskaźnika była zbliżona do śred-

niej krajowej”.

Przypadki onkologiczne – wnio-

ski Komisji: „Leczenie pacjentek 

z nowotworami złośliwymi narzą-

du rodnego powinno odbywać się 

w wysokospecjalistycznych ośrod-

kach dysponujących odpowied-

nim zapleczem kadrowym i sprzę-

tem w celu zachowania ciągłości 

terapii. Na terenie województwa 

dolnośląskiego przedstawione po-

wyżej warunki spełnia Klinika On-

kologii Ginekologicznej, działają-

ca w strukturach Dolnośląskiego 

Centrum Onkologii. Komisja po 

weryfikacji akt osobowych znaj-

dujących się w Dziale Kadr i Płac 

Szpitala, stwierdziła, że wg akt 

pracowników kadry medycznej z 

Klinik funkcjonujących w obiekcie 

przy ul. Dyrekcyjnej, żaden z leka-

rzy nie posiadał specjalizacji z za-

kresu ginekologii onkologicznej”.

„Obłożenie” i odmowy przyjęć – 

wnioski Komisji: „Hospitalizacje 

pacjentek w Klinice Ginekologii, 

Położnictwa i Neonatologii,  przyj-

mowanych do najczęściej jedno-

dniowych procedur histerosko-

powych nie spowodowały takiego 

obłożenia miejsc, które skutkowa-

łoby odmowami przyjęć  pilnych 

przypadków z innych ośrodków 

z terenu województwa dolnoślą-

skiego”.

Laparoskopia – wnioski Komi-

sji: „W latach 2007–2009 w Klinice 

Ginekologii, Położnictwa i Neo-

natologii  stopniowo zwiększano 

liczby oraz rozległość zabiegów 

laparoskopowych dzięki skomple-

towaniu nowoczesnego sprzętu 

endoskopowego. Na uwagę za-

sługuje wykonywanie operacji la-

paroskopowych przez większość 

lekarzy zespołu Kliniki Ginekolo-

gii, Położnictwa i Neonatologii, co 

wskazuje na duże zaangażowanie 

i ustawiczne szkolenie w techni-

kach endoskopowych. Nie stwier-

dzono żadnego powikłania po 

zabiegach laparoskopowych wyko-

nanych w Klinice Ginekologii, Po-

łożnictwa i Neonatologii w latach 

2007–2009”.

Wynik finansowy Kliniki – wnio-

ski Komisji: „Porównując przychód 

z NFZ za wykonane histeroskopie 

diagnostyczne z wynikiem finan-

sowym Klinik (po połączeniu), Ko-

misja nie stwierdza, aby przychód 

z histeroskopii diagnostycznych 

miał wpływ na poprawę wyni-

ku finansowego. Wręcz przeciw-

nie, przy wzroście zysku w latach 

2007–2009, przychody z tytułu hi-

steroskopii diagnostycznych uległy 

zmniejszeniu”.

Sądowe konsekwencje
Ponieważ wszystkie zarzuty oka-

zały się nieprawdziwe, Akademic-

ki Szpital Kliniczny będzie szukał 

w sądzie oczyszczenia z pomó-

wień, które naraziły na szwank do-

bre imię szpitala, dyrekcji i wszyst-

kich pracowników ASK. Już samo 

publiczne stawianie zarzutów 

bez przedstawiania dowodów jest 

działaniem nagannym. Kiedy zaś 

dodatkowo okazuje się, że zarzuty 

były wyłącznie pomówieniami, to 

zarówno oskarżyciele, jak i „Gaze-

ta Wyborcza”, która bezkrytycznie 

ich cytowała będą musieli ze swo-

ich działań wytłumaczyć się przed 

niezawisłym sędzią.
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Współczesna myśl techniczna 

w naukach medycznych i biologicznych

Piotr Dzięgiel

Komisja Inżynierii Biomedycz-

nej Wrocławskiego Oddziału PAN 

w dniach 21 i 22 maja br. zorgani-

zowała I Sympozjum pt.: „Współ-

czesna myśl techniczna w naukach 

medycznych i biologicznych”. 

Sympozjum odbywało się we Wro-

cławiu na terenie Akademii Me-

dycznej w przepięknym Collegium 

Anatomicum. W uprzednio plano-

wanym terminie Sympozjum miało 

się odbyć w dniach 16–17 kwietnia 

2010 roku, z powodu jednak tra-

gicznych wydarzeń w Smoleńsku 

czuliśmy się w obowiązku przesu-

nąć ten termin.

W naszych zamierzeniach konfe-

rencja ma mieć charakter cyklicz-

ny. Głównym celem była interdy-

scyplinarna wymiana poglądów, 

a także prezentacja wspólnych 

obszarów działalności dolnoślą-

skiego naukowego środowiska 

technicznego oraz medycznego. 

Współorganizatorami Sympozjum 

były: Akademia Medyczna we 

Wrocławiu, Fundacja Akademii 

Medycznej we Wrocławiu, Poli-

technika Wrocławska, Uniwersy-

tet Przyrodniczy we Wrocławiu, 

Uniwersytet Wrocławski, Akade-

mia Wychowania Fizycznego we 

Wrocławiu, Instytut Immunologii 

i Terapii Doświadczalnej PAN we 

Wrocławiu.

W otwarciu Sympozjum uczest-

niczyli: prof. Andrzej Górski (wi-

ceprezes Polskiej Akademii Nauk), 

prof. Daniel J. Bem z małżonką 

(prezes Wrocławskiego Oddziału 

Polskiej Akademii Nauk), prof. Ry-

szard Andrzejak (rektor Akademii 

Medycznej), prof. Marek Bojarski 

Wykład inauguracyjny: dr hab. Zdzisław Kiełbowicz (Uniwersytet Przyrodniczy)

Dyskusja podczas przerwy na kawę 

(prof. Marek Sąsiadek i dr hab. Piotr Dzięgiel, prof. nadzw.)
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(rektor Uniwersytetu Wrocław-

skiego), prof. Romuald Będziński 

(przewodniczący Komisji Inżynie-

rii Biomedycznej PAN we Wrocła-

wiu), prof. Danuta Duś (zastępca 

Dyrektora IIiTD PAN), prof. Ma-

ciej Zabel (wiceprzewodniczący 

Rady Nauki i MNiSW), mgr Wie-

sław Zawada (prezes Fundacji 

AM), mgr Barbara Grudzewska-

-Walewska (dyrektor administra-

cyjny PAN we Wrocławiu). 

Sympozjum odbywało się w cza-

sie trudnym dla Wrocławia, fre-

kwencja oraz poziom merytorycz-

ny prac pozostały jednak na bardzo 

wysokim poziomie.

Dobry humor dopisywał do samego końca

Widok na most Grunwaldzki w sobotę rano, 

gdy przez Wrocław przechodziła fala kulminacyjna

Dyskusja o nauce trwała również podczas spotkań towarzyskch
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Międzynarodowa Studencka Konferencja

„Ecosystems: Biodiversity, Resources 

and Wellbeing”

Anna Kańtoch, Marcin Walków

W dniach 14–18 kwietnia 

2010 roku w Rogowie odbyła się 

Międzynarodowa Studencka Kon-

ferencja „Ecosystems: Biodiversity, 

Resources and Wellbeing” Baltic 

University Programme. Została zor-

ganizowana przez Sekretariat BUP 

na Uniwersytecie w Uppsali oraz 

Politechnikę Łódzką. Konferencja 

odbywała się w języku angielskim. 

Od uczestników wymagano rów-

nież wcześniejszego zapoznania się 

z podaną literaturą i przygotowania 

do dyskusji na tematy związane z te-

matem konferencji. Wzięło w niej 

udział 85 studentów, którzy repre-

zentowali 42 uniwersytety, pocho-

dzili z 13 krajów i 36 miast z regionu 

Morza Bałtyckiego. Do Rogowa za-

proszono również dwoje studentów 

naszej Uczelni ze Studenckiego Koła 

Naukowego Zdrowia Środowisko-

wego i Epidemiologii przy Katedrze 

i Zakładzie Higieny – Annę Kańtoch 

(III r., kierunek lekarski) i Marcina 

Walkowa (III r., kierunek zdrowie 

publiczne). 

Konferencja miała charakter od-

mienny od tego, do jakiego jesteśmy 

przyzwyczajeni. Uczestnicy nie pre-

zentowali przygotowanych refera-

tów, brali natomiast aktywny udział 

w dyskusjach i warsztatach. Zorga-

nizowano tzw. Baltic Cafe, w czasie 

której uczestnicy, wykorzystując 

technikę „burzy mózgów”, przedsta-

wiali swoje pomysły i skojarzenia na 

tematy dotyczące: 

– bioróżnorodności i etyki; 

– rolnictwa, bioróżnorodności i do-

brobytu; 

– ekonomiki ekosystemów i bioróż-

norodności;

– zarządzania, stosunków między-

narodowych i bioróżnorodności; 

– bioróżnorodności, inżynierii i pro-

jektowania. 

Najciekawszym doświadczeniem 

dla wszystkich uczestników okaza-

ła się naukowa wycieczka do Łodzi, 

gdzie na Politechnice Łódzkiej od-

była się debata w stylu oksfordzkim 

na temat energii nuklearnej. Studen-

ci zostali podzieleni na dwie grupy 

– „pro” i „contra”. Każda z nich mia-

ła swoich prelegentów, prezentują-

cych opracowane przez członków 

argumenty, oraz ekspertów, których 

zadaniem było krótkie podsumo-

wanie po każdej rundzie. Grupy zo-
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stały podzielone tak, aby pracować 

w składzie międzynarodowym.

Nagrodą za burzliwą debatę była 

wycieczka do Państwowej Wyż-

szej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej 

i Teatralnej, gdzie w Muzeum Kine-

matografi i uczestnicy konferencji 

mieli możliwość obejrzenia etiud 

fi lmowych, wyreżyserowanych pod-

czas studiów przez wybitnych twór-

ców, takich jak np. Roman Polański. 

Wszyscy uczestnicy zostali ponadto 

zaproszeni na uroczysty bankiet do 

restauracji „Soplicowo”, gdzie w sta-

ropolskiej atmosferze kontynuowali 

dyskusje kuluarowe i mogli nawią-

zywać nowe przyjaźnie i poznawać 

zwyczaje, panujące w innych krajach. 

Uczestnictwo w międzynarodowej 

konferencji było, niewątpliwie, nie 

tylko ciekawym doświadczeniem, 

możliwością wysłuchania interesu-

jących wykładów czy poszerzeniem 

dotychczasowej wiedzy, ale także 

okazją do poznania nowych ludzi, 

wymiany poglądów i, co najważniej-

sze, wyrażenia swojej opinii na te-

mat obecnych zagrożeń i możliwości 

ochrony środowiska regionu Morza 

Bałtyckiego.

Uniwersytet Bałtycki (Baltic Uni-

versity Programme) to międzyna-

rodowa sieć ponad 220 uczelni, 

angażujących swoich studentów 

w zagadnienia dotyczące zrówno-

ważonego rozwoju ekologicznego, 

społecznego i demokracji. Akademia 

Medyczna we Wrocławiu uczestni-

czy w tej sieci, dając swoim studen-

tom możliwość uczestnictwa w kur-

sie „Th e Baltic Sea Environment”, 

zakończonym uzyskaniem między-

narodowego certyfi katu i otwierają-

cym możliwości uczestnictwa w po-

zostałych inicjatywach BUP już na 

szczeblu międzynarodowym. 

Studenckie Koło Naukowe Zdrowia 

Środowiskowego i Epidemiologii zo-

stało założone w październiku ubie-

głego roku z inicjatywy absolwentów 

kursu „Th e Baltic Sea Environment”, 

którzy w czerwcu 2009 roku uczest-

niczyli w kursie BUP „Challenges of 

sustainable development – a new 

quality of life” na Uniwersytecie 

Technologiczno-Przyrodniczym 

w Bydgoszczy. Od początku koło na-

ukowe aktywnie włącza się w dzia-

łalność w ramach Baltic University 

Programme, prowadzoną przez Ka-

tedrę i Zakład Higieny. Członkowie 

koła uczestniczyli w konferencjach 

międzynarodowych BUP i starają się 

o udział w kolejnych inicjatywach. 

Tych, którzy są zainteresowani 

poznaniem zagadnień zrównowa-

żonego rozwoju i ochrony środo-

wiska zapraszamy do uczestnictwa 

w organizowanej przez członków 

SKN Zdrowia Środowiskowego 

i Epidemiologii pod koniec wrze-

śnia ogólnopolskiej konferencji „Th e 

Environmental Protection in the 

Baltic Sea Region”, która odbędzie 

się w Myśliborzu. W celu uzyskania 

szczegółowych informacji prosimy 

o kontakt z przewodniczącym koła 

– Marcinem Walków (mwalkow@

gmail.com) lub wiceprzewodniczą-

cą – Anną Kańtoch (anna.kantoch@

gmail.com). 
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Jubileusz 80-lecia urodzin 

prof. dr. hab. Bogumiła Płonki

Danuta Nowakowska, Halina Panek, Włodzimierz Więckiewicz 

Dnia 22 maja 2010 roku pod-

czas 459 Konferencji Naukowo-

-Szkoleniowej Oddziału Dolnoślą-

skiego Polskiego Towarzystwa Stoma-

tologicznego, w sali wykładowej Dol-

nośląskiej Izby Lekarskiej, odbyła się 

uroczystość Jubileuszu 80-lecia uro-

dzin prof. dr. hab. Bogumiła Płonki, 

emerytowanego kierownika Katedry 

i Zakładu Protetyki Stomatologicz-

nej AM we Wrocławiu. Konferencję 

otworzyła dr n. med. Danuta Nowa-

kowska, prezes Oddziału Dolnoślą-

skiego PTS i p.o. kierownik Zakładu 

Materiałoznawstwa, wraz z dr hab. 

n. med. Haliną Panek, prof. nadzw., 

kierownikiem Katedry i Zakładu 

Protetyki Stomatologicznej AM we 

Wrocławiu oraz dr. hab. Włodzimie-

rzem Więckiewiczem, prof. nadzw., 

kierownikiem Zakładu Implantopro-

tetyki i Zaburzeń Czynnościowych 

Układu Stomatognatycznego. Dok-

tor hab. Halina Panek, prof. nadzw. 

powitała dostojnego Jubilata wraz z 

małżonką Ireną i najbliższą rodziną 

oraz przybyłych licznie gości: Jego 

Magnifi cencję Rektora AM we Wro-

cławiu prof. dr. hab. Ryszarda An-

drzejaka, Prorektora ds. Nauki AM 

we Wrocławiu oraz wiceprezydenta 

Polskiego Towarzystwa Stomatolo-

gicznego prof. dr. hab. Marka Zięt-

ka,  kierownika Katedry Dysfunkcji 

Narządu Żucia Śląskiego Uniwer-

sytetu Medycznego prof. dr. hab. 

Stefana Barona, dziekana Wydziału 

Lekarsko-Stomatologicznego oraz 

kierownika Katedry Ortopedii Szczę-

kowej i Ortodoncji  AM we Wrocła-

wiu dr hab. n. med. Beatę Kawalę, 

prof. nadzw. oraz kierowników katedr 

i zakładów Wydziału Lekarsko-Sto-

matologicznego AM we Wrocławiu: 

prof. dr hab. Urszulę Kaczmarek, kie-

rownika Katedry i Zakładu Stomato-

logii Zachowawczej i Dziecięcej, dr. 

hab. n. med. Jana Wnukiewicza, prof. 

nadzw., kierownika Katedry i Klini-

ki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, 

prof. dr. hab. Stanisława Pielkę, kie-

rownika Zakładu Chirurgii Ekspery-

mentalnej i Badania Biomateriałów 

oraz dr n. med. Teresę Maślankę, 

emerytowanego kierownika Zakładu 

Zaburzeń Czynnościowych Układu 

Stomatognatycznego Katedry Prote-

tyki Stomatologicznej. 

Dolnośląska Izbę Lekarską we Wro-

cławiu reprezentowały doktor Ali-

cja Marczyk-Felba, wiceprezes DIL 

i przewodnicząca Komisji Stomato-

logicznej oraz  doktor Teresa Bujko, 

wieloletnia wiceprezes i przewodni-

cząca Komisji Stomatologicznej DIL. 

t l i AM W ł i t ki ik Z kł d
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Przybyli także: doktor Wiesław 

Latała, prezes  Oddziału Opolskiego 

Polskiego Towarzystwa Stomatolo-

gicznego, dr n. med. Anna Sobolew-

ska – poprzedni prezes Oddziału 

Dolnośląskiego PTS oraz przewod-

niczący kół terenowych Oddziału  

Dolnośląskiego PTS: dr n. med. Ma-

ciej Żak  z Wałbrzycha i doktor Hali-

na Muszyńska-Świniarska  z  Jeleniej 

Góry. 

Dr hab. n. med. Halina Panek, prof. 

nadzw. przedstawiła działalność na-

ukowo-dydaktyczną prof. dr. hab. 

Bogumiła Płonki. Następnie głos za-

brali dostojni goście. Jako pierwszy 

JM Rektor AM we Wrocławiu prof. 

dr hab. Ryszard Andrzejak złożył po-

dziękowania Jubilatowi za wieloletnią 

owocną pracę na rzecz Uczelni oraz 

życzył zdrowia i pomyślności. Pro-

rektor ds. Nauki AM we Wrocławiu 

prof. dr hab. Marek Ziętek wspomniał 

pierwsze przepracowane wspólnie 

lata w Zakładzie Materiałoznawstwa 

Katedry Protetyki Stomatologicz-

nej oraz podkreślił, że prof. Bogumił 

Płonka brał czynny udział w pracach 

Polskiego Towarzystwa Stomatolo-

gicznego, otrzymując liczne odzna-

czenia włącznie z Godnością Członka 

Honorowego PTS. Następnie gratu-

lacje Jubilatowi złożyło liczne grono 

uczniów i wychowanków.

Profesor dr hab. Bogumił Płon-

ka w swoim wystąpieniu serdecznie 

podziękował gościom, rodzinie oraz 

wszystkim przybyłym za gratulacje 

i życzenia, a następnie przedstawił 

relację z konferencji naukowych, 

w których uczestniczył w ostatnim 

dziesięcioleciu, a także bogaty dzien-

nik podróży po Polsce odbytych w to-

warzystwie przyjaciół: prof. dr. hab. 

Stefana Włocha, emerytowanego 

kierownika Katedry i Zakładu Prote-

tyki Stomatologicznej Uniwersytetu 

Medycznego w Poznaniu  i prof. dr. 

hab. Stanisława Majewskiego, kie-

rownika Katedry i Zakładu Protetyki 

Stomatologicznej Uniwersytetu Ja-

giellońskiego w Krakowie.

Następnie wykład wygłosił prof. dr 

hab. Stefan Baron, kierownik Katedry 

Dysfunkcji Narządu Żucia Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu 

pt.: „Dysfunkcje układu ruchowego 

narządu żucia a problem podwyższe-

nia zgryzu”. Po wykładzie wywiązała 

się dyskusja.

Zamykając pierwszą część Jubile-

uszowej Konferencji Oddziału Dol-

nośląskiego PTS, prezes dr n. med. 

Danuta Nowakowska zaprosiła Jubi-

lata z małżonką i wszystkich gości  na 

okolicznościową lampkę szampana.

W drugiej części posiedzenia odby-

ły się prezentacje zaproszonych fi rm 

stomatologicznych. Dr n. chem. Zbi-

gniew Raszewski, przedstawiciel fi r-

my Zhermapol, wygłosił wykład pt.: 

„Warunki wykonywania precyzyjne-

go wycisku. Nowości w zakresie ma-

teriałów wyciskowych”. Pan Michał 

Zalewski, reprezentant fi rmy Colgate, 

przedstawił „Profesjonalne produkty 

Colgate stosowane przy nadwrażli-

wości zębiny – Colgate Sensivite Pro-

Relief oraz lakier Duraphat 5000”. 

Mgr inż. Rafał Szpakowski (Amadar) 

omówił oraz zademonstrował „Za-

stosowanie systemów CAD/CAM 

w gabinecie stomatologicznym, pra-

cowni protetycznej oraz przy plano-

wanym leczeniu implantologicznym”. 

Konferencję zakończyła dyskusja nad 

referatami. 
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Dział Wydawnictw i Promocji Uczelni

Anna Gemza

Dział Wydawnictw i Promocji 

Uczelni jest merytorycznie pod-

legły Prorektorowi do Spraw Roz-

woju Uczelni – prof. dr hab. Hali-

nie Milnerowicz (Zarządzenie nr 

79/XIV R/2008 z dnia 31.10.2008 r.). 

Składa się z Sekcji Wydawnictw, 

Sekcji Promocji, Pracowni Poligra-

fi i i Introligatorni. Kierownikiem 

jednostki jest mgr Małgorzata Ku-

niewska-Kaucz.

Do 2007 r. na Akademii Medycz-

nej funkcjonował tylko Dział Wy-

dawnictw, który podlegał Rekto-

rowi (a wcześniej Prorektorowi ds. 

Nauki) i zajmował się wyłącznie 

przygotowywaniem do druku pod-

ręczników, skryptów, prac habili-

tacyjnych, czasopism, zaproszeń, 

druków akcydensowych oraz „Ga-

zety Uczelnianej”.

W 2007 r. Dział Wydawnictw roz-

szerzono o Sekcję Promocji (Za-

rządzenie nr 30/XIV R/2007 z dnia 

10.04.2007 r.), co przyczyniło się 

m.in. do zwiększenia zatrudnie-

nia w jednostce. Dział Wydaw-

nictw i Promocji Uczelni zatrudnia 

obecnie 16 osób, w tym 6 w Sekcji 

Wydawnictw, 5 w Sekcji Promo-

cji, 3 w Pracowni Introligatorni 

i 2 w Pracowni Poligrafi i. 

Obecnie do obowiązków Sekcji 

Wydawnictw należy przygotowy-

wanie do druku: materiałów dydak-

tycznych, tj. podręczników akade-

mickich – adresowanych zarówno 

do studentów, jak i do lekarzy, oraz 

skryptów – dla studentów wszyst-

kich wydziałów Uczelni, prac habi-

litacyjnych, czasopism naukowych: 

„Advances in Clinical and Expe-

rimental Medicine”, „Dental and 

Medical Problems”, „Polimery w 

Medycynie”, „Gazety Uczelnianej”, 

w której są zamieszczane informa-

cje związane z działalnością Aka-

demii Medycznej, sprawozdania z 

uroczystości, kongresów, zjazdów 

naukowych, artykułów historycz-

nych oraz wspomnienia o zmarłych 

zasłużonych pracownikach naszej 

Uczelni. 

Dział Wydawnictw przygotowuje 

do publikacji również informatory 

o składzie osobowym Uczelni, waż-

ne listy i kalendarium oraz wydaw-

nictwa drobne, jak np. zaproszenia i 

druki akcydensowe. Dział Wydaw-

nictw i Promocji Uczelni prowadzi 

także sprzedaż wydawnictw uczel-

nianych bezpośrednio w swojej sie-

dzibie lub wysyłkowo. 

Sekcja Promocji zajmuje się sze-

roko pojętą promocją Akademii 

Medycznej. Zakres pracy obejmuje 

dwie główne płaszczyzny komu-

nikacji: wewnętrzną i zewnętrzną. 

Do głównych zadań Sekcji Promo-

cji należą: aktualizacja informa-

cji dotyczących poszczególnych 

jednostek Akademii Medycznej, 

działania wspierające komunikację 

wewnętrzną na Uczelni, meryto-

ryczny nadzór nad stroną interne-

tową, zamieszczanie i aktualizacja 

danych na stronie internetowej 

Akademii, prowadzenie działalno-

ści reklamowej na Akademii Me-

dycznej, przygotowywanie wydaw-

nictw, materiałów promocyjnych, 

reklam i planowanie działalności 

reklamowej oraz opracowywanie 

baz danych.

Pracownia Poligrafi i obsługuje 

wydziałowe i międzywydziałowe 

jednostki organizacyjne oraz admi-

nistrację Uczelni.

W Pracowni Introligatorni są wy-

konywane prace dotyczące działal-

ności naukowo-dydaktycznej oraz 

związane z obsługą administracyj-

ną jednostek podległych rektorowi, 

prorektorom, dziekanom, kancle-

rzowi, a także stałą obsługą Biblio-

teki AM. 

Przygotowaliśmy nowy wzorzec 

szkieletowy strony internetowej oraz 

system identyfi kacji wizualnej www 

(kolory, kroje czcionek, poszczegól-

ne wydziały mają własny layout), 

a także w formie podstawowej sys-

tem identyfi kacji wizualnej Uczelni. 

Uczestniczyliśmy w wielu targach 

promujących naszą Uczelnię, m.in. 

w: Taredzie, Perspektywach, Tar-

gach Książki Naukowej oraz konfe-

rencjach, na których uczyliśmy się, 

jak najlepiej promować naszą Alma 
Mater. Przygotowaliśmy wiele wy-

dawnictw dotyczących Uczelni, tj. 

foldery Akademii Medycznej, ulotki 

o Uczelni, folder wydawniczy publi-

kacji Akademii Medycznej, a okład-

ki podręczników dzięki pomysłom 

m.in. naszych pracowników stały 

się bardziej atrakcyjne i chętniej 

kupowane nie tylko przez studen-

tów AM (szczególnie widać to na 

targach wydawniczych). 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że 

przed nami jest jeszcze wiele pra-

cy związanej z kształtowaniem 

pozytywnego wizerunku Uczelni, 

co dotyczy zarówno promocji, jak 

i działalności wydawniczej, ale je-

steśmy dumni z tego, że stworzy-

liśmy tak zgrany zespół, w skład 

którego wchodzą ludzie kreatywni, 
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pracowici, sumienni, poszukujący 

nowych, lepszych rozwiązań, które 

przyczyniłyby się do promocji Aka-

demii, a co za tym idzie – pozyski-

wania studentów na wszystkie kie-

runki Uczelni. 

Dlatego też było nam niezwykle miło, 

gdy zostaliśmy pochwaleni przez prof. 

Mariana Klingera, który powiedział, 

że inne działy powinny brać przykład 

z naszego, że sumiennie wywiązujemy 

się z przyjętych na siebie obowiązków. 

Zapewniamy, że mimo nie zawsze 

łatwych warunków pracy i spięt-

rzenia wielu zadań, nasza postawa 

i życzliwość nigdy się nie zmieni 

i mamy nadzieję, że nadal będziemy 

pozytywnie postrzegani. 
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Czerwiec – w tradycji ludowej

Zbigniew Domosławski

Warto przypomnieć dzieło Zofi i 

Kossak-Szczuckiej pt.: „Rok Polski”. 

W swoim czasie było niemal co-

dzienną lekturą emigrantów pozba-

wionych możliwości odwiedzenia 

ojczyzny swych przodków. Stanowi 

owo dzieło, zdaniem autorki, połą-

czenie pogańszczyzny słowiańskiej 

z liturgią kościoła, a obok tego za-

sadniczego tematu czytelnik znaj-

dzie też luźne wzmianki, barwą 

i głosem danego miesiąca przywo-

łani, a których nie da się odsunąć, 

gdy piórem kieruje tęsknota. War-

to czytelników zapoznać, choć wy-

biórczo z tym, co pisze autorka na 

temat każdego miesiąca.

Czerwiec – to uświęcenie wody.

„A sianokosy – to wsiowy karna-

wał. Praca mniej znojna od innych, 

czysta, przyjemna, dopuszczająca 

zalecanki i pogwarki. Jedyny zasad-

niczy warunek jej powodzenia”. Po-

goda... Kosiarze... rytmicznie jak na 

paradzie klepią kosy, ujmują styliska, 

zagarniają tęgi pokos... Nazajutrz, 

gdy trawa przeschnie, przewrócą 

pokos na drugą stronę. Znów trzeba 

odczekać parę dni... i grabią pełne 

siano – składają w kopki, z kopek na 

wozy i cenny ciężar jedzie do stodo-

ły. Jeśli pogoda dopisze, zbiór może 

być dokonany w ciągu tygodnia. Ta-

kie siano jest wonne do zawrotu gło-

wy, lecz biada, jeśli z takiej czy innej 

przyczyny słota się zacznie.

Czerwiec najdłuższe dnie, naj-

krótsze noce, noce ciepłe wonne 

rozjaśnione błyskiem świętojań-

skich robaczków, luksusowej natu-

ry. Szczytowy punkt lata. Rytmiczne 

kumkanie żab w strugach i stawach 

o zmierzchu... 

... Miesiąc najkrótszych nocy i naj-

dłuższych dni jest też miesiącem 

ognia, wody i rozkoszy. Żywiołów 

nieuniknionych. Do dziś dnia płoną 

w Polsce ognie na górach i wzgó-

rzach w wigilie świętego Jana... Le-

genda o kwiecie paproci ma rodo-

wód literacki.

Czerwiec jest miesiącem poświę-

conym czci Najświętszego Serca Je-

zusa... w tradycji ludowej patronem 

tego miesiąca pozostaje też święty 

Jan Chrzciciel. Surowy prorok znad 

Jordanu jest stróżem krótkich kuszą-

cych nocy i strzeże siana na poko-

sach przed powodzią.

W wielu okolicach Polski panuje 

wśród ludu przekonanie, że nie na-

leży kąpać się w rzece lub jeziorze 

przed dniem świętego Jana (dopp. 

24 czerwca). Przybysze miejscy są-

dzą nieraz, że gra tu rolę obawa przed 

zimną wodą... Zakaz dotyczy spra-

wy bez porównania ważniejszej od 

uświęcenia wody. I nadal wianki, ob-

chody Kupały, Sobótki są aktualne i na 

zawsze pozostaną wspomnieniem”.

Autorka kończy ten rozdział „...Pa-

mięć ludowa, najtrwalsza z pamię-

ci nie zapomina tych czasów, choć 

ważne są sianokosy, groźne są powo-

dzie miesiąc czerwiec pozostanie po 

wszystkie wieki kojarzyć się będzie 

z poświęceniem wody”. A na koniec 

pozostaje pytanie, czy warto o tym 

pisać w czasach postępu, kompute-

ryzacji i Internetu. „...W odpowie-

dzi, z którą nie musimy się zgadzać, 

przytoczę okres komunizmu, odeszli 

panowie, królowie – a jak chętnie 

chcieliśmy o nich poczytać...”

(Zebrał w wyjątkach z Zofi i Kossak 

„Rok Polski, obyczaj i wiara”, PAX, 

Warszawa 1958).
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31 maja 2010 r. odbyło się kolejne posie-

dzenie Senatu Akademii Medycznej 

we Wrocławiu kadencji 2008–2012. 

Senat podjął uchwały:

• w sprawie zmiany stanowiska prof. dr. 

hab. Bernarda Panaszka zatrudnione-

go w Katedrze i Klinice Chorób We-

wnętrznych, Geriatrii i Alergologii,

• w sprawie zmiany stanowiska prof. dr 

hab. Julii Bar zatrudnionej w Zakła-

dzie Patomorfologii i Cytologii Kli-

nicznej Katedry Patomorfologii,

• w sprawie ponownego zatrudnienia dr. 

hab. Mariusza Zimmera, prof. nadzw. 

na stanowisku profesora nadzwyczaj-

nego w II Katedrze i Klinice Ginekolo-

gii, Położnictwa i Neonatologii,

• w sprawie ponownego zatrudnienia dr 

hab. Krystyny Pawlas, prof. nadzw. na 

stanowisku profesora nadzwyczajne-

go w Katedrze i Zakładzie Higieny,

• w sprawie ponownego zatrudnienia 

dr hab. Wandy Wojtkiewicz-Rok, 

prof. nadzw. na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Zakładzie Huma-

nistycznych Nauk Lekarskich,

• w sprawie ponownego zatrudnienia dr 

hab. Grażyny Gościniak, prof. nadzw. 

na stanowisku profesora nadzwyczaj-

nego w Katedrze i Zakładzie Mikro-

biologii,

• w sprawie wyrażenia zgody na zatrud-

nienie prof. dr. hab. Jakuba Kuźniara na 

stanowisku profesora zwyczajnego na 

Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym,

• w sprawie wyrażenia zgody na zatrud-

nienie dr. hab. Piotra Wójcickiego na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego 

w Klinice Chirurgii Plastycznej na Wy-

dziale Lekarsko-Stomatologicznym, 

• w sprawie wyrażenia zgody na po-

nowne zatrudnienie dr hab. Haliny 

Panek na stanowisku profesora nad-

zwyczajnego w Zakładzie Protetyki 

Stomatologicznej Katedry Protetyki 

Z prac Senatu

Stomatologicznej na Wydziale Lekar-

sko-Stomatologicznym,

• w sprawie wyrażenia zgody na po-

nowne zatrudnienie dr. hab. Wiesława 

Kurleja na stanowisku profesora nad-

zwyczajnego w Zakładzie Anatomii 

Stomatologicznej na Wydziale Lekar-

sko-Stomatologicznym,

• w sprawie wyrażenia zgody na zatrud-

nienie dr hab. Anny Abramczyk na 

stanowisku profesora nadzwyczajne-

go w Zakładzie Pielęgniarstwa w Pod-

stawowej Opiece Zdrowotnej Katedry 

Pielęgniarstwa w Podstawowej Opie-

ce Zdrowotnej na Wydziale Nauk 

o Zdrowiu,

• w sprawie wyrażenia zgody na ponow-

ne zatrudnienie prof. dr. hab. Andrzeja 

Kierzka na stanowisku profesora nad-

zwyczajnego w Zakładzie Klinicznych 

Podstaw Fizjoterapii Katedry Fizjote-

rapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu,

• w sprawie wyrażenia zgody na po-

nowne zatrudnienie dr. hab. Andrzeja 

M. Fala na stanowisku profesora nad-

zwyczajnego w Zakładzie Alergologii 

Katedry Zdrowia Publicznego na Wy-

dziale Nauk o Zdrowiu,

• w sprawie rozwiązania stosunku pra-

cy z mianowanymi adiunktami i asy-

stentami,

• w sprawie powołania Barbary Zdro-

jewskiej na członka Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Szpitala 

Nr 1 we Wrocławiu,

• w sprawie zmiany składu Senackiej 

Komisji Rozwoju Kadry Naukowo-

-Dydaktycznej, kadencja 2008–2012,

• w sprawie utworzenia Zakładu Pato-

morfologii i Cytologii Klinicznej,

• w sprawie sprostowania błędu pisar-

skiego w Regulaminie studiów Aka-

demii Medycznej we Wrocławiu obo-

wiązującego od roku akademickiego 

2009/2010,

• w sprawie zatwierdzenia postanowień 

Rady Społecznej Akademickiego Szpi-

tala Klinicznego im. J. Mikulicza-Ra-

deckiego we Wrocławiu odnośnie do 

zakupu środków trwałych,

• w sprawie zatwierdzenia postanowień 

Rady Społecznej Akademickiego Szpi-

tala Klinicznego im. J. Mikulicza-Ra-

deckiego we Wrocławiu odnośnie do 

przyjęcia darowizn przez Akademicki 

Szpital Kliniczny,

• w sprawie zatwierdzenia postanowień 

Rady Społecznej Akademickiego Szpi-

tala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radec-

kiego we Wrocławiu w sprawie czasowe-

go zamknięcia Kliniki Chirurgii Ogólnej 

i Onkologicznej oraz Kliniki Chirurgii 

Małoinwazyjnej i Proktologicznej,

• w sprawie zatwierdzenia postanowień 

Rady Społecznej Samodzielnego Pu-

blicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we 

Wrocławiu odnośnie do zakupu oraz 

przyjęcia darowizny nowej aparatury 

i sprzętu medycznego przez SPSK nr 1 

w IV kwartale 2008 r. i w 2009 r., 

• w sprawie zmian w statucie Akademii 

Medycznej we Wrocławiu,

• w sprawie ustalenia wymiaru zajęć dy-

daktycznych (pensum), podziału grup 

studenckich oraz zasad zlecania i wy-

płacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe w roku akademic-

kim 2010/2011,

• w sprawie warunków i trybu przyjmo-

wania kandydatów na studia na Aka-

demię Medyczną we Wrocławiu na 

rok akademicki 2011/2012,

• w sprawie limitów przyjęć na I rok 

studiów oraz składu Uczelnianej Ko-

misji Rekrutacyjnej na rok akademicki 

2010/2011,

• w sprawie powołania Komisji Dyscy-

plinarnej dla Studentów,

• w sprawie powołania Odwoławczej 

Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.
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28 maja • w Hali Stulecia odbył się uroczysty koncert z okazji 
60-lecia święceń kapłańskich, 40-lecia święceń biskupich 
i 25-lecia otrzymania godności kardynalskiej ks. kardynała 
Henryka Gulbinowicza. W uroczystości uczestniczył JM 
Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak.

29 maja • w archikatedrze wrocławskiej ks. kardynał Henryk 
Gulbinowicz odprawił Mszę św. dziękczynną, w której wśród 
wielu znamienitych gości brał udział JM Rektor.

29–30 maja • odbyło się posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola, 
Częstochowy i Zielonej Góry, zorganizowane w Ośrodku Dydaktyczno-Sportowym 
Akademii Wychowania Fizycznego w Olejnicy. Uczelnię reprezentował JM Rektor prof. 
dr hab. Ryszard Andrzejak.

26–27 czerwca • odbył się V Zjazd „Szóstego Rocznika” Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej, 
czyli absolwentów, którzy uzyskali dyplom w 1955 r.

Kalendarium

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

naszego współpracownika, 

nativea speakera

Russella Dennisa Shiltsa

Dzięki Jego pracy artykuły do 

„Advances in Clinical and Experimental Medicine” 

uzyskały odpowiedni poziom językowy, 

a czasopismo zostało przyjęte do Thomson Reuters 

i jest rejestrowane w międzynarodowych bazach danych

oraz uzyskało Impact Factor.

Redakcja „Advances in Clinical and Experimental Medicine”

wraz z całym Działem Wydawnictw i Promocji Uczelni


