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Otwarto Centrum Rehabilitacji

Adam Zadrzywilski

25 czerwca w Akademickim Szpi-

talu Klinicznym przy ul. Borowskiej 

odbyła się uroczystość otwarcia 

Centrum Rehabilitacji. Tradycyjne-

go przecięcia wstęgi dokonali: JE ks. 

Arcybiskup Marian Gołębiewski me-

tropolita wrocławski, JM Rektor – 

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak oraz 

dyrektor ASK – Piotr Pobrotyn. 

Dzięki zakupionemu za 1,7 mln zł 

wysokiej jakości sprzętowi, nowe 

Centrum jest jednym z najnowocześ-

niejszych w kraju. Będzie udzielać 

świadczeń fi zjoterapeutycznych pa-

cjentom w ramach oddziałów ASK, 

a po podpisaniu umowy z NFZ, 

również w ramach lecznictwa am-

bulatoryjnego. Podczas uroczysto-

ści otwarcia można było zwiedzić 

wszystkie pomieszczenia: 5 sal gim-

nastycznych, w tym salę do terapii 

małych dzieci, 15 gabinetów fi zyko-

terapii, gabinet masażu lecznicze-

go, hydroterapii, krioterapii wraz 

z miejscami przeznaczonymi do wy-

poczynku pacjentów po zabiegach 

fi zjoterapeutycznych.

Wystąpienie JM Rektora

Ekscelencjo, Najdostojniejszy 

Księże Arcybiskupie, Metropolito 

Wrocławski, Dostojni Goście!

Jesteśmy dzisiaj ponownie w Cen-

trum Klinicznym AM przy ul. Bo-

rowskiej, które tworzy 9 dużych 

obiektów wybudowanych i odda-

nych do użytku bądź znajduje się 

w trakcie budowy o łącznej kubatu-

rze 475 000 m3 i powierzchni 11 ha. 

Szacowany łączny koszt realizacji tej 

inwestycji wyniesie 831 834 000 zł, 

a jej zakończenie jest planowane na 

koniec 2011 roku. Jeszcze niedaw-

no, bo do 2006 r. wartość fi nanso-

wania naszej inwestycji wynosiła 

259 317 000 zł, ale w ostatnich 5 la-

tach, dzięki zrozumieniu naszych 

potrzeb przez rządzących, stało się 

możliwe zwiększenie fi nansowania 

inwestycji i stopniowe uruchamianie 

Centrum Klinicznego.

Po zakończeniu inwestycji Aka-

demicki Szpital Kliniczny, liczący 

24 Kliniki, będzie liderem w świad-

czeniu usług zdrowotnych na Dol-

nym Śląsku (wręcz niemożliwe bę-

dzie porównanie tego szpitala do 

jakiegokolwiek świadczeniodawcy 

w regionie). ASK zoptymalizuje ob-

szar zarządzania, w tym w zakresie 

kosztów ( jedna baza w jednym miej-

scu; a tym samym będzie lepsza ja-

kość świadczonych usług), co mam 

nadzieję, przyczyni się do jego całko-

witego oddłużenia. Przypomnę, że na 

początku 2006 roku zadłużenie tego 

szpitala sięgało blisko 200 mln zł, 

a obecnie wynosi 55 mln zł. Uczelnia 

natomiast po zakończeniu inwestycji 

uzyska adekwatne narzędzie do pro-

wadzenia na właściwym poziomie 

dydaktyki oraz badań naukowych 

i klinicznych. 

W Akademickim Szpitalu Klinicz-

nym uruchamianym, jak już wspo-

mniałem, etapowo od 2007 roku, 

działa obecnie 16 Klinik, a dzisiaj jest 

oddawana jego bardzo ważna część – 

Centrum Rehabilitacji. Rehabilitacja 

jest procesem medyczo-społecznym 

uzupełniającym diagnostykę i lecze-

nie. W Szpitalu już co prawda działa 

Zespół Terapeutyczny wykonujący 

zabiegi fi zjoterapeutyczne u pacjen-

tów na poszczególnych oddziałach 

ASK. Składa się on z 19 osób: 2 dr. 

nauk kultury fi zycznej, 11 magistrów 

fi zjoterapii i 6 techników, którzy dba-

li o usprawnianie fi zyczne pacjentów 

oraz ich dobrostan psychiczny, ale 

dopiero dzisiaj otwierane Centrum 

Rehabilitacji podniesie na nowy po-

ziom ich zabiegi z zakresu kinezy-

terapii i fi zykoterapii. W Centrum 

Rehabilitacji za chwilę zobaczymy 

4 sale gimnastyczne posiadające peł-

ne wyposażenie sprzętowe, w któ-

rych będzie możliwe prowadzenie 

zajęć indywidualnych, m.in. terapii 

metodą Voyty, integracji sensorycz-

nej małych dzieci, a także prowadze-

nie zajęć w Szkole Rodzenia. Impo-

nujący jest dział fi zykoterapii, który 

wyposażono w nowoczesny sprzęt 

do hydroterapii, elektroterapii, świa-

tłolecznictwa, laseroterapii i  kriote-

rapii, za kwotę ponad 1,7 mln zł. Nie-

stety, z tych interdyscyplinarnych, 

kompleksowych działań usprawnia-

jących będą mogli korzystać tylko 

pacjenci ASK, gdyż na razie nie ma 

kontraktu z NFZ dla pacjentów le-

czonych w trybie ambulatoryjnym. 

Wiem, że Szpital czyni starania o taki 

kontrakt i mam nadzieję, że zostaną 

zakończone sukcesem.



Gazeta Uczelniana   lipiec–sierpień 2010  3 

Centrum Rehabilitacji

Dominika Markowska

W czasach coraz większej potrzeby, 

a także wypełnienia ogromnej luki na 

rehabilitację w społeczeństwie, zosta-

ło otwarte Centrum Rehabilitacji przy 

Akademickim Szpitalu Klinicznym 

we Wrocławiu. Podczas poszukiwania 

i wyposażania idealnego, nowocze-

snego miejsca celem podstawowym 

było stworzenie ciepłego, funkcjonal-

nego i przyjemnego środowiska dla 

pacjentów. Nasze dążenia kierowały 

się ku temu, aby pobyt pacjenta w 

Centrum harmonijnie łączył w sobie 

pomoc w przywracaniu i utrzymaniu 

jego siły, zdolności motorycznych 

i funkcji, a także poprzez innowacyj-

ne praktyki zapewniał wyjątkową ja-

kość opieki i profesjonalizm.

Nowo powstałe Centrum Rehabi-

litacji 25 czerwca br. zostało poświę-

cone przez JE Arcybiskupa ks. Ma-

riana Gołębiewskiego, metropolitę 

wrocławskiego, a podczas uroczyste-

go otwarcia tradycyjnego przecięcia 

wstęgi dokonali: JE Arcybiskup Ma-

rian Gołębiewski, JM Rektor – prof. dr 

hab. Ryszard Andrzejak oraz dyrektor 

ASK – Piotr Pobrotyn. Centrum usy-

tuowane jest w Akademickim Szpitalu 

Klinicznym im. J. Mikulicza-Radec-

kiego we Wrocławiu przy ul. Borow-

skiej 213, na III piętrze Budynku J. 

Ma 1000 m2 powierzchni użytkowej. 

Znajduje się w nim 5 sal gimnastycz-

nych, 15 gabinetów fi zykoterapii, ga-

binet masażu leczniczego, kriotera-

pii oraz hydroterapii. Obiekt mieści 

także całe zaplecze sanitarne, wraz 

z szatniami i kabinami prysznico-

wymi dla pacjentów oraz miejscami 

przeznaczonymi do wypoczynku po 

zabiegach fi zjoterapeutycznych.

Dzięki zakupionemu za 1,7 mln zł 

wysokiej jakości sprzętowi,  nowe 

Centrum jest jednym z najnowocześ-

niejszych w kraju. 

Misją Centrum Rehabilitacji jest 

zapewnienie wszystkim pacjentom 

komfortowej i indywidualnej opieki 

zdrowotnej, a naszą fi lozofi ę można 

podsumować w trzech słowach: sza-

cunek, rozwój i efektywność, co za-

pewni, że nasze usługi będą dosko-

nałe w swej jakości przez cały czas. 

Z dużego zaangażowania naszych 

pracowników do zawodowego i oso-

bistego rozwoju mamy pewność pro-

fesjonalnego świadczenia wszystkich 

zabiegów fi zjoterapeutycznych.
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Zintegrowane Centrum Edukacji i Innowacji 
Wydziału Farmaceutycznego 

Akademii Medycznej we Wrocławiu

Adam Zadrzywilski

1 lipca 2010 r. odbyła się uroczys-

tość wmurowania kamienia wę-

gielnego Zintegrowanego Centrum 

Edukacji i Innowacji Wydziału Far-

maceutycznego Akademii Medycz-

nej we Wrocławiu. 

Powstaje jeden z największych 

i najnowocześniejszych w Europie 

kompleksów medyczno-naukowych. 

Obok zlokalizowanych w jednym 

miejscu, w ramach Centrum Kli-

nicznego Akademickiego Szpitala 

Klinicznego specjalistycznych Kli-

nik i już budowanego Ośrodka Ba-

dawczo-Dydaktyczno-Naukowego 

Dolnośląskiej Farmacji, powstanie 

nowoczesne Zintegrowane Centrum 

Edukacji i Innowacji Wydziału Far-

maceutycznego.

Należy przypomnieć, że w paź-

dzierniku 2008 r. została podpisana 

umowa z Inżynierem Kontraktu, 

którym jest konsorcjum w składzie: 

Biuro Inwestorskie Janusz Rybka, In-

stytut Zarządzania i Samorządności 

Sp. z o.o. oraz Wrocławski Medyczny 

Park Naukowo-Technologiczny Sp. 

z o.o., a w styczniu 2009 r. podpisano 

umowę z wykonawcą prac budowla-

nych fi rmą Budimex S.A.

fot. P. Golusik
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Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt i przyjemność powi-

tać Państwa na uroczystości wmuro-

wania kamienia węgielnego Zintegro-

wanego Centrum Edukacji i Innowacji 

Wydziału Farmaceutycznego Akade-

mii Medycznej we Wrocławiu. 

To ważne i radosne wydarzenie nie 

tylko w historii Uczelni, ale i naszego 

miasta. 

Tu we Wrocławiu przy ul. Borow-

skiej powstaje jeden z największych 

i najnowocześniejszych w Europie 

kompleksów medyczno-naukowych. 

Obok zlokalizowanych w jednym 

miejscu w ramach Centrum Klinicz-

nego Akademickiego Szpitala Klinicz-

nego specjalistycznych Klinik i już 

budowanego Ośrodka Badawczo-

Dydaktyczno-Naukowego Dolnoślą-

skiej Farmacji powstanie Zintegro-

wane Centrum Edukacji i Innowacji 

Wydziału Farmaceutycznego, dzięki 

czemu ten Wydział po wielu trud-

nych latach doczeka się wreszcie bazy 

lokalowej i wyposażenia adekwatne-

go do wysokiej pozycji, którą zajmuje 

w ogólnopolskim rankingu osiągnięć 

naukowych i dydaktycznych. 

Warto podkreślić, że inwestycja ta 

powstaje w bardzo szybkim tempie. 

W październiku 2008 r. zosta-

ła podpisana umowa z Inżynierem 

Kontraktu, którym jest konsorcjum 

w składzie: Biuro Inwestorskie Ja-

nusz Rybka, Instytut Zarządzania 

i Samorządności Sp. zo.o. oraz Wro-

cławski Medyczny Park Naukowo-

-Technologiczny Sp. zo.o. 

W styczniu 2009 r. nastąpiło podpi-

sanie umowy z wykonawcą prac bu-

dowlanych fi rmą Budimex S.A. 

Zarówno Generalny Wykonaw-

ca Inwestycji, jak i Zespół Inżyniera 

Kontraktu zostali wyłonieni w drodze 

przetargu nieograniczonego zgodnie 

z obowiązującą procedurą Prawa Za-

mówień Publicznych. 

W grudniu 2009 r. uzyskano po-

zwolenie budowlane, a w końcu 

stycznia br. przekazano plac budo-

wy wykonawcy robót. Zakończenie 

prac budowlanych zaplanowano na 

31 sierpnia 2011 r., a oceniając bardzo 

wysoko dotychczasowe dokonania 

fi rmy Budimex, jestem przekonany, 

że termin ten na pewno nie zostanie 

przekroczony. 

W III kwartale 2011 r. planujemy 

przeniesienie do nowego obiektu po-

zostałych jednostek Wydziału Far-

maceutycznego i jego uruchomienie, 

a 30 marca 2012 r. zakończenie rozli-

czenia fi nansowego projektu. 

Projekt Akademii Medycznej pod 

nazwą: Budowa i wyposażenie Zin-

tegrowanego Centrum Edukacji 

i Innowacji Wydziału Farmaceu-

tycznego uzyskał dofi nansowanie 

w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 

2007–2011, priorytet XIII „Infra-

struktura szkolnictwa wyższego”.

Całkowity koszt inwestycji to 

125 mln 922 tys. zł. Kwota dofi nan-

sowania ze środków Programu Ope-

racyjnego Infrastruktura i Środowi-

sko wynosi 79 mln 60 tys. zł, a wkład 

własny Akademii Medycznej 46 mln 

862 tys. zł. 

Zintegrowane Centrum Edukacji 

i Innowacji to 4 budynki (dwa 6-kon-

dygnacyjne jeden 3-kondygnacyjny 

i jeden parterowy – pracownia spe-

cjalistyczna badań strukturalnych 

+ magazyn odczynników chemicz-

nych), budynek zaplecza (trafosta-

cja), parking 105 miejsc. 

Powierzchnia całkowita wynosi 

19 370 tys. m2, w tym powierzchnia 

naukowo-dydaktyczna Katedr i Za-

kładów: 13 000 m2.

Projekt obejmuje więc budowę 

3 obiektów dydaktycznych, magazynu 

odczynników chemicznych i budynku 

technicznego. W ramach projektu jest 

także planowane wyposażenie budyn-

ków w nowoczesny sprzęt laboratoryj-

ny i teletechniczny. W ramach zakupu 

sprzętu i wyposażenia przewiduje się 

także zakup sprzętu informatycznego.

Dzięki tej Inwestycji będziemy mo-

gli z lepszym wynikiem brać udział 

w badaniach naukowych, z których 

dotychczas często musieliśmy rezy-

gnować. Nowa baza jest decydująca 

dla rozwoju Wydziału. 

Wrocławski Wydział Farmaceutycz-

ny funkcjonuje w wyjątkowo trudnych 

warunkach. Jedenaście budynków, 

Wystąpienie JM Rektora
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rozproszonych w różnych częściach 

miasta, zdekapitalizowana baza, labo-

ratoria z trudem dotrzymujące kroku 

coraz bardziej restrykcyjnym nor-

mom bezpieczeństwa – to wszystko 

niezwykle utrudnia pracę naukową 

i dydaktyczną. Jest także uciążliwe dla 

samych studentów, zmuszonych prze-

mierzać spore odległości z zajęć na 

zajęcia. W zabytkowej, gęsto zalud-

nionej  części miasta pewnych prac 

naukowych, np. związanych z chemią 

organiczną, w ogóle nie da się prowa-

dzić. Niektóre pracownie, „duszące 

się” z braku miejsca, nie mogą rozwi-

nąć skrzydeł, mimo ogromnego po-

tencjału naukowego. 

Problemem staje się też certyfi ka-

cja laboratoriów zgodnie z zasadami 

dobrej praktyki laboratoryjnej. 

Nieustanne modernizowanie bazy 

osiągnęło już dawno granicę sensu 

i opłacalności. Zamiast ciągle i po tro-

chę poprawiać stare, znacznie lepiej 

jest zbudować i wyposażyć Wydział 

od podstaw, zgodnie z najnowszymi 

wymogami nauki i bezpieczeństwa. 

To legło u podstaw ogromnego zaan-

gażowania się władz Uczelni w zdo-

bycie środków na budowę Nowej 

Farmacji. I udało się – Uczelnia zdo-

była pieniądze, jest już po pierwszych 

przetargach, a Wydział Farmaceu-

tyczny rozpocznie pracę w zupełnie 

nowej odsłonie do końca 2011 r. 

W zintegrowanym Centrum Edu-

kacji i Innowacji Wydziału Farmaceu-

tycznego będą mieściły się pomiesz-

czenia laboratoryjne i dydaktyczne 

14 Katedr i Zakładów Wydziału Far-

maceutycznego oraz laboratoria spe-

cjalistyczne. Kompleks będzie przyja-

zny dla otoczenia, nasycony zielenią. 

W nowe miejsce zostanie także 

przeniesiony Ogród Roślin Leczni-

czych. Pomyśleliśmy też o cyklistach 

– studentach i pracownikach, dla któ-

rych powstaną dwie rowerownie. 

Budowa Nowej Farmacji pozwo-

li na zwiększenie liczby studentów. 

Wydział przyjmie ich o 200 więcej 

niż do tej pory (1040). Dla pracowni-

ków naukowych Wydziału najwięk-

szą korzyścią z przeprowadzki będzie 

z pewnością perspektywa rozwoju.

Jednym z naszych poważnych pro-

blemów są np. prace nad przyszłymi 

lekami – syntezujemy bardzo dużo 

związków-kandydatów na leki, z któ-

rych większość nie znajduje dalszej 

drogi, bo nie ma warunków do pro-

wadzenia badań. W nowych, dobrze 

wyposażonych laboratoriach specjali-

stycznych będziemy mogli własnymi 

siłami realizować i badania podstawo-

we, i przedkliniczne. To znacznie skró-

ci proces tworzenia nowych leków, 

który dziś trwa przeciętnie 10–15 lat. 

W nowym kompleksie powstanie 

też ośrodek badań klinicznych leków 

(I fazy), w którym na 12-łóżkowym 

oddziale będzie się je testować na 

zdrowych ochotnikach. Obiecują-

ce dla naukowych planów Wydzia-

łu jest też bliskie sąsiedztwo Nowej 

Farmacji z klinikami Akademickiego 

Szpitala Klinicznego oraz Instytu-

tem Immunologii i Terapii Doświad-

czalnej PAN. Pozwoli na integrację 

potencjału naukowego wszystkich 

ośrodków. Już dziś powstają pomysły 

na wspólne projekty badawcze. 

Realizacja inwestycji jest niezwy-

kle ważna dla  rozwoju Wydziału 

Farmaceutycznego i przyczyni się 

do podniesienia jakości kształcenia 

z zakresu nauk farmaceutycznych.

W Zintegrowanym Centrum znaj-

dzie swoją siedzibę większość jedno-

stek dydaktycznych Wydziału Far-

maceutycznego, w tym nowoczesny 

ośrodek niekomercyjnych badań kli-

nicznych leków i kandydatów na leki. 

W Zintegrowanym Centrum Edu-

kacji i Innowacji planujemy wdroże-

nie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, 

co pozwoli jeszcze bardziej popra-

wić jakość prowadzonych prac ba-

dawczych. 

Nowe obiekty umożliwią dostoso-

wanie standardów kształcenia przy-

szłych farmaceutów i diagnostów 

laboratoryjnych do najwyższego eu-

ropejskiego i światowego poziomu, 

zyskamy praktycznie nieograniczo-

ne możliwości rozwoju. Trzeba sko-

rzystać z tej okazji i jeszcze bardziej 

zadbać o przyszłość Wydziału i Aka-

demii Medycznej we Wrocławiu.

Szanowni Państwo! 

Dziś 1 lipca 2010 r. składam ser-

deczne podziękowania wszystkim, 

którzy przyczynili się do tego, że 

możemy dokonać uroczyście wmu-

rowania Kamienia Węgielnego pod 

budowę Zintegrowanego Centrum 

Edukacji i Innowacyjności. 

Do tego jakże radosnego dla nas 

wydarzenia dostosowała się także 

aura. Mamy piękny, ciepły dzień, 

słoneczną pogodę. To dobry znak. 

Wierzę, że dla wrocławskiej, aka-

demickiej farmacji, która może się 

poszczycić wielkimi dokonaniami, 

mimo że w poprzednich latach była 

pomijana przy rozdziale środków na 

nowe inwestycje, zaświeci słońce, że 

jej przyszłość będzie jasna i pogodna. 

Na koniec chcę przypomnieć sło-

wa Heraklita z Efezu: „Kto nie dąży 

do rzeczy niemożliwych, nigdy ich 

nie osiągnie”. Nam Szanowni Pań-

stwo, i powiem to bez fałszywego 

wstydu, udało się osiągnąć rzeczy 

z pozoru niemożliwe, bowiem dążyli 

do tego ludzie z charakterem, którzy 

wg wspomnianego Heraklita z Efezu 

mogą osiągnąć rzeczy pozornie nie-

osiągalne. 
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„Jeste my po to, eby leczy , kształci  i rozwija  wiedz  medyczn ”

                  AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY 
im .  Jana   Mikulicza – Radeckiego 

we Wrocławiu 
ul. Borowska 213   50-556 Wrocław

                 Kancelaria: (071)733-12-00    Sekretariat: (071)733-11-00    Fax: (071)733-12-09 
                    strona internetowa: www.aszk.wroc.pl       e-mail:sekretariat@aszk.wroc.pl

                                                 
           

O wiadczenie Akademickiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we 

Wrocławiu 

w sprawie zarzutów dotycz cych funkcjonowania Kliniki Ginekologii, Poło nictwa i 

Neonatologii, zawartych w publikacjach autorstwa Marzeny Kasperskiej i Tomasza 

Wysockiego, opublikowanych w dzienniku Gazeta Wyborcza 

Akademicki Szpital Kliniczny informuje, e w odpowiedzi na zarzuty dotycz ce 

funkcjonowania Kliniki Ginekologii, Poło nictwa i Neonatologii Szpitala, zawartych w li cie do 

redakcji Gazety Uczelnianej z dn. 28.12.2009 r. autorstwa trzech pracowników w/w Kliniki, 

nast pnie powielanych w kolejnych publikacjach autorstwa M. Kasperskiej i T. Wysockiego w 

Gazecie Wyborczej, Dyrektor ASK powołał wewn trzszpitaln  komisj , zło onej przez 

pracowników Szpitala, której zadaniem było przeprowadzenie post powania wyja niaj cego.                

W toku wielomiesi cznych prac komisji zarzuty nie zostały potwierdzone, co zostało zawarte w 

Raporcie b d cym podsumowaniem prac komisji. 

Dyrekcja Akademickiego Szpitala Klinicznego czeka na wyniki kontroli przeprowadzanych 

przez Instytucje zewn trzne: Ministerstwo Zdrowia, Konsultanta Krajowego działaj cego na 

pro b  Wojewody Dolno l skiego, Narodowy Fundusz Zdrowia, Najwy sz  Izb  Kontroli oraz 

rzeczników odpowiedzialno ci zawodowej samorz du lekarskiego.  

Szpital doło ył wszelkiej staranno ci, aby poinformowa  opini  publiczn  o swoim 

stanowisku w sprawie postawionych zarzutów jak równie  o wynikach przeprowadzonej kontroli 

wewn trznej w trakcie konferencji prasowej w dniu 27.06.2010 r.  

Z uwagi na stwierdzenia, i  Akademicki Szpital Kliniczny nie mo e by  s dzi  we własnej 

sprawie, ale uznaj c, e s dziami równie  nie mog  by  trzej pracownicy Kliniki, a tym bardziej 

dziennikarze wrocławskiego dodatku do Gazety Wyborczej, Szpital kieruje spraw  na drog

post powania prawnego celem ostatecznego rozstrzygni cia sprawy przez instytucj  bezstronn  i 

obiektywn , któr  jest w Rzeczypospolitej  Polskiej niezawisły S d.  

         Dyrektor ASK   
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Badania naukowe i wynalazki 
w Akademii Medycznej we Wrocławiu

Przedruk za zgodą Mariusza Bimela z: „Nauka i Biznes” 2010, nr 1, s. 48–49 

Mariusz Blimel: Panie Rektorze 

Akademia Medyczna we Wrocła-

wiu przygotowuje się do zmiany 

nazwy, kiedy to nastąpi? 

Prof. dr hab. Ryszard Andrzejak, 

JM Rektor Akademii Medycznej 

we Wrocławiu: Najważniejszym ce-

lem w naszej strategii jest przekształ-

cenie Akademii Medycznej w Uni-

wersytet Medyczny w 2011 roku. 

Uczelnia posiada opracowaną strate-

gię rozwoju na lata 2009–2020, która 

jest na bieżąco modyfi kowana. 

M. B.: Uczelnia może poszczycić 

się wysoką liczbą patentów i wyna-

lazków pomimo, iż nie ma charakte-

ru technicznego. Jakie są osiągnięcia 

Akademii w tym obszarze? 

R. A.: Uzyskaliśmy około 450 pa-

tentów na wynalazki, w tym kilka eu-

ropejskich. W 2008 r. otrzymaliśmy 

ich 8, a naukowcy złożyli 14 nowych 

wniosków wynalazczych. Wiele roz-

wiązań powstaje we współpracy 

z naukowcami z Politechniki Wro-

cławskiej, Uniwersytetu Przyrodni-

czego oraz Uniwersytetu Wrocław-

skiego. Uczelnia ma prawa ochronne 

do wzorów użytkowych, ale też pra-

wo, np. do nowej odmiany wiesiołka. 

Część wynalazków dotyczy nowych 

substancji leczniczych i środków 

farmaceutycznych. Patenty uzysku-

ją materiały i przyrządy stosowane 

w protetyce stomatologicznej, gi-

nekologii i chirurgii. Ostatnio kilka 

zgłoszeń patentowych dotyczyło linii 

komórkowych, testów do oznaczeń 

oraz układu do pozaustrojowego 

oczyszczania krwi. Wiele projektów 

wynalazczych znajduje zastosowa-

nie w klinikach i zakładach Akade-

mii Medycznej. Uczelnia zawarła 

także umowy licencyjne z fi rmami 

farmaceutycznymi. 

Jedna ze spółek spin off -owych 

w kraju zainteresowana jest wynalaz-

kami dotyczącymi komórek poroży 

jeleni, które mogą być zastosowane w 

przemyśle farmaceutycznym, wete-

rynaryjnym, ale także i w medycynie 

klinicznej, być może będzie też można 

zastosować je w ubytkach tkanek kost-

nych u ludzi. Wynalazkami dot. nano-

kapsułek dopochwowych dr Katarzyny 

Małolepsza-Jarmołowskiej zaintereso-

wane są fi rmy amerykańskie. 

M. B.: Jakie najważniejsze inwesty-

cje są i będą realizowane w AM we 

Wrocławiu? 

R. A.: Największą naszą inwestycją 

jest budowa Centrum Klinicznego, 

w skład którego wchodzi 9 dużych 

obiektów. Obecnie działa tam już 

16 Klinik i 21 poradni, a w niedługim 

czasie rozpoczną działalność przy-

chodnie i kliniki wchodzące obecnie 

w skład SPSK1 przy ul. Jana Mikuli-

cza-Radeckiego. W styczniu 2008 r. 

zakończono pierwszy etap budowy 

Centrum Klinicznego, w którym 

tak jak mówiłem, siedzibę znalazło 

16 klinik, a także poradnie, pracow-

nie diagnostyczne, nowoczesny blok 

operacyjny i centrum diagnostyki la-

boratoryjnej. Budowa nowej siedziby 

Dolnośląskiej Farmacji Akademic-

kiej, o której już wspominałem. Do 

inwestycji planowanych należy mię-

dzy innymi budowa Centrum Na-

ukowej Informacji Medycznej. 

Powstał także Ośrodek Alzheime-

rowski w Ścinawie, będący pierwszą 

placówką w kraju i drugą w Euro-

pie, która realizuje zadania naukowe 

i dydaktyczne w leczeniu chorób otę-

piennych. W Ośrodku wprowadzana 

jest standardowa diagnostyka, lecze-

nie i opracowywane są nowe metody 

badań i terapii. Wartość tej inwesty-

cji to ponad 7 mln złotych. 

M. B.: Wydział Farmacji AM we 

Wrocławiu należy do aktywnie dzia-

łających i rozwijających się wydzia-

łów uczelni, jakie czynniki przyczy-

niły się do utrwalenia marki tego 

wydziału? 

R. A.: Wrocławska farmacja to 

60-letnia tradycja i wymierne sukce-

sy naukowe i wdrożeniowe. We Wro-

cławiu powstały oryginalne polskie 

leki: Vratizolin, którego twórcą jest 

prof. Zdzisław Machoń oraz Ipronal 

– twórca prof. Bogusław Bobrański. 

Powstał również preparat Oeparol, 

którego twórcą jest prof. Eliza La-

mer-Zarawska. 

Wydział Farmacji był zawsze silny. 

Polska syntezowała tylko pięć orygi-

nalnych leków, z tego trzy aż we Wro-

cławiu. Zespół badawczy wydziału 

jako jeden z nielicznych zespołów 

farmaceutycznych w Polsce uzyskał 

certyfi kat Centrum Doskonałości po-

twierdzający wysoką jakość warsztatu 

badawczego nowych leków przeciw-

nowotworowych i immunomodulu-

jących. Kilka z syntezowanych przez 

pracowników Wydziału nowych 

związków przeciwnowotworowych 

i immunomodulujących przeszło po-

myślnie wyniki badań biologicznych, 

co może zapowiadać wprowadzenie 

nowych obiecujących leków. Waż-

nym kierunkiem nauk farmaceu-

tycznych rozwijanych na wydziale są 

opracowania nowych postaci leków, 

korzystnie zmieniających ich właści-

wości i farmakokinetykę. Dzięki temu 
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może nastąpić przełom w zastosowa-

niu starych, znanych preparatów. 

Wydział Farmaceutyczny AM we 

Wrocławiu generuje największą licz-

bę wynalazków, co daje mu 2. miej-

sce wśród wszystkich wydziałów 

naszej uczelni. Osiągnięcia i doko-

nania Wydziału Farmaceutycznego 

AM przyczyniły się do pozyskania 

220 mln złotych na budowę nowej 

siedziby Dolnośląskiej Farmacji Aka-

demickiej. Inwestycja w dużej części 

jest fi nansowana z funduszy Unii Eu-

ropejskiej. W przeliczeniu na liczbę 

studentów uzyskana kwota stanowi 

największy wynik fi nansowy wśród 

wszystkich Uczelni w Polsce. 

M. B.: Jak przebiega realizacja ba-

dań naukowych na Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu? 

R. A.: Poza badaniami własnymi, 

czyli grantami ministerialnymi, waż-

nym ogniwem w fi nansowaniu dzia-

łalności naukowo-badawczej są środki 

z funduszy europejskich, norweskiego 

mechanizmu fi nansowego, progra-

mów ramowych UE oraz innych in-

stytucji międzynarodowych. Między 

innymi w ramach środków pocho-

dzących z tych programów uczelnia 

realizuje następujące projekty: mikro- 

i nanosystemy w chemii i diagnostyce 

biomedycznej; GABRIEL – multidy-

scyplinarne badania nad genetyczny-

mi i środowiskowymi przyczynami 

występowania astmy na terenie UE; 

PURE – epidemiologiczne badania 

prospektywne przeprowadzone wśród 

ludności miejskiej i wiejskiej. 

M. B.: Podsumowując, jakie są 

najważniejsze osiągnięcia i sukce-

sy Akademii Medycznej we Wro-

cławiu? 

R. A.: Uzyskanie fi nansowania dzia-

łalności naukowo-badawczej na po-

ziomie około 30 mln złotych. Pozys-

kanie środków na naukę z Funduszy 

strukturalnych programów ramowych 

UE oraz norweskiego mechanizmu 

fi nansowego; w realizacji jest 11 tego 

typu projektów. Pozyskanie środków 

z innych źródeł, w tym na zlecenie EIT 

Plus, utworzenie w ramach Działu Na-

uki i Współpracy z Zagranicą, Centrum 

Innowacji i Transferu Technologii. 

Akademia Medyczna we Wrocła-

wiu w rankingu szkół wyższych na 

2009 rok („Rzeczpospolita” i „Per-

spektywy”) zajęła 3. miejsce wśród 

uczelni medycznych w kraju, co jest 

najlepszym wynikiem w dziesięcio-

letniej historii rankingu. Została też 

wyróżniona przez kapitułę nagrodą 

specjalną „AWANS 2009” za najwięk-

szy skok na liście rankingowej, awan-

sując z miejsca dwudziestego czwar-

tego na trzynaste wśród wszystkich 

uczelni w Polsce. AM zajęła również 

3. miejsce wśród uczelni medycznych 

w Polsce, w rankingu szkół wyższych 

przeprowadzonym przez Akademic-

kie Centrum Informacyjne.
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Politechnika i Akademia Medyczna 
będą współpracować

W czwartek, 15 czerwca została 

podpisana ramowa umowa o współ-

pracy między Akademią Medyczną 

we Wrocławiu a Politechniką Wro-

cławską.

W ramach umowy obie uczelnie 

deklarują podjęcie współpracy,  m.in. 

dotyczącej: stosowania modeli mate-

matycznych do opisu biomechanicz-

nych właściwości narządów i ukła-

dów (np. elementów układu ruchu, 

sercowo-naczyniowego i narządów 

zmysłu) oraz opracowania systemów 

informatycznych służących do auto-

matycznej analizy wyników badań 

tomografi i komputerowej, rezonan-

su magnetycznego czy ultrasonogra-

fi i. Umowę podpisali: ze strony Poli-

techniki Wrocławskiej – JM Rektor 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckow-

ski, Prorektor ds. Badań Naukowych 

i Współpracy z Gospodarką prof. dr 

hab. inż. Eugeniusz Rusiński, ze stro-

ny Akademii Medycznej – JM Rek-

tor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak, 

Prorektor ds. Rozwoju Uczelni prof. 

dr hab. Halina Milnerowicz. 

fot. P. Golusik
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Porozumienie o współpracy

29 czerwca 2010 roku zostało 

podpisane porozumienie o współ-

pracy między Akademią Medyczną, 

reprezentowaną przez JM Rektora 

prof. dr. hab. Ryszarda Andrzejaka 

i Niepubliczną Wyższą Szkołą Kos-

metyczną, reprezentowaną przez 

prof. dr. hab. n. chem. Aleksandra 

Kolla. Umowa dotyczy współpracy 

w realizacji zadań dydaktycznych 

i naukowych przez pracowników 

dydaktycznych i naukowych oraz 

studentów Akademii Medycznej 

i Niepublicznej Wyższej Szkoły Ko-

smetycznej we Wrocławiu.
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Wspomnienie o śp. Profesorze 
Jakubie Kuźniarze (1943–2010)

W duszne, późne popołudnie, 6 lip-

ca wstrząsnęła nami straszna wia-

domość o nagłej śmierci profesora 

Jakuba Kuźniara, naszego Przyjacie-

la, związanego z Katedrą Nefrologii 

i Medycyny Transplantacyjnej, Szpi-

talem przy ul. Traugutta już w czasie 

studiów medycznych. Profesor Ja-

kub Kuźniar urodził 21 lipca 1943 r. 

w Łańcucie, a studia na Wydziale 

Lekarskim ukończył w 1967 roku. 

W Katedrze Nefrologii i Medycyny 

Transplantacyjnej przebył całą drogę 

zawodowego i naukowego rozwoju, 

uzyskując specjalizacje z chorób we-

wnętrznych i nefrologii, stopnie na-

ukowe, tytuł profesora i wieńcząc tę 

wieloletnią pracę dla naszej Uczelni 

stanowiskiem profesora zwyczajnego. 

Był Kuba, bo tak mówiliśmy między 

sobą o śp. Profesorze, przede wszyst-

kim wybitnym lekarzem, dla którego 

zawód, niesienie pomocy cierpią-

cemu człowiekowi, było naturalną 

wewnętrzną potrzebą. Był klinicystą 

doskonałym, niezrównanie przeni-

kliwym w analizie objawów choroby, 

łączącym subtelność, szacunek dla 

uczuć i odczuć chorego z precyzją pa-

tofi zjologicznego myślenia, uczącym, 

że rozwaga, ale i zdecydowanie, kon-

sekwencja są niezbędnymi cechami 

lekarskiego rzemiosła. 

Działalność naukowa była dla śp. 

Profesora Jakuba zawsze odpowiedzią 

na pytania zrodzone przy łóżku chore-

go. Efekty naukowych dociekań miały 

wracać do chorego człowieka w po-

staci nowych, lepszych możliwości 

diagnostyki i terapii. Już w swojej roz-

prawie doktorskiej w 1977 roku od-

krył, że osłabienie funkcji granulocytu 

obojętnochłonnego jest istotną częścią 

niedoboru immunologicznego prze-

wlekłej choroby nerek, a w rozprawie 

habilitacyjnej w 1993 roku dowiódł, 

że nadmierna aktywacja granulocytu 

powoduje postępujące zapalne uszko-

dzenia kłębuszków nerkowych. Te ob-

serwacje nie tylko wytrzymały próbę 

czasu, ale wręcz zyskały na znaczeniu 

i doniosłości we współczesnej dobie 

intensywnych badań nad udziałem 

odporności wrodzonej, receptorów 

Toll-podobnych w rozwoju powikłań 

infekcyjnych i zjawisk autoimmuni-

zacji. Obiektywnym potwierdzeniem 

wartości tych badań są publikacje ze-

społów, którym przewodził śp. Profe-

sor w czołowych międzynarodowych 

czasopismach nefrologicznych: „Ne-

phrology Dialysis Transplantation”, 

czy w „Nephron Clinical Practice”. 

Przyniosły one w ubiegłym roku Pro-

fesorowi Kuźniarowi nagrodę nauko-

wą ministra zdrowia.

Profesor Kuźniar był jako nauczy-

ciel akademicki wzorem dla wielu 

medycznych pokoleń, uczył wła-

snym przykładem, a młodzież le-

karska lgnęła do niego. My, wszyscy 

Kubę podpatrywaliśmy i uczyliśmy 

się od Niego. W podejściu do zawo-

du lekarskiego przez każdego z nas, 

w sposobie jego uprawiania jest i już 

zawsze będzie jakiś dar otrzymany 

od Kuby, nawet jeśli sobie tego nie 

uświadamiamy.

Wielki autorytet Kuby w naszym 

zespole był naturalnym uznaniem dla 

Jego mądrości, prawości, wewnętrz-

nej siły i mocnych moralnych zasad. 

Ten najwyższy szacunek zyskał w ca-

łej Uczelni. Był z wyboru członkiem 

Senatu, licznych gremiów, komisji se-

nackich, rektorskich, wydziałowych, 

wypowiadającym się w najważniej-

szych dla Uczelni sprawach.

Drogi Profesorze Kubo, będziesz na 

zawsze w naszych sercach i pamięci.

Zespół Katedry Nefrologii 

i Medycyny Transplantacyjnej 

AM we Wrocławiu

69. rocznica tragicznej śmierci 
profesorów lwowskich 

4 lipca 2010 roku minęła 69. rocz-

nica tragicznego wydarzenia – 

aresztowania i rozstrzelania przez 

hitlerowców na Wzgórzach Wulec-

kich we Lwowie kilkudziesięciu pro-

fesorów Uniwersytetu, Politechniki 

i Akademii Weterynarii. 

Jak co roku pod pomnikiem pole-

głych profesorów oddano cześć po-

mordowanym naukowcom i złożono 

wieńce i wiązanki kwiatów.
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Lipiec i sierpień w tradycjach ludowych

Zbigniew Domosławski

Podobnie jak w artykule z poprzed-

niego miesiąca, pragnę skorzystać 

w miesiącach wakacyjnych również 

z literatury Zofi i Kossak „Rok Polski, 

obyczaj i wiara”, 1958 s. 95–115.

A oto interesujące wyjątki.

„Gdyby miesiące posiadały herby, 

lipiec powinien otrzymać jako godło 

złotą pszczołę. Piękny to i zaszczytny 

znak... Lipowy miód jest najlepszy. 

Niby dojrzały burgund zachowuje 

w sobie energię słoneczną. W lesie 

wonieją grzyby, dzikie maliny, spóź-

nione poziomki. Lipiec i jego wonie 

stanowią istotę lata, punkt szczyto-

wy roku, od którego rozpoczyna się 

spadek ku nieuniknionej jesieni”.

W Polsce szczególną opiekunką 

lipca jest święta Anna, matka Bo-

żej Matki. Imię Anna (po hebraj-

sku Hannah oznacza łaska). Polskie 

sanktuarium świętej Anny znajduje 

się na Śląsku, na górze noszącej jej 

imię, pamiętnej z walk w okresie 

powstania śląskiego w 1921 r. Lud-

ność całego Śląska otacza czułą czcią 

lipcową patronkę. Słynny obraz Le-

onarda da Vinci przedstawia świętą 

Anną z Maryją i Dzieciątkiem, i na-

leży do najpiękniejszych dzieł, jakie 

stworzył świat. Na przekór rozma-

rzającym woniom gorącego lata go-

dłem lipca pozostaje niestrudzona 

pracowita pszczoła.

W sierpniu żniwa są centralnym 

punktem roku, oczekiwanym z na-

dzieją i troską. Wymagające ogromu 

czasu i pracy, cała racja istnienia rol-

nika zależała od udanych albo nie-

udanych zbiorów. Zmieniają się spo-

soby uprawy, traktor wyparł sochę 

i wołu, lecz gleba jest wciąż ta sama, 

kolejność pór roku nie zmieniła się. 

Praca rolnika pozostaje odwiecznie 

wcielona w rytm ziemi.

Powaga żniw maluje się w obrzę-

dowości towarzyszącej zbiorom. Od 

czasu maszyn, traktorów cofnijmy 

się wstecz o czterdzieści lat, gdy oby-

czaje żniwne trwały jeszcze w swojej 

mocy. A jednak tamten znój czci-

godny musiał ustąpić pod naporem 

życia niosąc nowe formy. Co minęło, 

nie powróci.

„Pracę rolnika, mozolny wysiłek 

cichych, co posiadają ziemię upodo-

bała sobie Królowa Pokoju Matka 

Boska Siewna. Jej wieniec legen-

darny, piękniejszy niż dożynkowy 

Najświętsza ochrania dłonią przed 

jastrzębiem gniazdo skowronka, 

przyjaciela rolnika. Przed potopem 

całe źdźbło od góry aż do ziemi sta-

nowiło kłos. Tej Opiekunce i Matce 

Miłości pięknej i nadziei świętej lud 

polski składa zboża i zioła w dniu 

jej Wniebowzięcia. Ona poniesie je 

ze sobą niby wonny oddech ziemi 

– hołd Stworzycielowi od Jego Stwo-

rzenia... Przodownica miłosierna, 

odziana w koronę uwitą z kłosów, 

zroszona kroplami znojnego ludz-

kiego potu”.

Oprócz wyjątków z Kossak-

-Szczuckiej warto przytoczyć kilka 

przysłów zaczerpniętych z „Nowej 

księgi przysłów polskich”, 1970 r., tom 

II, s. 305–306 i tom III, s. 191–192:

Lipiec – ostatek chleba wypiec.

Lipcowe deszcze dla chłopa klesz-

cze, a jak pogoda większa swo-

boda.

Upały lipcowe wróżą mrozy stycz-

niowe.

Czego lipiec i sierpień nie dowa-

rzy, tego i wrzesień nie usmaży.

Kto patrzy w sierpniu chłodu, na-

cierpi się w zimie głodu.

Sierpień pogodny – winom do-

godny.

Kto w żniwa patrzy chłodu – na-

cierpi się w zimie głodu.

O zimie we żniwa myśl troskliwie.

Warto czasami w okresie wakacji 

wrócić do mądrości ludowej – nie 

wszystko bowiem, co minęło, musi 

być i stare, i niemodne.
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Stanisław Iwankiewicz

I ZASADA MARKETINGU

I zasada marketingu

Być pierwszym w świata rankingu

Wejść pierwszym w świata szranki

Mogą do tego służyć

Limeryki i rymowanki

Może też być proza

Gdy jej towarzyszy

Słów potęga i groza

Iść śmiało do przodu

Używać słów oręża

A nie posuwać się bez rozgłosu

Powoli ruchem węża

To co mówię to nie takie sobie

To i owo

Pamiętajcie

I powtarzajcie

Prozą lub wierszem

Na początku świata czyli pierwsze

Było słowo

MĄDROŚĆ ZBIOROWA

Mądrość zbiorowa

Jest wtedy zdrowa

Gdy w komórkach kory mózgowej

Występują geny mądrości zbiorowej

W każdym obywatelu

A nie tylko w jednostkach niewielu

Gdy większość się w kierunku rynku towarowego nachyli

I nie reprezentuje imponderabilii

Wtedy nawet gdybyście się nie wiem jak wysilili

Namawiać naród do mądrych czynów

Wszystko się pogmatwa przez debili... synów

Którzy ciągnąc w swoją stronę i dziergając swój ścieg

Pokazują, że dobro zbiorowe obchodzi ich tyle co zeszłoroczny śnieg
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28 czerwca 2010 roku odbyło się 

kolejne posiedzenie Senatu Aka-

demii Medycznej we Wrocławiu 

kadencji 2008–2012. Senat podjął 

uchwały: 

• w sprawie ponownego zatrud-

nienia na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w ramach umo-

wy okresowej pani dr hab. Boże-

ny Płonka-Syroka, prof. nadzw. 

w Zakładzie Humanistycznych 

Nauk Wydziału Farmaceutycz-

nego  AM we Wrocławiu,

• w sprawie zatrudnienia prof. dr 

hab. Anny Skoczyńskiej na sta-

nowisku profesora zwyczajnego 

w Katedrze i Klinice Chorób We-

wnętrznych, Zawodowych i Nad-

ciśnienia Tętniczego,

• w sprawie wyrażenia zgody na 

ponowne zatrudnienie dr. hab. 

Jana Wnukiewicza na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Ka-

tedrze i Klinice Chirurgii Szczę-

kowo-Twarzowej na Wydziale 

Lekarsko-Stomatologicznym,

• w sprawie wyrażenia zgody na 

zatrudnienie prof. dr. hab. Ma-

riana Goludy na stanowisku pro-

fesora zwyczajnego w Zakładzie 

Ginekologii Katedry Ginekologii 

i Położnictwa na Wydziale Nauk 

o Zdrowiu,

• w sprawie wyrażenia zgody na 

zatrudnienie dr. hab. Rafała Ni-

żankowskiego na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Za-

kładzie Farmakoekonomiki Kate-

dry Zdrowia Publicznego na Wy-

dziale Nauk o Zdrowiu,

• w sprawie wyników postępowa-

nia konkursowego,

• w sprawie przyznania odznaczeń 

Akademii Medycznej im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu,

• w sprawie zmiany przedstawicieli 

studentów w Stałych Komisjach 

Senackich kadencji 2008–2012,

• w sprawie sprostowania błędu 

w uchwale Senatu Akademii Me-

dycznej nr 855 z dnia 26 kwiet-

nia 2010 r. w sprawie Regulami-

nu studiów Akademii Medycznej 

we Wrocławiu obowiązującego od 

roku akademickiego 2010/2011,

• w sprawie upoważnienia JM 

Rektora do prowadzenia działań 

zmierzających do integracji wro-

cławskiego środowiska akade-

mickiego,

• w sprawie stanowiska Senatu do-

tyczącego przystąpienia do Wro-

cławskiej Unii Akademickiej,

• w sprawie przyjęcia sprawozda-

nia z działalności Nadzwyczajnej 

Komisji Rektorskiej ds. Pełnego 

Wykorzystania Kadry Dydak-

tycznej, 

• w sprawie zatwierdzenia zmian 

w planie rzeczowo-finansowym 

Uczelni na rok 2009,

• w sprawie zatwierdzenia łącz-

nego sprawozdania finansowego 

Akademii Medycznej we Wrocła-

wiu za rok 2009,

• w sprawie uchwalenia planu rze-

czowo-finansowego na rok 2010,

• w sprawie źródła finansowania 

nieprzewidzianych kosztów prac 

inwestycyjnych związanych z bu-

dową nowych obiektów Wydzia-

łu Farmaceutycznego,

• w sprawie przejściowego finan-

sowania ze środków własnych 

budowy „Nowej Farmacji”,

• w sprawie przejściowego źródła 

finansowania projektu pn. „Pro-

gram rozwoju Akademii Medycz-

nej we Wrocławiu”,

• w sprawie wydania opinii doty-

czącej działania Akademickiego 

Szpitala Klinicznego zmierza-

jącego do  skablowania linii na-

powietrznej wysokiego napięcia 

S-118/S-120 przy ul. Borowskiej 

213,

• w sprawie wydania opinii  doty-

czącej zakupu środka trwałego,

• zmian w Statucie Akademickiego 

Szpitala Klinicznego oraz przyję-

cia jednolitego tekstu Statutu, 

• w sprawie zatwierdzenia spra-

wozdania finansowego ASK za 

rok 2009.

Z prac Senatu
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kwiecień – prof. dr hab. Andrzej 

Milewicz został wybrany do zespo-

łu redakcyjnego czasopisma „Th e 

Journal of Clinical Endocrinology 

& Metabolism” mającego 6,202 IF.

21–25 maja na Międzynarodowym 

Festiwalu Pieśni Chóralnej w Mię-

dzyzdrojach Chór Kameralny Aka-

demii Medycznej zdobył nastę-

pujące nagrody: nagrodę główną 

– Ikonę św. Piotra Apostoła w Kon-

kursie Musica Sacra, Złoty Dyplom 

w Konkursie Musica Sacra, Złoty 

Dyplom w kategorii chórów mie-

Kalendarium

szanych oraz Nagrodę Specjalną 

burmistrza Międzyzdrojów. 

24 maja prof. dr hab. Anna Długosz 

i dr hab. Andrzej Fal, prof. nadzw. 

zostali wybrani i powołani przez 

podsekretarza stanu w Minister-

stwie Zdrowia Adama Fronczaka 

do grupy członków Rady Nauko-

wej Instytutu Pracy i Zdrowia Śro-

dowiskowego w Sosnowcu.

28 czerwca prof. dr hab. Marian 

Klinger został wybrany do Zarządu 

Europejskiego Towarzystwa Nefro-

logicznego (ordinary Council mem-

ber, European Renal Association). 

Wyniki wyborów zostały ogłoszone 

podczas dorocznego zjazdu Europe-

an Renal Association w Monachium, 

w którym uczestniczyło ponad 9000 

nefrologów, głównie z Europy, ale 

także ze Stanów Zjednoczonych 

Ameryki, Kanady i wielu innych kra-

jów na wszystkich kontynentach. To 

wyróżnienie Profesora jest kolejnym 

przykładem, że pracownicy Uczelni 

są rozpoznawani i doceniani na mię-

dzynarodowym forum.
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Obchody 65-lecia nauczania medycyny w powojennym Wrocławiu 

oraz 60-lecia Akademii Medycznej we Wrocławiu

PATRONAT HONOROWY

JERZY BUZEK – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
 Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola, Częstochowy i Zielonej Góry (KRUWOCZ)
 
KOMITET HONOROWY

EWA KOPACZ – Minister Zdrowia
BARBARA KUDRYCKA – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MICHAŁ KLEIBER – Prezes PAN
KAZIMIERZ STĘPIEŃ – Przewodniczący Rady Nauki
RAFAŁ DUTKIEWICZ – Prezydent Miasta Wrocławia
RAFAŁ JURKOWLANIEC – Wojewoda Dolnośląski
MAREK ŁAPIŃSKI – Marszałek Województwa Dolnośląskiego 

Kalendarium obchodów 65-lecia nauczania medycyny w powojennym Wrocławiu 

oraz 60-lecia Akademii Medycznej we Wrocławiu

17.09.2010 r.   uroczystość przed budynkiem Katedry i Kliniki Chirurgii przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 66

17.09−12.10.2010 r.   wystawa fotografi czna: „65 lat nauczania medycyny w powojennym Wrocławiu 
i 60. rocznica Akademii Medycznej we Wrocławiu”, godz. 1600 (Rynek wrocławski)

21.09.2010 r.  XIII Dolnośląski Festiwal Nauki – wykłady okolicznościowe na temat historii medycyny  wrocławskiej

  4.10.2010 r.  inauguracja roku akademickiego 2010/2011 w auli Leopoldyna Uniwersytetu Wrocławskiego

  „Mistrz i uczeń – wiedza jako treść życia lekarza i obowiązek jej przekazywania” – wykład inauguracyjny 
prof. dr. hab. Wojciecha Witkiewicza

15.10.2010 r.  nadanie imienia prof. Ludwika Hirszfelda Sali Wykładowej Katedry i Zakładu Mikrobiologii

16.11.2010 r.  Święto Nauki Wrocławskiej

  „60 lat  Akademii Medycznej we Wrocławiu” – wykład prof. dr. hab. Andrzeja Küblera

  nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Clausowi Frostellowi z Instytutu Karolinska w Sztokholmie

19.11.2010 r.  „50 lat współpracy Akademii Medycznej i KGHM Polska Miedź S.A.” − konferencja naukowa w Lubinie

2.12.2010 r.  65. rocznica pierwszego wykładu z anatomii opisowej prof. dr. hab. S. Różyckiego

  „Zmiany w nauczaniu anatomii opisowej w ciągu minionych 65 lat” – wykład prof. dr hab. Alicji Kędzi
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