
W numerze:

Gazeta Uczelniana
Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich ♦ rok XVI ♦ nr 11 (157) wrzesień 2010 ♦ ISSN 1429-5822

♦  Spór profesorów zakończony
♦  Nowatorska operacja w Klinice Neurochirurgii i goście z Anglii
♦  Oświadczenie JM Rektora
♦  40 lat minęło... (1970–2010)

Chór Kameralny Akademii Medycznej we Wrocławiu





Gazeta Uczelniana   wrzesień 2010  1 

Spór profesorów zakończony

Arkadiusz Förster

Prawie cztery lata trwało sądowe 

wyjaśnianie zarzutów, jakie dr hab. 

Jerzy Rudnicki, prof. nadzw. posta-

wił prof. dr. hab. Marianowi Ga-

brysiowi. Ostateczny wyrok Sądu 

Okręgowego we Wrocławiu jedne 

zarzuty prof. Rudnickiego oddalił, 

a inne podtrzymał. 

Swój początek sprawa miała na po-

siedzeniu Rady Wydziału Lekarskiego 

Akademii Medycznej we Wrocławiu 

w dniu 20 października 2006 roku. 

Toczyła się wtedy dyskusja na temat 

ewentualnego połączenia klinik gine-

kologicznych. Dr hab. Jerzy Rudnic-

ki, prof. nadzw.  obrazując sytuację, 

stwierdził, że przy ul. Dyrekcyjnej 

jeden kierownik Kliniki na złość dru-

giemu odwoływał lekarzy z dyżuru, 

pozostawiając pacjentów bez opieki; 

budził chorą uśpioną do zabiegu, aby 

zrobić na złość innemu kierowniko-

wi Kliniki; a w kwestii odwoływania 

lekarzy z dyżuru była prowadzona 

sprawa przez rzecznika dyscyplinar-

nego Akademii Medycznej.

Najpierw Sąd Rejonowy we Wro-

cławiu zawyrokował, a następnie Sąd 

Okręgowy we Wrocławiu utrzymał 

jego wyrok w mocy, że „odnosząc się 

do pierwszego zarzutu, tj. odwoła-

nia lekarzy z dyżuru, w ocenie Sądu 

stwierdzić należy, że taka sytuacja 

miała miejsce (…) i bez wątpienia 

Marian Gabryś sam wydał lekarzom 

polecenie opuszczenia szpitala (…) 

Z tego też względu Sąd wskazał, że 

zarzut ten polegał na prawdzie”. 

Nie znalazł natomiast oparcia 

w materiale dowodowym zarzut celo-

wego wybudzania pacjentki uśpionej 

do zabiegu, aby zrobić na złość inne-

mu kierownikowi Kliniki. Zarzut ten 

Sąd uznał za niesłuszny i dlatego na-

kazał dr. hab. Jerzemu Rudnickiemu, 

prof. nadzw., przeprosić zarówno na 

głównej stronie internetowej Aka-

demii Medycznej we Wrocławiu, jak 

i na pierwszej stronie Gazety Uczel-

nianej oraz na najbliższej Radzie Wy-

działu Lekarskiego AM.

JERZY RUDNICKI – PRZEPROSINY

Wrocław 20.08.2010

Dr hab. Jerzy Rudnicki, prof. nadzw. przeprasza prof. dr hab. Mariana Gabrysia za to, 

że w dniu 20 października 2006 we Wrocławiu pomówił publicznie Mariana Gabrysia o to, 

że budził chorą uśpioną do zabiegu, aby zrobić na złość innemu kierownikowi Kliniki, czym 

spowodował utratę zaufania pracodawcy i innych lekarzy potrzebnego dla zajmowanego sta-

nowiska Kierownika II Katedry Ginekologii i Położnictwa oraz Kierownika Kliniki Ginekologii 

i naraził na utratę zaufania pacjentów potrzebnego do wykonywania zawodu lekarza.
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Nowatorska operacja w Klinice Neurochirurgii 
i goście z Anglii

Arkadiusz Förster

W dniach 17.06.–20.06.2010 r. 

Klinikę Neurochirurgii wrocław-

skiej Akademii Medycznej odwie-

dzili prof. Geoff rey Raisman oraz 

jego współpracownicy – Daging Li, 

Ying Li i David Warner ze Spinal 

Repair Unit of the Institute of Neu-

rology University College London. 

Uczestniczyli jako obserwatorzy 

w nowatorskiej operacji transplan-

tacji autogenicznych glejowych 

komórek węchowych do rdzenia 

kręgowego pacjenta z jego całko-

witym urazowym uszkodzeniem.

Profesor Geoff rey Raisman, Da-

ging Li i Ying Li są znanymi na świe-

cie naukowcami zajmującymi się od 

wielu lat problematyką badań proce-

sów neuroregeneracji, a w szczegól-

ności badaniami neurotrofi cznych 

właściwości glejowych komórek wę-

chowych. Prof. Raisman jest pierw-

szym naukowcem, który w 1985 r. 

opisał unikatowe właściwości komó-

rek gleju węchowego do stymulacji 

regeneracji w ośrodkowym układzie 

nerwowym. Goście z Anglii byli ob-

serwatorami nowatorskiej operacji 

transplantacji autogenicznych glejo-

wych komórek węchowych do rdze-

nia kręgowego pacjenta z jego całko-

witym urazowym uszkodzeniem. 

Prof. Geoff rey Raisman oraz jego 

najbliżsi współpracownicy, którzy 

brali udział w operacjach, bardzo 

wysoko ocenili założenia i jakość 

prowadzonej przez zespół wrocław-

skich klinicystów eksperymentalnej 

metody terapeutycznej. Wynikiem 

tej bardzo wysokiej oceny jest otrzy-

manie od prof. Raismana i jego zes-

połu propozycji nawiązania ścisłej 

współpracy naukowej w dalszych ba-

daniach nad możliwością wywołania 

funkcjonalnej regeneracji rdzenia 

kręgowego za pomocą komórek gle-

ju węchowego. Podsumowując swo-

ją wizytę we Wrocławiu, w liście do 

dr. Pawła Tabakowa z Kliniki Neuro-

chirurgii prof. Raisman napisał: 

I am really grateful to you, your 
colleagues and your chairman for the 
very kind and lavish hospitality, and 
for letting me share in the excitement 
of the transplantation. Most impor-
tant I think this visit gave us a chan-
ce to get to understand each other as 
people. In my experience it is rare to 
fi nd such a close connection and per-
sonal chemistry, and I greatly value 
it. It comes at a very important time 
for our fi eld. I think your clinical pro-
tocol is the most perfect, and I think 
it will be the way forward for OEC 
transplantation.

Zespół lekarzy pod kierunkiem 

prof. dr. hab. Włodzimierza Jarmun-

dowicza zamierza kontynuować ba-

dania nad możliwością wywołania 

funkcjonalnej regeneracji rdzenia 

kręgowego.

– Jesteśmy przekonani, że jest 

możliwe uzyskanie u pacjentów z po-

rażeniem kończyn po urazie rdzenia 

kręgowego takiego powrotu funkcji 

neurologicznej, który byłby w stanie 

zapewnić im samodzielne porusza-

nie się – mówi prof. Jarmundowicz.

Koordynator badania klinicznego, 

dr n. med. Paweł Tabakow stwier-

dził – Jest to jednak kwestia usta-

lenia optymalnego źródła pozyski-

wania komórek gleju węchowego 

u człowieka, optymalizacji techniki 

dordzeniowej transplantacji tych 

komórek oraz ustalenia właściwego 

okna terapeutycznego dla tej terapii 

komórkowej. 

Profesor Jarmundowicz zwrócił 

również uwagę, że prowadzone przez 

jego zespół badania naukowe łączą 
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Skład Zespołu 

do Badań nad Neuroregeneracją

Kierownik Zespołu: prof. dr hab. Włodzi-

mierz Jarmundowicz, kierownik Katedry 

i Kliniki Neurochirurgii AM we Wrocławiu

Koordynator badania: dr n. med. Paweł 

Tabakow, adiunkt Kliniki Neurochirurgii 

AM we Wrocławiu

Lekarze z Kliniki Neurochirurgii AM: 

dr n. med. Bogdan Czapiga, adiunkt, lek. 

med. Marcin Czyż, doktorant, lek. med. Da-

riusz Szarek, doktorant

Lekarze z Instytutu Immunologii i Tera-

pii Doświadczalnej PAN biorący udział 

w badaniu: dr n. biol. lek. Ryszard Mię-

dzybrodzki, Laboratorium Bakteriofagowe, 

dr. n. med. Wojciech Fortuna, Laboratorium 

Bakteriofagowe oraz Klinika Neurologii AM 

we Wrocławiu, prof. dr hab. Andrzej Górski, 

kierownik Laboratorium Bakteriofagowego 

Inni współpracownicy: mgr Stefan Okurow-

ski, kierownik Zakładu Rehabilitacji Lecz-

niczej w Urazach i Chorobach Kręgosłupa 

„Akson” we Wrocławiu, prof. dr hab. Juliusz 

Huber, kierownik Zakładu Patofi zjologii Na-

rządów Ruchu Uniwersytetu Medycznego 

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 

lek. med. Paweł Szewczyk, Zakład Radiologii 

Ogólnej, Interwencyjnej i Neuroradiologii 

Akademii Medycznej we Wrocławiu

się z kierunkiem przyszłego rozwo-

ju naukowego Akademii Medycznej, 

jakim jest utworzenie we Wrocławiu 

Ośrodka Medycyny Regeneracyjnej. 

Katedra i Klinika Neurochirurgii 

Akademii Medycznej we Wrocławiu 

prowadzi od 2003 roku, we współpra-

cy z Instytutem Immunologii i Tera-

pii Doświadczalnej Polskiej Akademii 

Nauk we Wrocławiu oraz Zakładem 

Rehabilitacji Leczniczej w Urazach 

i Chorobach kręgosłupa „Akson” we 

Wrocławiu, badania nad możliwością 

uzyskania funkcjonalnej regenera-

cji ośrodkowego układu nerwowe-

go u pacjentów, u których doszło do 

trwałego uszkodzenia włókien istoty 

białej. Zespołem kieruje prof. dr hab. 

Włodzimierz Jarmundowicz, Kie-

rownik Kliniki Neurochirurgii AM. 

Głównym przedmiotem zaintere-

sowań naukowych i klinicznych Ze-

społu jest problem leczenia ciężkich 

uszkodzeń rdzenia kręgowego u lu-

dzi za pomocą autogenicznej trans-

plantacji komórek gleju węchowego. 

Zespół przeprowadził dotychczas 

Od strony lewej stoją kolejno: lek. Marcin Czyż, dr Daging Li, dr Ying Li, dr Paweł Tabakow, 

prof. Geoff rey Raisman, prof. Włodzimierz Jarmundowicz, dr Bogdan Czapiga

wiele badań przedklinicznych in vitro 

(modele hodowli komórkowych gle-

jowych komórek węchowych) oraz 

in vivo (badania możliwości pozyska-

nia glejowych komórek węchowych 

z różnych źródeł), m.in. w ramach 

prowadzonego w latach 2004–2008 

grantu Komisji Badań Naukowych. 

Zwieńczeniem prowadzonych badań 

przedklinicznych było rozpoczęcie 

badania klinicznego I fazy i przepro-

wadzenie w czerwcu oraz w sierpniu 

2008 roku 2 operacji transplantacji 

autogenicznych komórek gleju wę-

chowego pozyskanych z błony wę-

chowej u pacjentów, którzy doznali 

na skutek urazu całkowitego uszko-

dzenia piersiowego rdzenia kręgo-

wego. Były to pierwsze tego typu 

operacje neurotransplantologiczne 

przeprowadzone w Polsce oraz jedne 

z nielicznych na świecie. Roczna ob-

serwacja obu zoperowanych pacjen-

tów wskazuje, że zastosowana tera-

pia komórkowa jest bezpieczna oraz 

wpływa istotnie na poprawę stanu 

neurologicznego pacjentów.
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Oświadczenie

Po raz kolejny i niezmiennie oświadczam, że nigdy nie popełniłem plagiatu.

Ze spokojem oczekuję na zakończenie toczącego się postępowania wyjaśniającego prowadzonego 

zgodnie z procedurą przez organa powołane do tego z mocy prawa.

Jestem przekonany, że podobnie jak uprzednio postępowanie prowadzone w sprawie przez rzecz-

nika dyscyplinarnego powołanego przez Ministerstwo Zdrowia oddali zarzuty stawiane mi przez byłych 

pracowników Uczelni.

W oparciu o wyniki postępowań wyjaśniających podejmę właściwe kroki na drodze prawnej w 

stosunku od osób naruszających obecnie moje dobre imię.

Mimo negatywnej kampanii prowadzonej przez moich adwersarzy i wbrew ich intencjom, będę 

kontynuował niezbędne dla przyszłości Uczelni reformy.

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak
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Minęło 90 lat

Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska

15 sierpnia obchodzimy roczni-

cę Bitwy Warszawskiej nazywanej: 

Cudem nad Wisłą. Generał Marian 

Kukiel (1885–1973) napisał o dwóch 

przełomowych bitwach, których 

rocznicę obchodzimy w tym roku, 

że: „Grunwald – to symbol ocale-

nia przed najazdem Zachodu i Bi-

twa Warszawska – symbol ocalenia 

przed najazdem Wschodu”.

W wojnie 1920 r. brali udział świad-

cząc pomoc lekarską m.in. późniejsi 

profesorowie Akademii Medycznej: 

prof. Teofi l Zalewski (senator II RP) 

i prof. Maria Wierzbowska-Prok-

powicz (....). Urodzeni w 1920 r. to 

pokolenie Kolumbów. Są to do dziś 

pracujący zawodowo, piszący wier-

sze i wspomnienia oraz udzielający 

się na niwie życia publicznego Profe-

sorowie naszej Uczelni: P.T. Gerwazy 

Świderski, Tadeusz Pawela, Stanisław 

Iwankiewicz i Tomasz Cieszyński.

Ad multos annos
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Chór Kameralny 
Akademii Medycznej we Wrocławiu

Magdalena Lipska

Deszczowy i szary maj nie popsuł 

planów i nastroju panującego w chó-

rze. Nagrody, wyróżnienia i piękne 

doświadczenia nie były wynikiem 

pojawienia się czerwcowego słońca. 

Ciężka praca przyniosła niesamowi-

te efekty, a młodzi chórzyści przeszli 

prawdziwą szkołę życia.

• 6.05.2010 r. – odbył się koncert 

w Maciejówce obejmujący repertu-

ar na konkursy w Legnicy i Białym-

stoku, który miał być zarejestro-

wany. Z przyczyn technicznych nie 

udało się nam tego dokonać, lecz 

koncert pozwolił wyciągnąć wiele 

wniosków dotyczących wykonania 

utworów w akustyce kościelnej. 

Na występ przyszło wielu naszych 

przyjaciół, którzy trzymali kciuki 

za chóralne przedsięwzięcia.

• 15.05.2010 r. – wczesnym ran-

kiem udaliśmy się do Legnicy na 

41. Ogólnopolski Turniej Chórów 

„Legnica Cantat 2010”, gdzie zdo-

byliśmy nagrodę GRAND PRIX 

oraz RUBINOWĄ LUTNIĘ. Jeste-

śmy z siebie dumni, gdyż została 

doceniona nasza, naprawdę cięż-

ka, praca.

• 19.05.2010 r. – zaśpiewaliśmy na 

dyplomie licencjackim chórzy-

sty Jewgena Morguna, który jest 

studentem Wydziału Edukacji 

Muzycznej Akademii Muzycznej 

im. Karola Lipińskiego we Wrocła-

wiu. Wykonaliśmy „Milost mira” 

Pawła Czesnokowa, a Żenię oce-

niono na 5! Gratulujemy!

• 21–23.05.2010 r. – w piątek rano 

wyjechaliśmy do Białegostoku na 

XXIX Międzynarodowy Festiwal 

Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 

2010”. W sobotnie popołudnie za-

śpiewaliśmy na prezentacji konkur-

sowej, wywalczyliśmy II miejsce 

w kategorii Chórów Amatorskich 

Świeckich. To jeszcze nie koniec 

konkursów w tym roku…

• 23–25.06.2010 r. – wyjechaliśmy 

do Międzyzdrojów na 45. Między-

narodowy Festiwal Pieśni Chó-

ralnej. Wzięliśmy udział w dwóch 

kategoriach: Chóry Mieszane 

i Musica Sacra. Dwie prezentacje 

zaowocowały nagrodami: Główna 

Nagroda w Kategorii Musica Sacra 

i Ikona Świętego Piotra Apostoła, 

Złoty Dyplom w Kategorii Chóry 

Mieszane, Grand Prix Nieofi cjal-

nego Jury i Nagroda Burmistrza 

Miasta. Spędziliśmy dwa piękne i 

owocne dni nad naszym polskim 

morzem.

• 26.06.2010 r. – w Jeszkowicach od-

była się impreza na zakończenie 

sezonu dwóch chórów – Chóru 

Kameralnego Akademii Medycz-

nej i Chóru Filharmonii Wrocław-

skiej. O 13.00 w Kamieńcu Wro-

cławskim został rozegrany mecz, 

który wygraliśmy po ostrej walce. 

Następnie udaliśmy się do domu 

dyrygentki i przy suto zastawio-

nym stole świętowaliśmy zakoń-

czenie bardzo pracowitego roku 

pracy. 

• 27.06.2010 r. – zorganizowaliśmy 

sesję fotografi czną dla chórzy-

stów oraz dla byłych chórzystów 

z ich rodzinami. Atmosfera była 

wspaniała zwłaszcza z biegającymi 

wszędzie dziećmi i ich roześmia-

nymi twarzami. Zdjęcia powinny 

wyjść przepiękne i z pewnością zo-

baczymy na nich „prawdopodob-

nie najbardziej towarzyski chór we 

Wrocławiu…” .

41. Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat 2010”
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• 27.06.2010 r. – zaraz po sesji foto-

grafi cznej udaliśmy się na próbę 

przed koncertem na zakończenie 

X sezonu artystycznego. Koncert 

odbył się w Kościele Matki Bożej 

Częstochowskiej we Wrocławiu 

przy ulicy Kochanowskiego. Pa-

nie wystąpiły wyjątkowo w białych 

bluzkach, a zaśpiewaliśmy reper-

tuar na Międzynarodowy Konkurs 

Chórów w Gorizii (Włochy). Na 

widowni pojawili się nasi znajomi, 

którzy na zakończenie zaśpiewali 

z nami „Goodnight Sweetheart”. 

Pożegnaliśmy się z kilkoma chórzy-

stami, życząc im wspaniałych wakacji, 

ponieważ teraz będziemy spotykać 

się już tylko w składzie konkurso-

wym do Włoch. Sezon Artystyczny 

2009/2010 już prawie zamknięty.

Po ponad miesięcznych przy-

gotowaniach do konkursu wyru-

szyliśmy na wyjazd wakacyjny do 

Gorizii, Padwy, Wenecji, Salzbur-

ga, Wiednia oraz na Międzynaro-

dowy Konkurs Chórów „Seghizzi 

2010” w Gorizii. Jeszcze nigdy w 

historii chóru rozczytywanie utwo-

rów i przygotowania do konkursu 

nie przebiegały w takim tempie. 

Świadczy to o coraz wyższym po-

ziomie artystycznym całego chóru 

i poszczególnych jego członków. 

Młodzi chórzyści z rocznym sta-

żem przeszli prawdziwy wokalny 

chrzest. Na początku wydawało im 

się, że repertuar jest tak obszerny, 

że nigdy nie będą w stanie go opa-

nować, ale teraz już żadne dźwięki 

utworów nie są im obce.

Wyjazd rozpoczął się próbą jesz-

cze we Wrocławiu 13.07.2010 r. Po 

całonocnej podróży autobusem tra-

fi liśmy wprost do Gorizii – miasta, 

które granica dzieli na dwie części. 

Jedna znajduje się we Włoszech, na-

tomiast druga na Słowenii. Są tam 

podobno domy, których połowa na-

leży do Włoch, a druga połowa do 

Słowenii. I właśnie po słoweńskiej 

stronie znajdował się nasz hotel.

• 15.07.2010 r. – pojechaliśmy 

na koncert do katedry w Ligna-

no Sabbiadoro, gdzie zostaliśmy 

przyjęci bardzo ciepło… Wysoka 

temperatura sprawiła, że śpiewa-

liśmy w strugach potu, wachlując 

się teczkami w przerwach między 

utworami. Publiczności na szczę-

ście słońce nie przeszkadzało, co 

wywnioskowaliśmy po dużych 

brawach. Nocna kąpiel w Morzu 

Adriatyckim skutecznie nas ochło-

dziła po emocjonującym występie.

• 16.07.2010 r. – odbyły się pierw-

sze przesłuchania konkursowe w 

kategorii IIb – pop, jazz i muzyka 

rozrywkowa. Nasz chór otwierał 

cały konkurs. Bardzo dobrze ba-

wiliśmy się podczas występu i po 

nim również, ponieważ po połu-

dniu wyjechaliśmy do Tomlina – 

jednego z najpiękniejszych miejsc 

na Ziemi. Znajdują się tam jaski-

nie, mnóstwo zieleni, piękne most-

ki oraz bardzo czysta rzeczka, do 

której nie omieszkaliśmy wejść.
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• 17 i 18.07.2010 r. – odbyły się kolej-

ne przesłuchania konkursowe w ka-

tegorii Ia – renesans, Id – XX wiek, 

Ic – romantyzm i III – obowiązko-

wa. Byliśmy dumni z siebie, że wy-

trzymaliśmy napięcie i zaśpiewali-

śmy najlepiej jak potrafi liśmy. Przez 

trzy dni przesłuchań słyszeliśmy 

również bardzo dobre chóry, które 

jeszcze mocniej zmotywowały nas 

do pracy. Z niecierpliwością czeka-

liśmy na werdykt jury, który przy-

niósł: Złote Pasmo i II miejsce 

w kategorii III – obowiązkowej 

za „My song” Ivo Antogninie-

go, 3 Srebrne Pasma w kategorii 

Ia – renesans, Ic – romantyzm 

i Id – XX wiek oraz Brązowe Pa-

smo w kategorii IIb – pop i jazz. 

Pełni radości dowiedzieliśmy się, 

że konkurs w Gorizii jest prestiżo-

wy i zajęcie czołowego miejsca daje 

możliwości na zakwalifi kowanie się 

do innych międzynarodowych kon-

kursów o wysokim poziomie arty-

stycznym i renomie.

• 19.07.2010 r. – z poczuciem do-

brze wykonanej pracy spędziliśmy 

w nagrodę cały dzień na plaży i po-

żegnaliśmy się z Gorizią.

• 20.07.2010 r. – udaliśmy się do 

Padwy, aby zwiedzić zabytki tego 

miasta.

• 21.07.2010 r. – swoim pięknem 

przywitała nas Wenecja i jej uro-

cze wysepki dookoła, z których 

każda charakteryzowała się czymś 

innym. Plać Św. Marka z zabytka-

mi przy nim również okazał się 

zjawiskowy i stał się chętnie foto-

grafowanym obiektem.

• 22.07.2010 r. – przez Alpy dosta-

liśmy się do Salzburga, który jest 

pięknym miasteczkiem położo-

nym po obu stronach rzeki. Klasz-

tor kapucynów, do którego prowa-

dzi 250 schodów pozwolił obejrzeć 

całą panoramę miasta.

• 23.07.2010 r. – przyjechaliśmy do 

Wiednia, aby spędzić cały dzień na 

zwiedzaniu muzeów, ratusza, ko-

ściołów i Pałacu Hofburgów. Leże-

nie na trawniku przed zabytkami 

było połączeniem przyjemnego 

z pożytecznym.

• 24.07.2010 r. – na koniec naszej 

podróży udaliśmy się do Czech, 

na Morawski Kres, gdzie zwiedzi-

liśmy dwie jaskinie: Jaskinię Pun-

kva i Jaskinię Kateřinska wraz z jej 

atrakcjami. Wieczorem byliśmy 

już w domu.

Wspaniały wyjazd wakacyjny do-

biegł końca. Z mnóstwem wrażeń 

i wspomnień pożegnaliśmy się na 

2 miesiące, ponieważ pierwszy kon-

cert w nowym sezonie artystycznym 

odbędzie się 17 września. 

Wyjazd okazał się wspaniałym 

zwieńczeniem 10 lat istnienia chóru. 

Jubileusz powstania chóru będzie-

my obchodzić 27 listopada 2010 r. 

o godz. 17.00 w Auli Leopoldyna, 

gdzie odbędzie się wielki dwuczę-

ściowy koncert, na który serdecznie 

Państwa zapraszamy.
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40 lat minęło... 
(1970–2010)

Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska

„Ta nasza młodość z kości i krwi

Ta nasza młodość, co z czasu kpi

Co nie ustoi w miejscu zbyt długo

Ona co pierwszą jest potem drugą

Ta nasza młodość ten szczęsny czas

Ta para skrzydeł zwiniętych w nas...”

(Tadeusz Śliwiak)

W 2010 r. nasza Akademia Medi-

ca Wratislaviensis świętuje 60-le-

cie i 65-lecie nauczania medycyny 

w powojennym Wrocławiu. I jest to 

również nasz jubileusz.

Jako pokolenie urodzone w więk-

szości w 1946 r. uczęszczające do 

11-letniej szkoły ogólnokształcą-

cej obejmującej szkołę podstawową 

(wówczas 7-klasową) i liceum ogól-

nokształcące zdawaliśmy maturę 

w 1964 r. W tym też 1964/1965 r. roz-

poczynaliśmy studia i przeżywaliśmy 

pierwszą inaugurację roku akade-

mickiego jako XX rocznik Wydziału 

Lekarskiego naszej uczelni, w prze-

pięknej Auli Leopoldyńskiej Uniwer-

sytetu Wrocławskiego. Wielu z nas 

uświadomiło sobie wtedy, że prze-

kracza krąg wtajemniczenia, które 

łączyło uczniów Eskulapa, a których 

patronem jest do dzisiaj św. Łukasz 

Ewangelista i św. Apolonia.

Wszyscy pamiętamy wykłady prof. 

Tadeusza Marciniaka i Jego ojcow-

skie przestrogi i napomnienia. Mię-

dzy innymi to: że faetor ex ore da się 

wytrzymać, ale faetor ex more nieko-

niecznie!

W Auli Leopoldyńskiej także przed 

40 laty w 1970 r. uzyskaliśmy absolu-

torium i było to dla nas najważniej-

sze wydarzenie w życiu. 19 czerwca 

2010 r. spotkaliśmy się znowu, ci 

sami co przed laty, ale przecież inni, 

40 lat minęło jak jeden dzień!

Głównym organizatorem czwarte-

go już zjazdu koleżeńskiego był ko-

lega Henryk Lisiak przy niezawodnej 

pomocy pani Patrycji Malec z sekre-

tariatu Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.

W zjeździe wzięło udział 110 kole-

gów, którzy zjechali z różnych stron 
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kraju i świata: m.in. z: Niemiec, Fran-

cji, Szwecji, Szwajcarii, Izraela, RPA 

i USA. Nie spotka się więcej z nami 

41 osób, które odeszły z naszego 

grona na zawsze. Wśród nich nasi 

koledzy pracujący jako pracownicy 

naukowi wrocławskiej AM: śp. dr 

Krystian Blok (zm. w 2006 r.) i śp. dr 

Andrzej Szmida (zm. w 2009 r.). W ich 

i naszych zmarłych profesorów oraz 

naszej intencji modliliśmy się w Ko-

ściele Uniwersyteckim pw. Najświęt-

szego Imienia Jezus (1689–1700).

Msza święta była celebrowana przez 

naszego kolegę z roku pediatrę ks. Ju-

liana Ćmikiewicza, który przyjechał 

ze Szwajcarii. Przy rejestracji każdy 

z nas dostał fotoksiążkę – CD Room: 

Akademia Medyczna 1970–2010, 

którą opracował Henio Lisiak.

Po śniadaniu studenckim w kulu-

arach Auli Henryk Lisiak i Barbara 

Bruziewicz-Mikłaszewska uroczy-

ście otworzyli zjazd. Wykład na 

temat polszczyzny w medycynie 

wygłosił prof. dr hab. Jan Miodek, 

poszerzając go o elementy piłkarskie 

(w tym czasie odbywały się Mistrzo-

stwa Świata w piłce nożnej w Repu-

blice Południowej Afryki).

W Auli Leopoldyńskiej był wśród 

nas prof. dr hab. Bogumił Płonka ob-

chodzący niedawno jubileusz 80-le-

cia, który zaszczycił zjazd jako jedy-

ny z naszych wykładowców. Kolega 

Leszek Paradowski ofi arował Julkowi 

Ćmikiewiczowi i Heniowi Lisiakowi 

książki profesora Miodka z jego au-

tografem, a B. Bruziewicz-Mikła-

szewska zainteresowanym kolegom 

wydawnictwo AM 2010 z logo 60-le-

cia „Zarys dziejów uniwersyteckiej 

stomatologii we Wrocławiu”.

Zjazd zakończył się bankietem 

w restauracji Hotelu Monopol – tym 

samym, gdzie 40 lat temu była nasza 

„absolwentówka”.

Odżyły na nowo najlepsze, bo 

związane z młodością, chwile, które 

chciałoby się przeżywać jeszcze raz 

i ... jeszcze raz...

Do zobaczenia na następnym zjeź-

dzie, za pięć lat w 2015 r.! 

„Może będzie to zjazd wyjazdo-

wy?” Radujmy się więc, dopóki jeste-

śmy młodzi!
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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

20.10−22.10.2010 r.   Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Uczelni Medycznych 

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. Claesowi  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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