
Społeczności akademickiej naszej Uczelni oraz pracownikom szpitali klinicznych 
z całego serca życzę, aby szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia 

był dla Państwa okazją do spędzenia magicznych chwil w gronie najbliższych, 
w atmosferze pełnej miłości, spokoju, wyciszenia od zgiełku i trosk codziennego życia, 
w duchu wzajemnej życzliwości, tolerancji i wybaczania doznanych od bliźnich urazów, 

a nadchodzący Nowy Rok 2011 stał się czasem spełnionych marzeń i nadziei, 
aby zachował Państwa w dobrym zdrowiu, pozwolił zrealizować wszystkie plany 

i zamierzenia, zarówno te w sferze zawodowej, jak i w życiu prywatnym. 
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku. 
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Pierwsze miejsce Akademii Medycznej
w rankingu SIR World Report

Marek Jutel 

Piszę w imieniu aktywnych na-

ukowo pracowników Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu. W ostatnim 

czasie w mediach obserwujemy bez-

precedensową nagonkę na naszą 

Uczelnię, której celem jest stworze-

nie wrażenia jej upadku. 

Tymczasem fakty są całkiem 

inne. Jako dowód przesyłam ostatni 

ranking SIR World Report przygoto-

wany m.in. przez uznaną międzyna-

rodową bazę bibliografi czną Scopus 

(http://www.scimagoir.com/). Wyni-

ka z niego, że jesteśmy pod względem 

naukowym na pierwszym miejscu 

w Polsce i trzecim w regionie Euro-

py Środkowo-Wschodniej oraz na 

326 pozycji w świecie wśród uczelni 

zajmujących się naukami o zdrowiu.  

Następny Uniwersytet Jagielloński 

(chodzi tutaj o Collegium Medi-

cum UJ) wyprzedzamy o 50 pozycji. 

W odniesieniu do wszystkich insty-

tucji naukowych jesteśmy na 9 miej-

scu w Polsce, 34 w regionie oraz 

885 miejscu na świecie. 

Według załączonego rankin-

gu wyprzedzamy nie tylko wszyst-

kie polskie uniwersytety medyczne 

i akademie medyczne, ale także wie-

le renomowanych uniwersytetów 

i szkół medycznych z USA, Europy 

Zachodniej i Japonii. 

W przeliczeniu na pracownika 

i przeznaczane w formie dotacji na 

naukę środki fi nansowe daje nam to 

ogromną przewagę nad kolegami z in-

nych polskich uczelni. Jest to możliwe 

dzięki prowadzonej szerokiej mię-

dzynarodowej współpracy naukowej. 

W tym zakresie mamy bardzo wyso-

ką punktację (8,86 punkta). 

Szczególnie wysoko oceniono 

publikowanie przez nas artykułów 

naukowych z najlepszych czasopi-

smach takich jak: Nature, Nature 
Medicine, New England Journal of 
Medicine itp. (15,38 punkta). 

Jestem jednym z naukowców pra-

cujących w Akademii Medycznej we 

Wrocławiu, którego wysiłek w du-

żym stopniu przyczynił się do tego 

sukcesu. Dlatego szczególną przy-

krość sprawiają mi stwierdzenia opu-

blikowane w tygodniku „Polityka”, 

że Akademia Medyczna we Wrocła-

wiu zeszła na psy. Uprzejmie proszę 

o podjęcie działań, które przyczynią 

się do naprawienia tej ogromnej nie-

sprawiedliwości.

Wydział Nauk o Zdrowiu otrzymał uprawnienia 
do nadawania stopnia doktora nauk medycznych 

w dyscyplinie medycyna

DECYZJA

Centralna Komisja do Spraw 

Stopni i Tytułów na podstawie art. 5 

ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o sprawach naukowych i tytule na-

ukowym oraz o stopniach i tytule 

w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 

595 ze zm. w Dz. U. z 2005 r. nr 164, 

poz. 1365), po zasięgnięciu opinii 

Rady Głównej Szkolnictwa Wyż-

szego, podjęła decyzję o przyznaniu 

z dniem 29 listopada 2010 r. Wy-

działowi Nauk o Zdrowiu Akademii 

Medycznej im. Piastów Śląsków we 

Wrocławiu uprawnienia do nadawa-

nia stopnia doktora nauk medycz-

nych w dyscyplinie medycyna.

UZASADNIENIE

W związku z tym, iż niniejsza 

decyzja uwzględnia w całości żą-

danie strony, na mocy art. 107 § 4 

Kodeksu postępowania administra-

cyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 

1960 r. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 

1071 ze zm.) odstąpiono od jej uza-

sadnienia.

POUCZENIE

Decyzja jest ostateczna. Stro-

na niezadowolona z decyzji może 

zwrócić się do Centralnej Komisji 

do Spraw Stopni i Tytułów z wnio-

skiem o ponowne rozpatrzenie 

sprawy w terminie 14 dni od dania 

jej doręczenia.
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Uroczystość wręczenia 

dyplomów lekarza medycyny absolwentom 

Wydziału Lekarskiego AM we Wrocławiu

Aleksandra Raczkowska

19 listopada 2010 r. o godz. 11 

w wypełnionej po brzegi sali kon-

gresowej Centrum Naukowo-Ba-

dawczego Politechniki Wrocławskiej 

odbyła się jedna z ważniejszych dla 

każdej uczelni uroczystości – ko-

lejnemu pokoleniu studentów wrę-

czono dyplomy lekarza medycyny. 

Było to niezwykłe święto, przede 

wszystkim dla 248 absolwentów, ale 

także ich rodzin.

Licznie zebranych, przedstawi-

cieli władz Wydziału Lekarskiego 

AM, członków rady zaprzyjaźnio-

nego Wydziału Kształcenia Pody-

plomowego – prof. dr hab. Gra-

żynę Bednarek-Tupikowską i dr 

hab. Bernardę Kazanowską, prof. 

nadzw., wykładowców i wreszcie 

głównych bohaterów dnia wraz 

z rodzinami serdecznie przywi-

tał prorektor ds. klinicznych dr 

hab. Jerzy Rudnicki, prof. nadzw., 

który podzielił się ze zgromadzo-

nymi osobistą informacją, że dziś 

występuje w podwójnej roli – jako 

rektor i ojciec jednego z absolwen-

tów. Tegorocznym absolwentom 

Profesor życzył wielu sukcesów 

w trudnej pracy lekarza, dobrych 

relacji z pacjentami i ze współ-

pracownikami, satysfakcji z faktu 

powierzenia opieki nad dobrem 

najwyższym – życiem i zdrowiem 

człowieka. (…) – Pacjent od leka-

rza oczekuje nie tylko pomocy, ale 

także serdeczności, pocieszenia, 

porady w trudnej sytuacji, empatii, 

współczucia i cierpliwości. Praca 

w tym zawodzie wymaga wielkiej 

odpowiedzialności, stałego posze-

rzania wiedzy i podnoszenia swo-

ich kwalifikacji.

O tym, że niedawni uczniowie 

stają się kolegami, a praca leka-

rza to zarazem powołanie i służba, 

która łączy etykę z wiedzą i władzą 

mówiła dr hab. Jolanta Antono-

wicz-Juchniewicz, prof. nadzw. – 

dziekan Wydziału Lekarskiego. Po-

wiedziała, że studenci ślubują dwa 

razy: po otrzymaniu indeksu i dy-

plomu. Życzyła młodym lekarzom, 

aby potrafi li umiejętnie łączyć na-

ukę medyczną z dobrocią serca. 
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Także dr Rafał Dobek prodziekan 

ds. studentów zagranicznych życzył 

absolwentom wielu sukcesów, przy-

pomniał, że w centrum aktywności 

lekarza powinien być pacjent, prosił 

niedawnych studentów English Di-

vision, aby pamiętali o tych, którzy 

byli ich przewodnikami podczas 

studiów medycznych.

Napięcie i wzruszenie wśród 

zgromadzonych wzrosło, gdy do-

szło do ślubowania. Niezwykły 

tekst przyrzeczenia lekarskiego 

w języku polskim odczytała Dzie-

kan, a w języku angielskim dr 

Rafał Dobek. W imieniu absol-

wentów przyrzeczenie lekarskie 

złożyli: lek. Tomasz Płonek, lek. 

Hanna Siankowska, lek. Agata Bo-

nar, lek. Katherina Renss. Trudno 

o bardziej podniosły moment, gdy 

z ust młodych lekarzy padają takie 

m.in. słowa: „Przyjmuję z szacun-

kiem i wdzięcznością dla moich 

Mistrzów nadany mi tytuł lekarza 

i w pełni świadomy związanych 

z nim obowiązków przyrzekam: 

obowiązki te sumiennie spełniać; 

służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu; 

według najlepszej mej wiedzy prze-

ciwdziałać cierpieniu i zapobiegać 

chorobom, a chorym nieść pomoc 

bez żadnych różnic, takich jak: 

rasa, religia, narodowość, poglądy 

polityczne, stan majątkowy i inne, 

mając na celu wyłącznie ich dobro 

i okazując należny im szacunek”.

Po złożeniu przyrzeczenia Dzie-

kan Wydziału Lekarskiego poin-

formowała zebranych, że rektor 

przyznał odznakę „Wzorowy Stu-

dent” najlepszym absolwentom 

Wydziału Lekarskiego, którzy 

uzyskali średnią ze studiów co 

najmniej 4,50. Wymienione osoby 

otrzymały dyplomy z rąk prorek-

tora ds. klinicznych dr. hab. Je-

rzego Rudnickiego, prof. nadzw. 

oraz listy gratulacyjne od rektora 

i dziekana Wydziału Lekarskie-

go. Dr hab. Bohdan Gworys, prof. 

nadzw. – prodziekan ds. studenc-

kich wręczył dyplomy pozostałym 

studentom, a dr Rafał Dobek – pro-

dziekan ds. studentów zagranicz-

nych studentom anglojęzycznym. 

Każdego odbierającego dyplom 

obdarzano głośnymi brawami.

Pod koniec uroczystości kilka 

słów do zebranych skierował staro-

sta roku – lek. Christopher Kobie-

rzycki, gratulując kolegom, także 

serdecznie podziękował rodzinom 

i bliskim, którzy ich wspierali 

i wierzyli w ich sukces, nauczycie-

lom akademickim, którzy pomagali 

zgłębiać tajniki medycyny. 

Wyrazem wdzięczności za po-

święcony trud były kwiaty wręczo-

ne przez młodych lekarzy pedago-

gom Uczelni. 

Wyjście orszaku zakończyło tę 

uroczystość. – Mamy nowych le-

karzy! – można było usłyszeć ra-

dosne słowa wśród dumnych, ale 

i wzruszonych rodziców.

To prawda – mury Akademii 

Medycznej im. Piastów Śląskich 

w roku jej jubileuszu opuściło nie-

mal ćwierć tysiąca młodych ludzi, 

którzy przekazaną im wiedzę będą 

chcieli wykorzystać dla służby dru-

giemu człowiekowi. 
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Wystąpienie prorektora ds. klinicznych 

dr. hab. Jerzego Rudnickiego, prof. nadzw. na uroczystości 

rozdania dyplomów absolwentom Wydziału Lekarskiego 

Drodzy Absolwenci Wydziału 

Lekarskiego Akademii Medycznej 

we Wrocławiu

Witam Was, Wasze Rodziny i za-

proszonych Gości!

Mam zaszczyt i przyjemność ser-

decznie powitać Państwa na uroczy-

stości wręczenia dyplomów lekarza 

medycyny absolwentom Wydziału 

Lekarskiego Akademii Medycznej 

we Wrocławiu. 

Jest to jedna z najważniejszych 

uczelnianych uroczystości. To przede 

wszystkim wielkie święto i wydarze-

nie o ogromnym znaczeniu dla 248 

absolwentów Wydziału Lekarskiego.

Dzisiaj 19 listopada 2010 r. w spo-

sób symboliczny kończycie Państwo 

okres studiów i rozpoczynacie pracę 

w wyuczonym zawodzie. 

Za chwilę otrzymacie dyplomy 

ukończenia studiów, dyplomy leka-

rzy medycyny. W ten sposób koń-

czy się – a mówię to z własnych do-

świadczeń – chyba najpiękniejszy 

okres w życiu młodego człowieka, 

okres studiów, w czasie których zdo-

bywaliście nie tylko wiedzę i umie-

jętności przydatne w przyszłej pracy 

zawodowej, ale także nawiązywali-

ście przyjaźnie, znajdowaliście part-

nera – być może na całe życie. 

My, nauczyciele akademiccy starali-

śmy się jak najlepiej przekazać wiedzę 

i doświadczenie, ale także – co nie-

mniej ważne – ukształtować w spo-

sób właściwy Wasze postawy, wy-

chować na dobrych lekarzy czułych 

i oddanych chorym i cierpiącym. 

Współczesna medycyna mimo 

wielu wspaniałych osiągnięć, na-

dal jest bezradna wobec wielu cho-

rób. Powstają wprawdzie nowe leki 

i nowe techniki leczenia, ale w tym 

samym czasie ujawniają się także 

nowe, nieznane wcześniej choroby 

cywilizacyjne i zawodowe, będące 

następstwem coraz szybszego tempa 

życia i związanego z nim ogromnego 

stresu, wynikające z zanieczyszcze-

nia środowiska naturalnego. 

Kontakt lekarza z pacjentem jest 

zawsze istotny, zwłaszcza w sytu-

acjach, w których nie jest możliwe 

zastosowanie skutecznych metod 

leczenia. 

Pamiętajcie, że pacjent oczekuje 

nie tylko pomocy, ale także serdecz-

ności, pocieszenia, porady w trud-

nej sytuacji, jaka zawsze towarzyszy 

każdemu, gdy jest chory.

Dobry lekarz powinien mieć w so-

bie wiele empatii, współczucia i cier-

pliwości. Tego niestety nie można 

nauczyć się na studiach, tych przy-

miotów nie ma też w programach 

nauczania. 

Wierzę, że po sześciu latach nauki 

utwierdziliście się w przekonaniu 

o trafności podjętej decyzji o wy-

borze kierunku studiów, że Państwa 

oczekiwania zostały spełnione dzięki 

pracy kadry naukowo-dydaktycznej 

Uczelni, nauczycieli akademickich, 

którzy starali się przekazać posia-

daną wiedzę, dzielili się swoim do-

świadczeniem. 

Jesteście Państwo – co, jak sądzę, 

jest warte podkreślenia – pierwszym 

rocznikiem, który rozpoczął studia 

w kraju należącym już do Unii Euro-

pejskiej. 

Od czterech lat absolwenci Wy-

działu Lekarskiego Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu znajdują 

się w ścisłej czołówce w wynikach 

uzyskiwanych przy zdawaniu Lekar-

skiego Egzaminu Państwowego, zaj-

mując pierwsze, drugie lub trzecie 

miejsce wśród uczelni medycznych. 

Wierzę, że rocznik 2010 będzie kon-

tynuował tę dobrą passę. 

O randze i znaczeniu każdego 

ośrodka akademickiego decyduje 

jego kadra, której kwalifi kacje i do-

robek mają bezpośrednie przełoże-

nie na jakość kształcenia, a więc tak-

że na wartość absolwentów.

Sądzę, że dla każdego istotne zna-

czenie ma to, jaką uczelnię skończył, 

czy jest to uczelnia z tradycjami, ma-

jąca wzorce godne naśladowania. 

Co roku dyplom lekarza medycyny 

otrzymuje ponad 200 absolwentów, 

którzy są bardzo dobrze przygoto-

wani do zawodu i nie mają żadnych 

problemów ze znalezieniem pracy. Są 

chętnie zatrudniani w krajach skan-

dynawskich oraz w: Wielkiej Brytanii, 

Irlandii, Niemczech, Kanadzie i Au-
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stralii, co dowodzi, że nasi nauczycie-

le akademiccy wzorowo wywiązali się 

ze swoich obowiązków. 

Jesteście Państwo lekarzami skła-

dającymi przyrzeczenie lekarskie. 

Tak zwana przysięga Hipokratesa do 

dziś jest traktowana jako fundament 

etyki lekarskiej. 

Od 1989 r. lekarze mają swój samo-

rząd, reaktywowaną po wielu latach 

Dolnośląską Radę Lekarską. 

Wierzę, że dochowacie Państwo 

wierności słowom przysięgi Hipo-

kratesa i przyrzeczeniu lekarskiemu, 

że będziecie godnie kontynuować 

wspaniałe tradycje Państwa mi-

strzów i nauczycieli, że pozostanie-

cie wierni ideałom, że w swej pracy 

kierować się będziecie przykazania-

mi etyki. 

Postęp nauki będzie narzucać 

nowe problemy medyczne i etyczne 

oraz wymagać ustawicznego kształ-

cenia. 

Skończyliście Państwo elitarne 

studia, na których koszt kształcenia 

jest bardzo wysoki. Na pewno nie 

mogłoby się to odbyć bez ogromnej 

pomocy Waszych rodzin, ale ta na-

uka była też fi nansowana przez pol-

skiego podatnika, który ma prawo 

oczekiwać, że nabytą wiedzę i umie-

jętności spożytkujecie w kraju. 

Szmaragdowa wyspa – Irlandia 

nie jest już oazą dobrobytu i ziemią 

obiecaną, a jednocześnie w Polsce 

w ostatnich kilku latach uposażenie 

lekarzy znacząco się zwiększyło, ist-

nieją coraz lepsze możliwości zawo-

dowego rozwoju.

Mam nadzieję, że studia utwierdzi-

ły Państwa w przekonaniu o słusz-

ności dokonanego wyboru, że wy-

konywana praca lekarza stanie się 

nie koniecznością, ale powołaniem, 

Waszą życiową pasją, bo przecież ze 

wszystkich nauk medycyna jest naj-

szlachetniejsza. 

Praca w zawodzie lekarza wyma-

ga wielkiej odpowiedzialności, ale 

przede wszystkim stałego poszerza-

nia zasobu posiadanej wiedzy i pod-

noszenia nabytych wraz z zawodo-

wym doświadczeniem kwalifi kacji. 

Nauka nie może się więc zakończyć 

po 6 latach studiów, gdyż zostaje 

Państwu powierzone dobro najcen-

niejsze – życie i zdrowie chorego, 

który Wam zaufa, a tego zaufania nie 

możecie nigdy zawieść ani nadużyć. 

Nie ma ludzi nieomylnych, każdy 

z nas popełnia błędy, o czym wie-

dzieli już starożytni Rzymianie, gło-

sząc maksymę errare humanum est, 

ale musicie Państwo mieć świado-

mość szczególnej misji, jaką przyj-

dzie pełnić. 

Rola lekarza w społeczeństwie jest 

ogromna i będzie stale się zwiększać. 

Wprawdzie w XXI wieku obserwu-

jemy najwspanialszy w dziejach roz-

wój medycyny, ale pojawiają się też 

nowe, groźne, nieznane wcześniej 

choroby, które są dla nas trudnym 

wyzwaniem. 

Lekarz nie tylko powinien pocie-

szać chorego, łagodzić jego cierpie-

nie i leczyć, ale przede wszystkim 

musi zapobiegać chorobom, niwe-

lować ich skutki w skali społecznej. 

Czasem musi działać wbrew woli 

chorego. Niejednokrotnie ratowanie 

życia człowieka wymaga jego trwa-

łego okaleczenia, rodzi to dylemat 

wyboru mniejszego zła. Dobry le-

karz musi być nie tylko doskonale 

wykształcony zawodowo, ale – co 

równie ważne – mieć wysoko rozwi-

niętą etykę i moralność. 

Pamiętajcie, że lekarz, podejmując 

błędną decyzję, wybierając niewła-

ściwą metodę postępowania wobec 

pacjenta nie może się tłumaczyć, że 

czegoś nie nauczono go na studiach. 

Wybór metod postępowania powi-

nien być zawsze zgodny z aktualnym 

stanem wiedzy medycznej. 

To oznacza, że lekarz musi sta-

le, na bieżąco poznawać najnowsze 

osiągnięcia naukowe w swoich dzie-

dzinach. Zobowiązuje to do stałego 

dokształcania się. 

To oczywiste, że komu wiele dano, 

od tego będzie się wiele wymagać. 

Wierzę, że sprostacie Państwo tym 

wymaganiom, że praca w wyuczo-

nym zawodzie będzie dla Was źró-

dłem satysfakcji, nie tylko tej fi nan-

sowej, ale i duchowej.

Drodzy Państwo,  Absolwenci 

Wydziału Lekarskiego wrocław-

skiej Alma Mater
Rozpoczynacie kolejny ważny 

etap swojego życia. Podejmujecie 

pracę zawodową z dyplomem le-

karza medycyny, którego zdoby-

cie kosztowało Państwa i Państwa 

rodziny wiele wysiłku i osobistych 

wyrzeczeń. 

Jestem przekonany, że trud 6-let-

niej nauki nie poszedł na marne, że 

będziecie wspaniałymi, oddanymi 

chorym i potrzebującym lekarza-

mi, z których pracy i prezentowanej 

w życiu postawy etyczno-moralnej 

Uczelnia będzie mogła być dumna 

i podobnie jak My – nawet po wie-

lu latach – będziecie mogli z dumą 

podkreślać, że jesteście absolwenta-

mi Akademii Medycznej we Wro-

cławiu. 

Życzę Państwu z całego serca suk-

cesów w trudnej pracy lekarza, do-

brych relacji z pacjentami i ze współ-

pracownikami, satysfakcji z faktu, że 

powierzono Wam opiekę nad do-

brem najwyższym – życiem i zdro-

wiem człowieka, którą będziecie 

sprawować, wykorzystując z powo-

dzeniem pełnię przekazanej przez 

Waszych mistrzów, nauczycieli i wy-

chowawców wiedzy.

Już od 20 lat, zgodnie z trady-

cją, która została zapoczątkowana 

w roku Jubileuszu 40-lecia Akade-

mii Medycznej we Wrocławiu nasza 

Uczelnia organizuje dla absolwen-

tów Wydziału Lekarskiego symbo-

liczne w swojej wymowie uroczy-

stości – odnowienie po 50. latach 

dyplomów lekarzy. 

To szczególna uroczystość, 

ogromne przeżycie dla uczestni-

ków, radosne wydarzenie w życiu 

naszej Alma Mater, potwierdzające 

więź łączącą wychowanków z ma-

cierzystą Uczelnią. 

Wszystkim Państwu z całego serca 

życzę dostąpienia uczestnictwa w ta-

kim wydarzeniu, a także wdzięczno-

ści pacjentów, którym poświęcicie 

swoje talenty. 

Na zakończenie przypominając 

znaną wszystkim zasadę etyki le-

karskiej: Salus aegroti suprema lex 

medicorum (zdrowie chorego naj-

wyższym prawem lekarzy), proszę, 

abyście Państwo kierowali się tą 

fundamentalną zasadą w codzien-

nej pracy zawodowej. 

Zdjęcia: Tomasz Walów
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Punktacja działalności naukowej jednostek za 2009 rok

Przekazuję ranking osiągnięć naukowych Katedr i Zakładów naszej Uczelni za 2009 rok – klasyfi kację ogólną, 
w odniesieniu do pracownika oraz IF. Przedmiotem oceny była działalność naukowa jednostek dokonana na pod-
stawie analizy ankiety dorobku naukowego.

Jak łatwo zauważyć, liczba punktów uzyskanych przez Wydziały różni się od wyników ubiegłorocznych – jest 
wyższa. Utrzymana została dotychczasowa reguła, na wszystkich Wydziałach przodują te same jednostki, które 
były na czołowych miejscach w latach ubiegłych. Następują drobne różnice w ich klasyfi kacji. Tym samym jednostki 
z dolnych pozycji rankingu nie zmieniają jej od lat. Budzi to niepokój i świadczy o braku rozwoju. Proszę również 
zwrócić uwagę na pozycje poszczególnych Wydziałów, gdyż jest symptomatyczna.

Warto odnotować, że nowym liderem na Wydziale Nauk o Zdrowiu została Klinika Chorób Serca, jednostka, 
która od niedawna znajduje się w strukturze Wydziału.

Po raz pierwszy przekazuję Państwu informację o wartościach Impact Factor uzyskanych za 2009 rok, co w szcze-
gólny sposób obrazuje prowadzenie działalności naukowo-badawczej w jednostkach.

Serdecznie gratuluję liderom rankingu. 
prof. dr hab. Marek Ziętek

Prorektor ds. Nauki
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Neurolingwistyczna diagnostyka i terapia mowy u dzieci 

i dorosłych z afazją, dysartrią, czyli zaburzeniami mowy 

i legastenią – wykład prof. Waltera Hubera

Joanna Rosińczuk-Tonderys

W dniach 16–17 października 

2010 r. na Akademii Medycznej na 

Wydziale Nauk o Zdrowiu we Wro-

cławiu odbył się wykład prowadzony 

przez niemieckiego profesora Walte-

ra Hubera kierowany do wszystkich 

słuchaczy studiów podyplomowych 

kierunków: logopedia kliniczna – 

I i II edycja oraz neurologopedia kli-

niczna – II, III i IV edycja. Tematem 

wykładu były zaburzenia rozwoju 

mowy skupiające się wokół neuro-

lingwistycznej diagnostyki i terapii 

mowy u dzieci i dorosłych. Wykład 

prowadzony przez profesora Hube-

ra miał na celu rozszerzenie i przy-

bliżenie słuchaczom takich pojęć 

jak: afazja, dysartria i legastenia ze 

szczególnym naciskiem na pierwsze 

z wymienionych zagadnień.

Wizytujący nas profesor Huber 

– emerytowany profesor neuro-

lingwistyki w klinice neurologicznej 

szpitala uniwersyteckiego w Aachen 

– prowadził całość wykładu w języ-

ku angielskim. Wykład był tłuma-

czony na bieżąco przez asystent-

kę profesora – Romę Wieczorek. 

Prelekcję poprzedził wstęp doktor 

Anny Regner – kierownika nauko-

wego studiów, w którym przed-

stawiła osobę profesora oraz jego 

asystentki. Całość wykładu opiera-

ła się na powtarzalnym schemacie 

prezentacji slajdów, po omówieniu 

których następowała krótka dysku-

sja ze słuchaczami.

Profesor rozpoczął wykład od 

przedstawienia swojego miasta ro-

dzinnego – Aachen oraz kliniki, 

w której pracuje. Po krótkim przy-

pomnieniu anatomii mózgu nastą-

piło płynne przejście do omawiania 

podziałów głównych afazji oraz róż-

nych jej mutacji, jak również różni-

cy między apraksją a afazją i alalią. 

Część merytoryczna wykładu prze-

platała się z różnymi przykładami 

pacjentów profesora Hubera cierpią-

cymi na zaburzenia afatyczne oraz, 

w celach porównawczych, przykłady 

wypowiedzi naszych rodzimych pa-

cjentów z Górnego Śląska przygo-

towane przez asystentkę profesora 

Romę Wieczorek.

Na zakończenie pierwszego dnia 

wywiązała się dyskusja na temat po-

jęcia afazji dziecięcej, afazji rozwojo-

wej oraz różnych metod wykrywania 

uszkodzeń mózgu mogących mieć 

wpływ na późniejszy rozwój afazji.

Drugi dzień wykładów rozpoczę-

ła dyskusja o trzech fazach wycho-

dzenia z afazji. Od tego czasu te-

matyka całego wystąpienia krążyła 

wokół problemu terapii afazji oraz 

acheńskiego testu afazji, stworzo-

nego przez naukowców w celu łat-

wiejszej diagnostyki osób cierpią-

cych na afazję.

Wykład zakończony został klam-

rą – krótkim podsumowaniem po-

jęcia afazji.

Całość prelekcji była przeplatana 

pytaniami oraz dyskusją, co świad-

czyło o ogromnym zaangażowaniu 

słuchaczy oraz zainteresowaniu 

tematem. Niektórzy starali się od-

nieść zdobytą wiedzę do swoich 

doświadczeń w pracy z ludźmi afa-

tycznymi. 

Około południa drugiego dnia 

wykład został zakończony podzię-

kowaniami dr n. med. Joanny Ro-

sińczuk-Tonderys, kierownika stu-

diów podyplomowych na Wydziale 

Nauk o Zdrowiu.

Profesorowi Walterowi Huberowi 

za chęć przybliżenia swojej wiedzy 

i dorobku naukowego dotyczącego 

afazji w imieniu słuchaczy Studium 

Kształcenia Podyplomowego Wy-

działu Nauk o Zdrowiu, licznych 

terapeutów mowy i wykładowców 

Studium, którzy bardzo licznie przy-

byli na wspaniałe wykłady składam 

serdeczne podziękowania. 
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50 lat współpracy 

Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich 

z KGHM Polska Miedź S.A.

Ewa Śnieżyk-Milczyńska

19 listopada 2010 r. w Biurze Za-

rządu KGHM Polska Miedź S.A. 

w Lubinie odbyła się konferencja 

z okazji 50-lecia współpracy Akade-

mii Medycznej im. Piastów Śląskich 

z KGHM Polska Miedź S.A.

Jako pierwszy zabrał głos Prezes 

Zarządu KGHM Herbert Wirth 

i omówił specyfi kę pracy górnika, 

a także określił cele dotyczące wa-

runków pracy i dostępności opieki 

medycznej.

P.o. rektor AM prof. Marek Zię-

tek – podsumował wyniki lecznicze 

z okresu 50 lat współpracy między 

fi rmą a Uczelnią. Lekarze AM w ra-

mach Miedziowego Centrum Zdro-

wia opiekują się chorymi górnika-

mi oraz prowadzą badania wpływu 

trudnych warunków pracy w kopal-

ni na organizm człowieka. Rektor 

wyraził wdzięczność za dostarcza-

nie aparatury do badań przez fi rmę 

i życzył dalszych sukcesów i owocnej 

kontynuacji współpracy.

Podczas uroczystości Prezes Zarzą-

du Herbert Wirth wręczył odznakę 

„Zasłużony dla KGHM Polska Miedź 

S.A.” prof. Ludmile Borodulin-Na-

dziei z Katedry Fizjologii, prof. Da-

nucie Kabacińskiej-Knapik z Katedry 

i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Za-

wodowych, prof. Maciejowi Krza-

kowskiemu z Kliniki Nowotworów 

Płuca i Klatki Piersiowej Centrum 

Onkologii, prof. Jerzemu Kołodziejo-

wi z Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki 

Piersiowej oraz dr. Markowi Ścieszce 

z Miedziowego Centrum Zdrowia.
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Prof. Marek Ziętek wręczył złotą 

odznakę Akademii Medycznej Preze-

sowi Zarządu Herbertowi Wirthowi, 

dr. Maciejowi Gałkowskiemu i lek. 

med. Marianowi Raczkowskiemu. 

Brązowym medalem Akademii Me-

dycznej uhonorowano zaocznie dr. 

inż. Tadeusza Zastawnika, dyrektora 

generalnego Kombinatu Górniczo-

Hutniczego Miedzi w Lubinie w latach 

1962–1975 oraz Mirosława Pawlaka, 

dyrektora generalnego Kombinatu 

Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lu-

binie w latach 1984–1990.

Z okazji 50-lecia współpracy Akade-

mia Medyczna i KGHM wydały książ-

kę pt. „Miedź i medycyna” pod red. 

Barbary Folty, zawierającą wspomnie-

nia lekarzy AM, pracowników Kombi-

natu, opis badań z zakresu medycyny 

pracy i środowiskowej prowadzonych 

w kopalniach i wśród pracowników 

przemysłu miedziowego.

Po przerwie Edward Szmidt, Pre-

zes Zarządu Miedziowego Centrum 

Zdrowia, krótko omówił postęp 

w medycynie, do którego doszło dzię-

ki współpracy między AM a KGHM. 

Jedną z najważniejszych osób, które 

się do tego przyczyniły, jest prof. Da-

nuta Kabacińska-Knapik, która wy-

głosiła referat pt. „50 lat współpracy 

Akademii Medycznej im. Piastów Ślą-

skich we Wrocławiu z KGHM Polska 

Miedź S.A.”. Opisała kolejne placówki 

ochrony zdrowia, jakie tworzono przy 

KGHM, ich dyrektorów, prace badaw-

cze i naukowe zlecone przez KGHM 

i Cuprum na terenie kopalń oraz 

problemy zdrowotne, jakie występu-

ją u górników. Dzięki tym badaniom 

prof. Zbigniew Knapik opracował 

napój substytucyjny, który poprawiał 

sprawność psychomotoryczną górni-

ków. Wyniki badań opisywano w cza-

sopismach medycznych i ogłaszano 

na konferencjach naukowych. Za ca-

łokształt badań zespół z AM otrzymał 

nagrodę Ministerstwa Zdrowia. Le-

karze współpracujący z KGHM zdo-

bywali kolejne tytuły naukowe, a ich 

prace miały wysoki poziom. 

Następnie pani prof. Ludmiła Bo-

rodulin-Nadzieja wygłosiła referat pt. 

„Badania fi zjologiczne pracowników 

LGOM-u – nauka i przygoda”. Fizjolo-

dzy z wrocławskiej AM przeprowadza-

li pierwsze w Polsce badania terenowe, 

sprawdzając wskaźniki biomedyczne 

górników pod ziemią. Celem badań 

była odpowiedź na pytanie, czy fi zjo-

logiczna reakcja organizmu górnika 

jest odpowiednia do bodźców. Spraw-

dzano sprawność psychomotoryczną 

i działanie układu nerwowego górni-

ków, z których wyciągnięto wnioski 

teoretyczne i praktyczne. Opracowa-

no portret psychologiczny pracow-

ników przodkowych i pozaprzodko-

wych. Oceniano koszt fi zjologiczny 

pracy w kopalni na podstawie wskaź-

ników mierzonych w sposób ciągły za 

pomocą nowoczesnej aparatury, np. 

thermo pill i systemu VitalSense®. Te 

wyniki uzyskano dzięki dużej pomocy 

ze strony KGHM.

Na zakończenie wystąpił dr Marek 

Ścieszka z referatem pt. „Współpraca 

Miedziowego Centrum Zdrowia S.A. 

w Lubinie z Akademią Medyczną 

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”, 

w którym przedstawił zakres usług 

i badań naukowych prowadzonych 

przez tę placówkę oraz plany rozwoju. 

Miedziowe Centrum Zdrowia zostało 

laureatem ogólnopolskiego konkursu 

Perły Medycyny 2010 za jakość usług 

oraz wprowadzenie abonamentu na 

usługi medyczne dla pracowników 

KGHM bez skierowania od lekarza 

POZ. Uruchomiono także zespół in-

terwencji psychologicznej dla ofi ar 

i świadków wypadków. Miedziowe 

Centrum Zdrowia jest dostosowa-

ne do wymogów unijnych. W planie 

jest otwarcie kliniki medycyny pracy 

w Legnicy. Dzięki Fundacji Polska 

Miedź połowa inwestycji jest prze-

znaczona na sprzęt medyczny.
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Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji 

„Okulistyka – kontrowersje farmakoterapii 

i chirurgii”

Małgorzata Piróg-Mulak

Dawno nie było takiego Sympo-

zjum! W dniach 18–20 listopada 

2010 r. odbyła się we Wrocławiu 

Międzynarodowa Konferencja zor-

ganizowana przez Katedrę i Klini-

kę Okulistyki we Wrocławiu, pod 

kierownictwem prof. Marty Mi-

siuk-Hojło. Konferencja odbyła się 

w nowym Regionalnym Centrum Tu-

rystyki Biznesowej, znajdującym się 

w kompleksie Hali Stulecia, zaliczo-

nej do zabytków Światowego Dzie-

dzictwa UNESCO. Tematem Kon-

ferencji były kontrowersje dotyczące 

terapii zachowawczej i chirurgicznej 

w okulistyce. Spotkanie zgromadziło 

ponad 1300 uczestników, w tym wy-

kładowców z: USA, Niemiec, Belgii, 

Hiszpanii oraz Francji. Organiza-

torzy zaproponowali uczestnikom 

innowacyjną formułę, dzięki której 

osoby biorące udział w konferencji 

brały bezpośredni udział w dyskusji 

ekspertów, a głosując mogły wyrazić 

swoje zdanie, opowiadając się za jed-

ną ze stron.

W pierwszym dniu obrad odbyły 

się kursy dotyczące chirurgii powiek 

(dr Andrzej Bieniek z Wrocławia), 

chirurgii wireoretinalnej (dr Jolanta 

Ofi cjalska z Wrocławia), chirurgii 

zaćmy (dr Marek Szaliński z Wrocła-

wia), chirurgii jaskry (dr Iwona Hele-

mejko z Wrocławia) oraz orzecznic-

twa w okulistyce (dr Wiktor Stopyra 

z Krakowa). O dużym zainteresowa-

niu przedstawionymi zagadnieniami 

świadczyła frekwencja na salach wy-

kładowych, a dyskusje z wykładow-

cami po zakończeniu kursów toczyły 

się też w kuluarach.

W tym samym dniu odbył się tak-

że panel dla pielęgniarek, na którym 

szeroka problematyka okulistyczna: 

od zakażeń bakteryjnych, zagadnień 

epidemiologicznych do roli eduka-

cyjnej pielęgniarki spowodowała 

pełne „obłożenie” sal, co wskazuje 

Nagrody Specjalne Rektora

Arkadiusz Förster

W tym roku po raz pierwszy, na 

mocy uchwały Senatu AM, pracow-

nikom wrocławskiej Akademii Me-

dycznej zostały przyznane Nagrody 

Specjalne Rektora za czteroletnią 

ocenę działalności naukowej, dy-

daktycznej i organizacyjnej. Nagro-

dę otrzymało pięć osób – po jednej 

z każdego Wydziału Uczelni. 

Z grona ponad 300 ocenianych 

pracowników każdy Wydział wyty-

pował do nagrody po jednym pra-

cowniku, który musiał uzyskać war-

tość liczbową oceny co najmniej 4,5 

oraz spełnić kilka innych kryteriów. 

Przyznane nagrody specjalne to 

3800 złotych brutto oraz dyplom. 

Nagrody otrzymali:

• prof. Piotr Dzięgiel – Wydział Lekarski

• prof. Marek Sąsiadek – Wydział Le-

karski Kształcenia Podyplomowego

• dr Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska 

– Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

• dr Katarzyna Jarmołowska-Mało-

lepsza – Wydział Farmaceutyczny

• dr Joanna Rosińczuk-Tenderys – 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Jak zapowiada prof. Halina Mil-

nerowicz – prorektor ds. rozwoju 

uczelni, od tego roku Nagrody Spe-

cjalne Rektora będą już przyznawa-

ne w każdym roku. 
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na dużą potrzebę doskonalenia swo-

ich umiejętności także wśród tej me-

dycznej grupy zawodowej.

Zainteresowaniem cieszyły się 

także sesje satelitarne, organizowa-

ne przez fi rmy Th ea, Alcon, Santen 

i Allergan dotyczące problematyki 

zapalenia brzegów powiek, leczenia 

jaskry oraz zastosowania implantów 

doszklistkowych w okulistyce.

Uwieńczeniem tego dnia była 

uroczystość otwarcia Konferencji 

w pięknej i przestronnej sali audy-

toryjnej Centrum Kongresowego, 

gdzie do łez rozbawił publiczność 

dowcipny spektakl teatralny pod 

wyrafi nowanym tytułem „Psychote-

rapia, czyli seks w życiu człowieka”.

Pierwszy dzień obrad rozpoczął się 

od gratulacji dla pani profesor Maty 

Misiuk-Hojło, która poprzedniego 

dnia w Warszawie z rąk prezydenta 

Bronisława Komorowskiego odebra-

ła nominację profesorską. Po życze-

niach, kwiatach i owacji na stojąco 

rozpoczęła się część merytoryczna 

spotkania.

Sesja pierwsza i druga były po-

święcone zagadnieniom terapii siat-

kówki, a tematy dotyczące profi lak-

tyki odwarstwień siatkówki, iniekcji 

doszklistkowych, chirurgii witrek-

tomijnej oraz leczenia farmakolo-

gicznego wzbudziły zainteresowanie 

słuchaczy, o czym świadczyły deba-

ty z wykładowcami i liczny udział 

w głosowaniu. 

Sesje trzecia i czwarta poruszały 

problematykę jaskry, a rozpoczęły 

się od prezentacji poglądów na rolę 

naczyniowych czynników ryzyka w 

rozwoju neuropatii jaskrowej, w któ-

rej adwersarzami byli prof. Ingeborg 

Stalmans z Belgii i prof. Antonio 

Martinez z Hiszpani. Żywą dyskusję 

wzbudziły też następne wystąpienia 

dotyczące leków generycznych oraz 

substancji konserwujących w prepa-

ratach okulistycznych. Po przerwie 

kawowej, w sesji czwartej ścierały 

się poglądy dotyczące leczenia chi-

rurgicznego (trabekulektomia versus 

sklerektomia (dr Patrycja Krzyża-

nowska i dr Iwona Helemejko)) oraz 

bezpieczeństwa terapii farmako-

logicznej jaskry, które spotkały się 

z ogromną aprobatą zgromadzonych 

na sali okulistów.

Sesja V rozpoczęła się o godzinie 

9 rano dnia następnego, przy peł-

nej sali audytoryjnej, mimo udanej 

imprezy dnia poprzedniego w Klu-

bie Muzycznym ETER z udziałem 

zespołu Beatlmen. W tej części za-

prezentowali swoje poglądy goście 

z Warszawy, Poznania oraz Wro-

cławskiej Kliniki Okulistycznej, 

a dotyczyły zabiegów łączonych za-

ćmy i trabekulektomii oraz AMD, 

w kontekście operacji zaćmy (dr 

Maria Muzyka-Woźniak i dr Marek 

Szaliński z Wrocławia). Wszyscy ad-

wersarze dysponowali argumentami 

na poparcie swoich opinii, zdania 

wśród słuchaczy były więc podzielo-

ne, o czym świadczyły debaty i gło-

sowania. Sesja piąta była poświęcona 

chirurgii refrakcyjnej, a odmienne 

poglądy w kwestii operacji LASIK 

prezentowali prof. Iwona Grab-

ska-Liberek z Warszawy i dr Marek 

Ćwirko z Wrocławia. Ta, i następna 

prezentacja na temat korekcji krót-

kowzroczności za pomocą zabiegów 

operacyjnych wzbudziły wiele emo-

cji i podzieliły podczas głosowania 

zgromadzonych okulistów. W czasie 

ostatniej sobotniej sesji dyskutowa-

no na temat niełatwych zagadnień 

neurookulistycznych i onkologicz-

nych. Sesję rozpoczęły referaty po-

ruszające problem steroidoterapii 

z zapaleniu pozagałkowym nerwu 

wzrokowego (prof. Helmut Wilhelm 

z Tybingi kontra dr hab. Andrzej 

Grzybowski z Poznania), a następ-

nie swoje doświadczenia dotyczące 

leczenia czerniaków naczyniówki 

zaprezentowali prof. Bożena Roma-

nowska-Dixon z Krakowa oraz prof. 

Antonia Joussen z Niemiec. Ostatnie 

wystąpienie dotyczyło postępowania 

w przypadku atypowego znamienia 

naczyniówki.

Do samego końca Konferencji sala 

audytoryjna była pełna, co wskazuje 

nie tylko na wysoki poziom nauko-

wy wystąpień, a także na ich aspekt 

praktyczny. Spotkanie było niewąt-

pliwie wielkim sukcesem, ze względu 

na bogaty i urozmaicony program, 

świetną organizację (brawa dla biu-

ra Inspire Congress i dyrektora Elż-

biety Bielińskiej), a przede wszyst-

kim ze względu na otwartą formułę 

spotkania, pozwalającą na aktywne 

uczestnictwo słuchaczy. Ta nowa na 

gruncie polskim idea sympozjum 

spotkała się z życzliwym przyjęciem 

lekarzy i pielęgniarek, o czym świad-

czyły pochlebne opinie, słowa uzna-

nia, a przede wszystkim sala wykła-

dowa zapełniona do ostatnich minut 

zjazdu.

Niewątpliwie Konferencja pozo-

stanie na długo w pamięci uczestni-

ków i już z niecierpliwością czekamy 

na następne spotkanie. Kontrowersji 

w okulistyce nie brakuje.
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Otwarcie nowej 

Pracowni Tomografi i Komputerowej 

z udziałem Jerzego Owsiaka

Ewa Śnieżyk-Milczyńska

23 listopada 2010 r. w Ośrodku 

Diagnostyki Obrazowej Zakładu 

Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej 

odbyło się uroczyste otwarcie nowej 

Pracowni Tomografi i Komputerowej 

oraz zaprezentowano nowy tomo-

graf komputerowy Somatom Defi -

nition AS+ Siemens. Urządzenie jest 

darem Fundacji Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy.

W uroczystości wziął udział mar-

szałek województwa dolnośląskie-

go Marek Łapiński, p.o. rektor AM 

prof. dr hab. Marek Ziętek, dyrektor 

SPSK1 mgr Andrzej Zdeb, dr hab. Ur-

szula Zaleska-Dorobisz, prof. dr hab. 

Marek Sąsiadek, prof. dr hab. Krzysz-

tof Moroń, prof. dr hab. Zdzisława 

Bem, prof. dr hab. Alicja Chybicka 

oraz Jerzy Owsiak z żoną Lidią.

Dyrektor Zdeb wyraził szczególną 

radość z przekazanego urządzenia 

medycznego, ponieważ największy 

w regionie szpital przez rok był po-

zbawiony tomografu, a pacjentów 

trzeba było wysyłać na badania do 

innych ośrodków. Nowy tomograf 

już działa, dzięki czemu można bę-

dzie skuteczniej ratować zdrowie 

i życie dzieci i dorosłych.

Prof. Ziętek wyjaśnił, że otrzyma-

ne urządzenie jest pomocne w le-

czeniu pacjentów oraz służy do ba-

dań naukowych. W obecnej sytuacji 

fi nansowej szpitali każda pomoc 

jest nie do przecenienia.

Prof. Chybicka w swoim imieniu wy-

raziła ogromną wdzięczność Fundacji 

za otrzymane w 2009 r. cyfrowe apara-

ty do USG i RTG, które służą do badań 

dzieci leczonych onkologicznie w Ka-

tedrze i Klinice Transplantacji Szpiku, 

Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

Nowy tomograf jest jednym z naj-

nowocześniejszych w Polsce – po-

wiedział prof. Moroń – a jego istotną 

cechą jest zmniejszenie dawki pro-

mieniowania, która jest potrzebna 

do diagnostyki oraz krótki czas ba-

dania małych pacjentów.

Jerzy Owsiak wyjaśnił, że dar nie 

jest przypadkowy, lecz jest elemen-

tem przemyślanej akcji. Jest jednym 

z sześciu urządzeń tego typu z naj-

wyższej półki, które przekaże Fun-

dacja różnym placówkom w Polsce.

Prof. Sąsiadek ma nadzieję na dobrą 

współpracę z WOŚP w przyszłości. 

Jerzy Owsiak przypomniał, że pie-

niądze w ramach XIX Finału WOŚP 

będą zbierane ponownie na zakup 

sprzętu dla dzieci z chorobami uro-

logicznymi i nefrologicznymi, po-

nieważ od czasu poprzedniej kwesty 

na ten cel nie wymieniono tych urzą-

dzeń. Aparatura będzie zakupiona 

za zebrane pieniądze po przeprowa-

dzeniu konkursu ofert, a nie zamó-

wień publicznych. Ma to na celu za-

kup urządzeń jak najlepszej jakości, 

niekoniecznie za niską cenę, według 

oceny ekspertów z danej dziedziny.

Prof. Chybicka zauważyła, że obec-

nie nowotwory u dzieci w Polsce wy-

krywa się najczęściej w III i IV stadium. 

Nowe urządzenie ułatwi diagnostykę 

i pozwoli przedłużyć i uratować ży-

cie wielu dzieci dzięki dobrej jakości 

tomografu, która umożliwia rozpo-

znanie nawet małych zmian u ma-

łych pacjentów. Nie jest to możliwe 

za pomocą urządzeń gorszej jakości. 

Dary Fundacji ratują budżet pań-

stwa, ponieważ leczenie pacjentów 

w I i II stadium nowotworu jest tań-

sze i łatwiejsze niż w przypadkach 

bardziej zaawansowanej choroby.

Jerzy Owsiak był pierwszym pa-

cjentem zbadanym za pomocą tomo-

grafu podarowanego przez Fundację 

warszawskiemu Centrum Zdrowia 

Dziecka, ale nie skorzystał z badania 

za pomocą wrocławskiego sprzętu.
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W dniach 26 i 27 listopada 2010 r. 

we Wrocławiu odbyła się IX Mię-

dzynarodowa Konferencja Nauko-

wo-Szkoleniowa Oddziału Dolno-

śląskiego Polskiego Towarzystwa 

Stomatologicznego. Konferencja 

towarzyszyła 9. Dolnośląskim Tar-

gom Stomatologicznym organizo-

wanym przez firmę Targi w Kra-

kowie. Patronat Honorowy nad 

Konferencją i Targami objął prof. 

dr hab. Marek Ziętek – p.o. rektor 

Akademii Medycznej im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu. Współ-

organizatorami Konferencji były 

Katedra Protetyki Stomatologicz-

nej, Katedra Periodontologii, Ka-

tedra Stomatologii Zachowawczej 

i Dziecięcej, Katedra Ortopedii 

Szczękowej i Ortodoncji, Katedra 

Chirurgii Stomatologicznej oraz 

Katedra i Klinika Chirurgii Szczę-

kowo-Twarzowej AM we Wro-

cławiu. Komitetowi Naukowemu 

przewodniczyli: dr hab. Halina 

Panek, prof. nadzw., prof. dr hab. 

Marek Ziętek, a w skład komite-

tu weszli: prof. dr hab. Urszula 

Kaczmarek, prof. dr hab. Tomasz 

Konopka, prof. dr hab. Stanisław 

Pielka, prof. dr hab. Bogumił Płon-

ka, dr hab. Wiesław Kurlej, prof. 

nadzw., dr hab. Jan Wnukiewicz, 

prof. nadzw, dr hab. Beata Kawa-

la, prof. nadzw., dr hab. Marzena 

Dominiak, dr hab. Małgorzata Ra-

dwan-Oczko, dr hab. Włodzimierz 

Więckiewicz, dr Danuta Nowa-

kowska, dr Janina Szeląg.

Otwarcia Konferencji dokonali 

prof. dr hab. Marek Ziętek, pre-

zes Oddziału Dolnośląskiego PTS 

dr Danuta Nowakowska, prezes 

Otwarcie Konferencji. Od prawej: dr Danuta Nowakowska, prof. Marek Ziętek, 

Grażyna Grabowska, Beata Simon

„Integralność stomatologii i medycyny”
IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego 

Dentamed 2010

Danuta Nowakowska

Od prawej: dziekan WLS dr hab. Beata Kawala, prof. nadzw., 

patron honorowy Konferencji prof. Marek Ziętek, prezes OD PTS 

dr Danuta Nowakowska, wykładowca prof. Tomasz Gedrange (Niemcy), 

kierownik Katedry Chirurgii Stomatologicznej dr Marzena Dominiak, 

wiceprezes OD PTS dr Dobrochna Zeńczak-Więckiewicz
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Zarządu Targów w Krakowie pani 

Grażyna Grabowska i komisarz 

Targów w Krakowie pani Beata 

Simon, witając przybyłych gości 

i uczestników. Dr Danuta Nowa-

kowska przywitała gości: dr. Igora 

Chęcińskiego przewodniczącego 

Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we 

Wrocławiu, przewodniczącą Ko-

misji Stomatologicznej lek. stom. 

Alicję Marczyk-Felbę, dziekana 

Wydziału Lekarsko-Stomatolo-

gicznego AM we Wrocławiu dr 

hab. Beatę Kawalę, prof. nadzw. 

AM oraz prodziekanów dr hab. 

Małgorzatę Radwan-Oczko i dr. 

hab. Wiesława Kurzeja, prof. 

nadzw., zaproszonych gości prof. 

dr. hab. Jerzego Sokołowskiego 

z AM w Łodzi i prof. dr. hab. An-

drzeja Gładysza z AM we Wrocła-

wiu, samodzielnych pracowników 

nauki oraz wszystkich przybyłych, 

koleżanki i kolegów lekarzy oraz 

studentów, życząc owocnych ob-

rad. 

Podczas otwarcia Konferencji 

odbyła się miła uroczystość wrę-

czenia przez prezesa Zarządu Tar-

gów w Krakowie Grażynę Grabow-

ską oraz Komisarza Targów Beatę 

Simon pierwszemu dziekanowi 

Wydziału Lekarsko-Stomatolo-

gicznego AM we Wrocławiu prof. 

dr. hab. Markowi Ziętkowi dyplo-

mu gratulacyjnego z okazji 10-le-

cia Wydziału. Prof. dr hab. Tomasz 

Konopka jako przewodniczący 

Komisji Nagród i redaktor naczel-

ny czasopisma „Dental and Me-

dical Problems” wręczył dyplomy 

za opublikowanie najlepszej pracy 

w 2009 r. prof. dr. hab. Jerzemu 

Sokołowskiemu i zespołowi z Uni-

wersytetu Medycznego w Łodzi. 

W nawiązaniu do tematu tego-

rocznej Konferencji „Integralność 

stomatologii i medycyny” więk-

szość wykładowców wyekspono-

wała tematykę wspólną dla śro-

dowiska lekarzy stomatologów 

i lekarzy medycyny. Pierwszy refe-

rat wygłosił prof. dr hab. Jerzy So-

kołowski na temat systemów wią-

żących i ich znaczenia dla trwałości 

rekonstrukcji stomatologicznych. 

Następnie prof. dr hab. Andrzej 

Wykład prof. Jerzego Sokołowskiego z AM w Łodzi, gościa Konferencji

Promocja kwartalnika „Dental and Medical Problems” 

na stoisku OD PTS
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Gładysz oraz dr hab. Małgorzata 

Radwan-Oczko przedstawili bar-

dzo ciekawe prezentacje dotyczące 

problematyki HIV/AIDS w stoma-

tologii. Kolejna prezentacja do-

tyczyła erozji zębów wywołanej 

chorobą refluksową, którą przed-

stawiła prof. dr hab. Urszula Kacz-

marek. Zespół lekarzy z Katedry 

Ortodoncji oraz Zakładu Anato-

mii Stomatologicznej przygotował 

wykład „Stabilograficzna ocena 

pacjentów z dysfunkcjami narządu 

Wykład dr Alejandry Urruti (Włochy) przedstawicielki fi rmy Zhermack Sp A 

– sponsora Konferencji 

Żywa dyskusja po referacie prof. Andrzeja Gładysza 

żucia”. Następne prezentacje tego 

dnia dotyczyły badań zalet i wła-

ściwości materiałów używanych 

do wycisków (wykład dr Alejandry 

Urruti, gościa z Italii) oraz mięk-

kich elastomerów silikonowych do 

podścielania protez pooperacyj-

nych (wykład dr. hab. Włodzimie-

rza Więckiewicza, prof. nadzw.). 

Dr Alejandra Urrutia – Clinical 

Produkt Manager, reprezentowała 

firmę Zhermack SpA, głównego 

sponsora tegorocznej Konferencji. 

Wykład ten wpisał się też w ob-

chody 20-lecia firmy. 

W drugim dniu wystąpiła dr 

n. ekon. Magdalena Szumska z Po-

znania z referatem „Trudny pa-

cjent w gabinecie stomatologicz-

nym”. Wykład o możliwościach 

ortodontycznego przemieszczania 

zębów leczonych endodontycznie 

przedstawił gość z Uniwersytetu 

w Greifswaldzie (Niemcy) prof. 

dr hab. Tomasz Gedrange. Proble-

mom wpływu zapaleń przyzębia 

na choroby ogólnoustrojowe był 

poświęcony wykład prof. dr. hab. 

Marka Ziętka. Chirurgiczno-orto-

dontyczne leczenie recesji przyzę-

bia przedstawiła dr hab. Marzena 

Dominiak, lek. Alicja Szczepańska 

zajęła się natomiast problemem 

leczenia naczyniaków jamy ustnej 

metodą skleroterapii. Również cie-

kawy wykład o tematyce chirur-

gicznej o przykuwającym uwagę 

tytule „Legendy i prawdy o wampi-

rach” przedstawiła dr Dobrochna 

Zeńczak-Więckiewicz. Wszystkim 

referatom i prezentacjom towarzy-

szyła dyskusja. 

Wieczorem uczestnicy Konferen-

cji i wystawcy spotkali się w restau-

racji „Inspiracja” w historycznym 

budynku Starej Giełdy na pl. Sol-

nym we Wrocławiu, gdzie po bardzo 

pracowitych dniach prowadzono 

dalsze dyskusje. Konferencja była 

również okazją do zdobycia punk-

tów edukacyjnych oraz do wymiany 

doświadczeń z wykładowcami za-

granicznymi i polskimi oraz podsu-

mowania dorobku wrocławskiego 

środowiska naukowego z zakresu 

stomatologii. 

Zdjęcia: Adam Zadrzywilski
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Wykład 

„Zmiany w nauczaniu anatomii” 

Anna Gemza

2 grudnia 2010 r. w sali wykłado-

wej Katedry i Zakładu Anatomii Pra-

widłowej odbył się wykład „Zmiany 

w nauczaniu anatomii” wygłoszo-

ny przez prof. dr hab. Alicję Kędzię 

w 65. rocznicę pierwszego wykładu 

z anatomii opisowej prof. dr. hab. 

Stefana Różyckiego. 

Wykład inauguracyjny wygłoszo-

ny 14 listopada 1945 r. przez prof. 

Różyckiego dla prawie 300 osób od-

bywał się w sali zniszczonego działa-

niami wojennymi budynku Katedry 

i Zakładu Anatomii Prawidłowej, 

gdzie nie było okien i ogrzewania. 

Prof. A. Kędzia przypomniała, że do 

odbudowy Katedry i Zakładu bardzo 

przysłużył się prof. Tadeusz Marci-

niak, który był znakomitym wykła-

dowcą, naukowcem oraz wielkim 

patriotą (za obronę Lwowa otrzy-

mał Krzyż Walecznych). Reorgani-

zację w nauczaniu anatomii prze-

prowadził Czesław Niżankowski. 

Pani Profesor podsumowała, że na 

przestrzeni lat w nauczaniu anato-

mii zmieniło się bardzo wiele, m.in. 

wzrosła liczba studentów, zaczęła do-

minować anatomia żywego człowieka 

i panuje pogląd, że anatomia to nauka 

do wkuwania.

Wykład swoją obecnością zaszczy-

cili m.in.: prof. Gerwazy Świderski, 

który podzielił się swoją wiedzą na 

temat historii nauczania anatomii, dr 

hab. Grażyna Gościniak, prof. nadzw., 

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak oraz 

dr hab. Piotr Dzięgiel, prof. nadzw.

Wykład prof. Alicji Kędzi kończy 

obchody 65 lat nauczania medycyny 

w powojennym Wrocławiu i 60-lecia 

Akademii Medycznej we Wrocławiu.
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Komitet Organizacyjny zaprasza Państwa do wzięcia udziału w konferencji „Zjawisko antykoncepcji 

w perspektywie społeczno-kulturowej”. Konferencja odbędzie się w Zachełmiu koło Karpacza w Hotelu Concor-

dia w dniach 1–2 kwietnia 2011 r. 

Celem konferencji jest poddanie naukowej refl eksji genezy postawy społecznej zmierzającej do osiągnięcia 

pełnej kontroli zdolności reprodukcyjnych kobiet. Zapraszamy do przygotowania referatów dotyczących genezy 

postaw antykoncepcyjnych i ich społecznego i kulturowego uwarunkowania, problemów z wdrażaniem antykon-

cepcji hormonalnej, problemów związanych z antykoncepcją mechaniczną, metodami kontrowersyjnymi spo-

łecznie i prawnie (aborcja, sterylizacja, eugenika), a także referatów dotyczących historii badań klinicznych nad 

antykoncepcją.

Zapraszamy do przygotowania tekstów poświęconych społecznym skutkom wprowadzania skutecznego 

zabezpieczenia antykoncepcyjnego w relacjach rodzinnych, partnerskich, na rynku pracy oraz kształtowania się 

nowych typów/modeli kobiecości.

Zamierzeniem organizatorów konferencji, jest aby konferencja miała charakter interdyscyplinarny i skła-

dała się z kilku części dotyczących różnorodnej tematyki.

Oczekujemy na Państwa zgłoszenia z podaniem tytułu referatu oraz krótkim streszczeniem do 31 grud-

nia 2010 r. Prosimy uczestników o przygotowanie wystąpień o maksymalnej objętości 6 s. maszynopisu 

(20 min). Na pełne wersje artykułów o objętości do 25 s. (czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5, margi-

nesy 2,5 cm z prawej i 3,5 cm z lewej, 1800 znaków na s.) wraz z nośnikiem elektronicznym (płyta, dyskietka) 

oczekujemy do konferencji. Materiały z konferencji zostaną opublikowane po pozytywnej recenzji wydawniczej 

w Studiach Humanistycznych Akademii Medycznej we Wrocławiu, dających 6 pkt.

Opłata konferencyjna wynosząca 250 zł dla pracowników naukowych i 100 zł dla doktorantów, którzy nie 

otrzymają dofi nansowania ze swoich uczelni, będzie przeznaczona przede wszystkim na dofi nansowanie wspo-

minanej powyżej publikacji, materiały konferencyjne oraz serwis kawowy w trakcie konferencji. Jako imprezę 

towarzyszącą konferencji przewidujemy organizację bankietu, którego koszt dodatkowo wynosi 40 zł.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia (formularz na stronie internetowej Akademii Me-

dycznej) na adres sekretarza naukowego konferencji dr Aleksandry Szlagowskiej: ul. Kościelna 5C/3, 47-240 Bie-

rawa, woj. opolskie lub na adres mailowy olkaszla@wp.pl oraz wpłacenie opłaty na konto Fundacji Humanitas et 

Scientia:

ul. W. Witosa 16, 51-507 Wrocław

Nr konta 78 1020 5226 0000 6202 0019 4225

PKO BP S.A. I O/Wrocław

ul. Wita Stwosza 33/35.

Z dopiskiem – Zjawisko antykoncepcji i podaniem nazwiska

Komitet Organizacyjny nie rezerwuje noclegów, prosimy o samodzielną rezerwację w Hotelu Concordia 

w Zachełmiu. Adres na stronie http://pensjonatconcordia.pl

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr hab. Bożena Płonka-Syroka, prof. nadzw. nr tel.: 71 344 06 63 

(dom) lub 512 27 90 41;

sekretarz naukowy konferencji: dr Aleksandra Szlagowska tel.: 605 675 422.

Konferencja „Zjawisko antykoncepcji 

w perspektywie społeczno-kulturowej”

Bożena Płonka-Syroka
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Sprawozdanie z pobytu 

na Uniwersytecie Lille 2 (Francja) 

w ramach programu Socrates/Erasmus 

Joanna Korzeńska

Rok studiów za granicą to strata 

czasu, oderwanie się od uczelniane-

go trybu życia, czy roczne wakacje? 

We Francji z całą pewnością – nie. 

Wyjazd w ramach programu Socra-

tes/Erasmus do Francji, do położo-

nego na północy Lille, jest jedno-

znaczny z mnóstwem obowiązków, 

zajęć praktycznych i rozwijania 

umiejętności.

Czego możemy Francuzom po-

zazdrościć? Zdecydowanie sposobu 

funkcjonowania służby zdrowia, rów-

nomiernie rozłożonego czasu pracy 

oraz skrupulatnego prowadzenia do-

kumentacji dotyczącej pacjenta. 

Zazwyczaj we Francji pracuje się 

od godziny 9:00 do południa, kiedy to 

wszystkie zakłady pracy, z wyjątkiem 

sektora gastronomicznego, mają 

przerwę na obiad. O tej porze wszyst-

kie restauracje są otwarte i goszczą 

tłumy francuskich obywateli zajada-

jących swój steak frites. Następnie 

począwszy od godziny 14:00, wszy-

scy wracają do pracy, która zwykle 

kończy się około 18:00–20:00. W ten 

sposób funkcjonują wszystkie cen-

tra zdrowia i inne instytucje, w tym 

kliniki stomatologiczne. Dzięki temu 

wielu pacjentów przyjmowanych 

i diagnozowanych rano, ma możli-

wość wykonania zabiegu tego same-

go dnia. Personel nie jest zmęczony, 

a pacjenci są zadowoleni. 

Obowiązujący we Francji system 

opieki zdrowotnej opiera się na mo-

delu ubezpieczeniowym. Wysokość 

składki obowiązkowej na ubezpie-

czenie zdrowotne zależy od zarob-

ków (sięga do 20% dochodów), jej 

płatność dzieli się między pracow-

nika i pracodawcę. Pacjenci mają 

swobodny dostęp i możliwość wy-

boru lekarzy opieki podstawowej, 

specjalisty i szpitala. Powszechne 

ubezpieczenia pokrywają około 

70% wydatków na opiekę zdrowot-

ną, pozostałe koszty ponosi pacjent. 

Często pacjenci opłacają całe kosz-

ty leczenia, następnie odpowiedni 

procent, w zależności od rodzaju 

ubezpieczenia, zostaje im zwrócony 

(remboursement).

W klinikach stomatologicznych 

każdy pacjent ma dokumentację 

w postaci swojego dossier. Jest to 

teczka z wpinanymi kartkami, ozna-

czona numerem, danymi personalny-

mi pacjenta. Zawiera: zgodę pacjenta 

na leczenie (ze wzmianką o możliwo-

ści przeprowadzania procedur przez 

studenta, kolejno ankietę, w której 

pacjent odpowiada na pytania doty-

czące przebytych chorób, zaznaczając 

odpowiednie pole: TAK, NIE lub NIE 

WIEM. Dodatkowe pytania dotyczą 

stosowanych obecnie leków, higieny 

jamy ustnej, przeprowadzonych do-

tychczas ekstrakcji, reakcji na środki 

znieczulające, krwawienia poekstrak-

cyjnego, alergii na penicyliny lub inne 

antybiotyki oraz nałogów.

Dzięki tak jasnej i czytelnej doku-

mentacji, przy każdorazowym przyj-

mowaniu pacjenta przez różnych 

lekarzy, różnych studentów nie traci 

się czasu na zadawanie tych samych 

pytań.

Pierwsza strona wypełniana przez 

lekarza, to zielona karta z diagra-

mem uzębienia. Każdy pacjent, który 

po raz pierwszy przychodzi do kli-

niki jest kierowany do gabinetu wie-

lospecjalistycznego, tzw. sémiologie 

médicale, gdzie jest wykonywany do-

kładny przegląd, z określeniem liczby 

ubytków/wypełnień i rozpoznaniem, 

planem leczenia i skierowaniem do 

poszczególnych poradni, np. próch-

nica do leczenia zachowawczego, 

choroby przyzębia na periodontolo-

gię, czy dostosowanie protezy – po-

radnia protetyczna. W tym jest także 

miejscu udzielana doraźna pomoc, 

w postaci założenia opatrunku na 

obnażoną zębinę oraz są wykony-

wane zdjęcia RTG niezbędne do dia-

gnostyki, przepisywane recepty na 

antybiotyk lub środek przeciwbólo-

wy, w razie konieczności.

Następnie każdy serwis załącza 

swoją kartę z rozpoznaniem i pla-

nem leczenia. Na końcu znajduje się 

karta ze soins successifs – leczeniem 

następczym. Tabelą zawierającą ru-

bryki z: datą, imieniem i nazwiskiem 

lekarza (lub studenta), przeprowa-

dzoną procedurą i podpisem leka-

rza. Dodatkowo są załączane kopie 

każdej recepty wydanej pacjentowi, 

skierowania od innych lekarzy, kopie 

wyników badań krwi etc.
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Podsumowując, dzięki tak czytel-

nej dokumentacji, już przed przy-

jęciem pacjenta, po zapoznaniu się 

z historią choroby, zaoszczędza się 

dużo czasu i zwraca uwagę na zagro-

żenia podczas leczenia, np. endocar-

ditis. Nie wykonuje się za każdym 

razem przeglądu jamy ustnej oraz 

istnieje możliwość szybkiej i łatwej 

konsultacji między serwisami.

Z całą pewnością stomatolo-

gia przy akademiach medycznych 

w Polsce nie ma się czego wstydzić, 

reprezentujemy podobny poziom, 

biorąc pod uwagę stosowane tech-

niki i materiały. Różnią nas jedy-

nie kwestie fi nansowe. Przykłado-

wo, dzięki sprawnemu systemowi 

opieki zdrowotnej każdy student 

IV roku za swoją pracę kliniczną 

dostaje comiesięczne wynagrodze-

nie w wysokości 100 euro, student 

V roku 200 euro. Ceną jest rygorys-

tycznie sprawdzana obecność na 

zajęciach oraz spełnianie wymogów 

i norm, np. 15 ekstrakcji w ciągu 

3 miesięcy. Wszystko jest dokładnie 

sprawdzane i odnotowywane, a wy-

nagrodzenie dodatkowo motywuje 

studentów do pracy. Podczas waka-

cji klinika funkcjonuje bez żadnych 

zmian, uczący się nie mają wykła-

dów ani zajęć na fantomach, obo-

wiązuje ich jednak płatna praktyka 

kliniczna z możliwością uzyskania 

dwutygodniowego urlopu. Jest to 

również czas na odrobienie ewen-

tualnych zaległości lub wypracowa-

nia oczekiwanych norm.

Student we Francji musi obowiąz-

kowo samodzielnie wykonać zabieg 

z odwarstwieniem płata śluzówko-

wo-okostnowego, wykonywać wkła-

dy koronowo-korzeniowe, opra-

cowywać endodontycznie kanały 

narzędziami mechanicznymi, przy 

wykonywaniu protez ruchomych 

pracować z własnym artykulatorem. 

Po ukończeniu V roku we Francji 

rozpoczyna się VI rok (stażowy). 

Studenci odbywają praktyki w ga-

binetach prywatnych, jednocześnie 

uczęszczając kilka razy w miesiącu 

na wykłady. Na V roku zdają egza-

min, który umożliwia im prawo pra-

cy w gabinecie pod okiem specjalisty, 

za co dostają wynagrodzenie.

Bardzo miłą niespodzianką było 

dla mnie to, iż w Lille w szerokim za-

kresie prowadzi się zespołowe lecze-

nie dzieci z zastosowaniem protez 

i utrzymywaczy przestrzeni. Rodzice 

regularnie przychodzą na kontrole, 

a dzieci w większości dobrze ada-

ptują się do posiadanych protez we-

wnątrzustnych.

Natomiast nie stosuje się tam ni-

gdy metody amputacji mortalnej 

z użyciem aldehydu glutarowego. 

W przypadku zapaleń miazgi w zę-

bach mlecznych jest wykonywana 

pulpotomia lub pulpektomia z zało-

żeniem IRM lub wodorotlenku wap-

nia, a następnie IRM.

W protetyce na uczelniach oraz 

w gabinetach prywatnych każda 

praca powstaje z użyciem artykula-

tora Quick Master, każda pracow-

nia protetyczna je posiada i obo-

wiązkiem każdego studenta jest 

jego zakup.

Schemat postępowania przy cho-

robach przyzębia to wybarwianie 

płytki na każdej wizycie w celu pre-

cyzyjnej lokalizacji złogów oraz 

uświadomienie pacjenta wraz z in-

struktażem higieny jamy ustnej, po-

chwała lub dalsza motywacja.

Program studiów stomatolo-

gicznych jest odmienny we Fran-

cji. Pierwszy rok jest wspólny dla 

wszystkich, którzy mają zamiar 

studiować jeden z kierunków me-

dycznych: lekarski, stomatologicz-

ny, farmację, położnictwo, fizjo-

terapię. Na podstawie punktów 

uzyskanych z egzaminów końco-

wych, sprawdzających ogólną wie-

dzę medyczną z zakresu anatomii, 

biologii, chemii, biofizyki itp. moż-

na wybrać preferowany kierunek. 

Od II roku studenci stomatologii 

skupiają się głównie na przedmio-

tach stomatologicznych, podobny 

ich zakres realizują dokładniej i nie 

tak szybko jak w Polsce. W odróż-

nieniu od polskich uczelni nie re-

alizują czysto medycznych przed-

miotów, tj.: pediatrii, dermatologii, 

chorób zakaźnych, anatomii pato-

logicznej (tylko w obrębie czasz-

ki). Wiedza z zakresu powyższych 

dziedzin i wielu innych jest skon-

centrowana na ujęciu w stomatolo-

gii, czemu służą dodatkowe wykła-

dy i fakultety.

Niestety, kurs języka angielskie-

go na uczelni w Lille trwa zaledwie 

pół roku, a zajęcia sportowe nie są 

obowiązkowe. Zainteresowaniem 

cieszy się organizacja Święta Wy-

działu, tzw. Promo. Każdego roku 

studenci przygotowują przedsta-

wienie teatralno-muzyczne, połą-

czone z uroczystą kolacją, na które 

są zapraszani wszyscy pracownicy 

uczelni. Zyski ze sprzedaży biletów 

są przeznaczane na forum uczel-

niane dla studentów. Jako wspa-

niałe pamiątki i wspomnienia po-

zostają zdjęcia z imprezy i krótkie 

nagrania z piosenkami w żartobli-

wy sposób przedstawiającymi życie 

studenta stomatologii.

Wyjazd w ramach programu So-

crates/Erasmus w czasie studiów 

jak i po ich zakończeniu jest oka-

zją do zapoznania się oraz porów-

nania zasad funkcjonowania klinik 

za granicą. Stwarza możliwość po-

znania wielu nowych lub po prostu 

odmiennych technik pracy, stoso-

wanych materiałów, antybiotyków. 

Nawiązane znajomości, nabyta wie-

dza praktyczna oraz obycie z pa-

cjentami to dodatkowe wartości 

w przyszłej pracy lekarza stomato-

loga. Całoroczny pobyt za granicą 

zmienia spojrzenie na stomatolo-

gię. Współpraca międzyuczelniana 

to najlepszy sposób na zrównanie 

dzielących nas różnic, praca nad 

eliminacją wad i braków w kształce-

niu, obiektywna ocena i umiejętne 

wykorzystywanie zalet polskiego 

systemu kształcenia.

W czasach otwartych granic, pol-

scy studenci nie powinni obawiać się 

zagranicznych podróży, ale korzystać 

z każdej możliwości wzięcia udziału 

w konferencji, zdobycia doświadcze-

nia, nowej wiedzy. Stomatologia jest 

dziedziną zmieniającą się z roku na 

rok, z miesiąca na miesiąc.

Nauka języka obcego powinna do-

tyczyć nie tylko studentów, młodych, 

ale także lekarzy z długoletnim sta-

żem pracy, ponieważ nigdy nie jest 

za późno, żeby zapisać się na kurs ję-

zyka francuskiego.
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Niejednokrotnie z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia miałem okazję 

odwołać się do dzieła Zofi i Kossak 

„Rok Polski”, ale głównie do włas-

nych wspomnień i tradycji. 

Wspomniana autorka w rozdziale 

„Grudzień. Anioł Pasterzom mó-

wił…” w wielokrotnie przypomina-

nej na łamach „Gazety Uczelnianej” 

monografi i „Rok Polski: obyczaj 

i wiara” (Instytut Wydawniczy PAX, 

1958 r.) pokazuje nam całe bogac-

two obrzędów ludowych i zwycza-

jów ludu polskiego kultywowanych 

właśnie w grudniu, oczywiście 

z głównym wydarzeniem samych 

świąt Bożego Narodzenia i uroczy-

stości towarzyszących:

„Czeka świat. Czeka wszelkie 

stworzenie. Adventus. On przyj-

dzie. Rorate coeli, desuper, et nubes 

pluant Justum... Niech otworzy się 

ziemia i zrodzi Zbawiciela. (…) 

Szczególny urok otacza postać 

grudniowej patronki – św. Barba-

ry. Jak dalej pisze Zofia Kossak, św. 

Barbara nie była rodem z Polski 

(jako młoda panna została zamk-

nięta w lochu przez ojca poga-

nina i z lochu wyprowadzona na 

męczeńską śmierć), lecz jakże ją 

pominąć, skoro co trzecia panna 

w Polsce zwie się Basia, a górnicy 

czczą swoją serdeczną Opiekunkę, 

obchodząc 4 grudnia święto gór-

ników – Barbórkę. Święta Barbara 

należy do grona czternastu Orę-

downików, mających stałe dyżury 

ratownicze nad światem – jest przy 

tym patronką dobrej śmierci. Czło-

wiek, gdy na niego bije pot śmier-

telny, wzywa jej jak matki. Dlatego 

4 grudnia jest obchodzone wielkie 

święto. Za paradą w pióropuszach 

idą górnicy, aby pokłonić się swej 

patronce.

Święta Barbara była także patron-

ką polskiego podziemia w czasie 

okupacji niemieckiej, a wielu ludzi, 

którzy przedtem nie znali modlitwy, 

przekonało się, jak chętną i pomoc-

ną jest pośredniczką.

„Polska przeżywa głęboko ra-

dość nocy betlejemskiej, łącząc po 

swojemu stare wierzenia z nowy-

mi. Wilia, wieczerza o charakterze 

sakralnym, jest tak mocno związa-

na z nami uczuciowo, że w oczach 

wielu Polaków przesłania właściwe 

święto. Staje się treścią miast wstę-

pem. Potrawy spożywane w czasie 

Wilii, ich sposób przyrządzania oraz 

ich kolejność są tradycyjne, symbo-

liczne, niezmienne. Z pradawnych 

czasów wywodzi się kutia, pszenica 

obtłukiwana w żarnach, zmieszana 

z makiem i miodem. Mak to spokoj-

ny sen, a miód – słodycz (…) Kul-

minacyjnym momentem wieczerzy 

jest dzielenie się opłatkiem, zbliża-

jące oddalonych, łączące umarłych 

z żywymi.

Siano rozesłane na stole przywo-

dzi na myśl Stajenkę. Jedno miej-

sce wolne, nie zajęte przez nikogo 

(…) ktokolwiek kto zajdzie w dom 

polski w święty, wigilijny wieczór, 

zajmie to miejsce i będzie przyjęty 

jak brat. Raz do roku, w ciągu paru 

godzin, społeczeństwo uświadamia 

sobie przez ten zwyczaj, jakim rajem 

Boże Narodzenie (wg starego sztychu)

Grudzień i okres Bożego Narodzenia 

w naszej narodowej tradycji

Zbigniew Domosławski
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byłby świat, gdyby prawa wigilijnej 

wieczerzy rządziły nim na stałe.

Gospodarz po Wilii idzie z sie-

kierką do sadu, poleciwszy wprzód 

synowi, aby czekał za płotem. Przy-

kłada siekierkę do pnia każdego 

drzewa pytając srogo: <<będziesz 

rodzić?>>  – <<Będę! Będę!>> – 

odkrzykuje chłopak. Potem prze-

chodzi do pszczół. Odkłada siekier-

kę, bo pszczoła, harde stworzenie, 

może się obrazić, i każdemu z uli 

kolejno obwieszcza wiadomość, że 

Chrystus Pan się narodził (…)”.

„<<Drzewko>>, śliczna ozdoba 

Świąt Bożego Narodzenia, szczyci 

się starą, jak kutia tradycją. (…) Nie-

gdyś w polskich chatach w czasie 

Godów zawieszano u pułapu świe-

tlicy ścięty czubek jodły lub świerku, 

wierzchołkiem ku dołowi”, ustrojony 

tradycyjnie w wydmuszki jaj (jajo to 

symbol życia). W XIX wieku zosta-

liśmy oczarowani niemiecką choin-

ką: „Nowe drzewko z tego samego 

źródła co dawne, lecz stało prosto, 

zamiast bujać u pułapu”.

Pierwszy dzień świąt był i jest 

zwykle spędzany w ścisłym gronie 

rodzinnym, a drugi – dzień pierw-

szego Męczennika św. Szczepana 

– jest pełen zwyczajów, z których 

część została przeniesiona na Nowy 

Rok. Ta serdeczność i gościnność 

wynikające ze świąt Bożego Naro-

dzenia przenosi się na Nowy Rok.

„Stary czy młody, wierzący czy 

obojętny religijnie – gdzież jest 

Polak, dla którego melodie „Bóg 

się rodzi”, „Wśród nocnej ciszy”, 

„W żłobie leży” – nie stanowiłyby 

części włas nej duszy?” Jak kończy 

Zofia Kossak „Zrosły się one nie-

rozerwalnie z polskością, której 

są wykwitem, a mogą być słuszną 

dumą”. Również następne dni sta-

rego roku, których nie ujęła Zofia 

Kossak w swym wydaniu, nadal są 

pełne żywej tradycji.

Dzień św. Jana Ewangelisty – 

27 grudnia, w chrześcijańskiej sym-

W ikonografi i chrześcijańskiej 

symbolem św. Jana Ewangelisty 

jest orzeł

bolice jest owiany licznymi przysło-

wiami, np.: „Jan Apostoł ośnieżony, 

święty Józef już zielony”, „kiedy z Ja-

nem przyjdą deszcze, to sześć nie-

dziel kropli jeszcze”. Teksty mszy 

św. wysławiają nadprzyrodzoną mą-

drość św. Jana, będącą odblaskiem 

Mądrości Bożej.

W dniu świętych Młodzianków – 

28 grudnia sławimy Boga za chwa-

łę, jakiej udzieli świętym dzieciom 

oraz opłakujemy zbrodnię Heroda.

A dzień św. Sylwestra – 31 grud-

nia – ostatni dzień roku, czas hucz-

nych zabaw według prognostyków 

ludowych, ma oznaczyć pogodę 

poszczególnych dni roku. Warto też 

przypomnieć niektóre przysłowia: 

„na święty Sylwester mroźno – za-

powiedź na zimę groźną”, „w noc 

sylwestrową łagodnie, będzie kilka 

dni pogodnie”, „dzień Sylwestrowy 

pokaże czas lipcowy”.

Zakończę słowami Zofi i Kossak 

„Straszliwego Majestatu Pan, Stwo-

rzyciel Wszechrzeczy, Święty, Moc-

ny, Nieśmiertelny – którego Anio-

łowie się lękają, choć na Jego twarz 

patrzają – jest nazwany Tatusiem 

Kochanym, z ufnością, która roz-

braja niebiosa. Z tą ufnością, trzy-

mając się ręki Ojca, Polska kończy 

stary rok, wnosząc w ten nowy nie-

zagasłą radość Godów”.

Medal Za Zasługi dla Stoma-

tologii Polskiej został przyznany 

mgr Marcie Szot-Masłowskiej 

i wręczony 30 września 2010 r. 

podczas obchodów X-lecia Wy-

działu Lekarsko-Stomatologicz-

nego AM we Wrocławiu.

Medal Za Zasługi dla Stoma-

tologii Polskiej jest najwyższym 

odznaczeniem stomatologicznym 

przyznawanym osobom, które 

nie są stomatologami, a działają 

na rzecz Polskiego Towarzystwa 

Stomatologicznego. 
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Dyrektorzy Biblioteki 1946–2010

Prof. dr Zdzisław Wiktor (1911–1970)
dyrektor Biblioteki Akademii Medycznej w latach 1950–1958

Jan Dąbrowski

Profesor Zdzisław Wiktor urodził 

się 11 kwietnia 1911 roku w Kuliko-

wie. Ojciec Jan był urzędnikiem, mat-

ka – Maria z Rzepeckich pochodziła 

z rodziny ziemiańskiej. Miał trzech 

synów (Krzysztof 1939–1946, Ja-

cek 1941–1946, Tomasz ur. 1949 r.). 

W 1929 r. ukończył gimnazjum 

humanistyczne w Żółkwi. Następ-

nie odbył roczną służbę wojskową 

w Szkole Podchorążych Wojsk Łącz-

ności. W 1930 r. rozpoczął studia na 

Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Szczególnie intere-

sował się historią medycyny. Będąc 

studentem trzeciego roku, został asy-

stentem-wolontariuszem, a po abso-

lutorium (1936 r.) asystentem Zakła-

du Historii Medycyny UJ. Dyplom 

lekarza otrzymał 24 lutego 1938 r. 

Będąc już lekarzem, został powoła-

ny do wojska w sierpniu 1939 r. jako 

ppor. 2. Brygady Górskiej i przeszedł 

szlak bojowy kampanii wrześniowej. 

W październiku 1939 r. powrócił 

do Krakowa i podjął pracę jako asy-

stent w Szpitalu Ubezpieczalni Spo-

łecznej św. Łazarza (do 14 kwietnia 

1940 r.), ponieważ Zakład Histo-

rii Medycyny UJ został zamknięty 

przez władze okupacyjne. Następnie 

wyjechał z rodziną na prowincję, do 

Grybowa w pow. nowosądeckim, 

gdzie od 1 czerwca 1940 r. rozpo-

czął praktykę, pracując jednocześnie 

w ambulatorium i prowizorycznym 

szpitaliku Polskiego Czerwonego 

Krzyża. W styczniu 1943 r. wrócił 

do Krakowa i pracował w Zakła-

dzie Radiologicznym Szpitala św. 

Łazarza., a od 1 czerwca 1943 r.  na 

Oddziale Ginekologiczno-Położni-

czym tego samego szpitala. W sierp-

niu 1944 r. ponownie przyjechał do 

Grybowa i objął stanowisko lekarza 

miejskiego i okręgowego. Mimo róż-

nych trudności, nie zaprzestał pracy 

naukowej, korzystając ze wsparcia 

prof. Władysława Szumowskiego. 

Tuż po zakończeniu II wojny świa-

towej złożył wniosek o wszczęcie 

przewodu doktorskiego na Wydziale 

Lekarskim UJ. 22 czerwca 1945 r. na 

podstawie dysertacji Jedenaście hi-

storii chorób z kliniki Bierkowskiego 

uzyskał stopień doktora medycyny 

(recenzenci: prof. W. Szumowski, 

prof. F. Walter). Jako historyk me-

dycyny miał do wyboru: pozostać 

w Grybowie, powrócić na UJ lub 

przyjąć stanowisko adiunkta w Za-

kładzie Historii Medycyny Uniwer-

sytetu i Politechniki we Wrocławiu. 

Postanowił wybrać propozycję zło-

żoną przez prof. Witołda Ziembic-

kiego – kierownika Zakładu Historii 

Medycyny we Wrocławiu. 

Zdzisław Wiktor nowe obowiąz-

ki we Wrocławiu podjął 15 lutego 

1946 r. Jednocześnie, jako lekarz, 

został asystentem-wolontariuszem 

Prorektor prof. dr Zdzisław Wiktor
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I Kliniki Chorób Wewnętrznych. 

Przyszły dyrektor Biblioteki, poza 

działalnością naukową, dydaktyczną 

i lekarską działał, na polu organiza-

cyjnym Zakładu Historii Medycyny 

oraz Biblioteki Wydziału Lekarskie-

go, która również podlegała prof. 

W. Ziembickiemu. Komisja Historii 

Medycyny i Nauk Przyrodniczych 

Polskiej Akademii Umiejętności po-

wołała go na swego współpracowni-

ka (1946 r.). W 1949 r. Zakład Histo-

rii Medycyny we Wrocławiu został 

zawieszony. W tym czasie otrzymał 

etat adiunkta w Bibliotece Akademii 

Medycznej, wraz z jej utworzeniem 

w 1950 r., a następnie, w tym samym 

roku, został jej dyrektorem. Był rów-

nież asystentem, a następnie adiunk-

tem (1953 r.) w III Klinice Chorób 

Wewnętrznych, która została prze-

kształcona (1958 r.) w samodzielną 

Klinikę Nefrologiczną. Obejmując 

kierownictwo Kiniki, zrzekł się funk-

cji dyrektora Biblioteki Akademii 

Medycznej, którą zarządzał w latach 

1950–1958. 

W tym czasie Biblioteka AM, która 

wcześniej znajdowała się w lokalach 

zastępczych, ostatecznie przenio-

sła się i objęła cały budynek przy ul. 

Parkowej 1/3. Budynek był bardzo 

zniszczony i wymagał remontu, któ-

ry zakończył się w 1958 r. Działal-

ność prof. Z. Wiktora, jako dyrektora 

Biblioteki, to przede wszystkim sta-

rania o całkowite przejęcie budynku 

przy ul. Parkowej oraz wykonanie 

remontu tego budynku i przysto-

sowanie go do potrzeb działalności 

bibliotecznej. Systematyczne dbał 

o powiększanie zbiorów bibliotecz-

nych, które pod koniec 1958 r. liczy-

ły prawie 50 000 woluminów. Prof. 

Z. Wiktor podjął także prace nad 

bibliologią medyczną i bibliotekar-

stwem medycznym.

Uwzględniając znaczący doro-

bek naukowy Z. Wiktora, Centralna 

Komisja Kwalifi kacyjna nadała mu 

w 1955 r. tytuł profesora nadzwyczaj-

nego. Bibliografi a jego prac (mono-

grafi e, wydania podręczników, prace 

i artykuły w czasopismach nauko-

wych, recenzje, sprawozdania, głosy 

w dyskusji i inne) liczy 257 pozycji 

(lata 1934–1971). Główne kierunki 

Prof. dr Z. Wiktor przy pracy

prowadzonej działalności to: choro-

by wewnętrzne i historia medycyny. 

Wykładał historię medycyny w la-

tach 1946–1949 w zastępstwie cho-

rego prof. W. Ziembickiego, a potem 

w latach 1957–1970. W 1963 r. za-

początkował historyczno-medyczne 

seminaria doktoranckie. Prowadził 

od 1955 r. wykłady z interny, a na-

stępnie z nefrologii. W kierowanej 

przez Profesora klinice przeprowa-

dzono 13 przewodów doktorskich 

i 5 habilitacyjnych. Był prorektorem 

Akademii Medycznej we Wrocławiu 

(1962–1965), członkiem Zarządu 

Głównego Polskiego Towarzystwa 

Historii Medycyny (1957–1964), 

przewodniczącym Oddziału Wro-

cławskiego PTHM (1957–1962). Na-

leżał do licznych krajowych i zagra-

nicznych towarzystw naukowych: 

Komitetu Nefrologii PAN, Towarzy-

stwa Internistów Polskich, Polskie-

go Towarzystwa Balneologicznego, 

Bioklimatologii i Medycyny Fizy-

kalnej, Th e International Society of 

International Medicine, Société In-

ternationale d’Histoire de la Méde-

cine, International Society of Neph-

rology oraz Deutsche Gesellschaft 

für Geschichte der Medizin, Natur-

wissenchaft und Technik. Otrzymał 

Złoty Krzyż Zasługi (1954 r.), Medal 

X-lecia PRL (1956 r.), Krzyż Kawa-

lerski Orderu Odrodzenia Polski 

(1957 r.). 

Profesor Zdzisław Wiktor zmarł 

na zawał serca 18 stycznia 1970 r.

Bibliografi a przedmiotowa (wybór):

1. Domosławski Z.: Wspomnienia 

o nieżyjących lekarzach Ziemi Jelenio-

górskiej. Jelenia Góra 1970, s. 10–11.

2. Profesor dr Zdzisław Wiktor 

(1911–1970). Wrocław 1973. Spra-

wozdania Wrocławskiego Towarzy-

stwa Naukowego. Red. J. Trzyna-

dlowski. 26: 1971, Seria B – dodatek 

[tam m.in. bibliografi a prac i artyku-

ły dotyczące Z. Wiktora].

3. Szewczyk Z., Barg L.: Zdzisław 

Wiktor. [W:] Uczeni wrocławscy 

(1945–1979). Red. J. Trzynadlowski. 

Wrocław 1980, T. 1, s. 258–260.

4. Barg L.: Wiktor Zdzisław (1911–

–1970), internista, nefrolog, histo-

ryk medycyny. [W:] Słownik biogra-

fi czny polskich nauk medycznych 

XX wieku (Historycy medycyny). 

Red. Z. Podgórska-Klawe, oprac. 

B. Urbanek. Warszawa 1994, T. 1, 

z. 2, s. 129–131. 

5. Domosławski Z.: O profesorze 

Zdzisławie Wiktorze (1911–1970) 

i jego wkładzie w historię medycyny 

w 30. rocznicę śmierci. Archiwum 

Historii i Filozofi i Medycyny 2000 

63, z. 2, s. 175–180.
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[…] nie zapominając o trudnej historii Polski i Ukrainy, tak bardzo dotkniętych przez systemy totalitarne XX stule-

cia: komunizm i nazizm, oraz myśląc odważnie o wspólnej europejskiej perspektywie narodu polskiego i ukraińskiego, my 

niżej podpisani Prezydent Lwowa i Prezydent Wrocławia postanawiamy upamiętnić ofi ary XX-wiecznej zbrodni dokona-

nej przez niemieckich nazistów w 1941 roku, poprzez wzniesienie pomnika we Lwowie - na miejscu mordu profesorów [...]

List inicjujący budowę Pomnika Pomordowanych Profesorów Lwowskich

Rafał Dutkiewicz, Andrij Sadowy

Wrocław, 7 marca 2008 r.

HISTORIA

Osiem dni po wybuchu wojny między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim, 30 czerwca 1941 roku do Lwowa wkroczy-

ła armia hitlerowska. Niemcy przystąpili do natychmiastowych działań, skierowanych przeciwko polskiej inteligencji.

2 lipca został uwięziony prof. Kazimierz Bartel, wybitny matematyk zajmujący przed wojną stanowiska premiera 

i rektora Politechniki Lwowskiej. W nocy z 3 na 4 lipca przeprowadzono aresztowania kolejnych profesorów lwowskich. 

Uczonych i ich rodziny, a także przebywających w ich domach gości osadzono w budynku Zakładu Wychowawczego 

im. Abrahamowiczów, skąd następnie ich wyprowadzono i zamordowano kilkaset metrów dalej. Trzy tygodnie później, 

26 lipca, zastrzelono prof. Bartla. Mimo podjętych środków ostrożności, nie udało się Niemcom dokonać tego mor-

du w całkowitej tajemnicy. Znaleźli się świadkowie, którzy przekazali wiadomość o tej zbrodni światu. Na Wzgórzach 

Wuleckich we Lwowie, przed wykopanym w piachu rowem, rozstrzelanych zostało 25 profesorów z Uniwersytetu Jana 

Kazimierza, Politechniki Lwowskiej, Akademii Medycyny Weterynaryjnej, Wyższego Seminarium Duchownego, Akade-

mii Handlu Zagranicznego. Rozstrzelano wówczas także członków rodzin oraz znajomych, którzy przebywali w domach 

profesorów w czasie ich aresztowania. Wiele wskazuje na to, że w masowym grobie zakopywano jeszcze żywe ofi ary. 

Według jednej z relacji, w nocy z 7 na 8 października 1943 roku Sonderkommando złożone z Żydów na rozkaz Niemców od-

kopało zbiorową mogiłę pomordowanych profesorów. W sobotę 9 października wydobyte zwłoki ułożono na stosie. Z ubrań 

wyciągano dokumenty. Stos ciał podpalono, w następnych dniach przesiany popiół rozsypano po okolicznych polach.

W lipcu 1941 roku na Wzgórzach Wuleckich zamordowani zostali m.in. prof. Roman Longchamps de Berier – 

prawnik i rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza, Tadeusz Boy-Żeleński – tłumacz i profesor literatury francuskiej na UJK, 

prof. Antoni Cieszyński – twórca polskiej stomatologii. Wśród zamordowanych znajdowali się prekursorzy nowoczesnej 

polskiej medycyny, twórcy lwowskiej szkoły matematycznej, wybitni inżynierowie.

Aby powstał pomnik godny pamięci Profesorów, konieczne jest wsparcie polskiego społeczeństwa. Na ten cel po-

trzebne jest około 500 tys. złotych, a środki zgromadzone podczas zbiórki pozwolą określić skalę prac, która będzie wy-

konana na Wzgórzach Wuleckich. Liczymy, że obok pomnika i zagospodarowania okolicznego parku uda się zbudować 

pawilon, który będzie przypominał o losie polskich profesorów i stanowił miejsce żywej pamięci o wszystkich ofi arach.

Nazwiska osób wpłacających darowizny, które nie zastrzegą swojej anonimowości, zostaną opublikowane w pa-

miątkowej księdze. Ukaże się ona po uroczystym odsłonięciu pomnika.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych przygotowała także cegiełki o nominałach 20, 50 i 100 złotych. 

Są one dostępne w biurze projektu, wybranych punktach i podczas spotkań towarzyszących inicjatywie budowy Pomnika. 

Bliższe informacje znajdą państwo na stronie www.monument.info.pl

Gorąco liczymy na Państwa wsparcie. Wpłaty prosimy kierować na konto:

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Nordea Bank Polska SA Nr rachunku:

73 1440 1185 0000 0000 0676 4592 (PLN)

41 1440 1185 0000 0000 1024 3394 (EUR)

85 1440 1185 0000 0000 1024 3475 (USD)

Przekazane darowizny mogą państwo odliczyć od swojego dochodu. Dla osób fi zycznych wysokość odliczenia 

wynosi do 6%, a dla osób prawnych do 10% rocznego dochodu (podstawa prawna ustawa o podatku dochodowym art. 26, 

ust. 1, pkt 9 oraz art.18, ust.1, pkt 1).

O projekcie

Projekt prof. Aleksandra Śliwy to monumentalna i lakoniczna brama, zbudowana z bloków granitowych z wyry-

tym na każdym z nich numerem przykazania. Za bramą rzeźbiarz umieścił ścianę, w której znajduje się kolejne przejście, 

z przybitą nad nim kartką, jakby wyrwaną z notesu, z napisanym ręcznie po niemiecku rozkazem ,,Rozstrzelać”.

Dekalog, stanowiący fundament kultury europejskiej, został pokazany jako wrota dla tych, którzy przestrzegając 

nakazanych praw, znajdą przejście między życiem i śmiercią – przejście przez otwór między pylonami przykazań, za któ-

rym znajduje się ściana śmierci, a w niej kolejne drzwi i otwór między pylonami przykazań, za którym znajduje się ściana 

śmierci, a w niej kolejne drzwi do nieskończoności; przejście dla sprawiedliwych i ofi ar przemocy. Wysuwając w prawo 

blok z wyrytą rzymską cyfrą V, co grozi zawaleniem całej konstrukcji, artysta mówi wprost, że mord łamie V przykazanie 

– ,,Nie zabijaj”. Brama symbolizuje także cywilizację, która ulegnie zniszczeniu, jeżeli zostanie złamane prawo dekalogu.

Uroczyste odsłonięcie Pomnika planowane jest na lipiec 2011 r. Pomnik stanie na Wzgórzach Wuleckich we Lwo-

wie w 70. Rocznicę mordu.
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22 listopada 2010 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu Akademii Medycznej 

we Wrocławiu.

Senat podjął uchwały:

w sprawie składu Uczelnianego Kolegium Elektorów, • 

w sprawie zgody na zawarcie przez Prorektora ds. Nauki – prof. dr hab. Marka Ziętka umowy • 
nr AM/AZ/PE-PN-17/10 z fi rmą PB Inter System  Sp. z o.o.,

w sprawie zgody na zawarcie przez Prorektora ds. Nauki – prof. dr hab. Marka Ziętka umowy • 
nr AM/AZ/PE-PN–65/10 z fi rmą Siemens Sp. z o.o.,

w sprawie zgody na zawarcie przez Panią Prorektor ds. Rozwoju Uczelni – prof. dr hab. • 
Halinę Milnerowicz umowy nr AM/AZ/PE-PN–20/10 z Przedsiębiorstwem Budowlano 

Konserwatorskim CASTELLUM Sp. z o.o.,

w sprawie zgody na zawarcie przez p.o. Rektora Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we • 
Wrocławiu – prof. dr hab. Marka Ziętka umowy nr AM/AZ/PE-PN–20/10 z  Przedsiębiorstwem 

Budowlano Konserwatorskim CASTELLUM Sp. z o.o.

Z prac Senatu

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny 

otrzymał kategorię B

Uprzejmie informuję, że Minister Nauki  i Szkolnictwa Wyższego rozpatrzył pozytywnie 

wniosek Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego o weryfi kację ustalonej kategorii. Po 

weryfi kacji Wydział otrzymał 3 kategorię.  Z dniem 1 października 2010 r., w świetle  ustawy 

z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki 

(Dz. U.  z 2010 r. Nr 96, poz. 620), jednostki posiadające 2 lub 3 kategorię, ustalone na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów,  otrzymują  kategorię B.

p.o. REKTORA

prof. dr hab. Marek Ziętek




