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w 2011 r. prezydium zarządu oddziału dol-
nośląskiego pTS działało na podstawie Statutu pol-
skiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz wy-
tycznych plenarnego zebrania zarządu oddziału 
dolnośląskiego pTS z dnia 19 stycznia 2010 r. 

w ramach działalności statutowej w 2011 r. za-
rząd oddziału dolnośląskiego zorganizował w se-
sji wiosennej 3 konferencje naukowo-szkoleniowe 
w dniach: 26 lutego, 2 kwietnia i 7 maja, a w sesji 
jesiennej X Jubileuszową Międzynarodową Konfe-
rencję naukowo-Szkoleniową w ramach 10. dol-
nośląskich Targów Stomatologicznych dentamed 
25 listopada 2011 r. we wrocławiu. ogółem za-
proszeni goście oraz pracownicy naukowo-dydak-
tyczni polscy i zagraniczni oraz przedstawicie-
le naukowych firm stomatologicznych wygłosili 
26 referatów.

Konferencja naukowo-szkoleniowa 26 lutego 
2011 r. została przygotowana przez Katedrę i za-
kład periodontologii aM we wrocławiu. przewod-
niczącymi konferencji byli prof. dr hab. Tomasz 
Konopka i dr hab. n. med. Małgorzata radwan-
oczko. pierwsza część konferencji dotyczyła naj-
nowszych poglądów na temat diagnostyki i lecze-
nia liszaja płaskiego i innych zmian białych błony 
śluzowej jamy ustnej. w drugiej części konferencji 
prof. dr hab. Tomasz Konopka przedstawił referat 
na temat błędów w diagnostyce i leczeniu wybra-
nych chorób błony śluzowej jamy ustnej. postępo-

wanie w profilaktyce intensywnej próchnicy i le-
czeniu nadwrażliwości zębów przybliżyła przed-
stawicielka firmy GaBa mgr patrycja wacha, 
a bieżący problem wprowadzania kas fiskalnych 
do praktyk stomatologicznych omówili przedsta-
wiciele firmy GVC Tax. po obu częściach konfe-
rencji wywiązała się ciekawa dyskusja.

drugą konferencję naukowo-szkoleniową 
2 kwietnia 2011 r. przygotowały zakład protety-
ki i zakład Materiałoznawstwa Katedry protetyki 
Stomatologicznej aM we wrocławiu, a przewod-
niczyły dr hab. n. med. Halina panek, prof. nadzw., 
dr n. med. danuta nowakowska i dr n. med. do-
brochna zeńczak-więckiewicz. w pierwszej czę-
ści omówiono nowoczesne techniki odbudowy 
złamanych zębów na bazie wkładu z włókna szkla-
nego i natychmiastowej rekonstrukcji części koro-
nowej materiałami kompozycyjnymi, a w drugiej 
części przedstawiono problemy diagnostyki i le-
czenia halitozy.

Konferencja naukowo-szkoleniowa 7 maja  
2011 r. była poświęcona obchodom Jubileuszu 
200-lecia Medycyny Uniwersyteckiej we wrocła-
wiu. Gościem konferencji była wiceprezes dol-
nośląskiej rady Lekarskiej oraz przewodnicząca 
Komisji Stomatologicznej dr alicja Marczyk-Fel-
ba. referat historyczny na temat 175-lecia naucza-
nia Uniwersyteckiej Stomatologii we wrocławiu 
przedstawiła dr n. med. Barbara Bruziewicz-Mi-
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kłaszewska. w drugiej części konferencji odby-
ła się prezentacja lek. stom. pawła zborowskiego  
– przedstawiciela naukowego firmy Glaxosmith-
Kline Consumer Healhtcare na temat problemów 
pacjentów związanych z erozją szkliwa, wrażliwo-
ścią zębów oraz suchością jamy ustnej.

w dniach 26–28 maja 2011 r. w Kudowie-zdro- 
ju odbyła się Międzynarodowa Konferencja na-
ukowo-Szkoleniowa „wieloprofilowość leczenia 
periodontologicznego”, zorganizowana przez Ka-
tedrę i zakład periodontologii aM we wrocławiu, 
pod kierownictwem prof. dr. hab. Marka ziętka. 
współorganizatorem tej konferencji był także od-
dział dolnośląski pTS. Gościem konferencji był 
prezydent polskiego Towarzystwa Stomatologicz-
nego dr hab. B. Loster, prof. nadzw.

25 listopada 2011 r. zarząd oddziału dolno-
śląskiego pTS zorganizował X Jubileuszową Mię-
dzynarodową Konferencję naukowo-Szkoleniową 
„Estetyka w stomatologii” pod honorowym pa-
tronatem JM rektora akademii Medycznej we 
wrocławiu prof. dr. hab. Marka ziętka. Konfe-
rencja towarzyszyła 10. dolnośląskim Targom 
Stomatologicznym dentamed we wrocławiu or-
ganizowanym przez zarząd Targów w Krakowie. 
przewodniczącą Komitetu organizacyjnego była 
dr n. med. danuta nowakowska – prezes oddzia-
łu dolnośląskiego pTS we wrocławiu. przewod-
niczącymi Komitetu naukowego byli prof. dr hab. 
Marek ziętek – kierownik Katedry i zakładu pe-
riodontologii, dr hab. Halina panek, prof. nadzw. 
oraz dr hab. włodzimierz więckiewicz, prof. 
nadzw. – kierownik Katedry i zakładu protetyki 
Stomatologicznej, a członkami kierownicy wszyst-
kich katedr wydziału Lekarsko-Stomatologiczne-
go aM we wrocławiu. otwarcia konferencji do-
konali: JM rektor aM we wrocławiu prof. dr hab. 
Marek ziętek, przewodniczący dolnośląskiej ra-
dy Lekarskiej we wrocławiu dr n. med. igor Chę-
ciński, prezes od pTS we wrocławiu dr n. med. 
danuta nowakowska oraz Beata Simon, komisarz 
targów w Krakowie, którzy przywitali przybyłych 
gości, wykładowców i uczestników. Gośćmi kon-
ferencji byli prof. dr hab. Klaus Böning, kierow-
nik zakładu Materiałoznawstwa Uniwersytetu im. 
Karola Gustawa w dreźnie (niemcy), prof. dr hab. 
Marian zembala – kierownik Śląskiego Centrum 
Chorób Serca w zabrzu, dr hab. piotr wójcicki  
– kierownik Kliniki Chirurgii plastycznej w pola-
nicy-zdroju oraz dr Mateo Basso z Centrum Mini-
malnie inwazyjnej i Estetycznej rehabilitacji Jamy 
Ustnej w Mediolanie (włochy). podczas konferen-
cji wygłoszono 12 referatów, które doskonale wpi-
sały się w temat przewodni konferencji i wywołały 
ożywioną dyskusję.

w 2011 r. członkowie zarządu brali udział 
w wielu wydarzeniach ważnych dla środowiska 

stomatologów. 31 maja delegacja od pTS w skła-
dzie: dr danuta nowakowska i dr Barbara Bruzie-
wicz-Mikłaszewska wraz z przedstawicielami dol-
nośląskiej izby Lekarskiej dr alicją Felbą-Marczyk 
– wiceprezesem diL oraz dr. andrzejem wojna-
rem, poprzednim prezesem diL, złożyli kwiaty 
pod tablicą upamiętniającą miejsce urodzin prof. 
dr. hab. antoniego Cieszyńskiego w oleśnicy.

w dniu 15 września 2011 r. prezes oddziału 
dr danuta nowakowska uczestniczyła w uroczy-
stościach Jubileuszu 60-lecia polskiego Towarzy-
stwa Stomatologicznego w zakopanem zorganizo-
wanym przez prezesa polskiego Towarzystwa Sto-
matologicznego dr. hab. Bartłomieja Lostera, prof. 
nadzw.

w dniach 1–2 października 2011 r. prezes od-
działu dr danuta nowakowska była gościem ho-
norowym Viii Międzynarodowej Trójstronnej 
Konferencji polsko-Czesko-Słowackiej Chirurgii 
Szczękowo-Twarzowej w zamku Książ koło wał-
brzycha zorganizowanej przez Katedrę i Klinikę 
Chirurgii Szczękowo-Twarzowej aM we wrocła-
wiu, polskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej 
i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, oddział dol-
nośląski pTS, dolnośląską izbę Lekarską i pol-
skie Towarzystwo implantologii Stomatologicznej 
oSiS-Edi.

6–8 października w zamku Książ odbyło się 
V polsko-niemieckie Sympozjum „przeszłość zro-
zumieć – przyszłość kształtować” zorganizowa-
ne przez Saksońską izbę Lekarską, naczelną izbę 
Lekarską, dolnośląską izbę Lekarską oraz Śląską 
izbę Lekarską, w której jako gość uczestniczyła 
prezes oddziału dolnośląskiego pTS dr danuta 
nowakowska.

2 grudnia 2011 r. w auli Leopoldyna Uniwer-
sytetu wrocławskiego odbyła się uroczystość wrę-
czenia dyplomów absolwentom wydziału Lekar-
sko-Stomatologicznego aM we wrocławiu. prezes 
oddziału dolnośląskiego dr danuta nowakowska 
w imieniu zarządu oddziału wręczyła nagrody 
książkowe najlepszej tegorocznej studentce.

w 2011 r. do organizacji konferencji przyczy-
niły się firmy: GaBa, VoCo, arKona, Glaxo- 
-SmithKline Consumer Healthcare i GVC Tax. 
w minionym roku składki członkowskie opłaciło 
łącznie 228 członków, w tym 141 pełnopłatnych, 
77 przebywających na emeryturze oraz 10 studen-
tów i doktorantów. ponadto 4 osoby są członkami 
honorowymi pTS.

Działalność kół terenowych
w ramach oddziału dolnośląskiego pTS dzia-

łają czynnie dwa koła terenowe w Jeleniej Górze 
i wałbrzychu. przewodniczącą Koła Terenowego 
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w Jeleniej Górze jest lek. stom. Halina Muszyńska-
Świniarska. w minionym roku koło zorganizowa-
ło w sesji jesiennej posiedzenie na temat: złama-
nia żuchwy – etiologia i leczenie – dr n. med. Jan 
nienartowicz. Koło Terenowe w wałbrzychu, któ-
re liczy 49 członków (przewodniczący – dr n. med. 
Maciej Żak) w 2011 r. zorganizowało 3 posiedzenia 
naukowo-szkoleniowe, podczas których wygło-
szono 6 referatów. Tematyka spotkań obejmowała 
codzienną praktykę stomatologiczną z endodon-
cją, z udziałem firm polent i pierre Fabre, leczenie 
protetyczne pooperacyjne na materiale klinicz-
nym Kliniki Chirurgii Stomatologicznej – dr hab. 
włodzimierz więckiewicz, prof. nadzw. i dr hab. 
Jan wnukiewicz, prof. nadzw., z udziałem firm 
Mip pharma polska, Medilab Colgate-palmolive 
polska i procter&Gamble. Koło Terenowe w wał-
brzychu współorganizowało Trójstronną Konfe-
rencję naukowo-Szkoleniową polsko-Czesko-Sło-
wacką „wymiana naszych doświadczeń motorem 
postępu” w dniach 30.09–1.10.2011 w Książu.

Koło Terenowe w Legnicy, którego przewodni-
czącą była lek. stom. Elżbieta Mucha, zostało roz-
wiązane.

Uczestnictwo w zjazdach 
zagranicznych
1. The 6th Joint Meeting of the israel Socie-

ties of prosthodontics and periodontics, Tel aviv, 
1–5.02.2011 – T. Konopka.

2. 87th Congress of the European orthodontic 
Society, istanbul, Turcja, 19–23.03.2011 – B. Kawa-
la, J. antoszewska, a. paradowska, T. ogiński.

3. international association for dental rese-
arch, San diego, USa, 16–21.03.2011 – T. Gedrange.

4. international Symposium osteology, Can-
nes, Francja, 14–16.04.2011 – M. dominiak, 
d. Mierzwa.

5. 15th international Symposium on Toxicity 
assesment, Hong Kong, 3–8.07.2011 – M. Miku-
lewicz.

6. international anniversary Congress Malta, 
22–25.08.2011 – M. dominiak, T. Gedrange.

7. Światowy Kongres Fdi, Meksyk, 14–17.09. 
2011 – M. ziętek, z. Sozańska.

8. 9th Craniofacial Congress, Salzburg, au-
stria, 14–17.09.2011 – M. Mikulewicz, T. ogiński.

9. Sympozjum academie nationale de Chi-
rurgie dentaire, paryż, 22.11.2011 – B. Bruzie-
wicz-Mikłaszewska.

Uczestnictwo 
w zjazdach krajowych

1. X Jubileuszowa Międzynarodowa Konfe-
rencja naukowo-Szkoleniowa „Estetyka w stoma-
tologii” oddziału dolnośląskiego pTS dentamed, 
wrocław, 25.11.2011 – p. wójcicki, U. Kaczmarek, 
M. dominiak, H. panek, d. nowakowska, K. Łu-
czak, w. pawlak., B. warych, K. Łysiak-drwal, 
a. Błaszczyszyn, M. Maciejowska, w. Kurlej.

2. Konferencja naukowo-Szkoleniowa „wie-
loprofilowość leczenia periodontologicznego”, Ku-
dowa-zdrój, 26–28.05.2011 – M. ziętek, T. Konop-
ka, M. radwan-oczko, M. dominiak, T. Gedran-
ge, U. Kaczmarek, d. nowakowska, n. Stawińska, 
M. Szulc, a. Sender-Janeczek, d. Chrząszczyk, 
L. zawada, z. Kozłowski, M. Mendak, U. Malic-
ka, H. Gerber.

3. Viii Międzynarodowa Trójstronna Kon-
ferencja naukowo-Szkoleniowa polsko-Czesko- 
-Słowacka Chirurgii Szczękowo-Twarzowej „wy-
miana naszych doświadczeń motorem postępu”, 
30.09–1.10.2011, wałbrzych – Książ – J. wnukie-
wicz, J.a. Komorski, H. Kaczkowski, H. woytoń- 
-Górawska, M. dominiak, T. Gedrange, p. Kuba-
siewicz, K. Jurczyszyn, w. więckiewicz, J. nienar-
towicz, w. pawlak, K. Łuczak, r. nowak, Sz. przy-
witowski, o. parulska, p. Stępień.

4. XXiX naukowo-Szkoleniowa Konferen-
cja Sekcji protetyki pTS, zakopane, 16–17.09.2011 
– H. panek., w. więckiewicz, d. nowakowska, 
p. napadłek, G. Chmiel, K. Calik, a. nowakow-
ska, M. Miernik, M. więckiewicz, M. Kasiak, 
M. Bartczyszyn.

5. Xii Konferencja inżynieria Stomatologicz-
na Biomateriały, Ustroń, 10.11.06.2011 – w. więc-
kiewicz, a. nowakowska.

6. Vii zjazd polskiego Towarzystwa dysfunk-
cji narządu Żucia, wisła, 21–23.10.2011 – w. wię-
ckiewicz, M. więckiewicz.

7. iV Międzynarodowa Konferencja Endo-
dontyczna – realna Stomatologia Szczecin, 11–12. 
03.2011 – U. Kaczmarek.

8. Xiii Międzynarodowa Konferencja okrą-
głego Stołu, nałęczów, 10–12.05.2011 – U. Kacz-
marek.

9. Międzynarodowa Konferencja naukowo- 
-Szkoleniowa „adhezja w stomatologii. Mit czy 
magia?”, Szczecin, 18–19.11.2011 – U. Kaczmarek.

10. iX Kongres ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia implantologii Stomatologicznej, Jachran-
ka, 12.05.2011 – M. dominiak, p. Kubasiewicz, 
a. Błaszczyszyn.

11. pierwsze Forum praktyków od mikro- 
i makrochirurgii w stomatologii, Quintessenz, Kra-
ków, 20–22.05.2011 – M. dominiak, T. Gedrange.
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12. Kurs Medyczny Quintessenz, implanty, 
idea–Sztuka–praktyka, warszawa, 11–13.11.2011 
– M. dominiak.

13. Kurs Medyczny Quintessenz, Festiwal 
stomatologii praktycznej dentopolis 2011, Kielce, 
6–8.05.2011 – M. dominiak.

14. wrocławskie dni implantologii i dolno-
śląski Międzynarodowy Kongres implantologicz-
ny – implantacja wczoraj i dziś, wrocław, 3.06.2011 
– M. dominiak, T. Gedrange.

15. Sympozjum Sekcji Chirurgii Stomatolo-
gicznej pTS, Kraków, 18.06.2011 – M. dominiak, 
p. wójcik, M. Trafalski, a. Szczepańska.

16. ii Sympozjum „współczesna myśl tech-
niczna w naukach medycznych i biologicznych”, 
wrocław, 15–16.04.2011 – M. Mikulewicz.

17. 15. zjazd polskiego Towarzystwa orto-
dontycznego, zamość, 15–18.09.2011 – B. Kawa-
la, J. antoszewska, L. Minch, M. Szumielewicz, 
a. Sieja, p. downarowicz.

18. Konferencja „Stomatologia 2011” Komi-
sji Stomatologicznej niL, 28.09.2011, warszawa  
– U. Kaczmarek.

19. XVii zjazd zespołów Stomatologicznych, 
poznań, CEdE, 22–24.09.2011 – U. Kaczmarek.

20. Konferencja inaugurująca program Urzę-
du Miasta wrocławia „profilaktyka próchnicy zę-
bów u dzieci w wieku przedszkolnym 3–5 lat”, 
wrocław – U. Kaczmarek.

21. Konferencja Towarzystwa pielęgnia-
rek i położnych „profilaktyka fluorkowa u dzieci 
i młodzieży”, wrocław, 28.05.2011 – U. Kaczma-
rek.

22. Konferencja szkoleniowa firmy Colgate 
„profilaktyka fluorkowa” oraz „Biologiczne podej-
ście do leczenia nadwrażliwości zębiny”, 1.04.2011 
– U. Kaczmarek.

23. inżynieria Biomedyczna w Stomatologii, 
Ustroń, 24–25.11.2001 – w. Grzebieluch, K. Ściga-
ła, r. Będziński, U. Kaczmarek.

24. i Krajowa Konferencja „Socjologia i psy-
chologia dla lekarza i pacjenta”, wrocław, 24–25. 
11.2011 – U. Kilijańska-Kanaffa.

25. Xi Konferencja naukowa „Biomateriały 
i mechanika w stomatologii”, Ustroń, 6–9.10.2011 
– L. Minch.

Referaty na innych 
konferencjach PTS
1. Konferencja oddziału pTS w olsztynie, 

11.06.2011 – M. dominiak.
2. Konferencja Koła Terenowego od pTS 

w Jeleniej Górze, 2.12.2011 – K. Herman, J. nie-
nartowicz.

3. Konferencja Koła Terenowego od pTS 
w wałbrzychu, 15.12.2011 – w. więckiewicz, 
J. wnukiewicz.

4. Konferencja oddziału pTS w opolu, 15.12. 
2011 – T. Konopka.

Funkcje pełnione 
na szczeblu ogólnopolskim
1. prof. dr hab. Marek ziętek – wiceprezydent 

pTS, członek Komisji Medycyny wieku rozwojo-
wego (po5) w KBn, członek zarządu akademii 
pierre Faucharda

2. prof. dr hab. Urszula Kaczmarek – prze-
wodnicząca Krajowej Komisji Ekspertów ds. wpi-
su Jednostek na Listę Ministra uprawnionych do 
prowadzenia specjalizacji z zakresu stomatologii 
zachowawczej z endodoncją

3. dr hab. n. med. Jan wnukiewicz, prof. 
nadzw. – wiceprzewodniczący zarządu Główne-
go polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej 
i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, wiceprzewodni-
czący zG Sekcji radiologii Szczękowo-Twarzowej 
i Stomatologicznej, członek Krajowej Komisji Eg-
zaminacyjnej do specjalizacji w Chirurgii Stoma-
tologicznej, wiceprzewodniczący zG polskiego To-
warzystwa implantologii Stomatologicznej oSiS- 
-Edi, członek Komisji Biomechaniki i Biomateria-
łów w Medycynie oddziału wrocławskiego pan, 
członek Komisji akredytacyjnej i Egzaminacyj-
nych CMKp w dziedzinie chirurgii stomatologicz-
nej i chirurgii szczękowo-twarzowej

4. prof. dr hab. Tomasz Konopka – przewod-
niczący Krajowej Komisji Ekspertów ds. akre-
dytacji Jednostek Ubiegających się o wpis na li-
stę Ministra zdrowia w periodontologii, członek 
Krajowej Komisji Egzaminacyjnej do Specjalizacji 
w periodontologii

5. dr hab. n. med. Beata Kawala, prof. nadzw. 
– członek zespołu ds. wielospecjalistycznej opie-
ki Leczniczej nad dziećmi z wadami Części Twa-
rzowej Czaszki w departamencie Matki i dziecka 
Ministerstwa zdrowia

6. dr n. med. anna Malepszy – członek Ko-
misji rewizyjnej Sekcji Stomatologii Środowisko-
wej i Sekcji periodontologii pTS

7. dr n. med. Barbara Bruziewicz-Mikłaszew-
ska – członek państwowych Komisji LEp i LdEp.

8. dr hab. włodzimierz więckiewicz – wice-
przewodniczący polskiego Towarzystwa inżynie-
rii Medycznej, wiceprzewodniczący polskiego To-
warzystwa dysfunkcji narządu Żucia

9. dr n. med. danuta nowakowska – czło-
nek Komitetu Technicznego nr 283 ds. Materia-
łów Stomatologicznych polskiego Komitetu nor-
malizacyjnego w warszawie
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10. dr n. med. zdzisław a. Bogucki – członek 
państwowej Komisji LdEp

11. dr n. med. Mirosława Kasiak – sekretarz 
polskiego Towarzystwa w Ergonomii Stomatolo-
gii, członek Komisji Egzaminacyjnej LEp i LdEp, 
CKpKM

12. prof. dr hab. Tomasz Gedrange – członek 
korespondent pTS

Funkcje pełnione 
w Akademii Medycznej 
we Wrocławiu

1. prof. dr hab. Marek ziętek – JM rektor aM 
we wrocławiu

2. dr hab. Beata Kawala, prof. nadzw. – dzie-
kan wydziału Lekarsko-Stomatologicznego aM 
we wrocławiu

3. dr hab. Małgorzata radwan-oczko – pro-
dziekan ds. nauki wydziału Lekarsko-Stomatolo-
gicznego aM we wrocławiu

4. dr hab. wiesław Kurlej – prodziekan ds. 
Studentów wydziału Lekarsko-Stomatologiczne-
go aM we wrocławiu

5. prof. dr hab. Urszula Kaczmarek – członek 
Senackiej Komisji Statutowej, członek Senackiej 
Komisji rozwoju Kadry naukowo-dydaktycznej, 
członek Senackiej Komisji dydaktyki i wychowa-
nia, przewodnicząca wydziałowej Komisji oceny 
Kadry naukowo-dydaktycznej, członek wydzia-
łowego zespołu opiniującego wszczęcia przewo-
dów doktorskich, członek wydziałowej Komisji 
nostryfikacyjnej, Kierownik Studium Kształcenia 
podyplomowego rady wydziału Lekarsko-Stoma-
tologicznego aM

6. dr hab. wiesław Kurlej, prof. nadzw. – pro-
dziekan ds. Studentów wydziału Lekarsko-Stoma-
tologicznego aM we wrocławiu

7. dr hab. n. med. Halina panek, prof. nadzw. 
– pełnomocnik rektora aM ds. iSo, członek Ko-
misji ds. remontów i inwestycji, Komisji dydak-
tycznej, Komisji Finansowej, Komisji ds. Egzami-
nów doktorskich i Komisji nostryfikacyjnej oraz 
przewodnicząca Komisji restrukturyzacyjnej

8. dr hab. włodzimierz więckiewicz, prof. 
nadzw. – członek Uczelnianej Komisji wyborczej, 
członek Komisji Studiów doktoranckich, członek 
Senackiej Komisji dyscyplinarnej ds. Studentów, 
członek odwoławczej Komisji dyscyplinarnej ds. 
Studentów

9. dr hab. Marzena dominiak, prof. nadzw. 
– wydziałowej Komisji Finansowej, członek wy-
działowej Komisji dydaktycznej

10. dr n. med. d. zeńczak-więckiewicz – czło- 
nek Senatu aM, członek Senackiej Komisji wy-
dawniczej, członek Senackiej Komisji rozwoju 
Kadry naukowo-dydaktycznej

11. dr n. med. zdzisław a. Bogucki – członek 
wydziałowej Komisji wyborczej

12. dr n. med. Barbara Bruziewicz-Mikła-
szewska – opiekun SKn przy Katedrze protety-
ki Stomatologicznej, członek rektorskiej Komisji 
Etyki, członek Komisji Stypendialnej, członek Ko-
misji zakładowej zSzz Solidarnośc przy aM we 
wrocławiu

13. dr n. med. E. Gwiazda-Chojak – wydzia-
łowy Koordynator praktyk Studenckich

14. dr n. med. Janina Szeląg – członek Komi-
sji dyscyplinarnej ds. doktorantów

Funkcje pełnione 
w Izbie Lekarskiej
1. dr n. med. B. Bruziewicz-Mikłaszewska  

– przewodnicząca Komisji Historycznej i Kultury 
diL, członek rady diL, członek Komisji Bioetycz-
nej diL, delegat na zjazd Krajowy

2. dr hab. J. wnukiewicz – członek Komisji 
Stomatologicznej i Komisji Kształcenia diL

3. dr n. med. i. Bednarz – delegat na okręgo-
wy zjazd izb Lekarskich, członek Komisji Kształ-
cenia diL

Specjaliści wojewódzcy 
w dyscyplinach 
stomatologicznych

1. Konsultant wojewódzki ds. ortodoncji  
– dr n. med. Janina Szeląg

2. Konsultant wojewódzki ds. chirurgii sto-
matologicznej – dr n. med. adam zawada

3. Konsultant wojewódzki ds. stomatologii 
dziecięcej – prof. dr hab. Urszula Kaczmarek

4. Konsultant wojewódzki ds. stomatologii 
zachowawczej z endodoncją – dr n. med. zofia So-
zańska

5. Konsultant wojewódzki ds. periodontologii 
– prof. dr hab. Tomasz Konopka

6. Konsultant wojewódzki ds. protetyki sto-
matologicznej – dr hab. w. więckiewicz prof. 
nadzw.

7. Konsultant wojewódzki ds. chirurgii szczę-
kowo-twarzowej – dr hab. n. med. Jan wnukie-
wicz, prof. nadzw.
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Godności i odznaczenia
1. Członek honorowy pTS – prof. dr hab. Ma-

rek ziętek
2. Honorowy prezydent pTS – prof. dr hab. 

Marek ziętek
3. Członek zagraniczny academie nationale 

de Chirurgie dentaire – dr n. med. Barbara Bru-
ziewicz-Mikłaszewska

4. Medal 200-lecia Uniwersytetu wrocław-
skiego – dr n. med. Barbara Bruziewicz-Mikła-
szewska

5. Członek akademii pierre Foucharda – dr hab. 
włodzimierz więckiewicz, prof. nadzw.

6. Medal Komisji Edukacji narodowej – dr n.  
med. Ewa Gwiazda-Chojak

Emerytury
1. dr hab. Halina panek, prof. nadzw. – kie-

rownik Katedry i zakładu protetyki Stomatolo-
gicznej aM we wrocławiu

2. dr hab. Jan wnukiewicz, prof. nadzw. – kie- 
rownik Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-
Twarzowej aM we wrocławiu


