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Sprawozdanie z Zebrania Członków Sekcji Polskiej
Akademii Pierre Faucharda
Report on the meeting of Polish Division of Pierre Fauchard Academy
Sekretarz APF Sekcji Polskiej

Doroczne zebranie Stowarzyszenia Akademia
Pierre Faucharda Sekcja Polska odbyło się 9 września 2015 r. w hotelu Mercure w Poznaniu. Tym razem było to zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
kończące kadencję 2011–2015. Otworzyła je prof.
dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, przewodnicząca Sekcji Polskiej APF. Przywitała wszystkich
przybyłych, a następnie poprosiła o uczczenie
chwilą ciszy pamięci zmarłego dr. n. med. Aleksandra Remiszewskiego – członka Sekcji.
Na przewodniczącego zebrania zaproponowała prof. dr hab. Stanisława Majewskiego, a na sekretarza dr Zbigniewa Klimka.
Następnie przewodnicząca Sekcji wraz z wiceprzewodniczącym prof. dr. hab. Markiem Ziętkiem
wręczyli osobom, przyjętym do Sekcji w ubiegłym
roku, dyplomy członkostwa w APF nadesłane
z centrali APF w USA – dr. hab. n. med. Mariuszowi Prylińskiemu z Poznania oraz dr. n. med. Tomaszowi Marii Kerczowi z Łodzi (Rycina 1). W ko-

lejnym punkcie porządku obrad prof. Stanisław
Majewski poprosił prof. E. Mierzwińską-Nastalską
o wręczenie Nagrody APF Sekcji Polskiej im. prof.
Zbigniewa Jańczuka – nagrody za zasługi dla stomatologii polskiej, Akademii Pierre Faucharda lub
środowiska stomatologicznego, która corocznie
przyznawana jest jednej osobie.
Decyzją Kapituły Nagrody APF Sekcji Polskiej
jej laureatem został w roku 2015 dr Zdzisław Maleńczyk z Warszawy. Prof. dr hab. E. Mierzwińska-Nastalska w skrócie przedstawiła sylwetkę laureata,
zwracając uwagę na jego ponad 25-letnią działalność społeczną na rzecz środowiska stomatologicznego, a szczegółowo i dowcipnie sylwetkę laureata zaprezentował dr Z. Klimek. Przewodnicząca
Sekcji Polskiej APF, prof. E. Mierzwińska-Nastalska, przy aplauzie sali wręczyła dr. Zdzisławowi
Maleńczykowi prestiżową nagrodę (Rycina 2).
W kolejnym punkcie porządku obrad sekretarz
Sekcji poinformował, że zgłoszono 5 kandydatur

Rycina 1. Prof. Marek Ziętek, Prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska i nowo przyjęci Członkowie Sekcji: dr n. med. Tomasz Maria Kercz i dr hab. n. med. Mariusz Pryliński
Figure 1. Prof. Marek Ziętek, Prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska and new members of Polish Division of PFA: dr Tomasz Maria Kercz and dr Mariusz Pryliński
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do przyjęcia w poczet członków zwyczajnych APF
Sekcji Polskiej. Przedstawił sylwetki, drogę zawodową oraz aktywności społeczne kandydatów,
przesłane w pismach polecających przez osoby
zgłaszające. Zgodnie ze statutem o przyjęciu do
APF decyduje Zebranie Członków, a kandydat
może zostać zgłoszony, jeśli uzyska rekomendację dwóch Członków zwyczajnych APF Sekcji Polskiej.
W kolejnym punkcie porządku obrad prof.
E. Mierzwińska-Nastalska przedstawiła sprawozdanie Zarządu za lata 2011–2015. Podkreśliła, że
władze APF w USA uznały w roku 2014 działalność Sekcji Polskiej, jedynej wśród wszystkich
sekcji europejskich, jako wzorcową i ponadstandardową.
W tajnych wyborach wybrano Zarząd APF Sekcji Polskiej na kadencję 2015–2019. Zdecydowano,
że będzie to ten sam skład, który pracował w poprzedniej kadencji:
– przewodnicząca – prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
– wiceprzewodniczący – prof. dr hab. Marek Ziętek
– sekretarz – lek. dent. Zbigniew Klimek
– skarbnik – lek. dent. Zdzisław Maleńczyk

– członkowie – prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka
– prof. dr hab. Bartłomiej W. Loster
– prof. dr hab. Eugeniusz Spiechowicz.
Do Komisji Rewizyjnej wybrano dr hab. n.
med. Grażynę Wiśniewską, dr. n. med. Andrzeja
Baszkowskiego i lek. dent. Małgorzatę Kaczmarską-Banasiak.
W części naukowej Zebrania referat pt. „Współczesny protokół postępowania w zapobieganiu
i leczeniu recesji dziąsłowych” wygłosił dr n. med.
Wojciech Bednarz. Przedstawił w nim metody
postępowania przy leczeniu recesji dziąsłowych
głównie z własnej praktyki lekarskiej, odwołując
się równocześnie do doświadczeń światowych.
Rozeznanie autora w najnowszych trendach światowych jest imponujące, a do tego poparte badaniami i rezultatami własnymi. Referat został bardzo
gorąco przyjęty i wysoko oceniony przez uczestników zebrania.
Wobec braku wolnych wniosków przewodniczący Zebrania, prof. Stanisław Majewski zdecydował o zamknięciu Zebrania.
Spotkanie koleżeńskie po Zebraniu zorganizowała tym razem firma AMADAR, za co Zarząd
składa serdeczne podziękowanie.

Rycina 2. Wręczenie nagrody APF Sekcji Polskiej im. prof. Zbigniewa Jańczuka dr. Zdzisławowi Maleńczykowi
Figure 2. Dr Zdzisław Maleńczyk during APF Polish Division award ceremony
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