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Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Katarzyna Gerreth, Zbigniew Klimek

Akademia Pierre Faucharda podczas Światowego Kongresu FDI 
w Poznaniu 

Participation of Pierre Fauchard Academy in the FDi World Congress in Poznan

W czasie trwania kongresu FDI w Poznaniu w dniu 
9 września br. miały miejsce trzy następujące wy-
darzenia organizowane przez Akademię Pierre 
Faucharda:
– 4 Europejska Konferencja Akademii Pierre Fau-

charda,
– nadzwyczajne walne zebranie członków APF 

Sekcji Polskiej,
– uroczysta kolacja członków APF obecnych na 

tegorocznym kongresie FDI, połączona z 80. 
rocznicą powstania Akademii Pierre Faucharda.
Europejska Konferencja Akademii Pierre 

Faucharda zorganizowana została przez koordy-
natora Regionu 1 APF (Europa, Środkowy Wschód, 
Afryka) dr Franka Brauna z Niemiec w poznańskim 
City Park Hotelu. Obecny na niej był prezydent 
elekt APF – dr Barry Feder z USA (Rycina 1). Ze 
strony polskiej uczestniczyli w niej: przewodniczą-
ca Sekcji Polskiej prof. Elżbieta Mierzwińska-Na-
stalska, sekretarz Sekcji dr Zbigniew Klimek i dr n. 
med. Katarzyna Gerreth.

Konferencję otworzył i powitał wszystkich 
uczestników dr Frank Braun, przedstawiając jed-
nocześnie harmonogram spotkania. Prezydent 
elekt APF dr Barry Feder przybliżył cele statuto-
we Akademii Pierre Faucharda i nakreślił plany 
na przyszłość. W dalszej kolejności w ramach pa-
nelu dyskusyjnego zabierali głos przewodniczący 
poszczególnych sekcji. Prof. Elżbieta Mierzwiń-
ska-Nastalska zaprezentowała działalność pol-
skiej sekcji APF (historia, aktywność szkoleniowa 
i edukacyjna, akcje charytatywne, działalność 
społeczna i organizacyjna).

Dr Karolina Gerreth przedstawiła Projekt Swiss 
Contribution „Dzieciństwo bez próchnicy”, nad 

którym patronat objęła Sekcja Polska APF. Dr Su-
san Wanjikv Maina opisała z kolei projekt stomato-
logiczny prowadzony wśród dzieci w Kenii. Repre-
zentant Kenii dr. Pankaj Patel przekazał informacje 
na temat planów na przyszłość związanych z APF 
na kontynencie afrykańskim. Dyskusję na temat 
idei APF jako „honorowej organizacji akademic-
kiej” rozpoczął prof. Ahmed Abdelhakim. Oma-
wiano projekt dotyczący nominacji na najlepszego 
studenta studiów podyplomowych. Dalszą część 
spotkania zdominowała dyskusja dotycząca edu-
kacji stomatologicznej w różnych krajach. Dr Barry 
Feder zaprezentował informacje dotyczące edu-
kacji stomatologicznej w Stanach Zjednoczonych, 
prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska przedsta-
wiła system edukacji lekarzy dentystów w Pol-
sce. O stanie kształcenia lekarzy stomatologów 
w Egipcie mówił prof. Ahmed Abdelhakim. Dr Mar-
tin z Kenii przedstawił dane na temat programu 
akademickiego, zwracając uwagę na występujące 
w kraju problemy spowodowane brakiem leka-
rzy stomatologów, gdyż większość absolwentów 
praktykuje w dużych miastach. Dr Frank Braun 
omawiając system edukacyjny obowiązujący 
w Niemczech, zasugerował jednocześnie opubli-
kowanie informacji dotyczących różnych krajów 
w czasopiśmie wydawanym przez APF. 

Nadzwyczajne walne zebranie członków 
Sekcji Polskiej tradycyjnie odbyło się w po-
znańskim Hotelu Mercure. Tym razem w progra-
mie znalazły się wyłącznie sprawy organizacyjne, 
gdyż napięty program wydarzeń kongresowych 
oraz związanych z APF nie pozwolił na uwzględ-
nienie części naukowo-szkoleniowej. Wręczenie 
Nagrody APF Sekcji Polskiej im. prof. Zbigniewa 

Sekcja Polska  
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Jańczuka i dyplomów nowym członkom przyjętym 
do sekcji w roku 2015 przeniesiona została na wie-
czorną uroczystość.

Zebranie otworzyła przewodnicząca APF Sek-
cji Polskiej prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska. 
Na wstępie poinformowała zebranych, że w ciągu 
roku od poprzedniego zebrania zmarło czworo 
członków APF Sekcji Polskiej. Byli to dr Halina Po-
rębska z Gdyni, prof. Bogumił Płonka z Wrocławia, 
prof. Zofia Knychalska-Karwan z Krakowa i prof. 
Zbigniew Jańczuk ze Szczecina. Zebrani chwi-
lą ciszy uczcili pamięć zmarłych. Prof. Zbigniew 
Jańczuk, założyciel Sekcji Polskiej i jej pierwszy 
przewodniczący, zmarł 6 września 2016 roku. Do 
rangi symbolu urasta fakt, że uroczystości po-
grzebowe odbywały się w tym samym momencie, 
kiedy w Poznaniu rozpoczynała się Europejska 
Konferencja Akademii Pierre Faucharda. Prof. Elż-
bieta Mierzwińska-Nastalska zaproponowała, aby 
przyszłoroczne zebranie było poświęcone przypo-
mnieniu sylwetek zmarłych znamienitych człon-
ków Sekcji Polskiej APF. 

W kolejnym punkcie porządku zebrania se-
kretarz sekcji dr Zbigniew Klimek przedstawił 

kandydatów zgłoszonych do przyjęcia w po-
czet członków zwyczajnych APF Sekcji Polskiej. 
Zgłoszeni zostali: dr hab. Agata Czajka-Jaku-
bowska z Poznania (zgłaszający – prof. Maria 
Borysewicz-Lewicka, dr n. med. Karolina Ger-
reth i dr hab. Mariusz Pryliński) oraz lek. dent. 
Wojciech Kolanko z Krosna (zgłaszający – dr 
Stanisława Chodorowicz i dr Zbigniew Klimek). 
Drogę zawodową i działalność na rzecz środo-
wiska dr hab. Agaty Czajki-Jakubowskiej przed-
stawiła prof. Borysewicz-Lewicka. Dr Zbigniew 
Klimek rekomendując kandydaturę dr Wojciecha 
Kolanki zwrócił szczególną uwagę na wielolet-
nią pracę społeczną w samorządzie zawodo-
wym i Polskim Towarzystwie Stomatologicznym. 
Kandydatura ta została także gorąco poparta 
przez dr Wojciecha Bednarza. W wyniku tajnego 
głosowania uchwałą Nadzwyczajnego Walnego 
Zebrania zgłoszeni kandydaci zostali przyjęci 
w poczet członków zwyczajnych Akademii Pierre 
Faucharda Sekcji Polskiej. 

Następnie głos zabrał dr Zdzisław Maleńczyk – 
skarbnik Sekcji Polskiej APF. Zwrócił on uwagę, że 
z powodu znacznego pogorszenia kursu złotówki 

Rycina 1. Delegaci Akademii Pierre Faucharda na międzynarodowych targach. Od lewej: dr Frank Braun (Niemcy – 
koordynator APF na Region 1), Leo Korff (Niemcy, wydawnictwo Quintessence), dr Berry Feder (USA) prezydent elekt 
APF

Figure 1. Pierre Fauchard Academy delegates at the Poznan International Fair. Left to right: Dr Frank Braun (Germany, 
PFA coordinator for Region 1), mr Leo Korff (Germany, Quintessence Publishing House), Dr Berry Feder (USA, Presi-
dent Elect of PFA)
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Rycina 2. Nowo przyjęci członkowie APF w Białej Sali poznańskiego Bazaru

Figure 2. New PFA members in the White Hall of Poznan’s Bazar Hotel

Rycina 3. Nowo przyjęci polscy członkowie APF z zarządem Polskiej Sekcji. Od lewej: dr Anna Lella, prof. Dorota 
Olczak-Kowalczyk, prof. Elżbieta Mierzwińska (prezydent), dr Zbigniew Klimek (sekretarz), prof. Ingrid Różyło-Kalinow-
ska, dr hab. Jolanta Kostrzewa-Janicka

Figure 3. New Polish PFA members and the management board of the Polish Section. Left to right: Dr Anna Lella, 
Prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, Prof. Elżbieta Mierzwińska (President), Dr Zbigniew Klimek (Secretary), Prof. Ingrid 
Różyło-Kalinowska, Dr hab. Jolanta Kostrzewa-Janicka
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w stosunku do dolara USA, składka członkowska 
wnoszona przez członków sekcji nie pokrywa wy-
sokości składki w dolarach, odprowadzonej do 
centrali APF w Stanach Zjednoczonych. Sytuację 
pogarsza fakt, że pewna grupa członków zalega 
z wpłatami rocznych składek. Dr Małgorzata Ra-
dwan-Oczko podkreśliła, że Akademia Pierre Fau-
charda jest organizacją honorową i przynależność 
do niej jest zaszczytem, zatem niezrozumiałe są 
w tej sytuacji zaległości opłacania składek. Po 
krótkiej dyskusji uchwałą nadzwyczajnego wal-
nego zebrania zdecydowano, że składka od 2017 
roku wynosić będzie 300 zł, a opłata rejestracyjna 
650 zł. Dalszą część zebrania przeniesiono na go-
dziny wieczorne. 

Uroczystość w 80 rocznicę powstania Aka-
demii Pierre Faucharda połączona z uroczystą 
kolacją odbyła się w historycznej Białej Sali Hotelu 
Bazar w Poznaniu. Galę otworzył dr Frank Braun 
– koordynator Regionu 1 APF, który przywitał 
przybyłych gości. W swoim wystąpieniu nawiązał 
do historii powstania Akademii Pierre Faucharda 
i przyświecających jej celów, kładąc nacisk na 
społeczny charakter międzynarodowej organizacji 
skupiającej wybitnych i zasłużonych dla środowi-
ska lekarzy dentystów. Następnie głos zabrał pre-
zydent elekt APF dr Barry Feder, krótko omawiając 
bieżącą działalność tej organizacji oraz zamierze-
nia na przyszłość.

W kolejnym punkcie uroczystości pan Leo Korff 
– przedstawiciel Quintessence International Publi-
shing Group, odebrał przyznaną przez APF Na-
grodę Uznania (Dental Trade and Industry Award 
of Recognition), przyznaną wydawnictwu za wkład 

w rozwój stomatologii na świecie. Dr Braun przed-
stawił sylwetkę i dokonania na tym polu wydawcy, 
pana dr Horsta-Wolfganga Haasego. 

Następnie odbyło się uroczyste wręczenie dy-
plomów Akademii Pierre Faucharda nowym człon-
kom z całego świata, przyjętym do APF w roku 
2015 (Rycina 2). Między innymi byli to lekarze 
dentyści z Kenii, Austrii, Kambodży, Estonii, Buł-
garii, Egiptu i Niemiec. Z Polski dyplomy odebrali: 
prof. Ingrid Różyło-Kalinowska, prof. Dorota Ol-
czak-Kowalczyk, dr hab. Jolanta Kostrzewa-Janic-
ka, dr hab. Konrad Małkiewicz i dr n. med. Monika 
Domarecka (Rycina 3). 

Dyplomy wręczali: przewodnicząca Sekcji Pol-
skiej APF prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, 
przewodniczący Sekcji Kenijskiej dr Pankaj Patel, 
dr Barry Feder i dr Frank Braun.

Prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska poinfor-
mowała zebranych, że od kilku lat Sekcja Polska 
przyznaje Nagrodę Akademii Pierre Faucharda im. 
prof. Zbigniewa Jańczuka – za zasługi dla stoma-
tologii polskiej. W roku 2016 nagrodę z rąk prof. 
Elżbiety Mierzwińskiej-Nastalskiej i sekretarz Sek-
cji Polskiej dr Zbigniewa Klimka otrzymała dr Anna 
Lella (prezydent Europejskiej Regionalnej Organi-
zacji FDI) a gratulacje złożyli jej m.in. dr B. Feder 
i dr F. Braun. 

Na koniec części oficjalnej spotkania dr Patrick 
Hescot – prezydent FDI, odebrał zaszczytne wy-
różnienie: dyplom Członka Honorowego Akademii 
Pierre Faucharda, który wręczył prezydent elekt 
APF dr Barry Feder. Spotkanie zakończyła uro-
czysta, przebiegająca w koleżeńskiej atmosferze 
kolacja.


