
PROTOKÓŁ 

 

z zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, które odbyło się 

w Kielcach, w dniu 4 grudnia 2014 r. 

 

Członkowie Towarzystwa zebrali się, jak zwykle przy okazji sympozjum endodontycznego 

Pulp Fiction, tym razem w Kielcach. Było to ostatnie spotkanie Członków w tym roku. 

Zebranie rozpoczął kol. Zbożeń, przywitał Zebranych i przedstawił porządek Zebrania. 

Krótko podsumował osiągnięcia Towarzystwa w tym roku. Wspomniał o Zjeździe z okazji  

X-lecia powstania Towarzystwa, który był dużym osiągnięciem. Udało się zgromadzić ponad 

150 osób, a wybrany hotel okazał się zbyt małym. Część osób musiała nocować w Szydłowcu 

i dojeżdżać na wykłady. Szkolenie, Curriculum Endodontyczne także rozrosło się  

do rozmiarów, których się nie spodziewano. Na rok 2015 zapisało się już 30 osób i Zarząd 

zastanawia się nad utworzeniem kolejnej, trzeciej grupy. Organizacja tego szkolenia wymaga 

wiele pracy od Zarządu i Biura, ale widać jego efekty, a kolejne osoby kończący szkolenie  

są zadowolone z osiągniętych umiejętności. W tym roku niestety kilka osób nie zdało 

egzaminu, ale podejdą do niego już w czerwcu, podczas VIII Zjazdu Członków Towarzystwa. 

Zabrał głos także p. prof. Krupiński, który był Członkiem Komisji Egzaminacyjnej podczas 

zakończonego w dniu poprzednim egzaminu. Chwalił wysoki poziom Uczestników  

i przygotowane prezentacje, podkreślił, że szkolenie to dopiero początek, a przed nimi jeszcze 

wiele lat nauki, utrwalania i wzbogacania wiedzy. Kol. Mazur dodał, że większość osób 

biorących udział w szkoleniu i zapisujących się do Towarzystwa, to ludzie młodzi, zaraz  

po studiach. I to na nich głównie będzie opierało się Towarzystwo. Szkolenie Curriculum 

rozrasta się, każdego roku dodawane są ciekawe zajęcia. W tym roku, do szkolenia włączony 

został kurs z prof. Gambarinim, w przyszłym być może uda się zorganizować dodatkowy kurs 

z prof. Castelluccim. Następnie wręczono Uczestnikom Curriculum PTE, którzy zdali 

egzamin końcowy statuetki i dyplomy.  

Kol. dr Edyta Piątek, która dwa lata temu zdawała egzamin Curriculum, odebrała w tym roku 

z rąk Członków Zarządu tabliczkę rekomendacyjną Polskiego Towarzystwa 

Endododntycznego.  

 

Następnie kol. Mazur w zastępstwie Skarbnika poinformował Zebranych o stanie finansów, 

zaproponował także, aby składka członkowska pozostała na tym samym poziomie,  

co spotkało się z aprobatą Członków. 

 

Zabrał głos także kol. Kabaciński, zwrócił uwagę Zebranych, że Członkowie nie publikują 

swoich artykułów w gazecie PTE „Endodoncja.pl”, a byłoby dobrze, gdyby polscy Endodonci 

mieli swój udział w kształtowaniu wiedzy. Prof. Krupiński zaproponował, że chętnie pomoże 

przy recenzowaniu artykułów, które będą pisać Członkowie. Zachęcał Zebranych  

do publikacji.  

 

Kol. Zbożeń zaprosił Uczestników Zebrania do aktywnego udziału w pracach Towarzystwa. 

Przypomniał, że w następnym roku planowany jest kolejny ósmy Zjazd PTE, także w Hotelu 

Manor House w Chlewiskach oraz wspólny wyjazd do Barcelony na Zjazd ESE,  

a Towarzystwo już prowadzi zapisy. Szczególnie ważne jest terminowe dokonanie wpłat 

za udział w kongresie ESE. Członkowie będą mogli skorzystać z przysługujących im zniżek. 

 

Na zakończenie spotkania zrobiono pamiątkowe zdjęcie Zebranych, a wśród nich osób, które 

zdały egzamin Curriculum. 

 

              Prezes:                                                                                            Sekretarz: 

        Jerzy Zbożeń                                                                                  Sebastian Mazur  


