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Przedmowa
Siłą każdej instytucji są ludzie. Jedni tworzą ją wewnątrz, codzienną 

pracą budując prestiż, dzień po dniu zapisując karty jej historii. Dru-
dzy, to przyjaciele, których życzliwość, naukowe wsparcie, mimo dzie-
lącej odległości, pozwala realizować rzeczy ważne, nierzadko funda-
mentalne dla rozwoju. 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu ma ogromne szczęście do 
przyjaciół. Jak możemy odwdzięczyć się tym, którym zawdzięczamy 
najwięcej? Część z nich wyróżniamy najwyższą godnością akademicką 
– tytułem doktora honoris causa. 

Po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce publikację, która przypo-
mina sylwetki wybitnych osobowości. Pochodzą z różnych zakątków 
Polski i świata. Znajdziecie tu Państwo autorytety wielu dziedzin, gdyż 
nauka w dążeniu do doskonałości zawsze zakłada interdyscyplinar-
ność. Uzupełniając się, mamy możliwość realnie zmieniać świat. Wie-
rzę, że dzięki bohaterom tej książki zmieniliśmy Uniwersytet Medycz-
ny im. Piastów Śląskich. 

Bardzo cieszy mnie fakt, że grono doktorów honoris causa naszej 
Uczelni systematycznie się powiększa. Świadczy to o naszej otwartości 
i szeroko zakrojonej sieci kontaktów naukowych nie tylko w kraju, ale 
też za granicą. Są oni naszą wizytówką, ambasadorami, którzy rozsła-
wiają markę naszej Uczelni. Winni jesteśmy im wdzięczność i pamięć, 
o którą coraz trudniej w świecie nieustannej zmiany i pogoni za nowo-
ścią. Dzięki tej publikacji pamięć o nich przetrwa nas samych. Zasłu-
żyli na to.

prof. dr hab. Marek Ziętek

Rektor
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Stanisław Kulczyński urodził się w Krakowie 9 maja 1895 r., studiował 
zoologię i botanikę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia botaniczne uzu-
pełnił w Wiedniu.

W latach: 1918–1919 asystent, 1919–1924 adiunkt Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1924–1941 profesor Katedry Morfologii i Sys-
tematyki Roślin Uniwersytetu Lwowskiego, 1945–1962 profesor Katedry 
Morfologii i Systematyki Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego. Jednocześnie 
w latach 1945–1951 rektor Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu.

Autor lub współautor ponad 60 prac naukowych, głównie z  zakresu 
paleo botaniki, morfologii i systematyki roślin, torfoznawstwa oraz ochrony 
przyrody, a także około 100 publikacji na tematy społeczno-polityczne.

Członek Towarzystwa Naukowego we Lwowie, współzałożyciel i prezes 
Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek korespondent (1935) 
i  członek czynny (1945) PAU, członek rzeczywisty PAN (1952).

Członek Klubu Demokratycznego we Lwowie (1938–1941), członek (1945),  
przewodniczący (1956–1959) i  przewodniczący honorowy (1969–1975)  
Rady Naczelnej Stronnictwa Demokratycznego, poseł do KRN i  Sejmu 
(1946–1972), zastępca przewodniczącego Rady Państwa (1956–1969).

Laureat nagrody naukowej miasta Wrocławia, doktor honoris causa 
Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej.

Odznaczony: Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta, Or-
derem Sztandaru Pracy I klasy, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą i Krzy-
żem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Budowniczych Polski 
Ludowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Zmarł 11 lipca 1975 r. w Warszawie.

•
Stanisław Kulczyński, born on May 9, 1895 in Kraków, studied zoolo-

gy and botany at the Jagiellonian University. Complemented his education 
with botanical studies in Vienna.

In 1918–1919 assistant, 1919–1924 lecturer at the Jagiellonian Universi-
ty Botanical Garden, 1924–1941 professor of Plant Morphology and Taxo-
nomy Department at the University of Lviv, 1945–1962 professor of Plant 
Morphology and Taxonomy Department at the University of Wrocław. In 
the years 1945–1951 Rector of the University of Wrocław.

Author and coauthor of over 60 scientific works, mainly in paleobota-
ny, plant morphology and taxonomy, peatology and preservation of natu-
re, and about 100 papers on social and political issues.

Stanisław Kulczyński
PROMOWANY 3 MARCA 1961 ROKU

PROMOTOR: ANTONI FALKIEWICZ
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Stanisław Kulczyński

Member of Polish Scientific Society in Lviv, cofounder and president  
of Wrocław Scientific Society, associate member (1935), fellow (1945), and 
full member of the Polish Academy of Sciences (1952).

Member of the Democratic Club in Lviv (1938–1941), member (1945), 
chairman (1956–1969), and honorary chairman (1969–1975) of the Chief 
Council of the Democratic Party, deputy to National People’s Council and 
Parliament (1946–1972), vice-chairman of State Council (1956–1969).

Wrocław Scientific Prize holder, honoris causa doctor of University 
of Wrocław and Wrocław University of Science and Technology. 

Holder of decorations: Commander’s Cross of the Order Polonia Resti-
tuta, Order of the Banner of Labour First Class, Commander’s Cross with 
the Star and Great Cross of the Order of Polonia Restituta, Order of Builder 
of the Polish People’s Republic, Medal of National Education Commission.

Died on July 11, 1975 in Warszawa.
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Bronisław Knaster urodził się 22 maja 1893 r. w Warszawie. W latach 
1911–1914 studiował medycynę w Paryżu, w latach 1915–1922 odbył stu-
dia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim, 1922–1924 asystent, 
1924–1939 docent II  Katedry Matematyki Uniwersytetu Warszawskie-
go, 1939–1941 profesor Katedry Geometrii Uniwersytetu Lwowskiego, 
1945–1963 profesor Katedry Geometrii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Jednocześnie od 1952 r. profesor Instytutu Matematycznego PAN.

Autor ponad 50 prac naukowych, głównie z topologii metrycznej, topo-
logii ogólnej, teorii mnogości. Odkrył pseudołuk (krzywa Knastera), krzy-
we nierozkładalne w  całości ani w  części na mniejsze krzywe oraz kilka 
osobliwych przekrojów płaszczyzny.

Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Towarzystwa Na-
ukowego Warszawskiego, Circolo Matematico w Palermo i Mathematische  
Gesellschaft w Wiedniu, współzałożyciel Wrocławskiego Towarzystwa Na-
ukowego, współredaktor „Monografii Matematycznych”, „Colloquium Ma-
thematicum”, „Fundamenta Mathematicae”. Laureat nagrody państwowej 
I stopnia i nagrody Fundacji Jurzykowskiego.

Odznaczony Krzyżem Legionowym, Krzyżem Oficerskim i  Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy 
II klasy, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 10-lecia Polski Ludowej.

Zmarł 3 listopada 1980 r. we Wrocławiu.

•
Bronisław Knaster, born on May 22, 1893 in Warszawa. In 1911–1914 

studied medicine in Paris, in 1915–1922 obtained a degree in mathema-
tics at the University of Warsaw, 1922–1924 assistant, 1924–1939 assistant 
professor of the 2nd Mathematics Department at the University of Warsaw, 
1939–1941 professor of Geometry Department at the University of Lviv, 
1945–1963 professor of Geometry Department at the University of Wro-
cław. From 1952 professor at the Institute of Mathematics, the Polish Aca-
demy of Sciences.

Author of over 50 scientific works, mainly on metric topology, general 
topology, and set theory. Discovered pseudo-arc (Knaster continuum), he-
reditarily indecomposable continuum, buckethandle continuum, and pe-
culiar) cross-sections.

Member of the Polish Mathematical Society, Scientific Society of War-
saw, Circolo Matematico of Palermo and Mathematische Gesellschaft 
of Vienna, cofounder of Wroclaw Scientific Society, coeditor of “Mathe-
matical Monography”, “Colloquium Mathematicum”, “Fundamenta Ma-

Bronisław Knaster
PROMOWANY 6 MAJA 1961 ROKU

PROMOTOR: TADEUSZ MARCINIAK
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thematicae”. Holder of the 1st Class State Award and Jurzykowski’s Foun-
dation Award.

Holder of decorations: Legions’ Cross, Officer’s Cross and Command-
er’s Cross of the Order of Polonia Restituta, Banner of Labour 2nd class  
Order, Golden Cross of Merit, Medal of Decennary of the Polish People’s 
Republic.

Died on November 3, 1980 in Wrocław.

Bronisław Knaster
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Hugo Steinhaus urodził się w Jaśle 14 stycznia 1887 r., studiował ma-
tematykę, ekonomię i  filozofię na Uniwersytecie Lwowskim (1905–1906), 
matematykę na Uniwersytecie w Getyndze (1906–1911) oraz w Monachium 
(1911–1912) i w Paryżu (1912).

W latach: 1917–1918 docent, 1920–1939 profesor I Katedry Matema-
tyki, 1939–1941 profesor II Katedry Analizy Matematycznej Uniwersytetu 
Lwowskiego, 1945–1961 profesor Katedry Zastosowań Matematyki oraz 
1945–1947 dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu 
Wrocławskiego, jednocześnie profesor (1947–1951) Państwowego Instytu-
tu Matematycznego, od 1952 r. Instytutu Matematycznego PAN.

Autor około 250 prac. Główne kierunki badań: zastosowanie matematy-
ki, teoria prawdopodobieństwa, teoria miary, teoria funkcji analitycznych 
i rzeczywistych, analiza funkcjonalna, teoria szeregów ortogonalnych, to-
pologia metryczna.

Członek Towarzystwa Naukowego we Lwowie, Polskiego Towarzystwa 
Matematycznego, Ukraińskiej Akademii Nauk, współzałożyciel (1946), se-
kretarz (1946–1954) i prezes (1956–1958 i 1960–1961) Wrocławskiego To-
warzystwa Naukowego, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 
członek korespondent PAU (1945), członek rzeczywisty PAN (1952).

Laureat nagrody im. S. Banacha, im. S. Mazurkiewicza, nagrody pań-
stwowej I stopnia, nagrody naukowej miasta Wrocławia i nagrody Fundacji 
Jurzykowskiego.

Doktor honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Poz-
nańskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Odznaczony Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy I klasy.

Zmarł 25 lutego 1972 r. we Wrocławiu.

•
Hugo Steinhaus, born on January 14, 1887 in Jasło. Studied mathe-

matics, economics and philosophy at the University of Lviv (1905–1906), 
mathematics at the Universities of Gottingen (1906–1911), Munich (1911–
1912) and Paris (1912).

In the years 1917–1918 assistant professor, 1920–1939 professor at the 
1st  Department of Mathematics, 1939–1941 professor at the 2nd Depart-
ment of Mathematical Analysis at the University of Lviv, 1945–1961 profes-
sor at Applied Mathematics Department, 1945–1947 Dean of the Faculty 
of Mathematics, Physics and Chemistry at the University of Wrocław, at 

Hugo Steinhaus
PROMOWANY 27 MAJA 1961 ROKU

PROMOTOR: HUGON KOWARZYK
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Hugo Steinhaus

the same time professor of State Institute of Mathematics, and from 1952 
at Institute of Mathematics of the Polish Academy of Sciences.

Author of about 250 scientific works, mainly in applied mathematics, 
theory of probability, theory of measure, theory of analitic and real-valued 
functions, functional analysis, theory of orthogonal series, metric topology.

Member of Scientific Society in Lviv, Polish Mathematical Society, 
Ukrainian Academy of Science, cofounder (1946), secretary (1946–1954) 
and president (1956–1958 and 1960–1961) of Wroclaw Scientific Society, 
member of Warsaw Scientific Society, associate member (1945) and full 
member of the Polish Academy of Sciences (1952).

Holder of S. Banach Memorial Award, S. Mazurkiewicz Memorial 
Award, 1st Class State Award, Scientific Award of Wrocław, Jurzykowski’s 
Foundation Award.

Honoris causa doctor of universities in Warszawa, Poznań and Wrocław.
Holder of decorations: Officer’s Cross and Commander’s Cross with 

a Star of the Order of Polonia Restituta, Banner of Labour 1st Class Order.
Died on February 25, 1972 in Wrocław.
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Andrzej Klisiecki urodził się 22 października 1895  r. w  Krośnie. 
W  1921  r. ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Jana Kazimierza we 
Lwowie.

W latach: 1922–1928 starszy asystent w  Zakładzie Fizjologii Wydzia-
łu Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, habilitowany 
w 1928 r.; 1929–1937 profesor nadzwyczajny fizjologii Akademii Medycy-
ny Weterynaryjnej we Lwowie; 1938–1944 profesor zwyczajny; 1945–1966 
profesor zwyczajny i  kierownik Zakładu Fizjologii Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu, a potem Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Organizator i pierwszy rektor Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego 
we Wrocławiu. Emerytowany w 1966 r. Autor lub współautor około 170 prac.

Główne kierunki badań: fizjologia krążenia krwi, fizjologia nerek, przy-
stosowanie organizmu do środowiska.

Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa  
Fizjologicznego, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek korespon-
dent PAU. Doktor honoris causa Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu.

Odznaczony: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką „Za Wzorową Pracę 
w Służbie Zdrowia”, Złotą Odznaką AZS.

Zmarł we Wrocławiu 31 marca 1975 r.

•
Andrzej Klisiecki, born on October 22, 1895 in Krosno. Graduated 

from the Faculty of Medicine at John Casimir Memorial University of Lviv 
in 1921.

In the years 1922–1928 senior assistant at Physiology Department of Fa-
culty of Medi cine of Jagiellonian University in Kraków, qualified as assistant 
professor of physiology at Academy of Veterinary Medicine in Lviv.

In the years 1938–1944 full professor. In 1945–1966 professor and 
Head of Department of Physiology at Faculty of Medicine at the University 
of Wrocław and then Wroclaw Medical University.

Founder and first Rector of Academy of Physical Education in Wrocław. 
Retired in 1966. Author and coauthor of about 170 scientific works.

Main field of research: physiology of blood circulation, physiology 
of kidneys, adjustment of the organism to the environment.

Member of Polish Medical Society, Polish Physiological Society, Wro-
cław Scientific Society, associate member of the Polish Academy of Scien-
ces. Honoris causa doctor of the University of Agriculture in Wrocław.

Andrzej Klisiecki
PROMOWANY 14 LISTOPADA 1970 ROKU

PROMOTOR: TADEUSZ BARANOWSKI
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Holder of decorations: Officer’s Cross and Knight’s Cross of the Order  
of Polonia Restituta, Award for Exemplary Work for Health Service, Gol-
den Distinction of the University Sport Association.

Died on March 31, 1975 in Wrocław.

Andrzej Klisiecki
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Pierre Mallet-Guy, urodzony 19 maja 1897 r. w Beaune, ukończył stu-
dia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Lyonie w 1921 r. Początkowo 
specjalizował się w chorobach wewnętrznych, od 1927 r. w chirurgii.

Habilitowany w 1939 r., od 1946 r. profesor patologii chirurgicznej, w la-
tach 1958–1970 profesor Kliniki Chirurgii Wydziału Lekarskiego w Lyonie 
i dyrektor Ośrodka Badań Chirurgicznych Narodowego Instytutu Zdrowia 
w Szpitalu Edouard-Herriot w Lyonie. Od 1971 r. profesor honorowy.

Główny kierunek badań: chirurgia przewodu pokarmowego, trzustki 
i dróg żółciowych.

Członek honorowy Société Internationale de Chirurgie, American Col-
lege of Surgeons, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Royal Society of Medi-
cine, Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina i wielu innych to-
warzystw naukowych.

Członek założyciel i prezydent Instytutu Francusko-Chińskiego, doktor 
honoris causa Wydziałów Lekarskich w Giessen, Kunming, Pekinie, Szang-
haju i Tiencin. Laureat Nagrody Instytutu Francuskiego, Oficer Legii Ho-
norowej, odznaczony Krzyżem Wojennym 1914–1918, Komandor Orderu 
Cyryla i Metodego (Bułgaria).

Zmarł w 1984 r.

•
Pierre Mallet-Guy, born on May 19, 1897 in Beaune. In 1921 gradu-

ated from Faculty of Medicine at the University of Lyon. Initially speciali-
zed in internal diseases, from 1927 in surgery.

Qualified as assistant professor in 1939, from 1946 professor of surgical pa-
thology, in 1958–1970 professor at the Clinic of Surgery of the Medical Depart-
ment in Lyon, Head of Surgical Research Centre of National Institute of Health 
at Edouard-Herriot Hospital in Lyon. From 1971 honorary professor.

Main field of research: surgery of alimentary canal, pancreas, biliary ducts.
Honorary member of Société Internationale de Chirurgie, American 

College of Surgeons, Association of Polish Surgeons, Royal Society of Medi-
cine, Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina, and many others.

Founder fellow and president of Franco-Chinese Institute, honoris cau-
sa doctor of medical faculties in Giessen, Kunming, Beijing, Shanghai, and 
Tianjin. Holder of French Institute Award, Officer of Legion of Honour, 
decorated with the War Cross 1914–1918.

Holder of Saint Cyril and Metodius Order (Bulgaria).
Died in 1984.

Pierre Mallet-Guy
PROMOWANY 14 LISTOPADA 1970 ROKU

PROMOTOR: KAZIMIERZ CZYŻEWSKI



 26 

Pierre Mallet-Guy
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Joan Frans Nuboer urodził się 6 lutego 1900 r. w Batawii (Indonezja). 
Medycynę studiował na Uniwersytecie w Utrechcie (1918–1923). W latach 
1923–1925 asystent Zakładu Anatomii Patologicznej, 1925–1935 asystent 
Kliniki Chirurgicznej Uniwersytetu w Utrechcie.

W latach: 1935–1943 dyrektor Oddziału Chirurgicznego Szpitala Miej-
skiego Bois-le-Duc, 1943–1970 profesor i  kierownik Kliniki Chirurgicz-
nej Uniwersytetu w Utrechcie, 1957–1958 dziekan Wydziału Lekarskiego, 
1959–1960 rektor tego Uniwersytetu.

Autor lub współautor ponad 200 prac. 
Główne kierunki badań: diagnostyka i terapia chirurgiczna dróg żółcio-

wych i przełyku oraz chirurgia płuc.
Członek honorowy Royal College of Surgeons of England, Royal Col-

lege of Surgeons of Ireland, American College of Surgeons, Nederlandse 
Vereniging voor Heelkunde, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Deutsche 
Gesellschaft für Chirurgie i wielu innych towarzystw naukowych.

Doktor honoris causa uniwersytetów w Strasburgu i Leeds oraz Sorbo-
ny. Uhonorowany licznymi odznaczeniami.

Zmarł 26 czerwca 1976 r. w Utrechcie.

•
Joan Frans Nuboer, born in February 6, 1900 in Batavia (Indonesia). In 

1918–1923 studied medicine at the University of Utrecht. In 1923–1925 as-
sistant at Pathological Anatomy Department, 1925–1935 assistant at Surgi-
cal Clinic of the University of Utrecht.

In 1935–1943 Head of Surgical Department at Municipal Hospital in 
Bois-le-Duc, 1943–1970 professor and Head of Surgical Clinic at Universi-
ty of Utrecht, 1957–1958 Dean of Faculty of Medicine, 1959–1960 Rector 
of the University.

Author and coauthor of over 200 scientific works.
Main field of research: diagnostics and surgical therapy of biliary ducts, 

esophageal and pulmonary surgery.
Honorary member of Royal College of Surgeons of England, Royal Col-

lege of Surgeons of Ireland, American College of Surgeons, Nederlandse 
Vereniging voor Heelkunde, Association of Polish Surgeons, Deutsche Ge-
sellschaft für Chirurgie, and several other scientific associations.

Honoris causa doctor of universities in Strassbourg, Leeds, and Sorbon-
ne. Holder of many honorary distinctions.

Died on June 26, 1979 in Utrecht.

Joan Frans Nuboer
PROMOWANY 14 LISTOPADA 1970 ROKU

PROMOTOR: WIKTOR BROSS



 30 

Joan Frans Nuboer
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Pietro Pratesi urodził się 27 października 1908 r. we Florencji, ukończył 
studia chemiczne i farmaceutyczne na Uniwersytecie w Bolonii w 1928 r. 
W latach 1931–1933 specjalizował się z zakresu chemii organicznej w Mo-
nachium i biochemii w Berlinie. Habilitował się w 1934  r., w 1940  r. ob-
jął Katedrę Chemii Farmaceutycznej Uniwersytetu w  Katanii. W  latach 
1942–1970 był kierownikiem Katedry Chemii Farmaceutycznej Uniwersy-
tetu w Pawie, a w latach 1970–1978 Uniwersytetu w Mediolanie. W okresie 
1945–1951 oraz 1957–1970 był dziekanem Wydziału Farmaceutycznego 
w  Pawie, a  w  latach 1970–1982 Uniwersytetu w  Mediolanie. W  1987  r. 
przeszedł na emeryturę.

Autor lub współautor 152 prac z chemii organicznej i  farmaceutyczej. 
Główne kierunki badań: chemia pirolu, adrenaliny i noradrenaliny, synteza 
amin sympatomimetycznych.

W 1946 r. założył czasopismo „Il Farmaco”, był też jednym z założycieli 
Włoskiego Towarzystwa Nauk Farmaceutycznych, któremu przewodniczył 
w latach 1966–1973.

Członek Academia Gioenia de Sciences Naturelles de Catania, Aca-
démie Nationale de Pharmacie (Paryż), Association de Chimie et Pharma-
cie de l'Uruguay, Noble Collége Chimique, Biochemical Society (Londyn) 
i innych towarzystw naukowych.

Doktor honoris causa Uniwersytetu w Liége. Odznaczony Złotym Me-
dalem Zasłużonych dla Szkolnictwa, Kultury i Sztuki oraz innymi odzna-
czeniami. Mianowany Oficerem Orderu za Zasługi dla Republiki Włoskiej.

Zmarł 20 stycznia 2002 r.

•
Pietro Pratesi, born on October 27, 1908 in Florence. In 1928 gradu-

ated in chemistry and pharmacy at the University of Bologna.
In the years 1931–1933 specialized in organic chemistry in Munich and 

biochemistry in Berlin. Qualified as assistant professor in 1934 and in 1940 
became Head of Pharmaceutical Chemistry Department at the University 
of Catania. In 1942–1970 Head of Pharmaceutical Chemistry Department 
at the University of Pavia, and in 1970–1978 at the University of Milan. 
In 1945–1970 Dean of Faculty of Pharmacy in Pavia, in 1970–1982 at the 
University of Milan. Retired in 1987.

Author and coauthor of 152 scientific works on organic and pharmaceu-
tical chemistry. Main field of research: chemistry of pyrrole, adrenalin and 
noradrenaline, synthesis of sympathomimetic amine.

Pietro Pratesi
PROMOWANY 14 LISTOPADA 1970 ROKU
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In 1946 founded a periodical “Il Farmaco”, one of the founders of Italian 
Association of Pharmaceutical Sciences, which he also chaired in 1966–1973.

Member of Academia Gioenia de Sciences Naturelles de Catania, Aca-
démie Nationale de Pharmacie (Paris), Association de Chimie et Pharma-
cie de l’Uruguay, Noble Collége Chimique Pharmaceutique de Rome, Aca-
démie Royale de Médecine de Belgique, Biochemical Society (London), and 
other scientific associations.

Honoris causa doctor of University of Liége. Holder of the Golden Med-
al of Merit for Education, Culture and Arts, and other distinctions. Nomi-
nated Officer of Order of Merit for the Italian Republic.

Died on January 20, 2002.
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Edward Szczeklik urodził się 18 czerwca 1898 r. w Pilźnie. Wydział 
Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ukończył w 1923 r. Ha-
bilitowany w 1946 r., mianowany profesorem nadzwyczajnym w 1947 r., 
zwyczajnym w 1957 r.

W latach: 1923–1924 asystent Zakładu Anatomii Patologicznej, 1924– 
–1931 asystent II Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, 1931–1932 studia w Paryżu i Wiedniu, 1932–1946 adiunkt, następ-
nie ordynator Oddziału Wewnętrznego IB Państwowego Szpitala św. Ła-
zarza w Krakowie, 1946–1950 kierownik I Kliniki Chorób Wewnętrznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 1950–1969 kierownik III Kliniki Chorób 
Wewnętrznych Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 1954–1957 
prorektor do spraw klinicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Główne kierunki badań: kardiologia, enzymologia kliniczna. Autor lub 
współautor ponad 330 prac naukowych, w tym monografii „Zawał serca” 
(1946 – 5 wydań) i  podręcznika „Diagnostyka ogólna chorób wewnętrz-
nych” (1952 – 7 wydań), współautor kilku podręczników o chorobach we-
wnętrznych, które ukazały się w latach 1965–1978 oraz podręcznika „En-
zymologia kliniczna” (1963).

Członek honorowy: Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa 
Internistów Polskich, Polish Medical Alliance w  Stanach Zjednoczonych 
Ameryki, International Society of Internal Medicine, International Society 
of Cardiology i innych towarzystw naukowych. 

Odznaczony Państwową Nagrodą Naukową I  stopnia, Krzyżem Ko-
mandorskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką 
1000-lecia Państwa Polskiego i innymi odznaczeniami.

Zmarł 3 czerwca 1985 r. we Wrocławiu.

•
Edward Szczeklik, born on June 18, 1898 in Pilzen. In 1923 graduated  

from Faculty of Medicine of the Jagiellonian University in Kraków. Quali-
fied as assistant professor in 1946, nominated associate professor in 1947, 
and full professor in 1957.

In 1923–1924 assistant at Pathological Anatomy Department, 1924– 
–1931 assistant at the 2nd Internal Diseases Clinic of the Jagiellonian Uni-
versity, 1931–1932 studied in Paris and Vienna, 1932–1946 lecturer and 
Head of Internal Diseases Ward of St. Lazarus State Hospital in Kraków,  
1946–1950 Head of the 1st  Internal Diseases Clinic of the University of Wro-
cław, 1950–1969 Head of the 3rd  Clinic of Internal Diseases of Wroclaw 
Medical University. In the years 1954–1957 Vice-Rector for Clinical Affairs 
of the Wroclaw Medical University.

Edward Szczeklik
PROMOWANY 14 LISTOPADA 1970 ROKU
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Main field of research: cardiology, clinical enzymology.
Author and coauthor of over 330 scientific works, including a monogra-

phy published in 1946 "Zawał serca" ("Myocardial Infarction" ) and a text-
book published in 1952 "Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych" ("Ge-
neral Diagnostics of Internal Diseases"). Coauthor of several textbooks on 
internal diseases, published in 1965–1978, and a  textbook "Enzymologia 
kliniczna" ("Clinical Enzymology") published in 1963. 

Honorary member of Polish Medical Society, Polish Internists Associa-
tion, Polish Medical Alliance in the United States of America, Internatio-
nal Society of Internal Medicine, International Society of Cardiology, and 
other scientific associations.

Holder of the 1st Class State Scientific Award, holder of decorations: 
Commander Cross and Knight’s Cross of Order of Polonia Restituta, State 
of Poland Milenium Decoration, and other distinctions.

Died on June 3, 1985 in Wrocław.
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Tadeusz Tempka urodził się 15 października 1885  r. w  Krakowie.  
Ukończył z  wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w  1911  r. Od 1920  r. asystent Kliniki Chorób We-
wnętrznych, habilitowany w  1923  r., od 1928  r. profesor nadzwyczajny 
i  kierownik I  Kliniki Chorób Wewnętrznych, od 1946  r. profesor zwy-
czajny, kierownik II Kliniki Chorób Wewnętrznych. W roku akademickim 
1938/1939 dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Emerytowany w 1962 r.

Autor lub współautor ponad 100 prac, w  tym podręcznika „Choroby 
układu krwiotwórczego”. Główny kierunek badań: hematologia.

Członek rzeczywisty PAU i członek zwyczajny PAN, członek Rady Na-
ukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej, członek Polskiego To-
warzystwa Hematologicznego, Société Européenne d’Hématologie i wielu 
innych towarzystw naukowych.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Me-
dalem Edukacji Narodowej, Medalem 10-lecia Polski Ludowej, Odznaką 
Miasta Krakowa i innymi odznakami.

Zmarł 14 marca 1974 r. w Krakowie.

•
Tadeusz Tempka, born on October 15, 1885 in Kraków. In 1911 gradu-

ated with distinction from Faculty of Medicine of Jagiellonian University. 
From 1920 assistant at Internal Diseases Clinic, qualified as assistant pro-
fessor in 1923, from 1928 associate professor and Head of the 1st Internal 
Diseases Clinic, from 1946 full professor, Head of the 2nd Internal Diseases 
Clinic. In 1938–1939 Dean of the Faculty of Medicine of the Jagiellonian 
University. Retired in 1962.

Author and coauthor of over 100 scientific works, including a textbook 
“Diseases of the Hematopoietic System”.

Main field of research: hematology.
Fellow of the Polish Academy of Sciences, member of Scientific Council at 

the Ministry of Health and Social Welfare, member of Polish Hematological 
Society, Société Européenne d’Hématologie, and several other scientific asso-
ciations.

Holder of the Commander’s Cross of the Order of Polonia Restituta, 
Medal of National Education, Medal of Decennary of the Polish People’s 
Republic, City of Kraków Award, and others distinctions.

Died on March 14, 1974 in Kraków.

Tadeusz Tempka
PROMOWANY 14 LISTOPADA 1970 ROKU

PROMOTOR: HUGON KOWARZYK
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Antoni Falkiewicz, urodzony 3 września 1901 r. we Lwowie, ukończył 
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w 1925 r., habi-
litowany na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie w 1945 r., 
mianowany profesorem nadzwyczajnym w  1946  r., profesorem zwyczaj-
nym w 1961 r.

W latach: 1925–1926 studia w Wiedniu, 1926–1935 asystent II Kli-
niki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, 
1940–1941 docent Kliniki Szpitalnej Terapii Państwowego Instytutu 
Medycznego we Lwowie, 1944–1945 wykładowca interny polowej Wy-
działu Lekarskiego Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, 
1945–1971 kierownik II Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu 
i Politechniki, a od 1950 r. Akademii Medycznej we Wrocławiu.

W latach: 1949–1950 dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Poli-
techniki we Wrocławiu, 1954–1957 rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Główne kierunki badań: kardiologia, endokrynologia, immunopatolo-
gia kliniczna i choroby zawodowe. 

Autor lub współautor 141 prac, w tym kilkunastu podręczników zbio-
rowych.

Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Internistów 
Polskich, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, International Society 
of Internal Medicine, członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Rady 
Naukowej Instytutu Balneologicznego. 

Doktor honoris causa Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.
Odznaczony: Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-

rodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 10-lecia Polski Ludo-
wej i innymi odznaczeniami.

Zmarł 2 września 1977 r. w Przeworsku.

•
Antoni Falkiewicz, born on September 3, 1901 in Lviv. In 1925 gradu-

ated from Faculty of Medicine John Casimir Memorial University in Lviv. 
In 1946 qualified as assistant professor at the Maria Curie-Skłodowska 
Memorial University in Lublin, associate professor in 1946, full professor 
in 1961.

In the years 1925–1926 studied in Vienna, 1926–1935 assistant 
of  the 2nd Internal Diseases Clinic at John Casimir Memorial Univer-
sity in Lviv, 1940–1941 assistant professor at Hospital Therapy Clinic 
of State Med ical Institute in Lviv, 1944–1945 lecturer of internal field 

Antoni Falkiewicz
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medicine at Faculty of Medicine at the Maria Curie-Skłodowska Memo-
rial University in Lublin, 1945–1971 Head of the 2nd Internal Diseases 
Clinic of University of Wrocław and Wroclaw University of Science and 
Technology and later Wroclaw Medical University.

In the years 1949–1950 Dean of Faculty of Medicine at University 
of Wrocław, 1954–1957 Rector of the Wroclaw Medical University.

Main field of research: cardiology, endocrinology, clinical immunopa-
thology, and occupational diseases.

Author and coauthor of 141 scientific works, including several coautho-
red textbooks.

Member of Polish Medical Society, Polish Internists Association, Wro-
cław Scientific Society, International Society of Internal Medicine, member 
of Chief Council of Higher Education and Scientific Council of Balneologic 
Institute.

Honoris causa doctor of Military Academy of Medicine in Łódź.
Holder of Officer’s Cross and Commander’s Cross of the Order Polonia 

Restituta, Golden Cross of Merit, Medal of Decennary of the Polish People’s 
Republic, and other distinctions.

Died on September 2, 1977 in Przeworsk.
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Wiktor Bross urodził się 5 sierpnia 1903 r. w Witkowie. Ukończył Wy-
dział Lekarski Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w 1928 r. Habi-
litowany na Uniwersytecie Jana Kazimierza w 1937 r., od 1946 r. profesor 
nadzwyczajny, od 1957 r. profesor zwyczajny.

W latach: 1930–1937 starszy asystent, 1938–1939 docent Kliniki Chi-
rurgicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza, 1939–1940 kierownik Kliniki 
Propedeutyki Państwowego Instytutu Medycznego we Lwowie, 1946–1972 
kierownik II Kliniki Chirurgii Uniwersytetu, a  od 1950  r. Akademii Me-
dycznej we Wrocławiu, 1972–1973 dyrektor Instytutu Chirurgii i kierow-
nik Kliniki Chirurgii Serca Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Główne kierunki badań: chirurgia serca i dużych naczyń, krążenie poza-
ustrojowe, transplantacja nerki. 

Autor lub współautor około 500 prac, w tym podręczników „Chirurgicz-
ne schorzenia głowy i  szyi” (1957) i  „Chirurgiczne schorzenia narządów 
klatki piersiowej” (1952).

Członek honorowy Towarzystwa Chirurgów Polskich, członek kore-
spondent PAN, członek zwyczajny Wrocławskiego Towarzystwa Naukowe-
go, delegat narodowy i  członek zwyczajny Société Internationale de Chi-
rurgie, członek Polish Medical Alliance w USA, Deutsche Gesellschaft für 
Chirurgie (RFN), Sodalicium Batavum Chirurgicorum, New York Academy 
of Science, Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina, Société In-
ternationale de Chirurgie Cardiovasculaire i innych towarzystw naukowych.

Doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego i Śląskiej Akademii 
Medycznej w Katowicach.

Odznaczony Orderem Sztandaru Pracy I  klasy, Krzyżem Komandor-
skim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem 
Zasługi, Nagrodą Państwową II stopnia i innymi odznaczeniami.

Zmarł 14 stycznia 1994 r. w Katowicach.

•
Wiktor Bross, born on August 5, 1903 in Witków. In 1928 graduated  

from Faculty of Medicine at the John Casimir Memorial University in Lviv. 
Qualified as assistant professor at the University in 1937, from 1946 asso-
ciate professor, and from 1957 full professor.

In the years 1930–1937 senior assistant, 1938–1939 assistant pro-
fessor of Clinic of Surgery at John Casimir Memorial University, 1939–
1940 Head of Propaedeutics Clinic at State Medical Institute in Lviv. In  
1946–1972 Head of the 2nd Clinic of Surgery at University of Wrocław and 

Wiktor Bross
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later Wroclaw Medical University, 1972–1973 Head of Institute of Surgery 
and Clinic of Cardiac Surgery at Wroclaw Medical University.

Main field of research: cardiac and vascular surgery, extrasomatic circu-
lation, transplantation of kidney. 

Author and coauthor of about 500 scientific works, including textbooks 
“Surgical Diseases of Head and Neck” (1957) and “Surgical Diseases of Tho-
racic Organs” (1952).

Honorary member of Polish Surgeons Society, associate member of the 
Pol ish Academy of Sciences, fellow of Wrocław Scientific Society, national 
delegate and fellow of Société Internationale de Chirurgie, member of Pol-
ish Medical Alliance in the USA, Deutsche Gesellschaft für Chirurgie 
(FRG), Sodalicium Batavum Chirurgicorum, New York Academy of Scien-
ce, Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina, Société Internatio-
nale de Chirurgie Cardiovasculaire and other scientific associations. 

Honoris causa doctor of the University of Wrocław and Medical Uni-
versity of Silesia in Katowice.

Holder of Order of Banner of Labour 1st Class, Officer’s Cross and Com-
mander’s Cross of the Order Polonia Restituta, Golden Cross of Merit,  
2nd Class State Award, and other distinctions.

Died on January 14, 1994 in Katowice.
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Wiktor Dega urodził się 7 grudnia 1896 r. w Poznaniu. Studiował medy-
cynę w Warszawie (1919–1922) i w Poznaniu (1922–1924).

Habilitowany w 1933  r., od 1946  r. profesor nadzwyczajny, od 1956  r. 
profesor zwyczajny. Studia z zakresu ortopedii uzupełniał w klinikach uni-
wersyteckich w: Berlinie, Paryżu, Lyonie, Bolonii i Sztokholmie.

W latach: 1924–1930 asystent Kliniki Ortopedycznej Uniwersytetu Po-
znańskiego, 1930–1938 ordynator Zakładu Ortopedycznego im. B. S. Gą-
siorowskiego w Poznaniu, 1938–1939 ordynator Oddziału Ortopedycznego 
Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy, 1940–1945 ordynator Oddziału Chirur-
gii Dziecięcej Szpitala Karola i Marii w Warszawie, 1945–1967 kierownik 
Kliniki Ortopedycznej Uniwersytetu, a  następnie Akademii Medycznej 
w Poznaniu, w latach 1959–1962 rektor Akademii Medycznej w Poznaniu.

Główny kierunek badań: ortopedia i rehabilitacja narządu ruchu. 
Autor lub współautor około 230 prac, w tym podręcznika „Ortopedia 

i rehabilitacja” (1964 i 1968) oraz kilkunastu monografii.
Członek PAN, współzałożyciel i długoletni prezes Polskiego Towarzy-

stwa Walki z  Kalectwem, członek International Rehabilitation Medicine 
Association i ponad 30 międzynarodowych i krajowych akademii i towa-
rzystw naukowych na całym świecie. 

Doktor honoris causa akademii medycznych w  Poznaniu, Krakowie 
i Łodzi, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu 
Halle-Wittenberg.

Odznaczony Orderem Budowniczych Polski Ludowej, Krzyżem Ko-
mandorskim z  Gwiazdą i  Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Orderem Sztandaru Pracy I klasy, Nagrodą Państwową I i III stopnia, 
Nagrodą Fundacji Jurzykowskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
i wieloma innymi odznaczeniami.

Zmarł 16 lutego 1995 r. w Poznaniu.

•
Wiktor Dega, born on December 7, 1896 in Poznań. Studied medicine 

in Warszawa (1919–1922) and in Poznań (1922–1924).
Qualified as assistant professor in 1933, from 1946 associate professor, 

from 1956 full professor. Complemented orthopedic studies in Berlin, Pa-
ris, Lyon, Bologna, and Stockholm.

In 1924–1930 assistant at Orthopaedic Clinic of University of Poznań, 
1930–1938 Head of the ward at B. S. Gąsiorowski Memorial Orthopaedic 
Insti tute in Poznań, 1939–1939 Head of the ward of Orthopaedic De-

Wiktor Dega
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partment at Public Hospital in Bydgoszcz, 1940–1945 Head of the ward 
at Children’s Surgery Department in Karol and Maria Memorial Hospital in 
Warszawa, 1945–1967 Head of Orthopaedic Clinic at University and later 
Academy of Medicine in Poznań, in the years 1959–1962 Rector of Acade-
my of Medicine in Poznań.

Main field of research: orthopedy and rehabilitation of locomotive organs. 
Author and coauthor of about 230 scientific works, including a text-

book “Orthopaedy and Rehabilitation” (1964 and 1968) and several mo-
nographies.

Member of the Polish Academy of Sciences, cofounder and long-stan-
ding president of Polish Society for Fighting Invalidism. Member of Inter-
national Rehabilitation Medicine Association and of over 30 international 
and Polish academies and scientific societies in the whole world. 

Honoris causa doctor of medical academies in Poznań, Kraków and 
Łódź, Academy of Physical Education in Poznań and University of Halle-
-Wittenberg.

Holder of decorations: Order of Builders of the Polish People’s Republic, 
Officer’s Cross and Commander’s Cross of the Order Polonia Restituta, 
Banner of Labour the 1st Class Order, 1st and 3rd Class State Award, and Ju-
rzykowski Foundation Award, Medal of National Education Commission, 
and many other distinctions.

Died on February 16, 1995 in Poznań.
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Stanley J. G. Nowak urodził się w 1899 r. w Chicopee Falls, Massachu-
setts (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej). Ukończył Harvard Medi-
cal School w 1926 r. W latach: 1928–1931 asystent, 1932–1938 adiunkt, 
1938–1947 profesor nadzwyczajny chirurgii tej uczelni. Jednocześnie chi-
rurg Boston City Hospital, 1928–1930 Surgery Resident, 1931–1941 Asso-
ciate Surgeon, 1941–1954 Assistant Visiting Surgeon, 1955–1956 Visiting 
Surgeon, 1957–1985 Consulting and Honorary Surgeon.

W 1961 r. przebywał w Polsce w ramach polsko-amerykańskiej wymiany 
naukowej jako profesor chirurgii.

Główny kierunek badań: torakochirurgia.
Członek American Medical Association, American College of Surge-

ons, Royal Society of Medicine (Anglia), Towarzystwa Chirurgów Polskich 
i wielu innych towarzystw naukowych.

Zmarł w 1988 r.

•
Stanley J. G. Nowak, born in 1899 in Chicopee Falls, Massachusetts 

(the USA). In 1926 graduated from Harvard Medical School. In the years 
1928–1931 assistant, 1932–1938 lecturer, 1938–1947 associate pro-
fessor of  surgery at this university. At the same time, surgeon at Boston 
City Hospital, 1928–1930 surgery resident, 1931–1941 associate surgeon,  
1941–1954 assistant visiting surgeon, 1955–1956 visiting surgeon,  
1957–1985 consulting and honorary surgeon.

In 1961 spent some time in Poland as a professor of surgery, which was 
a part of scientific exchange project.

Main field of research: thoracic surgery.
Member of American Medical Association, American College of Surge-

ons, Royal Society of Medicine (England), Association of Polish Surgeons, 
and several other scientific societies.

Died in 1988.
Stanley J. G. Nowak

PROMOWANY 11 GRUDNIA 1973 ROKU
PROMOTOR: WIKTOR BROSS
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Tyge Søndergaard urodził się 27 sierpnia 1914 r. w Køge (Dania). Ukoń-
czył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Kopenhadze 
w 1941 r. Habilitowany w 1954 r. Od 1961 r. profesor chirurgii. Jako asystent 
Kliniki Torakochirurgicznej Uniwersytetu w Kopenhadze od 1942 r. odby-
wał studia uzupełniające w: Buffalo, Nowym Jorku, Baltimore, Cleveland, 
Chicago, Rochester, Ann Arbor i St. Louis.

Od 1952 r. asystent Kliniki Chirurgicznej Uniwersytetu w Aarhus, gdzie 
zorganizował nowoczesny Oddział Torakochirurgiczny, w  którym wy-
konał pionierskie operacje wad wrodzonych i  nabytych serca. Wprowa-
dził własną metodę zamknięcia ubytków międzyprzedsionkowych serca.  
Od 1961 r. kierownik Kliniki Torakochirurgicznej Uniwersytetu w Aarhus.

Autor lub współautor wielu prac, głównie z  kardiochirurgii, chirurgii 
naczyń krwionośnych, transplantacji, nowotworów płuc i przełyku.

Doktor honoris causa Uniwersytetu w Bernie.
Członek Danish Royal College of Surgeons, Dansk Kirurg Forening, Fore-

ning Til Hjertesygdom Bekaempelse i innych towarzystw naukowych. Laure-
at nagrody Swingta, Pfizera i Tage Kjaera oraz nagrody za pionierskie osią-
gnięcia w chirurgii serca przyznanej w 1970 r. przez Uniwersytet w Aarhus. 

Zmarł w 1990 r.

•
Tyge Søndergaard, born on August 27, 1914 in KØge (Denmark). In 

1941 graduated  from Faculty of Medicine at the University in Copenha-
gen. In 1954 qualified as assistant professor. From 1961 professor of sur-
gery. Since 1942, as an assistant at Thoracosurgical Clinic of University in 
Copenhagen, studied in Buffalo, New York, Baltimore, Cleveland, Chicago, 
Rochester, Ann Arbor, and St. Louis.

From 1952 assistant at Surgery Clinic of University in Aarhus, where he 
organized a  modern Thoracosurgical Department and performed pione-
er operations of congenital and acquired cardiac defects. From 1961 Head 
of Thoracosurgical Clinic of University in Aarhus.

Author and coauthor of several scientific works, mainly on cardiosurgery, 
blood vessels, transplantation of organs, cancer of the lungs and esoph agus.

Honoris causa doctor of the University of Bern.
Member of Danish Royal College of Surgeons, Dansk Kirurg Forening, 

Forening Til Hjertesygdom Bekaempelse, and other scientific societies. 
Holder of the Swingt, Pfizer and Tage Kjaer awards as well as of one for 
pioneer achievements in cardiac surgery, awarded in 1970 by the University 
of Aarhus. 

Died in 1990.

Tyge Søndergaard
PROMOWANY 11 GRUDNIA 1973 ROKU

PROMOTOR: WIKTOR BROSS



 62 

Tyge Søndergaard



 65 

Mstislav Vasilevič Volkov urodził się w  1923  r. we Władywostoku. 
W 1952 r. ukończył studia medyczne, uzyskując stopień doktora, habilito-
wany w 1961 r. W 1962 r. otrzymał tytuł profesora.

Główny kierunek badań: chirurgia i  ortopedia dziecięca, ze szczegól-
nym uwzględnieniem złamań i zwichnięć biodra. 

Autor lub współautor ponad 280 prac, w tym 12 monografii i podręcz-
nika ortopedii dziecięcej.

Członek Akademii Nauk ZSRR, wyróżniony tytułem „Zasłużonego 
Działacza Nauki”, Laureat Nagrody Państwowej ZSRR oraz Międzynarodo-
wej Nagrody Chirurgów.

Dyrektor Instytutu Traumatologii i Ortopedii im. Priorowa w Moskwie, 
przewodniczący Rady Naukowej przy Ministerstwie Ochrony Zdrowia ZSRR.

Zmarł w 2001 r.

•
Mstislav Vasilevič Volkov, born in 1923 in Vladivostok. In 1952 com-

pleted medical studies obtain ing doctor’s degree, qualified as assistant pro-
fessor in 1961. In 1962 received the title of professor.

Main field of research: surgery and pediatric orthopedics, with special 
regard to fractures and dislocations of coxa.

Author and coauthor of over 280 scientific works, including 12 mono-
graphies and a textbooks on pediatric surgery.

Member of USSR Academy of Sciences, honored with the title “Meri-
torious Scientist”. Holder of USSR State Prize and the International Prize  
of Surgeons.

Head of Priorov Memorial Institute of Traumatology and Orthopedy in 
Moscow, Chairman of Scientific Council of Ministry of Health Protection 
in USSR.

Died in 2001.Mstislav Vasilevič Volkov
PROMOWANY 9 MAJA 1974 ROKU

PROMOTOR: ZDZISŁAW JEZIORO
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Karl Sune Bergström urodził się 10 stycznia 1916  r. w  Sztokholmie. 
Ukończył studia medyczne w Karolinska Institutet w Sztokholmie w 1944 r. 
W  latach 1944–1947 asystent Katedry Biochemii Instytutu Medycznego 
Nobla w Sztokholmie, 1947–1958 profesor chemii fizjologicznej Uniwersy-
tetu w Lund, 1958–1976 profesor chemii w Karolinska Institutet w Sztok-
holmie, 1963–1966 dziekan Wydziału Lekarskiego Karolinska Institutet,  
1969–1976 rektor tego Instytutu. Studia uzupełniające odbył w Anglii, Sta-
nach Zjednoczonych i w Szwajcarii w latach 1938–1947.

Autor wielu prac naukowych, głównie dotyczących przemiany kwasów 
żółciowych, chemii steroidów, struktury i farmakodynamiki prostaglandyn.

Członek Swedish Academy of Sciences, American Academy of Arts and 
Sciences, National Academy of Science, American Society of Biological 
Chemists. 

Doktor honoris causa Uniwersytetu w Bazylei, Uniwersytetu w Chicago, 
Uniwersytetu Harvard oraz Mount Sinai Medical School w Nowym Jorku.

Laureat nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuk i Nauk w 1975 r.
Zmarł 15 sierpnia 2004 r.

•
Karl Sune Bergström, born January 10, 1916 in Stockholm. In 1944 

graduated from Karlinska Institutet in Stockholm. In the years 1944–1947 
assistant at Biochemistry Department of Nobel’s Medical Institute in 
Stockholm, 1947–1958 professor of physiological chemistry at University  
of Lund, 1958–1976 professor of chemistry at Karolinska Institutet in Stoc-
kholm, 1963–1966 Dean of Faculty of Medicine at Karolinska Institutet, 
1969–1976 Rector of the Institute. In the years 1938–1947 complemented 
studies in England, United States, and Switzerland.

Author of several scientific works, mainly on transmutation of bile acid, 
steroids chemistry, structure and pharmacodynamics of prostaglandins.

Member of Swedish Academy of Sciences, American Academy of Arts 
and Sciences, National Academy of Science, American Society of Biological 
Chemists. 

Honoris causa doctor of University of Basel, University of Chicago, Ha-
rvard University, and Mount Sinai Medical School in New York.

Holder of American Academy of Arts and Sciences Award from 1975.
Died on August 15, 2004.

Karl Sune Bergström
PROMOWANY 4 PAŹDZIERNIKA 1976 ROKU

PROMOTOR: TADEUSZ BARANOWSKI
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Kornel Stanisław Gibiński urodził się 7 września 1915 r. w Krakowie. 
Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1939 r. Stopień 
doktora medycyny uzyskał w 1945 r., habilitowany w 1949 r., mianowany 
profesorem zwyczajnym w 1962 r. Członek korespondent PAN od 1964 r., 
członek rzeczywisty PAN od 1973 r., członek czynny PAU od 1990 r.

W latach: 1939–1943 lekarz Państwowego Szpitala w  Krakowie,  
1945–1950 adiunkt I  Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Wro-
cławskiego, 1950–1953 docent III Kliniki Chorób Wewnętrznych Akademii 
Medycznej we Wrocławiu, 1953–1961 kierownik III Kliniki Chorób We-
wnętrznych Śląskiej Akademii Medycznej w Bytomiu. 1961–1985 kierow-
nik Kliniki Gastroenterologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

Główne kierunki badań: kardiologia, enzymologia, gastroenterologia. 
Autor lub współautor ponad 500 prac, w  tym 20 podręczników zbioro-
wych, ponad 90 prac opublikował za granicą.

Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa 
Gastroenterologicznego, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Po-
znańskiego Towarzystwa Naukowego, New York Academy of Science, Roy-
al Society of Medicine, Polish Medical Alliance, European Association for 
Digestive Endoscopy, International Society of Chronobiology, World Or-
ganization of Gastroenterology, Société Française de Gastroentérologie, 
International Society for Advanced Liver Study i wielu innych towarzystw 
naukowych w kraju i za granicą. 

Doktor honoris causa Śląskiej Akademii Medycznej w  Katowicach 
i Akademii Medycznej w Poznaniu, Wojskowej Akademii Medycznej w Ło-
dzi, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Albert Schweitzer Academy 
of Medicine.

Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy II klasy, 
Orderem Budowniczych Polski Ludowej, Nagrodą Fundacji Jurzykowskie-
go, Nagrodą Państwową II stopnia, Nagrodą Ministra Zdrowia I stopnia od-
znaką „Zasłużony Lekarz PRL” oraz „Zasłużony Nauczyciel PRL”.

Zmarł w 2012 r.

•
Kornel Stanisław Gibiński, born on September 7, 1915 in Kraków. In 

1939 graduated  from Faculty of Medicine of the Jagiellonian Universi-
ty where he obtained a degree in medicine in 1945, qualified as assistant 
professor in 1949, became associate professor in 1954, and full professor 
in 1962.

Kornel Stanisław Gibiński
PROMOWANY 4 PAŹDZIERNIKA 1976 ROKU

PROMOTOR: SEWERYN ŁUKASIK
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Kornel Stanisław Gibiński

From 1964 associate member of the Polish Academy of Sciences, and from 
1973 a full member. Full member of Polish Academy of Skills from 1990.

In the years 1939–1943 doctor at State Hospital in Kraków, 1945–1950 
lecturer at the 1st  Clinic of Internal Diseases at University of Wrocław, 
1950–1953 assistant professor at the 3rd Clinic of Internal Diseases of Me-
dical Academy in Wrocław, 1953–1961 Head of the 3rd Clinic of Internal 
Diseases at Silesian Academy of Medicine in Bytom, 1961–1985 Head 
of Gastroenterology Clinic at Silesian Academy of Medicine in Katowice.

Main field of research: cardiology, enzymology, gastroenterology. Au-
thor and coauthor of over 500 scientific works, including 20 coauthored 
textbooks, over 90 published abroad.

Member of Polish Medical Society, Polish Gastroenterological Society, 
Wrocław Scientific Society, Poznań Scientific Society, New York Academy 
of Science, Royal Society of Medicine, Polish Medical Alliance, European 
Association for Digestive Endoscopy, International Society of Chronobio-
logy, World Organization of Gastroenterology, Société Française de Ga-
stroentérologie, International Society for Advanced Liver Study, and many 
other Polish and foreign scientific societies.

Honoris causa doctor of Silesian Academy of Medicine in Katowice, Aca-
demy of Medicine in Poznań, Military Medical University in Łódź, Jagiello-
nian University in Kraków, and Albert Schweitzer Academy of Medicine.

Holder of decorations: Golden Cross of Merit, Knight’s Cross and Of-
ficer’s Cross of the Order Polonia Restituta, Banner of Labour 2nd Class 
Order, Order of Builders of the Polish People’s Republic (PPR), Jerzykow-
ski’s Foundation Award, 2nd Class State Award, 1st Class Minister of Health 
Award.

Holder of the following titles: Meritorious Medical Doctor of PPR and 
Meritorious Educator of the PPR.

Died in 2012.
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Bogusław Bobrański urodził się 10 maja 1904 r. w Nowym Sączu. Ukoń-
czył Politechnikę Lwowską, otrzymując tytuł inżyniera chemika w 1926 r. 
Stopień doktora uzyskał w 1929 r. Habilitowany na Politechnice Lwowskiej 
w 1933 r. Mianowany profesorem nadzwyczajnym w 1946 r., zwyczajnym 
w  1956  r. W  latach: 1925–1927 młodszy asystent Katedry Chemii Ogól-
nej Politechniki Lwowskiej, 1932–1939 docent i kierownik Zakładu Chemii 
Organicznej i Farmaceutycznej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

W latach: 1939–1941 i  1944–1946 profesor chemii farmaceutycznej 
Państwowego Instytutu Medycznego we Lwowie, 1946–1956 profesor nad-
zwyczajny Uniwersytetu, a  potem Akademii Medycznej we Wrocławiu,  
1956–1974 profesor zwyczajny chemii farmaceutycznej Akademii Medycz-
nej we Wrocławiu.

W latach: 1948–1950 dyrektor Oddziału Farmaceutycznego Uniwer-
sytetu i  Politechniki we Wrocławiu, 1950–1951 dziekan Wydziału Far-
macji Akademii Medycznej, 1957–1970 kierownik Zakładu Syntezy Środ-
ków Leczniczych Instytutu Immunologii i  Terapii Doświadczalnej PAN,  
1957–1962 rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Główne kierunki badań: synteza nowych środków leczniczych, ilościo-
wa analiza związków organicznych. 

Autor około 140 prac, głównie z  zakresu chemii organicznej i  chemii 
farmaceutycznej, w  tym podręczników: „Analiza ilościowa związków or-
ganicznych” (1956, 3 wydania), „Chemia organiczna” (1973, kilka wydań).

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, International Society 
for Biochemical Pharmacology, New York Academy of Sciences, członek 
honorowy Società Italiana di Scienze Farmaceutiche. Członek rzeczywisty 
PAN, członek zwyczajny Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Pol-
skiego Towarzystwa Farmaceutycznego i innych towarzystw naukowych.

Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Od-
rodzenia Polski, Nagrodą Państwową II stopnia, Medalem Honorowym 
Akademii Medycznej we Wrocławiu i innymi odznaczeniami.

Zmarł 28 czerwca 1991 r.

•
Bogusław Bobrański, born on May 10, 1904 in Nowy Sącz. In 1926 gra-

duated from Lviv Technical University. In 1929 obtained doctor's degree. In 
1933 qualified as assistant professor at Lviv Technical University. Nomina-
ted associate professor in 1946, full professor in 1956.

Bogusław Bobrański
PROMOWANY 20 MAJA 1978 ROKU

PROMOTOR: TADEUSZ ZAWISZA
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Bogusław Bobrański

In the years 1925–1927 junior assistant at General Chemistry Depart-
ment of Lviv Technical University, 1932–1939 lecturer and Head of Orga-
nic and Pharmaceutical Chemistry Department of John Casimir Memorial 
University of Lviv.

In the years 1939–1941 and 1944–1946 professor of pharmaceutical 
chemistry at State Medical Institute in Lviv, 1946–1956 associate profes-
sor at University and Technical University in Wrocław and later Wroclaw 
Medical University, 1956–1974 full professor of pharmaceutical chemistry 
at Wroclaw Medical University.

In 1948–1950 Head of Pharmaceutical Department of University 
of Wrocław, 1950–1951 Dean of Faculty of Pharmacy at Academy of Medi-
cine, 1957–1970 Head of Medicinal Synthesis Department of Immunolo-
gy and Experimental Therapy Institute at the Polish Academy of Sciences,  
1957–1962 Rector of Wroclaw Medical University.

Main field of research: synthesis of new medicines, quantitative analysis 
of organic compounds. 

Author of about 140 scientific works, mainly in organic and pharma-
ceutical chemistry, and the textbooks “Quantitative Anal ysis of Organic 
Compounds” (1956, 3 editions), and “Organic Chemistry” (1973, several 
editions).

Member of Polish Chemical Society, International Society for Biochem-
ical Pharmacology, New York Academy of Sciences, honorary member 
of  Società Italiana di Scienza Farmaceutiche. Full member of the Polish 
Academy of Sciences, Wroclaw Scientific Society, Polish Pharmaceutical 
Society, and other scientific societies.

Holder of decorations: Knight’s Cross and Officer’s Cross of the Order 
Polonia Restituta, 2nd Class State Award, Medal of Honour of Wroclaw Me-
dical University, and others.

Died on June 28, 1991.
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Hugon Kowarzyk urodził się 10 grudnia 1906  r. w  Jaworznie. Ukoń-
czył Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1930 r., 
habilitowany w 1939 r., mianowany profesorem nadzwyczajnym w 1945 r., 
zwyczajnym w 1957 r. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.

W latach: 1928–1939 asystent Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczal-
nej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w 1945 r. docent i kierownik 
tego Zakładu, 1945–1977 kierownik Katedry Patologii Ogólnej i Doświad-
czalnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, a potem Akademii Me-
dycznej we Wrocławiu, 1955–1956 kierownik Pracowni Fizjologii Instytutu 
Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, 1956–1957 wicedyrektor tego 
Instytutu, 1946–1947 Prodziekan, 1948 Dziekan Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu Wrocławskiego.

Główne kierunki badań: hematologia, wektokardiografia, cytogenetyka. 
Autor lub współautor około 380 prac, w  tym monografii „Podstawy 

elektrokardiografii” (1949  r.), „Wektokardiografia przestrzenna” (1959  r.), 
wydanie w języku angielskim „Spatial vectocardiography” (1960 r.).

Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa 
Hematologicznego, Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, długoletni 
prezes Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (1974–1985), członek 
New York Academy of Sciences, Deutsche Akademie der Naturforscher 
Leopoldina i wielu innych towarzystw naukowych. 

Doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Odznaczony: Krzyżem Komandorskim i  Krzyżem Oficerskim Orderu 

Odrodzenia Polski, Państwową Nagrodą I i III stopnia, Medalem 10-lecia 
Polski Ludowej i innymi odznaczeniami.

Zmarł 6 marca 1985 r. we Wrocławiu.

•
Hugon Kowarzyk, born on December 10, 1906 in Jaworzno. Gradu-

ated from Faculty of Medi cine of the Jagiellonian University in Kraków in 
1930, qualified as assistant professor in 1939, nominated as associate pro-
fessor in 1945, full professor in 1957. Full member of the Polish Academy 
of Sciences.

In the years 1928–1939 assistant at General and Experimental Patho-
logy Department of the Jagiellonian University in Kraków, 1945 lecturer 
and Head of the Department, 1945–1977 Head of General and Experi-
mental Pathology Department at the University and Technical University 
in Wrocław  and later at the Wroclaw Medical University. In 1955–1956 

Hugon Kowarzyk
PROMOWANY 20 MAJA 1978 ROKU

PROMOTOR: ZBIGNIEW KNAPIK
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Hugon Kowarzyk

Head of Physiology Department at Immunology and Experimental Therapy 
Institute of the Polish Academy of Sciences, 1956–1957 Vice-Head of the 
Institute, 1946–1947 Vice-Dean, and in 1948 Dean of Faculty of Medicine 
at University of Wrocław.

Main field of research: hematology, vectocardiography, cytogenetics. 
Author and coauthor of about 380 scientific works, including monogra-

phies “Elements of Electrocardiography” (1949), “Spatial Vectocardiogra-
phy” (1959 Polish edition, and 1960 English edition).

Member of Polish Medical Society, Polish Hematological Society, Polish 
Physiological Society, long-standing President of Wrocław Scientific Society 
(1974–1985), member of New York Academy of Sciences, Deutsche Akade-
mie der Naturforscher Leopoldina, and many others. 

Honoris causa doctor of University of Wrocław.
Holder of decorations: Commander’s Cross and Officer’s Cross of the 

Order Polonia Restituta, 1st and 3rd Class State Award, Medal of Decennary 
of the Polish People’s Republic, and others.

Died on March 6, 1985 in Wrocław.
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Stefan Ślopek urodził się 1 grudnia 1914 r. w Skawinie. Ukończył Wy-
dział Lekarski Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w 1939 r. Stopień 
doktora medycyny uzyskał w 1945 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim, habili-
towany tamże w 1948 r., mianowany profesorem nadzwyczajnym w 1950 r., 
profesorem zwyczajnym w 1957 r.

Członek korespondent PAN od 1965  r., członek rzeczywisty PAN od 
1973 r., członek Prezydium PAN, Komisji Nagród Państwowych i Central-
nej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadr Naukowych.

W latach: 1936–1938 asystent Państwowego Zakładu Higieny we Lwo-
wie, 1938–1939 starszy asystent Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Jana 
Kazimierza, 1939–1941 starszy asystent Państwowego Instytutu Medycz-
nego we Lwowie, 1941–1945 starszy asystent Instytutu dla Badań Tyfusu 
Plamistego Lwów–Kraków, 1945–1949 starszy asystent Zakładu Bakterio-
logii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 1949–1954 kierownik Kate-
dry Mikrobiologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, 1950–1952 
dziekan Wydziału Lekarskiego, 1952–1954 rektor tej uczelni, 1954–1973 
kierownik Katedry Mikrobiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, 
1954–1985 dyrektor Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. 
L. Hirszfelda PAN we Wrocławiu. 

Główne kierunki badań: zakaźne choroby jelitowe, dróg oddechowych, 
odporność przeciwzakaźna.

Autor lub współautor ponad 350 prac, w tym kilku podręczników i mo-
nografii, m.in.: „Mikrobiologia lekarska” (1955 – 5 wydań), „Immunolo-
gia” (1963), „Immunologia praktyczna” (1970), „Mikrobiologia kliniczna” 
(1974), „Słownik immunologiczny” (1977). Redaktor naczelny „Archivum 
Immunologiae et Therapiae Experimentalis”.

Członek: International Union of Immunological Societies, International As-
sociation of Microbiological Societies i wielu innych towarzystw naukowych.

Doktor honoris causa Akademii Medycznej w Poznaniu i Śląskiej Aka-
demii Medycznej w Katowicach.

Odznaczony: Orderem Sztandaru Pracy I  klasy, Krzyżem Oficerskim 
i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Za-
sługi, Nagrodą Państwową I i II stopnia i innymi odznaczeniami.

Zmarł 25 sierpnia 1995 r. we Wrocławiu.

•
Stefan Ślopek, born on December 1, 1914 in Skawina. Graduated from 

Faculty of Medicine at the John Casimir Memorial University in Lviv in 
1939. Doctor of medical sciences in 1945, qualified as assistant professor in 

Stefan Ślopek
PROMOWANY 20 MAJA 1978 ROKU
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Stefan Ślopek

1948 at Jagiellonian University, nominated associate professor in 1950, full 
professor in 1957.

Associate member of the Polish Academy of Sciences from 1965, full 
member from 1973. Member of Presidium of the Polish Academy of Scien-
ces, State Awards Commission, and Central Qualification Commission for 
Scientific Staff.

In the years 1936–1938 assistant at State Institute of Hygienics in Lviv, 
1938–1939 senior assistant at Microbiology Department of John Casimir 
Memorial University, 1939–1941 senior assistant at State Medical Institute 
in Lviv, 1941–1945 senior assistant at Lviv–Kraków Epidemic Typhus Re-
search Institute, 1945–1949 senior assistant at Bacteriology Department 
of the Jagiellonian University in Kraków, 1949–1954 Head of Microbiolo-
gy Department of Silesian Academy of Medicine in Katowice, 1950–1952 
Dean of Faculty of Medicine, 1952–1954 Rector of the Academy, 1954– 
–1973 the Head of Microbiology Department at Wroclaw Medical Univer-
sity, 1954–1985 Head of L. Hirszfeld Memorial PAS Institute of Immuno-
logy and Experimental Therapy in Wrocław. 

Main field of research: contagious enteric diseases, contagious air  
passages diseases, antiseptic immunity.

Author and coauthor of over 350 scientific works, including several 
textbooks and monographies, among others: “Medicinal Microbiology”  
(1955 – 5 edition), “Immunology” (1963), “Practical Immunology” (1970), 
“Clinical Microbiology” (1974), “Dictionary of Immunology” (1977).  
Editor-in-chief of “Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis”.

Member of International Union of Immunological Societies, Interna-
tional Association of Microbiological Societies, and many other scientific 
societies. 

Honoris causa doctor of Academy of Medicine in Poznań and Silesian 
Academy of Medicine in Katowice.

Holder of decorations: Banner of Labour 1st Class Order, Officer’s Cross 
and Commander’s Cross of the Order Polonia Restituta, Golden Cross  
of Merit, 1st and 3rd Class State Award holder, and many others.

Died on August 25, 1995 in Wrocław.
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Stefan Wesołowski urodził się 16 sierpnia 1908 r. w Kamienicy. Ukoń-
czył Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego w  1933  r., stopień 
doktora medycyny uzyskał w 1938 r., habilitowany w 1951 r., mianowany 
profesorem nadzwyczajnym w  1954  r., zwyczajnym w  1976  r. W  latach 
1938–1939 i  1947–1948 odbył uzupełniające studia urologiczne w  klini-
kach: Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, USA i Szwecji.

W latach: 1936–1942 asystent i  starszy asystent Szpitala św. Łaza-
rza w  Warszawie, 1943–1950 starszy asystent Oddziału Chirurgicznego 
Szpitala Wolskiego w  Warszawie, 1948–1950 adiunkt Kliniki Urologicz-
nej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, 1950–1953 or-
dynator Oddziału Urologicznego Szpitala Miejskiego Nr 1 w Warszawie,  
1951–1962 kierownik Oddziału Urologicznego Instytutu Gruźlicy w War-
szawie, 1954–1978 kierownik Kliniki Urologicznej Akademii Medycznej 
w Warszawie.

Główny kierunek badań: urologia. 
Autor lub współautor ponad 250 prac, w tym podręcznika z urologii (1960).
Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa 

Urologicznego, Société Internationale d’Urologie, British Association 
of Urological Surgeons, Deutsche Gesellschaft für Chirurgie i wielu innych 
towarzystw naukowych.

Odznaczony: Krzyżem Komandorskim, Krzyżem Oficerskim i Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych (dwukrot-
nie), Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami i innymi odznaczeniami, uhono-
rowany tytułem zasłużony Lekarz PRL.

Zmarł 26 grudnia 2009 r. w Warszawie.

•
Stefan Wesołowski, born on August 16, 1908 in Kamienica. In 1933 

graduated from Faculty of Medicine at the University of Warsaw, doctor  
of medical sciences in 1938, qualified as assistant professor in 1951, no-
minated associate professor in 1954, full professor in 1976. In the years 
1938–1939 and 1947–1948 complemented urological studies in Germany, 
France, Great Britain, USA, and Sweden.

In the years 1936–1942 assistant and senior assistant in St. Lazarus 
Hospital in Warszawa, 1943–1950 senior assistant at Surgery Department  
of Wolski Hospital in Warszawa, 1948–1950 lecturer at Urological Cli-
nic of Faculty of Medicine at University of Warsaw, 1950–1953 Head of 
Urological Department at the First City Hospital in Warszawa, 1951–1962 

Stefan Wesołowski
PROMOWANY 20 MAJA 1978 ROKU

PROMOTOR: EUGENIUSZ ROGALSKI
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Stefan Wesołowski

Head of  Urological Department at Physiological Institute in Warszawa,  
1954–1978 Head of Urological Clinic at the Medical University of Warsaw.

Main field of research: urology. 
Author and coauthor of over 250 scientific works, including a textbook 

on urology (1960).
Member of Polish Surgeons Society, Polish Urological Society, Soci-

été Internationale d’Urologie, British Association of Urological Surgeons, 
Deutsche Gesellschaft für Chirurgie, and several others.

Holder of decorations: Commander’s Cross, Officer’s Cross, Knight’s 
Cross of the Order Polonia Restituta, Cross for Bravery (twice), Golden 
Cross of Merit with Swords, and other decorations. Meritorious Medical 
Doctor of the Polish People’s Republic.

Died on December 26, 2009 in Warszawa.
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Hanno Millesi urodził się 24 marca 1927 r. w Villach (Austria). Wydział 
Lekarski Uniwersytetu w Innsbrucku ukończył w 1951 r. W 1972 r. miano-
wany profesorem nadzwyczajnym. W  1955  r. odbył studia uzupełniające 
z zakresu chirurgii plastycznej w Sztokholmie.

W latach: 1951–1962 asystent I  Kliniki Chirurgicznej Uniwersytetu 
Wiedeńskiego, 1962–1972 kierownik Stacji Chirurgii Plastycznej i  Od-
twórczej w tej klinice, od 1972 r. kierownik Oddziału Chirurgii Plastycznej 
i Odtwórczej I Kliniki Chirurgicznej Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Główny kierunek badań: chirurgia plastyczna.
Członek: Österreichische Gesellschaft für Plastische Chirurgie, Öster-

reichische Gesellschaft für Chirurgie, Deutsche Gesellschaft für Chirurgie, 
Schweizerische Gesellschaft für Plastische Chirurgie, Société Internationa-
le de Chirurgie, British Society for Surgery of the Hand i innych towarzystw 
naukowych.

Laureat nagród naukowych Hoechsta, Eiselberga, Jubileuszowej Nagro-
dy Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów i wielu innych.

Zmarł w 2017 r.

•
Hanno Millesi, born on March 24, 1927 in Villach (Austria). In 1951 

graduated from Faculty of Medicine at University of Innsbruck. In 1972 
nominated associate professor. In 1955 complemented plastic surgery stu-
dies in Stockholm.

In the years 1951–1962 assistant at the 1st Surgical Clinic of Vienna Uni-
versity, 1962–1972 Head of Plastic and Reconstructive Surgery Section of 
the Clinic, from 1972 Head of Plastic and Reconstructive Surgery Depart-
ment at the First Surgical Clinic of Vienna University.

Main field of research: plastic surgery (anaplasty).
Member of Österreichische Gesellschaft für Plastische Chirurgie, Öster-

reichische Gesellschaft für Chirurgie, Deutsche Gesellschaft für Chirurgie, 
Schweizerische Gesellschaft für Plastische Chirurgie, Société Internationa-
le de Chirurgie, British Society for Surgery of the Hand, and other scientific 
societies.

Holder of Scientific Awards of Hoechst, Eiselberg, German Surgeons 
Society’s Anniversary Award, and many others.

Died in 2017.

Hanno Millesi
PROMOWANY 21 MARCA 1980 ROKU

PROMOTOR: EUGENIUSZ ROGALSKI
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Adam Gruca urodził się 3 grudnia 1893 r. w Majdanie Sieniawskim na 
ziemi jarosławskiej. Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Jana Ka-
zimierza we Lwowie w  1922  r., habilitowany w  1928  r. W  1938  r. został 
profesorem tytularnym chirurgii, w  1947  r. profesorem nadzwyczajnym, 
w 1955 r. profesorem zwyczajnym. Członek korespondent PAN od 1954 r., 
członek rzeczywisty PAN od 1966 r.

W latach: 1928–1943 ordynator oddziałów chirurgii ortopedycznej 
szpitali we Lwowie, od 1947 r. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu, a po-
tem Akademii Medycznej w  Warszawie, od 1955  r. profesor zwyczajny. 
Emerytowany w 1964 r.

Główne kierunki badań: operacyjne choroby stawów i kości na tle gruź-
liczym, zaburzenia genetyczne u dzieci jako następstwa choroby Heinego 
i Medina, leczenie urazów narządu ruchu, leczenie ropnych zapaleń kości.

Autor lub współautor 211 prac ogłoszonych w 7 językach, w tym pod-
ręcznika „Chirurgia ortopedyczna” oraz 22 patentów uzyskanych w kraju 
i za granicą.

Członek honorowy Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towa-
rzystwa Ortopedycznego i  Traumatologicznego, Polskiego Towarzystwa 
Lekarskiego, Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatolo-
gique i wielu innych towarzystw naukowych. 

Doktor honoris causa Akademii Medycznej w Warszawie (1975).
Odznaczony: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Or-

derem Sztandaru Pracy I klasy, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Orląt 
Lwowskich, Medalem 10-lecia Niepodległości RP i innymi odznaczeniami.

Zmarł w Warszawie 3 czerwca 1983 r.

•
Adam Gruca, born on December 3, 1893 in Majdan Sieniawski (Jaro-

sław). In 1922 graduated from Faculty of Medicine at John Casimir Memo-
rial University in Lviv, qualified as assistant professor in 1928. In 1938 be-
came full professor of surgery, in 1947 associate professor, and in 1955 full 
professor. From 1954 associate member of the Polish Academy of Sciences, 
full member from 1966.

In the years 1928–1943 Head of Orthopedic Surgery Department 
in Lviv’s hospitals, from 1947 associate professor of University and la-
ter Medical University of Warsaw, from 1955 full professor. Retired  
in 1964.

Adam Gruca
PROMOWANY 25 LUTEGO 1982 ROKU

PROMOTOR: STEFAN KOŹMIŃSKI
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Adam Gruca

Main field of research: surgical diseases of articulations and bones  
caused by tuberculosis, pediatric genetic disorders resulting from polio-
myelitis, treatment of locomotive organ’s traumas, treatment of purulent 
inflammations of bones.

Author and coauthor of 211 scientific works edited in 7 languages, in-
cluding a textbook “Orthopaedic Surgery” and 22 patents obtained in Po-
land and abroad.

Honorary member of the Association of Polish Surgeons, Polish Society 
for Orthopaedics and Traumatology, Polish Medical Society, Association 
Française d'Orthopédie et Traumatologie, and many others. 

Honoris causa doctor of Medical University of Warsaw (1975).
Holder of decorations: Commander’s Cross of the Order Polonia Re-

stituta, Banner of Labour 1st Class Order, Golden Cross of Merit, Eaglets  
of Lviv Decoration. Medal of Decennary of Polish Republic’s Independence, 
and many others.

Died on June 3 ,1983 in Warszawa.
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Witold Rudowski urodził się 17 lipca 1918 r. w Piotrkowie Trybunal-
skim. Ukończył Wydział Lekarski Tajnego Uniwersytetu Warszawskie-
go w  1943  r., stopień doktora medycyny uzyskał w  1947  r., habilitowany 
w 1954 r., profesorem nadzwyczajnym został mianowany w 1961 r., zwy-
czajnym w 1971 r., członek korespondent PAN od 1973 r., członek rzeczy-
wisty od 1983 r.

W latach: 1943–1944 asystent Oddziału Chirurgicznego Szpitala 
Dzieciątka Jezus w Warszawie, 1945–1947 asystent Kliniki Chirurgicz-
nej Uniwersytetu Warszawskiego, 1947–1954 adiunkt I Kliniki Chirurgii 
Akademii Medycznej w  Warszawie, 1948–1964 adiunkt, docent i  pro-
fesor Oddziału Chirurgicznego Instytutu Onkologii w  Warszawie, od 
1964 r. kierownik Kliniki Chirurgicznej i dyrektor Instytutu Hematologii 
w Warszawie.

Główne kierunki badań: chirurgia nowotworów, patofizjologia i leczenie 
oparzeń, chirurgia u chorych leczonych hematologicznie, zwłaszcza z cho-
robami układu krzepnięcia, przetaczanie krwi i środków osoczo- i krwio-
zastępczych. 

Autor lub współautor ponad 500 prac.
Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Le-

karskiego, International Federation of Surgical Colleges, członek honorowy 
kolegiów chirurgicznych Stanów Zjednoczonych, Anglii, Kanady, Północ-
nego Pacyfiku, Indii, Irlandii, Australii i wielu innych krajowych i  zagra-
nicznych towarzystw naukowych. 

Doktor honoris causa Akademii Medycznej w  Poznaniu, Warszawie, 
Łodzi i Krakowie oraz Uniwersytetu w Edynburgu.

Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Or-
deru Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, Zło-
tym Krzyżem Zasługi z  Mieczami, Krzyżem Walecznych, Nagrodą Pań-
stwową II stopnia, nagrodą Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgów 
i innymi odznaczeniami.

Zmarł 10 września 2001 r.

•
Witold Rudowski, born on July 17, 1918 in Piotrków Trybunalski. Gra-

duated from Faculty of Medicine of the "Warsaw Flying University" in 1943, 
obtained doctors’ degree in 1947, qualified as assistant professor in 1954, 
nominated associate professor in 1961, full professor in 1971, associate 
member of the Polish Academy of Sciences from 1973, full member in 1983.

Witold Rudowski
PROMOWANY 5 PAŹDZIERNIKA 1982 ROKU

PROMOTOR: EUGENIUSZ ROGALSKI
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Witold Rudowski

In the years 1943–1944 assistant at Surgery Department of the Infant 
Jesus Hospital in Warszawa, 1945–1947 assistant at Surgery Clinic of the  
University of Warsaw, 1947–1954 lecturer at the First Surgery Clinic of the 
Medical University of Warsaw, 1947–1964 lecturer, assistant professor and 
professor at Surgery Department of Oncology Institute in Warszawa, from 
1964 Head of Surgery Clinic of Hematology Institute and Head of the In-
stitute in Warszawa.

Main field of research: oncological surgery, pathophysiology and treat-
ment of burns, hematological patients’ surgery, mainly those with disorders 
of the coagulation system, transfusions of blood and blood and plasma sub-
stitutes. 

Author and coauthor of over 500 scientific works.
Member of Polish Surgeons Society, Polish Medical Society, Internatio-

nal Federation of Surgical Colleges, honorary member of surgical colleges 
of United States, England, Canada, North Pacific, India, Ireland, Australia, 
and several other Polish and foreign scientific societies. 

Honoris causa doc tor of medical academies in Poznań, Warszawa, Łódź, 
Kraków and of University of Edinburgh.

Holder of decorations: Knight’s Cross, Officer’s Cross and Commander’s 
Cross of the Order Polonia Restituta, Silver Cross of the Order Virtuti Mi-
litari, Golden Cross of Merit with Swords, Cross for Bravery, State Award 
of the 2nd Class International Surgical Society’s Award, and several other 
decorations.

Died on September 10, 2001.
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Werner Klinner urodził się 28 listopada 1923  r. w  Nowej Wsi w  po-
wiecie kłodzkim. Studiował medycynę we Wrocławiu w latach 1943–1944 
oraz na Uniwersytecie w Marburgu w latach 1945–1949. Stopień doktora 
medycyny uzyskał w 1950 r. Habilitowany w 1961 r., od 1967 r. profesor 
nadzwyczajny, od 1971  r. zwyczajny. W  latach: 1950–1952 asystent In-
stytutu Mikrobiologii, a potem Instytutu Patologii Ogólnej Uniwersytetu  
w Marburgu, 1952–1958 asystent Kliniki Chirurgicznej, 1958–1960 asys-
tent Kliniki Chirurgicznej Uniwersytetu w  Monachium, 1960–1971 kie-
rownik Oddziału Chirurgii Serca tej kliniki. Od 1971 r. kierownik Katedry 
Chirurgii Serca Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium.

Autor lub współautor ponad 170 prac, głównie z zakresu chirurgii serca.
Członek Deutsche Gesellschaft für Chirurgie, Deutsche Gesellschaft 

für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie, Pan-Pacific Surgical Association, 
Europäische Vereinigung für Herz- und Gefäßchirurgie, Society of Thora-
cic Surgeons, American College of Surgeons, Towarzystwa Chirurgów Pol-
skich i innych towarzystw naukowych.

Odznaczony srebrnym medalem „Pro Meritia” Uniwersytetu w Grazu 
(Austria) i Złotym Krzyżem Bawarii za osiągnięcia naukowe.

Zmarł w 2013 r.

•
Werner Klinner, born on November 28, 1923 in Nowa Wieś (Kłodzko). 

In 1943-1949 studied medicine in Wrocław and in 1945–1949 at the Uni-
versity of Marburg where he obtained doctor's degree in 1950. In 1961 qu-
alified as assistant professor, from 1967 associate professor, from 1971 full 
professor. In the years 1950–1952 assistant at Microbiology Institute, later 
at General Pathology Institute of Marburg University, 1952–1958 assistant 
at Surgery Clinic of this University, 1958–1960 assistant at Surgery Clinic 
of University in Munich, 1960–1961 Head of Cardiosurgery Department at 
the Clinic. From 1971 Head of Cardiosurgery Department at Ludwig Maxi-
milian University in Munich.

Author and coauthor of over 170 scientific works, mainly on cardiosurgery. 
Member of Deutsche Gesellschaft für Chirurgie, Deutsche Gesellschaft 

für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie, Pan-Pacific Surgical Association, 
Europäische Vereinigung für Herz- und Gefäßchirurgie, Society of Thora-
cic Surgeons, American College of Surgeons, Polish Surgeons Society, and 
others.

Holder of decorations: Silver Medal “Pro Meritia” of University of Graz 
(Austria) and Golden Cross of Bavaria for scientific achievements.

Died in 2013.

Werner Klinner
PROMOWANY 4 PAŹDZIERNIKA 1983 ROKU

PROMOTOR: WIKTOR BROSS
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Czesław Niżankowski urodził się 14 lipca 1912 r. w Krakowie. Ukończył 
Akademię Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie w 1937 r. oraz Wydział 
Lekarski Uniwersytetu we Lwowie w 1943 r. Stopień doktora medycyny we-
terynaryjnej uzyskał w 1946 r. na Uniwersytecie Wrocławskim, habilitowa-
ny w Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1961 r., mianowany docentem 
w 1962 r., profesorem nadzwyczajnym w 1969 r., zwyczajnym w 1976 r.

W latach: 1935–1944 asystent i starszy asystent Katedry Anatomii Opi-
sowej Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, 1947–1963 adiunkt 
Katedry Anatomii Prawidłowej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu, a od 
1950 r. Akademii Medycznej we Wrocławiu, 1962–1966 docent, a od 1966 
do 1982 kierownik tej katedry. Od 1946 r. do 1954 r. wykładowca anatomii 
opisowej człowieka w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego we Wrocła-
wiu, od 1954 r. zastępca profesora i kierownik Katedry Nauk Biologicznych, 
w latach 1958–1965 dziekan, a w latach 1965–1970 rektor tej uczelni. Eme-
rytowany w 1982 r.

Główne kierunki badań: morfologia i morfogeneza krążenia. 
Autor lub współautor ponad 80 prac anatomicznych.
Członek Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Polskiego Towarzy-

stwa Antropologicznego, Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny, Wro-
cławskiego Towarzystwa Naukowego, Gesellschaft für Anatomie der DDR.

Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Od-
rodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i innymi odznaczeniami.

Zmarł 29 czerwca 1984 r. we Wrocławiu.

•
Czesław Niżankowski, born on July 14, 1912 in Kraków. In 1937 gra-

duated from Academy of Veterinary Medicine in Lviv and in 1943 from 
Faculty of Medicine of Lviv University. In 1946 obtained doctor’s degree 
in Veterinary Medicine at University of Wrocław, in 1961 qualified as assi-
stant professor at Wroclaw Medical University, nominated lecturer in 1962, 
associate professor in 1969, full professor in 1976.

In the years 1935–1944 assistant and senior assistant at Descrip-
tive Anatomy Department of Academy of Veterinary Medicine in Lviv,  
1947–1963 lecturer at Gross Anatomy Department of Faculty of Medicine 
at University and later Academy of Medicine in Wrocław, 1962–1966 assi-
stant professor, 1966–1982 Head of this Department. In 1946–1954 lecturer 
of descriptive human anatomy at the Higher School of Physical Education 
in  Wrocław, from 1954 acting professor and Head of Biological Sciences 
Department, 1958–1965 Dean, and 1965–1970 Rector. Retired in 1982.

Czesław Niżankowski
PROMOWANY 4 PAŹDZIERNIKA 1983 ROKU

PROMOTOR: JAN ZARZYCKI
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Czesław Niżankowski

Main field of research: morphology and circulatory morphogenesis.
Author and coauthor of over 80 scientific works on anatomy.
Member of Polish Society of Anatomy, Polish Anthropological Society, 

Polish Society of History of Medicine, Wrocław Scientific Society, Gesell-
schaft für Anatomie der DDR.

Holder of decorations: Knight’s Cross and Officer’s Cross of the Order 
Polonia Restituta, Golden Cross of Merit, and other decorations.

Died on June 29, 1984 in Wrocław.
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Karl Hutschenreuter urodził się 6 sierpnia 1920  r. w  Grünbach. Stu-
diował medycynę na wydziałach lekarskich uniwersytetów we: Wrocławiu, 
Lipsku, Halle i Jenie. Doktorat uzyskał w 1946 r., habilitował się w 1959 r. 
W latach: 1959–1961 kierownik Centralnego Oddziału Anestezjologiczne-
go Szpitala Klinicznego Uniwersytetu w Homburg-Saar. W 1963 r. otrzymał 
tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1966 r. profesora zwyczajnego anestezjo-
logii na tym uniwersytecie. Od 1964 r. dyrektor wówczas nowo powstałego 
Instytutu Anestezjologii Klinik Uniwersyteckich w Kraju Saary.

Był jednym z  pierwszych anestezjologów, którzy wprowadzili inten-
sywną terapię w okresie leczenia pooperacyjnego. W kierowanym przez 
siebie instytucie utworzył ośrodek szkoleniowy dla anestezjologów z całej 
Europy.

Autor lub współautor ponad 190 prac, głównie z zakresu anestezjologii. 
Współredaktor czasopism: „Anasthesie, Intensivtherapie, Notfallmedi-

zin”, „Anästhesiologische und Intensivmedizinische Praxis”, „Der Chirurg”, 
„Anästhesiologie und Intensivmedizin”.

Członek i długoletni prezydent Deutsche Gesellschaft für Anästhesio-
logie und Wiederbelebung, członek Towarzystwa Anestezjologów Polskich 
i wielu innych towarzystw naukowych.

Zmarł w 1996 r.

•
Karl Hutschenreuter, born on August 6, 1920 in Grünbach. Studied 

medicine at medical faculties in Wroclaw, Leipzig, Halle and Jena. In 1946 
obtained doctor's degree in 1959 qualified as assistant professor. In the 
years 1959–1961 Head of Central Department of Anaesthesiology at Uni-
versity Clinic in Homburg-Saar. In 1963 nominated associate professor, in 
1966 full professor of anaesthesiology. From 1964 Head of Anaesthesiolo-
gical Institute of University Clinics in Saar Province.

One of the first anaesthetists to introduce intensive therapy in post-
-surgical treatment; created a training centre for European anaesthetists.

Coeditor of periodicals: "Anasthesie, Intensivtherapie, Notfallmedizin", 
"Anaesthesiologische und Intensivmedizinische Praxis”, "Der Chirurg", 
"Anaesthesiologie und Intensivmedizin".

Author and coauthor of over 190 scientific works, mainly on anaesthe-
siology. Member and long-standing President of Deutsche Gesellschaft für 
Anästhesiologie und Wiederbelebung, member of Polish Anaesthetists So-
ciety, and several other scientific societies.

Died in 1996.

Karl Hutschenreuter
PROMOWANY 6 GRUDNIA 1983 ROKU

PROMOTOR: ANTONI AROŃSKI
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Wiktor Jankowski urodził się 21 lutego 1905 r. we Lwowie. Ukończył 
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w 1930 r. Ha-
bilitowany w 1939 r., profesorem tytularnym został mianowany w 1948 r., 
profesorem nadzwyczajnym w  1954  r., zwyczajnym w  1963  r. W  latach: 
1930–1946 asystent, starszy asystent i docent Kliniki Otolaryngologicznej 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, 1946–1954 docent i  profesor 
tytularny Kliniki Otolaryngologicznej Wydziału Lekarskiego Uniwersyte-
tu, a od 1950 r. Akademii Medycznej we Wrocławiu, od 1954 r. do 1975 r. 
kierownik tej kliniki. W latach 1954–1957 był prorektorem do spraw nauki 
Akademii Medycznej we Wrocławiu. Emerytowany w 1975 r.

Główny kierunek badań: fizjologia ucha wewnętrznego. Autor lub 
współautor 175 prac ogłoszonych w kraju i za granicą.

Członek Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego, Polskiego To-
warzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny, Wro-
cławskiego Towarzystwa Naukowego, Royal Society of Medicine i  innych 
towarzystw naukowych.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Meda-
lem 10-lecia PRL i innymi odznaczeniami.

Zmarł 30 listopada 1988 r.

•
Wiktor Jankowski, born on February 21, 1905 in Lviv. In 1930 gradu-

ated from Faculty of Medicine at John Casimir Memorial University in Lviv. 
Qualified as assistant professor in 1939, nominated titular professor in 1948, 
associate professor in 1954, full professor in 1963. In the years 1930–1946 
assistant, senior assistant and assistant professor at Otolaryngological Clinic 
of John Casimir Memorial University in Lviv, 1946–1954 assistant professor 
and titular professor at Otolaryngological Clinic of the Faculty of Medicine 
at University and later at Wroclaw Medical University, 1954–1975 Head of 
this Clinic. In 1954–1957 Vice-Rector for Scientific Affairs at Wroclaw Me-
dical University. Retired in 1975.

Main field of research: physiology of inner ear. Author and coauthor  
of 175 scientific works published in Poland and abroad.

Member of Polish Otolaryngological Society, Polish Medical Society, 
Polish Society of History of Medicine, Wroclaw Scientific Society, Royal 
Society of Medicine, and many others.

Holder of Knight’s Cross of the Order Polonia Restituta, Medal of De-
cennary of the Polish People’s Republic, and other distinctions.

Died on November 30, 1988.

Wiktor Jankowski
PROMOWANY 3 PAŹDZIERNIKA 1984 ROKU

PROMOTOR: STANISŁAW IWANKIEWICZ
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Hans Georg Knoch urodził się 19 września 1931 r. w Głogówku na Ślą-
sku Opolskim. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Pozna-
niu w 1955 r. W  latach: 1955–1957 asystent szpitala w Koźlu. W 1957 r. 
wyjechał do NRD: 1957–1962 ordynator Szpitala Powiatowego w Wolgast, 
1962–1971 asystent Kliniki Chirurgicznej Akademii Medycznej w Dreźnie, 
od 1971 r. dyrektor polikliniki tej uczelni.

Habilitowany w 1966 r., w 1971 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajne-
go, w 1972 r. profesora zwyczajnego chirurgii Akademii Medycznej „Carl 
Gustav Carus” w Dreźnie. W latach 1977–1983 był rektorem tej Akademii. 
Współredaktor czasopism: „Coloproctology”, „Zentralblatt für Chirurgie”, 
„Polimery w Medycynie”.

Autor lub współautor ponad 130 prac, w tym kilku w języku polskim. 
Członek: Societas Jablonoviana, Internationale Gesellschaft für Kiefer- und 
Gesichtschirurgie, International Society for Artificial Organs (USA), Ge-
sellschaft für Unfallheilkunde (Austria) i innych towarzystw naukowych.

Zmarł w 2010 r.

•
Hans Georg Knoch, born on September 19, 1931 in Głogówek  

(Śląsk Opolski). In 1955 graduated from Faculty of Medicine at Univer-
sity in Poznań.

In the years 1955–1957 assistant at hospital in Koźle. In 1957 moved to 
German Democratic Republic. In 1957–1962 Head of District Hospital in 
Wolgast. In 1962–1971 assistant at Surgical Clinic of Academy of Medicine 
in Dresden, from 1971 Head of Polyclinic at this University. 

Qualified as assistant professor in 1966, in 1971 nominated associate 
professor, in 1976 full professor of surgery at Carl Gustav Carus Academy 
of Medicine in Dresden where in 1977–1983 he acted as Rector.

Coeditor of periodicals: “Coloproctology”, “Zentralblatt für Chirurgie”, 
“Polymers in Medicine”.

Author and coauthor of over 130 scientific works, including several in 
Polish. Member of Societas Jablonoviana, Internationale Gesellschaft für 
Kiefer- und Gesichtschirurgie, International Society for Artifical Organs 
(USA), Gesellschaft für Unfallheilkunde (Austria), and several others.

Died in 2010.

Hans Georg Knoch
PROMOWANY 26 LISTOPADA 1985 ROKU

PROMOTOR: BOGDAN ŁAZARKIEWICZ
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Josef Lissner urodził się 22 kwietnia 1923 r. w Tucznie koło Piły. Ukoń-
czył Wydział Lekarski Uniwersytetu w Erlangen w 1951 r., uzyskując sto-
pień doktora medycyny. Habilitowany w  1960  r. na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu we Frankfurcie nad Menem.

Od 1965 r. profesor nadzwyczajny, od 1970 r. profesor zwyczajny. Stu-
dia z zakresu radiologii uzupełniał w: Szwecji, Wielkiej Brytanii i Stanach 
Zjednoczonych Ameryki. W  latach: 1951–1953 asystent Kliniki Chorób 
Wewnętrznych Uniwersytetu w  Erlangen, 1954–1963 asystent Katedry 
Radiodiagnostyki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu we Frankfurcie nad 
Menem, 1963–1969 docent Kliniki Promieniolecznictwa tego Uniwersyte-
tu, od 1970 r. dyrektor Katedry i Kliniki Uniwersytetu Ludwika Maksymi-
liana w Monachium.

Autor lub współautor ponad 120 prac, w tym 5 monografii. 
Główne kierunki badań: elektrokimografia serca i aorty, kinematografia 

i telewizja rentgenowska, tomografia komputerowa, promieniolecznictwo, 
jądrowy rezonans magnetyczny protonów w radiodiagnostyce lekarskiej.

Członek honorowy Towarzystwa Lekarskiego w Monachium, członek 
zwyczajny Deutsche Röntgengesellschaft, Österreichische Röntgengesell-
schaft, Schweizerische Röntgengesellschaft, Polskiego Towarzystwa Radio-
logicznego, Japan Radiological Society, Deutsche Academie der Naturfor-
scher Leopoldina i wielu innych towarzystw naukowych.

Zmarł w 2006 r.

•
Josef Lissner, born on April 22, 1923 in Tuczno near Pila. In 1951 gra-

duated from Faculty of Medicine at University in Erlangen, obtaining do-
ctor’s degree. Qualified as assistant professor in 1960 at Faculty of Medici-
ne at the University in Frankfurt am Main.

From 1965 associate professor, from 1970 full professor. Complemen-
tary studies in radiology in Sweden, Great Britain and the United States 
of America. In the years 1951–1953 assistant at Internal Diseases De-
partment of Erlagen University, 1954–1963 assistant at Radiodiagnostics 
Department of Faculty of Medicine at University in Frankfurt am Main, 
1963–1969 associate professor in Radiotherapy Clinic of that University, 
from 1970 Head of Department and Clinic of Ludwig Maximilian Univer-
sity in Munich.

Author and coauthor of over 120 scientific works, including 5 mono-
graphies.

Josef Lissner
PROMOWANY 6 PAŹDZIERNIKA 1987 ROKU

PROMOTOR: ROMAN MARCINIAK
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Josef Lissner

Main fields of research: electrokymography of heart and aorta, cinema-
tography and X-ray television, computerized tomography, radiotherapy, 
proton’s nuclear magnetic resonance in medical radiodiagnostics.

Honorary member of Medical Society in Munich, member of Deutsche 
Roentgengesellschaft, Osterreichische Roentgengesellschaft, Schweizeri-
sche Roentgengesellschaft, Polish Radiological Society, Japan Radiologi-
cal Society, Deutsche Academie der Naturforscher Leopoldina, and many 
others.

Died in 2006.
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Hank C. van der Plas urodził się 4 maja 1929 r. w Voorhout w Holandii. 
W 1956 r. ukończył studia chemiczne na Uniwersytecie w Amsterdamie, 
w 1960 r. otrzymał stopień doktora filozofii. W 1965 r. został mianowany 
profesorem nadzwyczajnym, w 1971 r. profesorem zwyczajnym.

W latach 1961–1963 odbył studia uzupełniające w  Stanach Zjedno-
czonych Ameryki. Od 1965  r. profesor przy Katedrze Chemii Organicz-
nej Akademii Rolniczej w Wageningen, od 1971 r. kierownik tej katedry, 
1977–1981 rektor Akademii Rolniczej w Wageningen.

Autor lub współautor ponad 300 prac, głównie z zakresu chemii związ-
ków heterocyklicznych. Szczególnie wysoko oceniono prace dotyczące me-
chanizmów niezwykłych reakcji czwartorzędowych soli pirymidynowych 
z  odczynnikami nukleofilowymi, takimi jak: amoniak ciekły, hydrazyna, 
hydroksylamina oraz karbaniony.

Członek Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging, Federation of 
European Chemical Societies, International Society of Heterocyclic Chemi-
stry i wielu innych towarzystw naukowych, w latach 1976–1981 przewodni-
czący Zarządu Głównego Federacji Europejskich Towarzystw Chemicznych.

Laureat pierwszej nagrody Międzynarodowego Towarzystwa Chemii 
Heterocyklicznej.

•
Hank C. van der Plas, born on May 4, 1929 in Voorhout (Holland). In 

1956 graduated from Faculty of Chemistry at University in Amsterdam 
where in 1960 obtained doctor’s degree in philosophy. In 1965 nominated 
associate professor, in 1971 full professor.

In the years 1961–1963 did complementary studies in the United Sta-
tes of America. From 1965 professor at Organic Chemistry Department  
of Academy of Agriculture in Wageningen, from 1971 Head of this Depart-
ment, 1977–1981 Rector of Academy of Agriculture in Wageningen.

Author and coauthor of over 300 scientific works, mainly in chemistry of 
heterocyclic compounds. His works on mechanisms of quaternary pyrinidi-
ne salt’s unusual reactions with such nucleophilic reagents as fluid amonia, 
hydrazine, hydroxylamine and carbanions were especially recognized.

Member of Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging, Federa-
tion of European Chemical Societies, International Society of Heterocyclic 
Chemistry and many others. In the years 1976–1981 Chairman of the Bo-
ard of Federation of European Chemical Societies. 

Holder of the first prize of International Society of Heterocyclic  
Chemistry.

Hank C. van der Plas
PROMOWANY 4 GRUDNIA 1987 ROKU

PROMOTOR: BOGUSŁAW BOBRAŃSKI
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Giorgio Brunelli urodził się 21 października 1925  r. w  Parmie. Tam 
ukończył studia medyczne w 1949 r. W 1953 r. uzyskał specjalizację z orto-
pedii i traumatologii, w 1962 r. z radiologii i radioterapii, a w 1964 r. z chi-
rurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. Stopień docenta otrzymał w 1960 r., 
w 1971 r. został profesorem nadzwyczajnym w Chieti, w 1981 r. profesorem 
zwyczajnym Uniwersytetu w Brescii.

Główne kierunki badań: chirurgia rekonstrukcyjna, mikrochirurgia, 
chirurgia urazowa, ortopedia, chirurgia ręki. 

Jest autorem lub współautorem 231 prac, w tym 7 monografii i 3 pod-
ręczników.

Członek Societa Italiana di Mikrochirurgia, Societa Italiana di Ortope-
dia e Traumatologia, International Society of Reconstructive Microsurgery, 
Société Française d’Orthopédie et de Traumatologie, International Society 
of Microsurgery, Sociedad Espanola de Microchirurgia de la Mano, Inter-
national Society for Experimental Surgery, International College of Sur-
geons i wielu innych towarzystw naukowych.

•
Giorgio Brunelli, born on October 21, 1925 in Parma where in 1949 

graduated from Faculty of Medicine. In 1953 completed post-graduate  stu-
dies in orthopedics and traumatology, in 1962 of radiology and radiothera-
py, and in 1964 of plastic and reconstructive surgery. In 1960 obtained the  
title of assistant professor, in 1971 associate professor in Chieti, and in 1981 
full professor of University in Bresci.

Main fields of research: reconstructive surgery, microsurgery, traumatic 
surgery, orthopedics, and hand surgery.

Author and coauthor of 231 scientific works, including 7 monographies 
and 3 textbooks.

Member of Societa Italiana di Mikrochirurgia, Societa Italiana di Or-
topedia e Traumatologia, International Society of Reconstructive Micro-
surgery, Société Française d’Orthopédie et de Traumatologie, International 
Society of Microsurgery, Sociedad Espanola de Microchirurgia de la Mano, 
International Society for Experimental Surgery, International College  
of Surgeons, and many others.

Giorgio Brunelli
PROMOWANY 5 PAŹDZIERNIKA 1988 ROKU

PROMOTOR: HENRYK KUŚ
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Klaus Peter urodził się w 1938 r. w Zoboten w Niemczech. Ukończył 
Wydział Lekarski Uniwersytetu w Heidelbergu w 1966 r., stopień doktora 
medycyny uzyskał w 1967 r., habilitowany w 1972 r., od 1974 r. jest profeso-
rem nadzwyczajnym. W 1976 r. został powołany na stanowisko dyrektora 
Instytutu Anestezjologii Uniwersytetu w Monachium.

Główne kierunki badań: anestezjologia, reanimacja, intensywna terapia.
Autor lub współautor 242 prac, w tym 59 wydawnictw monograficznych 

i podręczników.
Członek Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivme-

dizin, British Society of Intensive Care Medicine, European Academy of 
Anesthesiology, International Anesthesia Research Society, Société de Réa-
nimation Française, Österreichische Gesellschaft für Anästhesiologie, Re-
animation und Intensivtherapie i wielu innych towarzystw naukowych.

•
Klaus Peter, born in 1938 in Zoboten in Germany. In 1966 graduated  

from Faculty of Medicine at University of Heidelberg, in 1967 obtained 
doctor’s degree, qualified as assistant professor in 1972, from 1974 asso-
ciate professor. In 1976 Head of Anaesthesiology Institute at University  
of Munich.

Main field of research: anaesthesiology, resuscitation, intensive therapy.
Author and coauthor of 242 scientific works, including 69 monogra-

phies and textbooks.
Member of Deutsche Gesellschaft für Anaesthesiologie und Intensiv-

medizin, British Society of Intensive-Care Medicine, European Academy  
of Anaesthesiology, International Anesthesia Research, Société de Reani-
mation Française, Österreichsche Gesellschaft für Anaesthesiologie, Re-
animation und Intensivtherapie and many other scientific societies.Klaus Peter

PROMOWANY 18 LISTOPADA 1988 ROKU
PROMOTOR: ANTONI AROŃSKI
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Gerhard Lehnert urodził się 3 kwietnia 1930  r. we Wrocławiu, stu-
diował medycynę w latach 1949–1955 na Uniwersytecie w Kolonii, gdzie 
uzyskał doktorat w 1955 r. Habilitował się w 1968 r. na Uniwersytecie Er-
langen-Nuernberg, w 1970 r. został profesorem nadzwyczajnym, w 1976 r. 
profesorem zwyczajnym Uniwersytetu w Hamburgu.

W latach: 1955–1965 asystent Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwer-
sytetu w  Kolonii, 1965–1971 lekarz naczelny Instytutu Medycyny Pracy 
i  Polikliniki Chorób Zawodowych Uniwersytetu Erlangen-Nuernberg, 
od 1971  r. profesor i  dyrektor Instytutu Medycyny Pracy Uniwersytetu 
w Hamburgu.

Autor lub współautor 241 prac, w  tym podręcznika „Arbeitsmedizin”, 
tłumaczonego na wiele języków, także na język polski: „Medycyna pracy” 
(Warszawa 1985). 

Członek i wieloletni prezydent Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedi-
zin, członek Physikalisch-Medizinische Sozietät zu Erlangen i wielu innych 
towarzystw naukowych. Redaktor czasopism „International Archives of 
Occupational and Environmental Health” oraz „Arbeitsmedizin, Sozialme-
dizin und Präventiv medizin”.

Odznaczony Medalem F. Koelscha w  1980  r. oraz Nagrodą Naukową 
E. W. Baadera w 1960 r.

Zmarł w 2010 r.

•
Gerhard Lehnert, born on April 3, 1930 in Wrocław. In the years  

1949–1955 studied medicine at University of Cologne, where in 1955 obta-
ined doctor’s degree. Qualified as assistant professor in 1968 at the Univer-
sity of Erlangen-Nuernberg, in 1970 nominated associate professor, in 1976 
full professor at the University of Hamburg.

In the years 1955–1965 assistant at Internal Diseases Clinic of Cologne 
University, 1965–1971 Head of Institute of Occupational Medicine and Po-
lyclinic of Occupational Diseases at the University of Erlangen-Nuernberg, 
from 1971 professor and Head of Institute of Occupational Medicine at the 
University of Hamburg.

Author and coauthor of 241 scientific works, including a  textbook  
“Arbeitsmedizin”, translated into several languages, including Polish (“Me-
dycyna pracy”, Warszawa 1985).

Member and long-standing President of Deutsche Gesellschaft für Ar-
beitsmedizin, Physikalisch-Medizinische Societät zu Erlangen, and many 
other scientific societies.

Gerhard Lehnert
PROMOWANY 4 PAŹDZIERNIKA 1989 ROKU

PROMOTOR: ROMAN SMOLIK
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Gerhard Lehnert

Editor of periodicals “International Archives of Occupational and 
Environmental Health” and “Arbeitsmedizin, Sozialmedizin und Präven-
tivmedizin”.

In 1980 decorated with F. Koelsch Medal, from 1968 E. W. Baader Scien-
tific Award holder.

Died in 2010.
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Antoni Aroński urodził się 25 maja 1919 r. w Warszawie. Studia lekar-
skie rozpoczął w Państwowym Instytucie Medycznym we Lwowie w 1939 r., 
a ukończył we Wrocławiu w 1950 r. W 1951 r. uzyskał stopień doktora nauk 
medycznych, a habilitował się w 1964 r. W 1974 r. został mianowany pro-
fesorem nadzwyczajnym, a w 1982 r. profesorem zwyczajnym. Od chwili 
uzyskania absolutorium pracował w macierzystej uczelni, zajmując kolejne 
szczeble stanowisk akademickich aż do kierownika Katedry i Kliniki Ane-
stezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Wy-
kształcenie zawodowe uzupełniał za granicą w: Sztokholmie, Kopenhadze, 
Uppsali, Düsseldorfie, Monachium, Odense, Utrechcie, Zurychu i  Saar-
brücken. Uzyskał specjalizacje w 3 dziedzinach: anestezjologii i intensyw-
nej terapii, chirurgii i farmakologii klinicznej. 

Doktor honoris causa Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
Był autorem lub współautorem 346 prac naukowych ogłoszonych dru-

kiem w kraju i za granicą oraz współautorem 4 podręczników.
Tematyka prac naukowych: znieczulenie ogólne, przewodowe, około-

porodowe, zagadnienia reanimacji i  intensywnej terapii ze szczególnym 
uwzględnieniem niewydolności oddechowej i elektroterapii serca. 

Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Po-
lonia Restituta.

Zmarł 3 października 1998 r. we Wrocławiu.

•
Antoni Aroński, born on May 25, 1919 in Warszawa. In 1939 began 

medical studies at State Institute of Medicine in Lviv, but graduated in 
Wrocław in 1950. In 1951 obtained a degree in medical science. Qualified 
as assistant professor in 1964, in 1974 associate professor, and in 1982 full 
professor. Since graduation work ed at Wroclaw Medical University on dif-
ferent positions and, finally, as Head of Anaesthesiology and Intensive Care 
Department.

Honoris causa doctor of Medical University of Silesia, Katowice.
Complementary studies in Stockholm, Copenhagen, Uppsala, Düssel-

dorf, Munich, Odense, Utrecht, Zurich, and Saarbrucken. Specialized in: 
anaesthesiology and intensive care, surgery and clinical pharmacology. 

Author and coauthor of 346 scientific papers published in Polish and 
foreign journals, and coauthor of 4 textbooks.

Antoni Aroński
PROMOWANY 14 MAJA 1990 ROKU

PROMOTOR: ZBIGNIEW KNAPIK
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Antoni Aroński

Main areas of research: general and perineural anaesthesia, problems 
of resuscitation and intensive care, especially respiratory failure and heart 
electrotherapy.

Holder of Golden Cross of Merit, Commander’s Cross of Polonia Resti-
tuta decorations.

Died on October 3, 1998 in Wrocław.
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Franciszek Kokot urodził się 24 listopada 1929 roku w Oleśnie. Dyplom 
lekarza medycyny otrzymał w 1953 r. na Wydziale Lekarskim Śląskiej Aka-
demii Medycznej. Tytuł kandydata nauk medycznych uzyskał w 1957 r., ty-
tuł doktora habilitowanego w 1962 r., profesora nadzwyczajnego w 1969 r., 
a zwyczajnego w 1982 r. W 1983 r. został wybrany członkiem korespon-
dentem PAN. Od 1953  r. pracował w  III Klinice Chorób Wewnętrznych 
w Bytomiu w Zakładzie Farmakologii. W marcu 1975 r. objął stanowisko 
kierownika Kliniki Nefrologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. 
Kwalifikacje zawodowe uzupełniał podczas półrocznego stażu w  Klinice 
Terapeutycznej w Genewie (1959–1960) i w St. Mary’s Hospital w Londy-
nie.

Unowocześnił diagnostykę endokrynologiczną, wprowadzając do ru-
tynowych badań laboratoryjnych oznaczenie stężenia ACTH, prolaktyny, 
LH, FSH, hormonu wzrostu, wazopresyny, aktywności reninowej osocza, 
aldosteronu, insuliny, glukagonu, 25-OH-D, parathormonu, gastryny, kal-
cytoniny, testosteronu i estradiolu.

•
Franciszek Kokot, born on November 24, 1929 in Olesno. In 1953 obta-

ined a degree in medical sciences at Faculty of Medicine, Medical University 
of Silesia. In 1957 senior assistant, in 1962 qualified as assistant professor, in 
1969 associate professor, in 1982 full professor. Since 1983 corresponding 
member of the Polish Academy of Sciences. Since 1953 worked at Clinic of 
Internal Medicine, Department of Pharmacology. From March 1975 Head 
of Nephrology Clinic, Medical University of Silesia in Katowice. Comple-
mentary studies at Clinique Therapeutique in Geneva (1959–1960) and  
St. Mary’s Hospital in London.

Improved endocrinological diagnostics by introducing into routine la-
boratory tests ACTH, prolactin, LH, FSH, growth hormone, vasopressin, 
plasma renin activity, aldosterone, insulin, glucagon, 25-OH-D, parathor-
mon, gastrin, calcitonin, testos terone, and estradiol.

Franciszek Kokot
PROMOWANY 14 MAJA 1990 ROKU

PROMOTOR: ZENON SZEWCZYK
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Bolesław Popielski urodził się 3 maja 1907 r. we Lwowie. Studia me-
dyczne ukończył w 1931 r. na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Ka-
zimierza we Lwowie, uzyskując stopień doktora wszech nauk lekarskich. 
Kolokwium habilitacyjne zdał w 1939  r. również na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu Jana Kazimierza. W 1947 r. został profesorem nadzwyczaj-
nym medycyny sądowej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki 
we Wrocławiu. W 1956 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 
1931–1936 był asystentem w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu 
Jana Kazimierza, a w latach 1936–1939 kierownikiem Działu Biologicznego 
Instytutu Ekspertyz Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.  
Podczas wojny (1939–1941 okupacja radziecka, 1941–1943 okupacja nie-
miecka we Lwowie, 1943–1945 okupacja niemiecka w Krakowie) był kie-
rownikiem w zakładach medycyny sądowej. W latach 1945–1977 zajmował 
stanowisko kierownika Katedry i  Zakładu Medycyny Sądowej Akademii 
Medycznej we Wrocławiu, w okresie 1954–1968 był kierownikiem Zakładu 
Grup Krwi Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfel-
da PAN we Wrocławiu.

Główne kierunki badań naukowych dotyczyły: serohematologii, trans-
fuzjologii, problemów prawnych z  uwzględnieniem odpowiedzialności 
i etyki lekarskiej, zagadnień patologii społecznej i  jej profilaktyki. Współ-
twórca współczesnej definicji śmierci, twórca podstaw prawnomedycznych 
do transplantologii.

Zmarł 21 sierpnia 1997 r. we Wrocławiu.

•
Bolesław Popielski, born on May 3, 1907 in Lviv. In 1931 graduated 

from Faculty of Medicine John Casimir Memorial University in Lviv whe-
re he obtained the title of doctoris medicinae universae. In 1939 qualified 
as assistant professor. In 1947 nominated associate professor of forensic 
medicine at Faculty of Medicine of Wroclaw University and Technical Uni-
versity. In 1956 became full professor. In the years 1931–1936 assistant 
at Department of Forensic Medicine John Casimir Memorial University, 
1936–1939 Head of Biology Department of Institute of Forensic Research 
at the Ministry of Justice in Warszawa. During the Second World War  
(1939–1941 Soviet occupation, 1941–1943 German occupation in Lviv, 
1943–1945 German occupation in Kraków) head of forensic medicine de-
partments. In the years 1945–1977 Head of Department of Forensic Medicine  
at Wroclaw Medical University, 1954–1968 Head of Department of Blood  
Groups at L. Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy 
founded by the Polish Acad emy of Sciences.

Bolesław Popielski
PROMOWANY 14 MAJA 1990 ROKU

PROMOTOR: JULIAN KORNOBIS
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Bolesław Popielski

Main field of research: sero-hematology, transfusiology, legal problems 
including doctor’s responsibility and ethics, social pathology and its pre-
vention. Coauthor of modern definition of death, originator of medico-le-
gal basis for transplantology.

Died on August 21, 1997 in Wrocław.
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Allan Jacobs był absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu 
w  Londynie. Od 1962  r. pracował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
Walijskiego w Cardiff, gdzie w 1970 r. uzyskał tytuł profesora i stanowisko 
kierownika Kliniki Hematologii.

Badania naukowe obejmują przede wszystkim hematologię molekular-
ną stanów przedbiałaczkowych i białaczek. Do najważniejszych należy za-
liczyć prace nad nieprawidłowościami onkogenów RAS i c-fms w stanach 
przedbiałaczkowych oraz nad genami oporności komórkowej na leki anty-
proliferacyjne.

Zmarł w 1993 r.

•
Allan Jacobs, graduated from the Faculty of Medicine at University  

of London. Since 1962 worked at the Faculty of Medicine, University  
of Wales in Cardiff, where was qualified as professor in 1970 and be came 
Head of Hematology Clinic.

Main field of research: molecular hematology of preleukemic states and 
leukemias. The most important works concerned anomalies in RAS and 
c-fms oncogenes in preleukemic states, and cellular resistance genes to an-
tiproliferative drugs.

Died in 1993.

Allan Jacobs
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Eberhard Sonnabend urodził się 2 stycznia 1923 r. w Bochum. Studia 
stomatologiczne ukończył w 1950 r. w Getyndze, jednocześnie uzyskał sto-
pień doktora medycyny dentystycznej. Ukończył również studia medyczne 
i uzyskał w 1960 r. habilitację na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Ge-
tyndze. Pracę zawodową rozpoczął w 1950 r. jako asystent w Katedrze Sto-
matologii Zachowawczej Uniwersytetu w Getyndze. Dwa lata później objął 
funkcję adiunkta Oddziału Chirurgicznego. Po uzyskaniu venia legendi ob-
jął funkcję kierownika Katedry Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu 
w Getyndze. W 1969 r. uzyskał stanowisko profesora i został kierownikiem 
Katedry Stomatologii Zachowawczej na Uniwersytecie Ludwika Maksymi-
liana w Monachium.

Prowadzone badania naukowe dotyczą radiologii stomatologicznej, 
chorób przyzębia i  endodoncji, opracował wskazania do wykonywania 
zdjęć, zagadnienie dawki promieni RTG oraz modyfikację projekcji w wy-
konywaniu zdjęć śródustnych.

Zmarł 15 kwietnia w 2011 r.

•
Eberhard Sonnabend, born on January 2, 1923 in Bochum. In 1950 

graduated from dental school in Gottingen, where he received a degree in 
dental medicine. He graduated from medical school and was qualified as 
assistant professor at Faculty of Medicine, University of Göttingen. In 1950 
assistant at Department of Conservative Dentistry, University of Göttin-
gen. Two years later became lecturer at Department of Surgery. Having ob-
tained venia legendi, was appointed Head of Department of Conservative 
Dentistry at University of Göttingen. In 1969 nominated associate profes-
sor and Head of Department of Conservative Dentistry at Ludwig Maximi-
lian University of Munich.

Main field of research: dental radiology, parodontopathy, endodontics, 
therapeutic indications for radiograms, X-ray dose problem, and intraoral 
projection radiograms.

Died on April 15, in 2011.

Eberhard Sonnabend
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Roland Felix medycynę studiował na wydziale lekarskim uniwersyte-
tów w Berlinie, Zurychu i Monachium. Dyplom lekarza uzyskał w 1962 r. 
na Uniwersytecie w  Monachium, w  tym samym roku doktoryzował się 
w Klinice Chirurgii Uniwersytetu w Monachium. Habilitował się w 1970 r. 
z radiologii i radioterapii. W 1974 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczaj-
nego na Uniwersytecie w Bonn, a profesora zwyczajnego w 1978 r. Specja-
lizację z radiologii rozpoczął w 1966 r. w Klinice Radiologicznej Uniwersy-
tetu w Bonn, tam zapoznał się ze wszystkimi działami rentgenodiagnostyki 
i radioterapii. W 1971 r. objął kierownictwo działu radioterapii, a w 1972 r. 
radiodiagnostyki tej kliniki. W 1975 r. uzyskał tytuł radcy naukowego na 
Uniwersytecie w Bonn i został powołany na stanowisko przewodniczącego 
komitetu kształcenia podyplomowego Niemieckiego Towarzystwa Radio-
logicznego. W  1977  r. został kierownikiem Katedry Radiologii Wolnego 
Uniwersytetu w Berlinie w Klinikach im. Rudolfa Virchowa.

Badania zespołowe dotyczą rentgenodiagnostyki, farmakoradiologii 
oraz stosowania innych metod obrazowania układu oddechowego i  krą-
żenia centralnego. Inną grupą tematyczną są prace z  dziedziny medycy-
ny jądrowej i promienioterapii. Najszersze badania obejmują zagadnienia 
dotyczące zastosowania tomografii komputerowej, rentgenowskiej i za po-
mocą jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) oraz środków kontra-
stowych.

•
Roland Felix, studied medicine in Berlin, Zurich and Munich. In 1962 

obtained a degree in medical sciences at Clinic of Surgery, University of 
Munich. In 1970 qualified as assistant professor on radiology and radiothe-
rapy. In 1974 became associate professor at University of Bonn, and in 1978 
full professor. In 1966 specialized in radiology including rentgenodiagno-
stics and radiotherapy at Clinic of Radiology, University of Bonn. In 1971 
Head of Radiotherapy Department and in 1972 Head of Radiodiagnostics 
Department. In 1975 scientific counsellor at University of Bonn and nomi-
nated the president of post-graduate training committee at German Radio-
logy Association. In 1977 Head of Radiology Department, Free University 
of Berlin at Rudolf Virchow Clinic.

Team research: rentgenodiagnostic, pharmaco-radiology and other 
methods for respiratory and circulatory system imaging. Another field  
of research: nuclear medicine and radiotherapy, especially computerized 
tomography, X-ray computed tomography, nuclear magnetic resonance  
tomography (NMR), and contrast media.

Roland Felix
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Andrea Richard Genazzani urodził się w  1942  r. we Florencji. Stu-
dia medyczne ukończył w 1966 r. w Sienie. W tym samym roku otrzymał 
stopień doktora medycyny. Po uzyskaniu dyplomu pracował w Zakładzie 
Biochemii Klinicznej Uniwersytetu w  Lozannie (Szwajcaria). W  latach  
1973–1975 był asystentem w Klinice Uniwersytetu Cagliari (Włochy), na-
stępnie został zatrudniony jako docent w Klinice Rozrodczości w Sienie. 
Od 1980 r. otrzymał stanowisko profesora w Klinice Ginekologii i Położ-
nictwa Uniwersytetu w  Modenie (Włochy), w  1982  r. został profesorem 
zwyczajnym i kierownikiem Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersyte-
tu w Modenie.

Główne kierunki badań dotyczą mechanizmów neuroendokrynnego 
wydzielania gonadotropin i  prolaktyny oraz roli endogennych opioidów 
w czynności rozrodczej kobiety.

Pełnił funkcję przewodniczącego Międzynarodowego Towarzystwa Gi-
nekologii Endokrynologicznej, przewodniczącego Europejskiego Stowa-
rzyszenia Ginekologów i  Położników, był członkiem Zarządu Głównego 
Międzynarodowych Towarzystw Medycyny Pre- i Perinatalnej, Towarzy-
stwa Menopauza, Włoskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodczości oraz 
Stowarzyszenia Psychoneurologicznego Endokrynologii i Niepłodności.

•
Andrea Richard Genazzani, born in Flor ence in 1942. In 1966 gradu-

ated from medical school in Siena. Having re ceived a degree in medicine, 
he worked at Department of Clinical Biochemistry, University of Lausanne 
(Switzerland). In the years 1973–1975 assistant in Clinic Cagliari Univer-
sity (Italy), later nominated assistant professor in Reproduction Clinic in 
Siena. In 1980 professor at Gynaecology and Obstetrics Clinic at Modena 
University, in 1982 full professor and Head of Gynaecology and Obstetrics 
Clinic at Modena University.

Main field of research: neuroendocrine gonadotropin and prolactin se-
cretion mechanism and the role of endogenous opioid in female reproduc-
tive function.

President of the International Society of Gynaecological Endocrinolo-
gy, President of the European Society of Gynaecologists and Obstetricians, 
Member of the Board of Directors of International Society of Prenatal and 
Perinatal Medicine, the Menopause Society, Italian Society of Reproductive 
Medicine, and Psychoneurological Endocrinology and Infertility Association.

Andrea Richard Genazzani
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Jan Słowikowski w latach 1933–1939 studiował medycynę na Wydzia-
le Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat z medycyny uzyskał 
w  1951  r. na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu, 
w 1961 r. habilitował się, tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1972 r. 
i profesora zwyczajnego w 1979 r. Po ukończeniu studiów, podczas II woj-
ny światowej pracował w szpitalu w Nowym Sączu, działając jednocześnie 
jako żołnierz ZWZ AK w konspiracji. Po wojnie przeniósł się do Oleśnicy, 
gdzie pełnił funkcję dyrektora szpitala. W  1949  r. podjął pracę w  II Ka-
tedrze i Klinice Chirurgii. W 1963 r. objął kierownictwo Katedry i Kliniki 
Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu i pełnił tę funkcję 
do chwili przejścia na emeryturę w 1985 r.

Tematyka prac naukowych dotyczy zagadnień związanych z profilakty-
ką, rozpoznawaniem i leczeniem operacyjnym złożonych przypadków z za-
kresu chirurgii dziecięcej, pionierskimi pracami na temat wymiany krwi 
u  noworodków z  konfliktem serologicznym, opracowaniem metod ope-
racyjnych w leczeniu torbieli trzustki, wad wrodzonych, choroby Hirsch-
sprunga. Opracował ponadto metodę leczenia zespoleniem żyły krezkowej 
górnej z żyłą próżną dolną, wczesnego leczenia operacyjnego wnętrostwa, 
zmodyfikował również zabieg Rehbeina.

Zmarł w 2010 r.

•
Jan Słowikowski, in the years 1933–1939 studied medicine at Faculty 

of Medicine, Jagiellonian University. In 1951 graduated from the Faculty 
of Medicine at Wroclaw Medical University, in 1961 qualified as assistant 
professor, in 1972 associate professor, in 1979 full professor. After gradu-
ation, during the Second World War, he worked at the hospital in Nowy 
Sącz and became a  soldier of the underground army ZWZ AK (Home 
Army). After the war he moved to Oleśnica and became the director of the 
hospital. In 1949 worked at the 2nd Surgery Department. In 1963 Head of 
Pediatric Surgery Department at Wroclaw Medical University until he re-
tired in 1985.

Main field of research: prevention, diagnostics and surgical treatment 
in pediatric surgery complex cases, pioneer works on blood exchange in 
neonates with serological incompatibility, surgical methods for pancreatic 
cyst, congenital diseases and Hirschsprung’s disease treatment. Developed 
venovenostomy method, early surgical treatment of cryptorchism, and mo-
dified Rehbein’s procedure.

Died in 2010.

Jan Słowikowski
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Alois Franz Schärli w latach 1954–1957 studiował przedmioty podsta-
wowe na Uniwersytecie we Fryburgu, następnie w latach 1957–1960 przed-
mioty kliniczne na Uniwersytecie w Bernie, gdzie otrzymał dyplom lekarza. 
Po dwuletniej pracy w Klinice Chirurgii Uniwersytetu w Bernie w 1962 r. 
uzyskał stopień naukowy doktora medycyny. Habilitował się w 1970 r., uzy-
skując tytuł docenta prywatnego. W 1977 r. otrzymał tytuł profesora ho-
norowego (odpowiednik polskiego profesora nadzwyczajnego) i w 1991 r. 
został profesorem tytularnym Uniwersytetu w Bernie. 

Pracę zawodową rozpoczął w Instytucie Patologii Uniwersytetu w Ber-
nie w 1961  r., następnie, do 1966  r., specjalizował się z  zakresu chirurgii 
dziecięcej w Klinice Chirurgii Dziecięcej. W latach 1967–1968 uzupełniał 
wykształcenie medyczne i  specjalizację chirurgiczną w  Klinice Chirurgii 
Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego w Pittsburgh (USA) i Oddziale Chi-
rurgii Dziecięcej Peter Bent Brigham Hospital w  Bostonie. Po powrocie 
do Szwajcarii został pierwszym rezydentem Kliniki Chirurgii Dziecięcej 
w Bernie, następnie od 1971 r. objął kierownictwo Kliniki Chirurgii Dzie-
cięcej w Kantonalnym Szpitalu Klinicznym w Lucernie.

Zajmuje się metodami leczenia wrodzonych niedrożności przełyku, jest 
autorem pionierskich prac dotyczących zaburzeń rozwojowych i  uner-
wienia odbytu i odbytnicy, aktywności motorycznej jelit oraz aktywności 
elektrycznej mięśni gładkich jelita grubego, zwłaszcza odbytu. Zajmuje się 
ponadto leczeniem chirurgicznym wad wrodzonych w obrębie układu mo-
czowego i chorób tego układu, chirurgią urazową, ortopedią i neurologią 
dziecięcą.

•
Alois Franz Schärli, in the years 1954–1957 studied basic subjects  

at Fribourg University, 1957–1960 clinical subjects at Bern University from 
which he graduated. Having worked for two years in the Clinic of Surgery 
at Bern University, he received doctor's degree in 1962. In 1970 qualified as 
assistant professor. In 1977 associate professor, in 1991 titular professor at 
Bern University. 

In 1961 started medical career at Institute of Pathology of Bern Univer-
sity, and by 1966 specialized in pediatric surgery at the Clinic of Pediatric 
Surgery. In the years 1967–1968 did complementary studies on surgery  
at University of Pittsburgh, Department of Surgery and Division of Pe-
diatric Surgery, Peter Bent Brigh am Hospital in Boston. After his return 
to Switzerland, he was the first resident at the Pediatric Surgery, Clinic in 
Bern. From 1971 Head of Pediatric Surgery, Lucerne Cantonal Hospital.

Alois Franz Schärli
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Alois Franz Schärli

Main fields of research: esophageal occlusion, surgical treatment of con-
genital diseases of urinary tract, trauma surgery, orthopedic surgery, and 
pediatric neurology. Author of pioneer papers on developmental and in-
nervation disorders of anus and rectum, intestinal motility and electrical 
activity of large intestinal smooth muscles, mainly anus. Professor specia-
lises in the surgical treatment of congenital anomalies and diseases of the 
urinary tract, traumatic surgery, orthopedics, and pediatric neurology.
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Waldemar Kozuschek studia ukończył w 1954 r. na Wydziale Lekar-
skim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Tytuł doktora medycyny uzyskał 
w 1964 r. we Wrocławiu na podstawie pracy z historii medycyny. W 1970 r. 
w  Śląskiej Akademii Medycznej w  Katowicach uzyskał stopień naukowy 
doktora habilitowanego. W 1971 r. nostryfikował dyplom lekarza na Wy-
dziale Medycznym Uniwersytetu w Bonn, otrzymał również venia legendi 
z zakresu chirurgii i nominację na docenta chirurgii. Stanowisko profeso-
ra nadzwyczajnego uzyskał w 1975 r. również na Uniwersytecie w Bonn, 
a w 1978 r. tytuł profesora zwyczajnego Uniwersytetu w Bochum. W latach 
1955–1966 pracował na Oddziale Chirurgicznym Szpitala im. Czerwia-
kowskiego we Wrocławiu, w  latach 1966–1970 był pracownikiem Kliniki 
Nefrologicznej i II Kliniki Chirurgicznej Akademii Medycznej we Wrocła-
wiu. W 1970 r. wyemigrował z Polski i podjął pracę jako zastępca dyrektora 
Kliniki Chirurgicznej Uniwersytetu w Bonn. W 1975 r. uzyskał stanowisko 
dyrektora Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus w Bochum.

Główne zainteresowania naukowe i  kliniczne obejmowały chirurgię 
trzustki i  wątroby, transplantologię, chirurgię naczyń i  traumatologię. 
Pierwsze prace na temat przeszczepiania narządów, dotyczące pionier-
skiego okresu w polskiej transplantologii, omawiały badania prowadzone 
w ośrodku wrocławskim w latach sześćdziesiątych XX w.

Piastował honorowe stanowiska w  gremiach niektórych wyższych 
uczelni w Polsce i w Niemczech. Był członkiem honorowym Académie Na-
tionale de Chirurgie (Francja), New York Academy of Sciences. Opubliko-
wał ponad 450 prac naukowych i wydał 18 książek.

Prof. Kozuschek został kilkakrotnie wyróżniony tytułami honorowymi, 
takimi jak doktor honoris causa Uniwersytetu w Nišu i tytułem Honorowe-
go Senatora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zmarł 10 sierpnia 2009 r. w Witten.

•
Waldemar Kozuschek, in 1954 graduated from Faculty of Medicine, 

Wroclaw Medical University. In 1964 received doctor's degree for the thesis 
on history of medicine. In 1970 qualified as assistant professor at Medical 
University of Silesia in Katowice. In 1971 his qualifications were recognised 
by University of Bonn, he obtained venia legendi in surgery and was nomi-
nated as surgery assistant professor. In 1975 associate professor at Univer-
sity of Bonn, in 1978 full professor at the University of Bochum. In the years 
1955–1966 worked at Surgery Department in Czerwiakowski Hospital in 
Wrocław, 1966–1970 worked at Nephrology Clinic and 2nd Surgery Clinic, 

Waldemar Kozuschek
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Waldemar Kozuschek

Wroclaw Medical University. In 1970 emigrated from Poland and served as 
associate director of Clinic of Surgery at University of Bonn. In 1975 Direc-
tor of Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus in Bochum.

Main field of research: pancreas and liver surgery, transplantology, vas-
cular surgery, and traumatology. The first papers on pioneer period of Pol-
ish transplantology were devoted to research carried out in Wrocław centre 
in the 1960s.

Professor Kozuschek held honorary positions at several Polish and Ger-
man universities. He was a member of several prominent scientific associa-
tions: Academie de Chirurgie de France and New York Academy of Scien-
ces. Author of about 450 publications and 18 textbooks. Among several 
distinctions and honors, professor received the title of doctor honoris causa  
at the University of Niš and became Honorary Sen ator of the University 
of Wrocław.

Died on August 10, 2009 in Witten.
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Józef Mądalski studia ukończył w  1928  r. na Wydziale Matematycz-
no-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W 1932  r. 
uzyskał stopień naukowy doktora. Habilitował się już po wojnie, w 1950 r., 
na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Profeso-
rem nadzwyczajnym został mianowany w 1953 r., a zwyczajnym w 1962 r. 
Po ukończeniu studiów w latach 1928–1932 pracował jako asystent w Za-
kładzie Systematyki i  Morfologii Roślin Uniwersytetu Jana Kazimierza, 
w 1932 r. uzyskał stanowisko adiunkta. Po wojnie, w 1946 r. rozpoczął pracę 
jako zastępca profesora na Wydziale Farmacji Uniwersytetu i Politechni-
ki Wrocławskiej. W 1950 r. został kierownikiem Katedry Botaniki Farma-
ceutycznej z Ogrodem Roślin Leczniczych na Wydziale Farmaceutycznym 
Akademii Medycznej we Wrocławiu. Pod koniec 1968 r. przeszedł na eme-
ryturę.

Tematem zainteresowań naukowych były zagadnienia z zakresu morfo-
logii, systematyki i paleobotaniki. 

Zmarł w 1995 r.

•
Józef Mądalski, doctor of philosophy. In 1928 graduated from Fac ulty 

of Natural Sciences and Mathematics at John Casimir Memorial University 
in Lviv. In 1932 received a degree of doctor of medicine. In 1950 qualified as 
assistant professor at Faculty of Natural Sciences, University of Wrocław. In 
1953 associate professor, in 1962 full professor. After graduation, in 1928–
1932 assistant at Plant Morphology and Taxonomy Department, John Ca-
simir Memorial University, where in 1932 became a lecturer. After the war, 
in 1946, assistant professor at Faculty of Pharmacy University of Wrocław 
and Wroclaw University of Science and Technology. In 1950 Head of De-
partment of Pharmaceutical Botany with the Garden of Medicinal Plants, 
Faculty of Pharmacy at Wroclaw Medical University. Retired in 1968.

Main field of research: plant morphology, taxonomy and palaeobotany.
Died in 1995.
 

Józef Mądalski
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Rüdiger Lorenz studia wyższe z  medycyny oraz filozofii i  psychiatrii 
odbywał w  latach 1951–1954 na Uniwersytecie w  Bonn, następnie w  la-
tach 1954–1956 na Uniwersytecie w Gottingen. W 1956 r. uzyskał doktorat 
z medycyny. W 1971 r. habilitował się, a w 1973 r. został profesorem neu-
rochirurgii w Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu w Gießen. Specjalizację 
z neurochirurgii uzyskał w 1967 r. na Uniwersytecie w Gießen, gdzie pra-
cował do 1979  r. W 1979  r. został powołany na kierownika Kliniki Neu-
rochirurgii Ogólnej w Centrum Neurologiczno-Neurochirurgicznym Uni-
wersytetu im. J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. Od 1987 r. był 
dyrektorem ww. centrum.

Badania dotyczyły intensywnej terapii u chorych leczonych neurochi-
rurgicznie, oceny zaburzeń wegetatywnych w  przypadkach ciężkich ura-
zów czaszkowo-mózgowych i powikłań pooperacyjnych. Do nowatorskich 
zalicza się publikacje na temat guzów mózgu, gruczolaków przysadki, wad 
naczyniowych wodogłowia.

Doktor honoris causa Uniwersytetu w  Saragossie. Odznaczony Krzy-
żem Zasługi I klasy Republiki Federalnej Niemiec.

Zmarł 31 stycznia 2000 r.

•
Rüdiger Lorenz, in the years 1951–1954 stud ied medicine, philoso-

phy and psychiatry at Bonn University, and in 1954–1956 at the University 
of Göttingen. In 1956 received a degree of doctor of medicine. In 1971 qu-
alified as assistant professor, in 1973 neurosurgery professor at the Neuro-
surgery Clinic, University of Gissen. In 1967 specialized in neurosurgery at 
University of Gissen where he worked till 1979. In 1979 Head of General 
Neurosurgery Clinic Centre for Neurology and Neurosurgery, Johann Wol-
fgang Goethe University in Frankfurt am Main. From 1987 Head of the 
Centre.

Main field of interest: intensive therapy in neurosurgical patients, assess-
ment of autonomic disorders in severe craniocerebral trauma and post-
operative complications. Author of innovative papers on cerebral tumour, 
hypophysial adenoma, and vascular disorders in hydrocephalus. 

Honoris causa doctor of Saragossa University. Holder of First Class Or-
der of Merit of the Federal Republic of Germany.

Died on January 31, 2000.

Rüdiger Lorenz
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Adam Dieter w  latach 1954–1956 studiował na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu w  Monachium, w  latach 1956–1959 na Wydziale Farmacji 
tego uniwersytetu, uzyskując dyplom farmaceuty. W  okresie 1959–1962 
kontynuował studia lekarskie zakończone egzaminem państwowym. 
W 1962 r. obronił doktorat z medycyny, a w 1967 r. doktorat z farmacji. Ha-
bilitację uzyskał w 1972 r., a od 1978 r. jest profesorem. Karierę zawodową 
rozpoczynał w 1964 r. od funkcji asystenta w Katedrze Higieny i Mikrobio-
logii Lekarskiej Instytutu Maxa von Pettenkofera. W 1969 r. został asysten-
tem w Klinice Pediatrycznej Uniwersytetu w Monachium. Od 1985 r. jest 
kierownikiem Zakładu Terapii Przeciwbakteryjnej i  Immunologii Zakaź-
nej. W latach 1993–1999 prorektor Uniwersytetu w Monachium.

Zakres badań naukowych obejmuje: farmakokinetykę, farmakodynami-
kę antybiotyków i  innych leków oraz badania interakcji organizmu czło-
wieka i  czynników infekcyjnych. Zajmuje się zakażeniami bakteryjnymi, 
wirusowymi i grzybiczymi.

•
Adam Dieter, in the years 1954–1965 studied at Faculty of Medicine, 

University of Munich, in 1956–1959 graduated from Faculty of Pharmacy. 
In the years 1959–1962 continued medical studies and successfully passed 
the national medical exam. In 1962 became doctor of medicine, in 1967 do-
ctor of pharmacology. In 1972 qualified as assistant professor, in 1978 as full 
professor. In 1964 assistant at Max von Pettenkofer Institute for Hygiene 
and Medical Microbiology. In 1969 assistant at Pediatric Clinic, University 
of Munich. In 1985 Head of Antibacterial Therapy and Infectious Immuno-
logy Department. In 1993–1999 Vice-Rector at the University of Munich.

Main field of research: pharmacokinetics, pharmacodynamics of an-
tibiotics and other drugs, interactions of human organism and infectious 
factors, bacterial, viral and fungal infections.Adam Dieter

PROMOWANY 6 PAŹDZIERNIKA 1998 ROKU
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Stanisław J. Konturek studia na Wydziale Lekarskim Akademii Me-
dycznej w Krakowie ukończył w 1955 r. W 1960 r. obronił pracę doktorską, 
a w 1963 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora nad-
zwyczajnego otrzymał w 1970 r., a zwyczajnego w 1972 r. Wykształcenie 
zawodowe uzupełniał podczas wielokrotnych wyjazdów do różnych uni-
wersytetów Ameryki Północnej i Europy Zachodniej. W latach 1954–1964 
pracował jako asystent w Instytucie Fizjologii Akademii Medycznej w Kra-
kowie. W latach 1967–1969 zajmował stanowisko docenta, a od 1969 r. kie-
rownika Instytutu Fizjologii Akademii Medycznej w Krakowie. Od 1989 r. 
pełnił funkcję prorektora ds. nauki Akademii Medycznej, następnie dzie-
kana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prorektora 
ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i przewodniczącego 
Konferencji Rektorów Akademii Medycznych w Polsce. Był prezesem Pol-
skiego Towarzystwa Fizjologicznego.

Kierunki badań naukowych są związane z rolą i mechanizmem działa-
nia hormonów przewodu pokarmowego, epidermalnego czynnika wzrostu 
i prostaglandyn oraz ich roli w gojeniu owrzodzeń żołądka i dwunastnicy. 
Zajmuje się ponadto mechanizmami cytoprotekcji w zapobieganiu owrzo-
dzeń oraz rolą cyklooksygenez i tlenku azotu w odniesieniu do gastropro-
tekcji i gojenia przewlekłych owrzodzeń. Jest członkiem rzeczywistym PAN 
i członkiem czynnym PAU.

Doktor honoris causa Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej 
w Białymstoku.

Jest autorem lub współautorem ponad 800 prac oryginalnych i przeglą-
dowych, w większości publikowanych w prestiżowych, głównie zagranicz-
nych czasopismach fizjologicznych i  gastroenterologicznych. Należy do 
najczęściej cytowanych badaczy w Polsce.

•
Stanisław J. Konturek, in 1955 graduated from Faculty of Medi cine at 

Medical Academy in Kraków. In 1960 received a degree of doctor of medi-
cine, in 1963 qualified as assistant professor. In 1970 associate professor, in 
1972 full professor. Finished complementary studies at universities in North 
America and Western Europe. In the years 1954–1964 assistant at Physiol-
ogy Institute, Medical Academy in Kraków. In the years 1967–1969 assistant 
professor, in 1969 Head of the Institute of Physiology at Medical Academy 
in Kraków. In 1989 Vice-Rector for Scientific Affairs at Medical Academy in 
Kraków, later Dean of Faculty of Medicine at Jagiellonian University and Vi-
ce-Rector for General Affairs, President of Council of Medical Academies, 
and President of Polish Physiological Society.

Stanisław J. Konturek
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Stanisław J. Konturek

Main field of research: role and activity of gastrointestinal hormones, 
epidermal growth factor, prostaglandins and their role in healing gastro-
intestinal ulceration, cytoprotective mechanisms in preventing ulceration, 
and the role of cyclooxygenase and nitrogen oxide in gastroprotection and 
healing chronic ulceration. 

Author and coauthor of over 800 original papers and reviews published 
in prestigious, mostly for eign, journals of physiology and gastroenterology 
with the highest number of citations in biomedical sciences in Poland.

Honoris causa doctor of Faculty of Medicine, Medical University  
of Białystok.

Ordinary member of the Polish Academy of Sciences, and an active 
member of Polish Academy of Arts and Sciences.



 199 

Andrzej Szczeklik w 1961 r. ukończył Akademię Medyczną w Krako-
wie. W 1966  r. obronił doktorat z medycyny, a  stopień doktora habilito-
wanego uzyskał w 1969 r. W 1979 r. w Akademii Medycznej w Krakowie 
otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a  od 1989  r. jest profesorem 
zwyczajnym. Wykształcenie zawodowe uzupełniał podczas wyjazdów 
zagranicznych do różnych ośrodków medycznych. W  latach 1964–1971 
pracował w Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej we Wro-
cławiu. W  latach 1990–1993 pełnił funkcję rektora Akademii Medycznej 
w Krakowie. W latach 1995–2002 był specjalistą krajowym ds. chorób we-
wnętrznych. Ostatnio był kierownikiem II Katedry Chorób Wewnętrznych 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Doktor honoris causa Akademii Medycznej w Warszawie, Śląskiej Aka-
demii Medycznej w Katowicach i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Główne zainteresowania badawcze: choroby serca i płuc, astma oskrze-
lowa, astma indukowana aspiryną, mediatory chemiczne w  chorobach 
układu krążenia i oddychania ze szczególnym uwzględnieniem eikozano-
idów, zawał serca, trombinogeneza.

Zmarł w 2012 r.

•
Andrzej Szczeklik, in 1961 graduated from Medical Academy in Kra-

ków. In 1966 received a  degree of doctor of medi cine, in 1969 qualified 
as assistant professor. In 1979 associate professor at Medical Academy in 
Kraków, in 1989 full professor. Finished complementary studies at foreign 
medical schools. In the years 1964–1971 worked at Clinic of Internal Me-
dicine, Wroclaw Medical University. In the years 1990–1993 Rector of Me-
dical Academy in Kraków. In 1995–2002 National Consultant for Internal 
Medicine. Recently, Head at Department of Internal Medicine at Jagiello-
nian University Medical College in Kraków. 

Honoris causa doctor of medical academies in Warszawa, Katowice and 
Łódź.

Main field of research: heart and lung diseases, bronchial asthma, aspi-
rin-induced asthma, chemical mediators in circulatory and respiratory sys-
tem, in particular eicosanoids, myocardial infarction, thrombinogenesis.

Died in 2012.

Andrzej Szczeklik
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Ryszard Badura uznany w  Polsce i  za granicą autorytet w  chirurgii 
weterynaryjnej, emerytowany profesor zwyczajny Akademii Rolniczej we 
Wrocławiu. W  latach 1969–1981 pełnił funkcje prodziekana i  dziekana 
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz prorektora i  rektora Akademii 
Rolniczej we Wrocławiu. Przewodniczył kolegium prorektorów, a później 
rektorów szkół wyższych Wrocławia, był członkiem Rady Głównej Nauki, 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. 
Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów, przewodniczącym Rady 
Programowej ds. Planów i Programów Studiów Weterynaryjnych przy Mi-
nistrze Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, a  także członkiem licz-
nych towarzystw naukowych.

Główne kierunki badawcze dotyczą ważnych zagadnień chirurgii, w du-
żej części są interdyscyplinarne i związane z chirurgią weterynaryjną, orto-
pedią, traumatologią, immunologią, biomechaniką i bioceramiką. Pierwsze 
badania z transplantologii dotyczyły wszczepień tkankowych jako metody 
stymulacji organizmu, późniejsze – transplantacji fragmentów śledziony 
i segmentów wątroby. Badania z zakresu anestezjologii stworzyły podstawy 
polskiej anestezjologii weterynaryjnej opartej na schemacie znieczulenia 
złożonego łącznie z farmakologicznym kładzeniem zwierząt. Badania nad 
biomateriałami przyczyniły się do opracowania wszczepów korundowych 
do rekonstrukcji stawów.

Doktor honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

•
Ryszard Badura, internationally renowned authority on veterinary 

surgery, professor emeritus of Agricultural University in Wrocław. In the 
years 1969–1981 Vice-Dean and Dean of the Faculty of Veterinary Medici-
ne and Vice-Rector and Rector of Agricultural University in Wrocław. The 
President of Vice-Rectors Council and later Pres ident of Wrocław Univer-
sities Council, member of Main Council for Science, High Education and 
Technology, Central Qualification Commission for Scientific Staff, Coun-
cil of Higher Education and Technology Programs for Veterinary Studies, 
member of many scientific societies.

Main field of research: interdisciplinary issues of surgery, veterinary sur-
gery, orthopedics, traumatology, immunology, biomechanics, and biocera-
mics. Early research in transplantology: tissue implantation as a method for 
organism stimulation, later: segments of spleen and liver transplantation. 
His research in anesthesiology, i.e., guidelines for compound anesthesia 
and putting animals to sleep by means of pharmacological agents, served 

Ryszard Badura
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as background for Polish veterinary anesthesiology. Biomaterials research 
led to corundum implant the development of for joint reconstruction.

Honoris causa doctor of Agricultural University in Wrocław.
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Shaul G. Massry urodził się 30 listopada 1930 r. Jest profesorem medy-
cyny, fizjologii i biofizyki. Kierownik Katedry Nefrologii Szkoły Medycznej 
Uniwersytetu Południowej Kalifornii w latach 1974–2000.

Profesor Massry opublikował ponad 600 prac naukowych, 111 roz-
działów w  podręcznikach i  32 podręczniki. Jest redaktorem czołowego 
światowego podręcznika nefrologii oraz redaktorem naczelnym dwóch 
czasopism: „American Journal of Nephrology” i „Mineral and Electrolyte 
Metabolism”.

Profesor Massry jest doktorem honoris causa 10 uniwersytetów, m.in. 
w Bolonii, Pradze, Marsylii oraz 4 polskich akademii medycznych (w Ka-
towicach, Poznaniu, Lublinie i  Gdańsku). Członek zagraniczny Polskiej 
Akademii Nauk, a także członek honorowy Belgijskiej Królewskiej Akade-
mii Medycyny i Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych. Profesor Mas-
sry pełnił funkcje przewodniczącego Narodowej Fundacji Chorób Nerek 
w  Stanach Zjednoczonych Ameryki, przewodniczącego Amerykańskiego 
Towarzystwa Biochemii Nerek, przewodniczącego Międzynarodowego 
Towarzystwa Żywienia i Metabolizmu w Chorobach Nerek oraz przewod-
niczącego Międzynarodowego Towarzystwa Historii Nefrologii.

Pod jego kierunkiem poszerzała wiedzę i wzbogacała doświadczenie ba-
dawcze liczna grupa stypendystów z Europy Środkowo-Wschodniej, szcze-
gólnie z Polski. W tym gronie znalazło się 2 współpracowników Akademii 
Medycznej we Wrocławiu. 

•
Shaul G. Massry, born on November 30, 1930. Professor of Medicine, 

Physiol ogy and Biophysics and Chief of Nephrology Division at the Univer-
sity of Southern California, School of Medicine in 1974–2000. 

Published over 600 scientific papers, 111 bookchapters and 32 books. 
Editor of the textbook on nephrology and editor-in-chief of two medical 
journals: ”American Journal of Nephrol ogy” and ”Mineral and Electrolyte 
Metabolism”.

Professor Massry received ten honorary doctorates from prestigious 
universities including universities in Bologna, Prague, Marseille, and from 
four Polish medical universities (Katowice, Poznań, Lublin, and Gdańsk). 
An honorary member of the Polish Academy of Sciences, the Russian Aca-
demy of Natural Sciences, and the Belgium Royal Academy of Medicine. 
Served as President of the National Kidney Foundation, President of the 
American Society of Renal Biochemistry, President of the International 
Society of Renal Nutrition and Metabolism, and President of the Interna-
tional Association for the History of Nephrologyy.

Shaul G. Massry
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Shaul G. Massry

Professor mentored fellows from Central and Eastern Europe, and par-
ticularly from Poland, who received their American training under his gu-
idance. Among them there were also colleagues from the Wroclaw Medical 
University.
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Henryk Ratajczak urodził się 30 września 1932 r. w Kadobnie w Polsce 
(obecnie Ukraina). Jest absolwentem (1957 r.) Wydziału Chemicznego Po-
litechniki Wrocławskiej. Doktoryzował się (1963 r.) i habilitował (1969 r.) 
w Zakładzie Chemii Fizycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł profe-
sora nadzwyczajnego uzyskał w 1975 r., a stanowisko profesora zwyczajne-
go w 1992 r. 

W latach 1996–2004 pełnił funkcję dyrektora Stacji Naukowej PAN 
w  Paryżu. W  latach 1982–1984 piastował urząd rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 

Jest członkiem rzeczywistym PAN, członkiem Europejskiej Akademii 
Nauk, Sztuki i  Literatury (Paryż), Indyjskiej Akademii Nauk, Białoru-
skiej Akademii Technicznej oraz Akademii Europejskiej (Londyn), a także 
członkiem i redaktorem komitetów redakcyjnych wielu czasopism polskich 
i zagranicznych.

Autor lub współautor ponad 260 prac naukowych opublikowanych 
w większości w renomowanych czasopismach zagranicznych. Wypromo-
wał 14 doktorów, z których sześciu uzyskało tytuły profesorskie.

Zainteresowania naukowe obejmują badania właściwości struktury i dy-
namiki układów molekularnych i faz skondensowanych, przede wszyskim 
poznania roli oddziaływań międzycząsteczkowych w determinowaniu ich 
właściwości statycznych i dynamicznych. 

•
Henryk Ratajczak, born on September 30, 1932 in Kodobna, Po-

land (now Ukraine). In 1957 graduated from the Chemistry Department 
of Wroclaw Technical University. He obtained his doctor's degree in 1963 
and qualified as assistant professor in 1969 in Physical Chemistry Depart-
ment at the University of Wrocław. He was nominated associate professor 
in the field of chemistry in 1975, and full professor in 1992. 

In the years 1996–2004 President of the Polish Academy of Sciences 
in Paris. In 1982–1984 Rector of the University of Wrocław.

Member of the Polish Academy of Sciences, European Academy of Science, 
Art and Literature (Paris), Indian Academy of Sciences, Byelorussian Technical 
Academy, and European Academy (London). An editor and member of edito-
rial boards in many Polish and foreign scientific journals.

Author and coauthor of over 260 scientific papers published in the ma-
jority of renowned foreign journals. Conferred 14 successful doctoral de-
grees, out of which 6 were entitled to the professor title. 

Henryk Ratajczak
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His scientific interests include research on the properties of the struc-
ture and dynamics of molecular systems and condensed phases as well as 
the description of the role of intermolecular interactions in determination 
of their static and dynamic properties. 
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Nikolaus Blin – kierownik Katedry Badań Molekularnych Instytutu 
Antropologii i  Genetyki Człowieka Uniwersytetu w  Tybindze w  Niem-
czech. Jest uznanym w świecie autorytetem w dziedzinie biologii moleku-
larnej. Jako pierwszy scharakteryzował geny rRNA ssaków. Prace te stały się 
podstawą do opracowania metod uznanych dzisiaj za standardowe techniki 
postępowania w biologii molekularnej.

Profesor jest członkiem międzynarodowego zespołu do prac nad mapo-
waniem chromosomu 22. Badania te przyczyniły się do opracowania pierw-
szej w świecie pełnej „mapy chromosomu” ludzkiego. W wyniku prac nad 
markerami genetycznymi nowotworów przewodu pokarmowego zespół 
kierowany przez prof. N. Blina jako pierwszy w świecie określił geny pepty-
dów trefoliowych i ich wzór ekspresji w tych nowotworach.

Profesor jest członkiem komitetów redakcyjnych takich czasopism, jak: 
„Oncology Reports” i „International Journal of Molecular Medicine”. Wie-
lokrotnie był recenzentem prac publikowanych w prestiżowych czasopis-
mach międzynarodowych.

Profesor Nikolaus Blin jest zaangażowany w życie naukowe Akademii 
Medycznej we Wrocławiu. Kilkakrotnie organizował kursy genetyki mo-
lekularnej we Wrocławiu. Był członkiem Rady Programowej czasopisma 
naukowego „Advances in Clinical and Experimental Medicine”. Dzięki sta-
raniom profesora została podpisana umowa dwustronna na lata 1999–2001 
w  ramach Programu Socrates/Erasmus między Akademią Medyczną we 
Wrocławiu a Uniwersytetem w Tybindze.

•
Nikolaus Blin – Professor and Head of Molecular Genetics at the De-

partment of Anthropology and Human Genetics at the Eberhard Karls Uni-
versity in Tubingen, Germany, where he serves as a member of the Faculty  
of Medicine and the Faculty of Biology.

Professor has been in the forefront of research in the field of molecular 
genetics of invertebrates and vertebrates since the early 1970s. He was the 
first to characterize mammalian rRNA genes and developed a general me-
thodology for DNA isolation, which entered many laboratory manuals. He 
is a founding member of an international research group, which characte-
rized human chromosome 22. His research led to the mapping of numer-
ous genes and polymorphic sites. Professor pioneered in applying bacterial 
artificial chromosomes (BAC) to develop an integrated map of 22q13 with 
a pool of diagnostically relevant markers. This and other data allowed him 
to construct the first complete DNA sequence database of a human chro-
mosome at the end of 2000. 

Nikolaus Blin
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His research group was instrumental in investigating genetic markers 
in the digestive tract tumors, which led to the development of  a genetic 
map and characterization of trefoil peptide genes. The analysis of tissue-
-specific expression of trefoil peptide genes and studies of corresponding 
cellular regulatory factors resulted in the elucidation of intricate control 
mechanisms.

In 1993 professor was appointed to the editorial board of “Oncology 
Reports”. He also served in the editorial boards of “International Journal 
of Molecular Medicine”, “Advances in Clinical and Experimental Medicine”, 
and “Journal of Applied Genetics”. He served as a reviewer for numerous 
international journals and several scientific organizations.

Professor was involved in various scientific activities of the Wroclaw 
Medical University. His first visit to Wrocław dates back to 1988 and his 
formal scientific collaboration with the University started in 1994. In the 
years 1999–2001, professor contributed to the Socrates/Erasmus bilate-
ral program of cooperation between Wroclaw Medical University and the 
Eberhard Karls University and organized in Wrocław courses in molecular 
genetics.
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Wanda Dobryszycka ukończyła studia na Wydziale Farmaceutycz-
nym Akademii Medycznej w Poznaniu w 1952 r., uzyskując dyplom ma-
gistra farmacji. Po ukończeniu studiów pracowała przez rok w Zakładzie 
Chemii Organicznej Akademii Medycznej w Poznaniu jako asystent.

W październiku 1953 r. przeniosła się do Wrocławia do Zakładu Chemii 
Fizjologicznej Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej.

W 1960 r. rozpoczęła pracę w Zakładzie Chemii Fizjologicznej Wydzia-
łu Farmacji. W tym też roku uzyskała stopień doktora nauk farmaceutycz-
nych na podstawie pracy pt. „Białka moczu prawidłowego”.

W 1962 r. pracowała w Laboratorium Chemii Biologicznej Uniwersyte-
tu w Paryżu jako stypendystka MZiOS pod kierunkiem prof. M. F. Jayle’a, 
odkrywcy haptoglobiny.

Po powrocie z Francji w 1963 r. została kierownikiem Międzywydzia-
łowego Ośrodka Naukowo-Badawczego Akademii Medycznej we Wrocła-
wiu. W tym czasie prowadziła badania kinetyczne nad jodowaniem tyro-
zyny i  wpływem na aktywność peroksydazową kompleksu haptoglobiny 
z hemoglobiną. W 1965 r. obroniła rozprawę habilitacyjną pt. „Badania nad 
niektórymi właściwościami fizykochemicznymi i biologicznymi haptoglo-
biny surowicy krwi” i w 1966 r. uzyskała etat docenta.

Rozpoczęła wówczas badania nad wpływem modyfikacji cząsteczki 
haptoglobiny na jej właściwości fizykochemiczne i  biologiczne. Pierwsze 
zastosowane modyfikacje polegały na rozdzieleniu łańcuchów alfa i  beta 
haptoglobiny przez reduktywne rozszczepienie wiązań disiarczkowych lub 
sulfitolizę albo na degradacji cząsteczki na szereg glikopeptydów przez tra-
wienie trypsyną.

W latach 1966–1968 prof. Dobryszycka przebywała w Chicago, gdzie 
pracowała w  Hektoen Institute for Medical Research, w  ramach stypen-
dium z US National Health Service. Kontynuowała tam prace nad metabo-
lizmem haptoglobiny u ludzi i zwierząt, znakując haptoglobinę in vitro 125I 
lub wcielając do niej in vivo 14C-glukozaminę i 35S-metioninę.

W 1968  r. została mianowana kierownikiem Katedry i  Zakładu Bio-
chemii Farmaceutycznej (wówczas Katedra i  Zakład Chemii Fizjologicz-
nej) Akademii Medycznej we Wrocławiu. Tytuł profesora nadzwyczajnego 
nauk farmaceutycznych uzyskała w 1972 r., a zwyczajnego w 1978 r. 

Główna tematyka badawcza zespołu kierowanego przez profesor Do-
bryszycką to identyfikacja obszarów aktywnych w cząsteczce haptoglobiny, 
w których następuje wiązanie hemoglobiny, przeciwciał, lektyn roślinnych 
i zwierzęcych (receptory wątrobowe).

Zespołowe prace nad haptoglobiną (zależność struktury i funkcji, zna-
czenie w  diagnostyce klinicznej) otrzymały wiele nagród: w  latach 1979 
i 1985 nagrodę I stopnia Sekretarza Naukowego PAN oraz nagrodę II stop-
nia (1980 r.) i I stopnia (1983 r.) MZiOS.

Wanda Dobryszycka
PROMOWANA 8 GRUDNIA 2000 ROKU

PROMOTOR: MARIA WARWAS
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In 1960 worked at Biological Chemistry Laboratory, Paris University as 
a scholarship fellow under supervision of professor M. F. Jayle, the discove-
rer of haptoglobin.

Having returned from France in 1963 professor headed Scientific and 
Re search Centre at Wroclaw Medical University studying kinetics of tirosi-
ne and the influence on peroxidative activity of haptoglobin and hemoglo-
bin complex. In 1965 qualified as assistant professor for the thesis entitled 
“Studies on Some Physico-chemical and Biological Features of Blood Se-
rum Haptoglobin” and in 1966 became assistant professor.

Studied the influence of haptoglobin modification on its physico-chem ical 
and biological features. The first modifications: separation of alpha and beta 
chains in haptoglobin by reductive splitting of disulphide bonding or sulphi-
tolysis, or particle degeneration into glycopeptides by trypsin digestion.

In the years 1966–1968 worked at Hektoen Institute for Medical Re-
search in Chicago as US National Health Service as scholarship fellow. 
Continued research on haptoglobin metabolism in humans and animals.

In 1968 Head of Pharmaceutical Biochemistry Department (at that time 
Physiological Chemistry Department) at Wroclaw Medical University. 
In 1972 became associate professor of pharmaceutics, full professor in 1978. 

Main field of research: active regions identification in haptoglobin par-
ticle where bonding of hemoglobin, antibodies, plant and animal lectin ta-
kes place (liv er receptors).

Collaborative research on haptoglobin (structure and function, role in 
clinical diagnostics) received many awards: in 1979 and 1985 1st Class Scien-
tific Secretary of the Polish Academy of Sciences Award, 2nd Class Award  
(1980) and 1st Class Award  (1983) bestowed by the Minister of Health.

Took part in collaborative research on ecology with Wroclaw Medical 
University, Wroclaw Technical University and Wroclaw University of Agri-
culture, which studied the influence of pollution on metabolism in adults 
and children from Legnica and Głogów and tested animals poisoned with 
Pb, Cu, Zn, Cd. The results of the studies were published and allowed deve-
lopment of biochemical test for microintoxication imaging and prevention 
guidelines.

Since 1968, for two terms of office, professor served as Vice-Dean of Fa-
culty of Pharmacy at Wroclaw Medical University and established Depart-
ment of Analytical Chemistry. Developed lectures and practical activities 
for students of pharmacy and analytical chemistry.

For 40 years member of Polish Biochemical Society and member of Po-
lish Laboratory Diagnostics Society (in 1992 – honorary member). Active 
member of Revision Commission. 

Wanda Dobryszycka

Profesor Dobryszycka uczestniczyła również w  pracach związanych 
z ochroną środowiska w ramach zespołu Akademii Medycznej, Politechni-
ki Wrocławskiej i Akademii Rolniczej. Badano wpływ zanieczyszczeń śro-
dowiska naturalnego na metabolizm ludzi dorosłych i dzieci, mieszkańców 
Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego i zwierząt doświadczalnych 
poddanych podostremu lub długotrwałemu zatruciu minimalnymi ilościa-
mi Pb, Cu, Zn i Cd. Badania te zaowocowały licznymi publikacjami nauko-
wymi i pozwoliły na opracowanie zestawu testów biochemicznych obrazu-
jących mikrointoksykację i wskazań profilaktycznych.

Od 1968 r. przez dwie kadencje była prodziekanem Wydziału Farma-
ceutycznego, uczestnicząc w  utworzeniu Oddziału Analityki Medycznej. 
Opracowała program wykładów i  ćwiczeń z  biochemii dla studentów 
III roku farmacji oraz II roku analityki medycznej.

Aktywnie uczestniczyła w pracach towarzystw naukowych. Jest członkiem 
Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz Polskiego Towarzystwa Dia-
gnostyki Laboratoryjnej. W 1992 r. wyróżniono ją członkostwem honorowym. 

W latach 1976–1979 prof. W. Dobryszycka była wiceprezydentem Sek-
cji Analizy Klinicznej Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP), 
a w latach 1970–1979 przedstawicielem Polski w Międzynarodowej Fede-
racji Chemii Klinicznej (IFCC).

Profesor Dobryszycka jest autorką 233 prac eksperymentalnych (łącznie 
z komunikatami prezentowanymi na zjazdach międzynarodowych), ponad 20 
prac poglądowych i licznych recenzji, sprawozdań i komunikatów zjazdowych.

Profesor Dobryszycka została wyróżniona wielokrotnie nagrodami za 
prace naukowe i organizacyjne przez Rektora AM, uhonorowana Srebrnym 
i  Złotym Krzyżem Zasługi, tytułem honorowym: Zasłużony Nauczyciel 
PRL, Medalem 40-lecia PRL oraz medalami wydziału i uczelni.

•
Wanda Dobryszycka, doctor of pharmaceutics. In 1952 graduated from 

Faculty of Pharmacy at Poznan University of Medical Sciences and obtained 
a Master of Pharmacy degree. For one year after graduation assistant in Or-
ganic Chemistry Department at Poznan University of Medical Sciences.

In October 1953 moved to Physiological Chemistry Department Faculty 
of Medicine, Wroclaw Medical University.

In 1960 worked at Physiological Chemistry Department at Faculty 
of Pharmacy, Wroclaw Medical University and obtained a degree of Doctor 
of Pharmaceutics for the thesis entitled “Proteins in Normal Urine”.
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Wanda Dobryszycka

In the years 1976–1979 Vice-President of Clinical Analysis Section  
in International Pharmaceutical Federation (FIP), 1970–1979 Polish repre-
sentative in International Federation of Clinical Chemistry.

Author of 233 experimental papers (including international congress 
short communications), over 20 reviews, opinions and statements.

Holder of many awards bestowed by Rector of Wroclaw Medical Univer-
sity, Silver and Golden Cross of Merit, honorary title: “Meritorious Educator 
of the People’s Republic of Poland”, 40th Anniversary of the People’s Republic 
of Poland, and the madals awarded by Wroclaw Medical University.
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Ulrich R. Müller jest profesorem na Wydziale Medycznym Uniwersy-
tetu w Bernie w Szwajcarii. Pełnił funkcję kierownika Kliniki Chorób We-
wnętrznych w Zieglerspital. Przeszedł na emeryturę w 2007 r. Obecnie jest 
konsultantem ds. alergologii w Zieglerspital.

Należy do grona czołowych światowych specjalistów w alergologii. Pro-
wadził pionierskie badania nad skutecznością i  mechanizmami swoistej 
immunoterapii alergenowej, które pozwoliły na szerokie kliniczne zasto-
-sowanie oraz poprawienie skuteczności tej formy leczenia. Badania te sta-
ły się podstawą do wypracowania metod leczenia, które są obecnie uzna-
wane za standardowe postępowanie w leczeniu chorób alergicznych.

Profesor Müller jako jeden z pierwszych na świecie uzyskał rekombino-
wane alergeny jadów owadów oraz prowadził badania nad zastosowaniem 
w  diagnostyce i  terapii chorób alergicznych immunogennych peptydów 
i alergenów rekombinowanych uzyskanych za pomocą metod biologii mo-
lekularnej. Badania te są obecnie dla wielu grup badawczych podstawą do 
opracowania nowych strategii terapeutycznych z  zakresu immunoterapii 
swoistej i wytwarzania tolerancji na antygeny zewnątrzpochodne.

Członek Collegium Internationale Allergologicum, które jest najbar-
dziej wpływowym i opiniotwórczym kolegium w środowisku alergologów. 
Przez wiele lat przewodniczył Komitetowi ds. Alergii na Jad Owadów Eu-
ropejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej, co zaowocowało 
opracowaniem po raz pierwszy europejskich i światowych standardów w tej 
dziedzinie. Jest także przedstawicielem Szwajcarii w Europejskim Komite-
cie Lekarzy Specjalistów (Union Europeenne des Medecins Specialistes).

Profesor Ulrich Müller jest dobrze znany w środowisku naszej Uczelni dzię-
ki prowadzonej od wielu lat współpracy, która umożliwiła szkolenie polskich 
lekarzy w Szwajcarii oraz realizowanie wspólnych projektów badawczych.

•
Ulrich R. Müller professor at Medical Fac ulty, University of Berne, 

Switzerland. Served as Director of Medical Department at Zieglerspital 
Berne. Retired in 2007. Currently acts as a consultant for allergy at Ziegler 
hospital in Berne.

He is the leading international specialist in the field of allergy and cli-
nical immunology. His studies on the efficacy and mechanisms of allergen 
specific immunotherapy enabled wide clinical application of this method 
of  treatment. In addition, they created a platform to design and develop 
new therapeutic strategies, which are now considered the standard treat-
ment of allergic diseases.

Ulrich R. Müller
PROMOWANY 2 PAŹDZIERNIKA 2001 ROKU

PROMOTOR: JÓZEF MAŁOLEPSZY
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Professor Müller was one of the first to obtain recombinant bee venom 
allergens and applied them in the diagnostics and treatment of allergic dis-
eases. These fundamental studies opened a new field in the efforts to achie-
ve clinical tolerance to extrinsic antigens.

Professor is a  member of Collegium Internationale Allergologicum, 
which is the most opinion-forming international organization in the field 
of allergy and clinical immunology. For many years Chairman in the Com-
mittee for Insect Sting Allergy of the European Academy of Allergy, and 
Clinical Immunology and it was due to his efforts that first European and 
WHO guidelines appeared in this field. Professor Müller represents Swit-
zerland in the European Committee of Medical Specialists.

Professor is well known at Wroclaw Medical University and thanks to 
his efforts very successful links were established between Polish and Swiss 
institutions, which enabled Polish specialists to train in Switrzerland and 
perform joint research projects.
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Rainer Rienmüller urodził się w 1942 r. w Pradze. Studiował w Niem-
czech. Jest uznanym w świecie autorytetem w dziedzinie nowoczesnej rent-
genodiagnostyki chorób serca i płuc. Pełnił obowiązki dyrektora Instytutu 
Radiologii Uniwersytetu im. Karola Franciszka w Grazu.

Wyniki prac z  wykorzystaniem nowoczesnych metod obrazowania 
przyczyniły się do standaryzacji badań serca, kwalifikacji chorych do za-
biegów operacyjnych oraz monitorowania leczenia.

Profesor prowadzi też prace eksperymentalne i kliniczne z pulmonolo-
gii. Jego nowatorskie metody optymalizacji badań płuc w HRCT uzyskały 
kilka patentów.

Na dorobek naukowy Profesora składają się ponad 103 oryginalne prace 
naukowe, 53 doniesienia oraz 41 rozdziałów w monografiach i podręczni-
kach lekarskich. Za osiągnięcia naukowe został uhonorowany 7 medalami 
i odznaczeniami międzynarodowymi.

Prowadzi ożywioną współpracę naukową z uniwersytetami w Europie 
i  Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wygłosił 448 referatów w  towarzy-
stwach naukowych obu półkul świata. Wyrazem uznania jego działalności 
jest członkostwo honorowe siedmiu Towarzystw Radiologicznych w kra-
jach Europy, między innymi Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiolo-
gicznego.

Szczególne więzi naukowe łączą profesora Rienmüllera ze środowiskiem 
radiologów wrocławskich. Jest jednym z założycieli Polsko-Niemieckiego 
Towarzystwa Radiologicznego i wiceprzewodniczącym zarządu ze strony 
niemieckiej. Swoje osiągnięcia naukowe prezentuje na odbywających się 
corocznie sympozjach towarzystwa.

Ważnym polem jego działalności jest dydaktyka. Organizator kursów 
dokształcających dla radiologów Europy Środkowej i Wschodniej w ramach 
programu TEMPUS. Zyskał autorytet i wielką sympatię radiologów polskich. 

•
Rainer Rienmüller, born in 1942, in Prague. Studied in Germany. 

World-recognized authority on modern roentgen diagnostics of heart and 
lung disorders and Head of the Radiology Institute at the Karl Franz Uni-
veristy in Graz.

The results of professor Rienmüller’s work, in which he applied modern 
screening methods, have contributed to standardization of cardiac diagno-
sis, precise selection of patients for surgery, and treatment monitoring. 
Professor carries out experimental and clinical work in pulmonary medi-

Rainer Rienmüller
PROMOWANY 9 MARCA 2001 ROKU

PROMOTOR: ZDZISŁAWA BEM
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cine. He has received several patents for his innovative methods of optimi-
zing lung tests in HRCT.

His scientific output comprises 103 original research papers, 53 scien-
tific reports, and 41 chapters in monographs and medical text books. He 
was awarded seven medals and international distinctions for his scientific 
achievements.

Professor cooperates in the field of science with universities in Europe 
and the United States. He has given 448 lectures to scientific societies all 
over the world. In recognition of his achievements, honorary memberships 
in seven radiological societies in Europe, including the Polish Medical So-
ciety of Radiology, were bestowed upon him.

Professor Rienmüller is closely connected with the millieu of Wrocław 
radiologists, one of the founders of the Polish-German Radiological Socie-
ty, and Vice-president of the board on behalf of the German side, presen-
ting his scientific achievements at the Society’s annual symposium.

Another significant field of his activity is teaching. Within the TEMPUS 
program he arranges postgraduate courses for radiologists from Central 
and Eastern Europe.

He is greatly respected and appreciated by Polish radiologists.
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Antoni Gabryelewicz urodził się 16 lipca 1928 r. na Białostocczyźnie. 
Dyplom lekarza uzyskał w 1952 r. na Akademii Medycznej w Łodzi, stopień 
naukowy doktora nauk medycznych w Akademii Medycznej w Białymsto-
ku w  1961  r., doktora habilitowanego w  1968  r. Tytuł profesora otrzymał 
w 1976 r.

Od 1952 r. pracował w Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Me-
dycznej w  Białymstoku na etacie klinicznym. W  latach 1970–1998 pełnił 
funkcję kierownika Kliniki Gastroenterologii.

Zorganizował Klinikę, zadbał o wyposażenie w nowoczesny sprzęt en-
doskopowy, skupił wokół siebie grono utalentowanych, młodych pracowni-
ków, którzy uzyskali stopnie i tytuły naukowe. Skutecznie rozwijał pankre-
atologię doświadczalną.

Po uzyskaniu tytułu naukowego profesora odbył wiele kursów szkole-
niowych, m.in.: roczny pobyt naukowy w New York Blood Center oraz jako 
visiting professor w klinicznych ośrodkach w: Helsinkach, Kanadzie, USA, 
Republice Federalnej Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Japonii.

Główne zainteresowania naukowe profesora koncentrowały się wokół 
pankreatologii klinicznej i ostrego doświadczalnego zapalenia trzustki, za-
burzeń hemostazy w zapaleniu trzustki, farmakologii klinicznej i endosko-
pii przewodu pokarmowego.

Profesor A. Gabryelewicz jest doktorem honoris causa Akademii Me-
dycznej w Białymstoku i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Jest autorem bądź współautorem ponad 270 publikacji, które ukaza-
ły się w  czasopismach krajowych i  zagranicznych. Jest współredaktorem 
podręcznika „Choroby trzustki” oraz autorem kilku rozdziałów w innych 
podręcznikach. Należał do komitetów redakcyjnych kilku czasopism na-
ukowych krajowych i zagranicznych.

Członek Zarządu Głównego Międzynarodowego Towarzystwa Pankre-
atologów oraz kilku krajowych towarzystw naukowych, przewodniczący 
Komisji Gastroenterologii i Hepatologii Polskiej Akademii Nauk.

W latach 1985–1991 był prezesem Polskiego Towarzystwa Gastroen-
terologii, przez wiele lat przewodniczył Oddziałowi Białostockiego Towa-
rzystwa Gastroenterologii. W latach 1974–1981 dziekan Wydziału Lekar-
skiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Przez kilka kadencji członek 
senatu tej uczelni.

Z inicjatywy Profesora powstała Robocza Grupa Trzustkowa Polskiego 
Towarzystwa Gastroenterologii, w  pracy której biorą udział wybitni pan-
kreatolodzy krajowi i zagraniczni. Nawiązał znaczącą merytorycznie współ-
pracę z gastrologami z Belgii, Finlandii, Czechosłowacji, Niemiec i Japonii.

Profesor Gabryelewicz był członkiem honorowym: Polskiego Towa-
rzystwa Gastroenterologii, Czechosłowackiego Towarzystwa Medycznego 

Antoni Gabryelewicz
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Medical University of Białystok. Member of University Senate for sev eral 
terms of office.

Professor created Pancreas Work Group of the Polish Association  
of Gastroenterology, which gathers renowned Polish and foreign pancre-
atologists. He began an important cooperation with gastrologists from Bel-
gium, Finland, Czech Republic, Germany, and Japan.

Recipient of an honorary doctorate from Medical University of Biały-
stok and Medical University of Lodz.

Honorary member of Polish Association of Gastroenterology, J. E. Pur-
kyne Slovak and Bohemo-Slovak Association, and a corresponding mem-
ber of General German Association of Gastroenterology.

He promoted 23 Ph.D. recipients; nine members of his team have quali-
fied as associate professors.

Holder of the 1st Class Minister of Health and Rector Rector Awards, 
but professor appreciated the most Award for his “Perfect Work in Medical 
Service” and State Education Medal.

Died in 2010. 

Antoni Gabryelewicz

im. J. E. Purkiniego oraz członkiem korespondentem Ogólnoniemieckiego 
Towarzystwa Gastroenterologii.

Promotor 23 rozpraw na stopień doktora nauk medycznych, opiekun 
9 habilitacji.

Za prace naukowe profesor Gabryelewicz i jego zespół był wielokrotnie 
wyróżniany nagrodami naukowymi I  stopnia ministra zdrowia i  Rektora 
AM. Spośród wielu odznaczeń profesor najbardziej cenił odznakę „Za wzo-
rową pracę w służbie zdrowia” i Medal Edukacji Narodowej.

Zmarł w 2010 r.

•
Antoni Gabryelewicz, born on July 16, 1928 in Białystok Voivodeship. 

In 1952 obtained a  degree of general practitioner at Medical University 
of Lodz. Obtained a doctor's degree at Medical University of Białystok in 
1961, qualified as assistant professor in 1968, professor in 1976.

Since 1952 worked as clinician at Internal Medicine Department, Medi-
cal University of Białystok. In 1970–1998 Head of Clinic of Gastroentero-
logy at Medical University of Białystok.

Professor Gabryelewicz organised the clinic, provided modern equip-
ment for endoscopy, gathered many talented, young workers who obtained 
scientific degrees. He effectively developed experimental pancreatology.

Having obtained a title of professor, he completed complementary stu-
dies at New York Blood Center and was a visiting professor in clinical cen-
tres in Helsinki, Canada, USA, Federal Republic of Germany, France, Great 
Brit ain, and Japan.

Main fields of research: clinical pancreatology, acute experimental pan-
creatitis, homeostasis disorders in pancreatitis, clinical pharmacology, and 
gastroendoscopy.

Author and coauthor of over 270 scientific papers published in Polish 
and foreign journals. Coauthor of “Diseases of Pancreas” textbook and au-
thor of several chapters in other textbooks. Member of editorial boards  
of several Polish and foreign journals. 

Member of International Association of Pancreatologists, member  
of several Pol ish scientific associations, the President of Gastroenterology 
and Hepatology Committee at the Polish Academy of Sciences.

In the years 1985–1991 President of Polish Association of Gastroente-
rology, for many years President of Białystok Section Association of Ga-
stroenterology. In the years 1974–1981 Dean of the Faculty of Medicine at 
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Theodor Hellbrügge – profesor zwyczajny Uniwersytetu Ludwika 
Maksymiliana w Monachium (LMU), były pierwszy kierownik Katedry Pe-
diatrii Społecznej z równoimiennym Instytutem, urodził się w 1919 r. w Do-
rtmundzie. Studiował medycynę w  Monastyrze i  Monachium. W  LMU 
przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej.

Koryfeusz pediatrii społecznej. Twórca Monachijskiej Funkcjonalnej Dia-
gnostyki Rozwojowej Dzieci. Na jej bazie rozwinął własną koncepcję „rehabi-
litacji rozwojowej”, tzn. wczesnej diagnostyki, wczesnej wielodyscyplinarnej 
terapii i wczesnej integracji społecznej dzieci wielo- i różnorako niepełno-
sprawnych, aby ustrzec je przed trwałym kalectwem bądź je zminimalizować. 
Zrealizował ją przez zbudowanie renomowanego Kinderzentrum München, 
z pomocą założonego przez siebie stowarzyszenia użyteczności publicznej 
„Aktion Sonnenschein”. Na jego wzór powstała w Niemczech i poza ich gra-
nicami sieć 200 placówek, w tym także w Polsce (Kraków, Wrocław, Zabrze). 
Profesor Hellbrügge jest również „ojcem” pedagogiki leczniczej opartej na 
elementach koncepcji E. Séguina i M. Montessori.

Dorobek naukowy liczy ponad 1100 różnojęzycznych publikacji w czaso-
pismach, podręcznikach, w tym w ponad 60 wydawnictwach książkowych, 
których profesor był autorem i/lub redaktorem. Promotor 64 doktoratów. 

Świat wysoko docenił osiągnięcia i zasługi Theodora Hellbrügge. Jego wro-
cławski doktorat honoris causa jest dwunastym. Liczba innych godności, od-
znaczeń oraz wyróżnień, którymi został uhonorowany jest znacznie większa.

Zmarł w 2014 r.

•
Theodor Hellbrügge, born in 1919 in Dortmund. Emeritus professor at 

Ludwig Maximilian Uniwersity (LMU) in Munich, former Head of Depart-
ment of Social Pediatrics at the same name Institute. He studied medicine 
in Münster and Munich. At LMU he went through all stages of his acade-
mic career. 

An outstanding person in social pediatrics. The creator of chronobio-
logical and ethological Munich Functional Developmental Diagnostics in 
children aged 0–5 years (translated into 30 languages). On this basis, he 
developed his own conception of “developmental rehabilitation”, i.e., ear-
ly diagnostics, early multidisciplinary therapy, and early social integration 
of handicapped children in order to protect them against lasting invalidism 
or minimise its risk. He brought this into practice establishing the renow-
ned Kinderzentrum München with the participation of his own association 
“Aktion Sonnenschein”. On its model, a  network of 200 institutions was 

Theodor Hellbrügge
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Theodor Hellbrügge

established in Germany and abroad, including Poland (Kraków, Wrocław, 
Zabrze). Professor Hellbrügge is the father of therapeutic pedagogy based 
on elements of E. Seguin’s and Maria Montessori’s conceptions.

His scientific output comprises over 1100 publications in various lan-
guages pubished in periodicals, manuals, including over 60 books which he 
authored and/or coauthored. Promotor of 64 doctoral theses. 

The world appreciated his achievements and merits: his honorary do-
ctorate from the Wroclaw Medical University is his twelfth honorary do-
ctorate in turn. The list of his other honours, distinctions and awards was 
much longer.

Died in 2014.
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Tadeusz Popiela – kierownik I Katedry Chirurgii Ogólnej i Kliniki Chi-
rurgii Gastroenterologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w latach 1975–2003, rektor Akademii Medycznej w Krakowie w la-
tach 1972–1981, przewodniczący Stałej Rektorskiej Komisji ds. Klinicznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1993  r., przewodniczący Zespołu Nauk 
Medycznych Komitetu Badań Naukowych od 1991 r., przewodniczący Rady 
Naukowej Polskiej Unii Onkologii od 2001 r., członek Rady Naukowej przy 
Ministrze Zdrowia od 2001 r.

W pracy naukowej koncentruje się głównie na badaniach dotyczących 
etiopatogenezy i  leczenia chirurgicznego chorób przewodu pokarmowe-
go, wątroby, trzustki i transplantologii. W piśmiennictwie polskim i świa-
towym jest cytowany jako: autor oryginalnych metod oceny biochemicz-
nej skuteczności leczenia operacyjnego choroby wrzodowej dwunastnicy 
i  żołądka; autor klasyfikacji i  pierwszego opisu zmian morfologicznych 
w błonie śluzowej u chorych w przebiegu zapalenia dróg żółciowych w ob-
razie cholangioskopowym; autor oryginalnej metody odtwarzania odbytu 
mioplastycznego na kroczu po wycięciu brzuszno-kroczowym odbytnicy; 
autor oryginalnych, międzyośrodkowych, prospektywnych, randomizowa-
nych badań klinicznych leczenia raka żołądka, które trwają od ponad 25 lat, 
w wyniku których zwiększyło się wykrywanie wczesnych postaci raka żo-
łądka z 3,6 do 24% oraz uzyskano poprawę przeżyć odległych do około 40%; 
autor oryginalnych opracowań zastosowania endokawitalnej ultrasonogra-
fii noża ultradźwiękowego do resekcji narządów miąższowych; autor wła-
snej modyfikacji częściowej resekcji trzustki z powodu raka głowy trzustki.

Jest autorem ponad 21 monografii, 410 prac oryginalnych, z  których 
większość była drukowana w  recenzowanych czasopismach zachodnich, 
oraz autorem 751 referatów, które wygłosił na krajowych i międzynarodo-
wych kongresach, zjazdach i sympozjach naukowych.

Członek honorowy: Towarzystwa Chirurgów Polskich, Deutsche Gesel-
lschaft für Chirurgie, Mitteldeutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, 
Czechosłowackiego Towarzystwa Chirurgów im. J. E. Purkyniego, Polskie-
go Towarzystwa Cybernetycznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii On-
kologicznej, Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Doktor honoris causa Pomorskiej Akademii Medycznej w  Szczecinie  
– 2002 r. i Akademii Medycznej w Warszawie – 2005 r.

Członek: Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, To-
warzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 
Polskiej Unii Onkologii, American College of Surgeons, American Gastro-
enterological Association, European Association for Endoscopic Surgery 
(Secretary 1991–1997, Administrative Board and Executive Office member 
1991–2002), International Society of Surgery (National Delegate), Interna-
tional Society for Digestive Surgery (National Delegate), European Society 

Tadeusz Popiela
PROMOWANY 14 MARCA 2003 ROKU
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logical lesions in cholangitis in cholangioscopy. Author of original method 
for myoplastic anus reconstruction after abdomino-perineal resection; au-
thor of original, multi-centre, prospective, randomised clinical trials of ga-
stric cancer which were carried out for 25 years and significantly increased 
early stage cancer detection (from 3.6 to 24%) and distant survival rate (up 
to 40%). Author of original studies on the use of endocavital ultrasonography 
and ultrasonic knife for parenchymatous organs resection. Author of own 
modification of partial pancreatotomy due to tumors in the pancreas head. 

Author of 21 monographs, 410 original papers, most of them pub lished 
in reviewed foreign journals. Author of 751 presentations at Polish and in-
ternational congresses and meetings.

Honorary member of Society of Polish Surgeons, German Society 
for  Surgery; Midgerman Society for Gastroenterology, Polish Cyberneti-
cal Society, J. E. Purkyne Czechoslovak Society of Surgeons; Polish Society 
of Surgical Oncology, Polish Society of Ultrasonography.

Member of the Polish Academy of Arts and Sciences. Society of Polish 
Surgeons, the Polish Association of Gastroenterology, American College 
of Surgeons, American Gastroenterological Association, European Asso-
ciation for Endoscopic Surgery, International Society of Surgery (National 
Delegate), International Society for Digestive Surgery (National Delegate), 
European Society of Surgery (cofounder and President in 2000), Europe-
an Digestive Surgery (International Development Committee), Interna-
tional Gastric Cancer Association (Council Member), World Association 
of Hepato-Pancreato-Biliary Surgery, International Gastro-Surgical Club, 
Society of Laparoendoscopic Surgeons; International Association of Pan-
creatology, European Society for Endocrine Surgery, American Association 
for the Advancement of Science.

In 2001, during IX Congress of European Association for Endoscopic 
Surgery in Maastricht, received a "Master and Pioneer in Endoscopic Sur-
gery" diploma.

Honoris causa doctor of Pomeranian Medical University in Szczecin, 
(2002), honoris causa doctor of Wroclaw Medical University (2003), hono-
ris causa doctor of Medical Academy of Warsaw (2005).

Awards: first prize on XXII International CICD Congress in Jerusalem 
(1986), two first awards on International Gastric Cancer Congress, Kyoto, 
Japan (1995), first prize, 3rd Annual Meeting of the European Society of Sur-
gery, Berlin (1999), first prize, 4th Annual Meeting of the European Society 
of Surgery, Kraków (2000), first prize, 8th Annual Meeting of the European 
Society of Surgery, Malta (2004), Royal Capital City of Kraków Award for 
outstanding achievements in gastroenterological surgery (2002).

Tadeusz Popiela

of Surgery (prezydent 2000), European Digestive Surgery (International De-
velopment Committee), International Gastric Cancer Association (Council 
Member), World Association of Hepato-Pancreato-Biliary Surgery, Inter-
national Gastro-Surgical-Club, Society of Laparoendoscopic Surgeons, In-
ternational Association of Pancreatology, European Society of Endocrine 
Surgeons, American Association for the Advancement of Science.

Nagrody: I nagroda na XII Międzynarodowym Kongresie CICD w Jero-
zolimie (1986), dwie nagrody na I Światowym Kongresie Raka Żołądka w Ja-
ponii (IGCC) w Kyoto (1995), Medal PAN im. M. Kopernika (1998), I Nagro-
da na 3. Kongresie European Society of Surgery w Krakowie (2000), Srebrny 
Medal 600-lecia Odnowienia Akademii Krakowskiej (2000), Dyplom „Mi-
strza i pioniera chirurgii endoskopowej” (2001) przyznany na IX Kongresie 
Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Endoskopowej w Maastricht (2001), 
„Laur Jagielloński” (2001), Nagroda Stołecznego Królewskiego Miasta Kra-
kowa za wybitne dokonania w chirurgii gastroenterologicznej (2002), Złoty 
Medal Federacji Polskich Towarzystw Onkologicznych (2002), Medal Uni-
wersytetu Jagiellońskiego MERENTIBUS (2003), Imienny Medal „Zasłużo-
ny dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej” (2004), I Nagroda 
na Annual Meeting European Society of Surgery (Malta 2004).

Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1969), 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1977), Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Odrodzenia Polski (1997), Krzyżem Wielkim Orderu Od-
rodzenia Polski (2001).

•
Tadeusz Popiela, Head of the 1st General Surgery Department and Ga-

stroenterology Surgery Clinic of Jagiellonian University Medical College in 
1975–2003. In the years 1972–1981 Rector of the Jagiellonian University 
Medical College, President of Rector’s Regular Committee for Clinical Affa-
irs at Jagiellonian University since 1993, member of the Jagiellonian Univer-
sity Senate since 1996, President of Medical Science Committee at the State 
Committee for Scientific Research since 1991, President of Scientific Council 
of the Polish Union of Oncology since 2001, member of Minister of Health 
Scientific Council since 2001. 

Main field of research: etiopathogenesis and surgical treatment of gastro-
intestinal, hepatic and pancreatic diseases and transplantology. In Polish and 
foreign scientific journals cited as author of original methods for biomecha-
nical assessment of surgical treatment of chronic duodenal and gastric ulcer 
diseases; author of classification and the first description of mucosa morpho-
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Tadeusz Popiela

Nicolaus Copernicus Polish Academy of Science Medal (1998), 600th Kra-
ków Academy Renewal Anniversary Silver Medal (2000), “Jagiellonian Lau-
rel” (2001), Polish Oncological Societies Federation Golden Medal (2002).

Knight Cross of Polonia Restituta (1969), Officer Cross of Polonia Re-
stituta (1977), Commander Cross of Polonia Restituta (1997), Great Cross  
of Polonia Restituta (2001).
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Maciej Latalski urodził się 9 lutego 1936 r. Jest absolwentem Wydziału 
Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Dyplom lekarza medycyny 
otrzymał w 1959 r. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1961 r., 
doktora habilitowanego w  1968  r., profesora nadzwyczajnego w  1977  r., 
a tytuł profesora zwyczajnego w 1988 r. 

Pracę w Akademii Medycznej w Lublinie rozpoczął w 1956 r., jeszcze pod-
czas studiów, w Zakładzie Histologii i Embriologii. W 1962 r. objął kierownic-
two Samodzielnej Pracowni Mikroskopii Elektronowej. W latach 1974–1991 
był dyrektorem Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, nie tracąc więzi z Uczel-
nią. W  latach 1991–2006 był kierownikiem Międzywydziałowej Katedry 
i Zakładu Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej w Lublinie. 

Zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół zagadnień profi-
laktyki chorób cywilizacyjnych, zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży 
oraz wypadków i urazów jako problemu medycznego i społecznego. 

Był autorem lub współautorem ponad 180 prac i kilku monografii oraz 
3 podręczników. Wypromował 26 doktorów. 

W 2001 r. otrzymał tytuł Honorowego Członka Kolegium Lekarzy Ro-
dzinnych w  Polsce, którego był współzałożycielem. W  latach 1994–1998 
pełnił funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej. 

W latach 1996–1999 był prorektorem ds. nauki Akademii Medycznej 
w Lublinie oraz 2 kadencje (1999–2005) rektorem tej uczelni.

Był członkiem Komitetu Epidemiologii i  Zdrowia Publicznego PAN, 
Prezydium Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i  przewodniczącym 
Zespołu ds. Kształtowania Polityki Zdrowotnej, członkiem Rady Naukowej 
Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie i Rady Naukowej Instytutu Me-
dycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

Współpracował z  zespołami redakcyjnymi pięciu polskich czasopism 
naukowych i jednego zagranicznego.

Był członkiem Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzy-
stwa Medycyny Społecznej i  Zdrowia Publicznego, a  także przewodni-
czącym Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych w Polsce w kadencji  
2002–2005 oraz członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademic-
kich Szkół Polskich. 

Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarł 12 października 2008 r.

•

Maciej Latalski
PROMOWANY 14 MARCA 2003 ROKU

PROMOTOR: RYSZARD ANDRZEJAK
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Maciej Latalski

Maciej Latalski, born on February 9, 1936. In 1959 graduated from 
Faculty of Medicine at the Medical Academy in Lublin. Obtained doctor 
of medicine degree in 1961, qualified as assistant professor in 1968, asso-
ciate professor in 1977, full professor in 1988.

In 1956, first as a student, started working at Histology and Embryology 
Department, Medical University of Lublin. In 1962 became Head of Inde-
pendent Electron Microscopy Laboratory. In 1974 nominated as Director 
of Rural Health Institute (until 1991). In 1991–2006 Head of Public Health 
Department, Medical University of Lublin. 

Main fields of research: environmental diseases prevention, health-re-
lated behaviour in adolescents and children, and accident and trauma as 
a medical and social problem. 

Author and coauthor of over 180 scientific papers, several monographs 
and 3 textbooks. He has promoted 26 Ph.D. recipients.

In 2001 became honorary member of Family Doctors Council in Poland. 
In 1994–1998 served as national consultant on family medicine.

In the years 1996–1999 Vice-Rector for Scientific Affairs at Medical 
University of Lublin, 1999–2002 Rector of Lublin Medical University, later 
elected to 2002–2005 term of office.

Member of Epidemiology and Public Health Committee at the Polish 
Academy of Sciences, member of Minister of Health Scientific Council, 
President of Health Policy Council, member of Scientific Council at the 
Main Medical Library and Scientific Council Institute of Occupational Me-
dicine and Environmental Health in Sosnowiec.

Cooperated with editorial boards of five Polish and one foreign scientific 
journals.

Member of the board of the Polish Association for Social Medicine and 
Public Health. President of Medical University Rectors’ Council 2002–2005 
and member of the board at the Medical Universities Rectors’ Conference in 
Poland.

Holder of, among others, Commander Cross of Polonia Restituta.
Died on October 12, 2008.
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Tadeusz Wilczok urodził się 22 czerwca 1934 r. w Katowicach. Studio-
wał we Wrocławiu, Katowicach, Moskwie i Moguncji. W 1960 r. uzyskał 
stopień naukowy doktora biochemii na Uniwersytecie w Łodzi, a w 1963 r. 
stopień doktora habilitowanego biochemii i biofizyki. Przeszedł na emery-
turę w 2004 r.

Odbył liczne staże zagraniczne w  renomowanych ośrodkach nauko-
wych z zakresu biochemii i biofizyki molekularnej w: Stuttgarcie, Frankfur-
cie, Monachium, Paryżu, Londynie, Glasgow, Belgradzie, Pradze, Leningra-
dzie, a także w USA. 

Pracował w Centralnym Laboratorium Syntezy Organicznej Akademii 
Nauk w Moskwie jako aspirant, w Memorial Sloan Kettering Cancer Cen-
ter jako visiting research fellow, w  Albert Einstein College of Medicine, 
w  Harvard Medical School, w  Yale University, w  Environmental Protec-
tion Agency w Waszyngtonie, na uniwersytetach w Tallahassee i Pensacoli, 
uczestnicząc w badaniach naukowych i w procesie dydaktycznym. 

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i za granicą, w tym: 
Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Euro-
pean Association of Pharma Biotechnology; był prezesem Zarządu Głów-
nego Polskiego Towarzystwa Biofizyki.

W latach 1958–1966 pracował w Zakładzie Biologii Nowotworów Insty-
tutu Onkologii w Gliwicach, w latach 1966–2004 był pracownikiem Śląskiej 
Akademii Medycznej. Był kolejno kierownikiem Katedry, dyrektorem In-
stytutu Chemii i Fizyki Medycznej, realizując dydaktykę z zakresu bioche-
mii, a w ostatnich latach także biologii molekularnej.

Przeszedł wszystkie szczeble awansu naukowego od zastępcy asystenta 
do profesora zwyczajnego. Organizator Wydziału Farmaceutycznego Ślą-
skiej Akademii Medycznej i wieloletni jego prodziekan i dziekan. W latach: 
1996–1999 prorektor ds. nauki, 1999–2005 – rektor Śląskiej Akademii Me-
dycznej. W 2003 r. został wybrany na prezydenta Regionalnej Konferencji 
Rektorów Uczelni Akademickich. Wybitny organizator życia akademickie-
go i promotor rozwoju młodej kadry naukowej, doktor honoris causa Ślą-
skiej Akademii Medycznej w Katowicach.

Posiada znaczący dorobek naukowy m.in. z zakresu uwodnienia biopoli-
merów DNA, badania struktury DNA, wbudowywania egzogennego DNA 
i RNA do komórek prawidłowych, nowotworowych, embrionalnych i rege-
nerujących, tym samym należy do grupy badaczy, którzy stworzyli podwa-
liny do terapii genowej w okresie, kiedy pojęcie terapii genowej jeszcze nie 
istniało.

Był członkiem komitetów i komisji Polskiej Akademii Nauk. W 1998 r. 
został członkiem Francuskiej Akademii Nauk Farmaceutycznych.

Autor ponad 238 oryginalnych prac naukowych, 305 doniesień nauko-
wych, promotor 140 prac magisterskich, 60 prac doktorskich, 18 przewo-

Tadeusz Wilczok
PROMOWANY 2 PAŹDZIERNIKA 2003 ROKU
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DNA and RNA into regular cells, cancerous cells, as well as embrional 
and regenerative cells. This research put professor Wilczok into a  group 
of scientists who established the grounds for genetic therapy at the time 
when it did not exist at all.

For many years acted as a member of different committees and commis-
sions of the Polish Academy of Sciences. In 1998 became a member of the 
French Academy of Pharmaceutical Sciences.

Author of 238 original scientific papers, 305 scientific reports, promotor 
of 140 master theses, 60 doctoral theses, 18 Ph.D. theses and supervisor of 26 
professorship theses. Reviewer of 87 doctoral theses and 29 habilitation theses.

Died in 2015. 

Tadeusz Wilczok

dów habilitacyjnych i wnioskodawca oraz opiniodawca w 26 przewodach 
do tytułu profesora. Recenzent w 87 przewodach doktorskich i w 29 prze-
wodach habilitacyjnych.

Zmarł w 2015 r.

•
Tadeusz Wilczok, born on June 22, 1934 in Katowice. Having graduated 

in Wrocław, Katowice, Moscow and Mogunce, obtained doctoral degree in 
1960 in the field of biochemistry at the University in Lodz and in 1963 habi-
litation in the field of biochemistry and biophysics. Retired in 2004.

Professor completed professional training in famous scientific centres in 
the field of biochemistry and biology: Stuttgard, Frankfurt, Munich, Paris, 
London, Glasgow, Belgrade, Prague, Leningrade, and the USA.

He worked as a  junior assistant in the Central Laboratory of Organic 
Synthesis at the Academy of Sciences in Moscow, as a visiting research fel-
low in Sloan-Kettering Institute for Cancer Research, at the Albert Einstein 
College of Medicine, at Harvard Medical School, at Yale University, in Envi-
ronmental Protection Agency in Washington. At universities in Pensacola. 
and Tallahasse took part in scientific research and didactic process.

Member of numerous national and international scientific societies 
such as: honorary membership in the Polish Society of Pharmacy and the 
European Association of Pharma Biotechnology. Acted as president of the 
board of the Polish Society of Biophysics.

In the years 1958–1966 worked at the Department of Tumor Biology 
of the Oncology Institute in Gliwice. In 1966–2004 employed at the Me-
dical University of Silesia holding the following positions: Head of Depart-
ment, Director of the Institute of Chemistry and Medical Physics, involved 
in didactic activities in the field of biochemistry and molecular biology.

Professor underwent all stages of scientific career beginning with the 
position of junior assistant and eventually achieving the title of professor. 
He organized School of Pharmacy at the Medical University of Silesia and 
for many years was its Vice-Dean and Dean. From 1996 to 1999 Vice-Rec-
tor for Scientific Affairs, since 1999 Rector of the Medical University of Si-
lesia. In 2003 elected for the position of the President of the Regional Con-
ference of University Rectors. Remarkably successful in academic life and 
in organising and promoting young scientifics. Honoris causa doctor of the 
Medical University of Silesia in Katowice.

He had remarkable scientific output in the field of hydration of DNA 
biopolymers, research on DNA structures, implementation of exogenic 
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Maciej Gembicki urodził się 15 lutego 1928 r. w Jadowie, na Mazowszu. 
Dyplom magistra praw uzyskał w 1950 r., dyplom lekarza w 1952 r. – oba 
w  Poznaniu. W  1952  r. został wcielony do Wojska Polskiego, gdzie był 
starszym lekarzem pułku do 1954  r. Po zdemobilizowaniu podjął pracę  
w II Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Po-
znaniu. Pod kierunkiem wybitnego internisty prof. dr. Jana Rogulskiego 
zdobył stopień naukowy doktora w  1960  r. oraz doktora habilitowanego 
i docenta w 1966 r. W 1970 r. zorganizował Klinikę Endokrynologii, którą 
kierował do czasu przejścia na emeryturę w 1998 r. Tytuł profesora nad-
zwyczajnego uzyskał w 1972 r., a zwyczajnego w 1980 r.

Główne zainteresowania naukowe profesora dotyczą endokrynologii 
klinicznej – głównie chorób tarczycy – oraz stosowania izotopów promie-
niotwórczych w diagnostyce i terapii gruczołów wydzielania wewnętrzne-
go. Jako pierwszy w Polsce wprowadził już w 1956 r. izotopy promienio-
twórcze do badań i leczenia. 

Prof. Gembicki odbył staże naukowe w: Anglii, Szwecji, Włoszech, Da-
nii i Czechosłowacji. Jako visiting professor przebywał we Francji, Austrii 
i Finlandii. W USA prowadził programy badawcze wspólnie z Narodowym 
Instytutem Zdrowia. Przez 10 lat pracował w agendach ONZ. 

Autor lub współautor ponad 220 oryginalnych publikacji naukowych 
w zagranicznych i krajowych czasopismach oraz 8 rozdziałów w podręcz-
nikach, promotor 28 rozpraw doktorskich i opiekun 9 habilitacji. 

Był prodziekanem, dziekanem, prorektorem, członkiem Rady Nauko-
wej Instytutu Endokrynologicznego w Łodzi, Rady Naukowej Państwowej 
Agencji Atomistyki, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, 
sekretarzem Komitetu Nauk Klinicznych Niezabiegowych PAN oraz prze-
wodniczącym Komisji Endokrynologii i  Fizyki Medycznej Wydziału VI 
PAN, członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

Należy do zespołów redakcyjnych kilku krajowych i zagranicznych cza-
sopism naukowych. Był redaktorem naczelnym „Endokrynologii Polskiej”, 
prezesem Towarzystwa Endokrynologów Polskich, wiceprezesem Europej-
skiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. 

Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych powierzyła Profesorowi 
zorganizowanie Komisji ds. Oceny i Akredytacji programów nauczania na 
kierunkach medycznych oraz powołała na jej przewodniczącego.

Wyróżniony nagrodami Ministra Zdrowia, prezesa Państwowej Agencji 
Atomistyki, rektora AM w Poznaniu i innymi. Członek Honorowy Czecho-
słowackiego Towarzystwa Lekarskiego, Niemieckiego Towarzystwa Endo-
krynologicznego oraz Polskich Towarzystw: Endokrynologicznego i Medy-
cyny Nuklearnej, odznaczony różnymi orderami i medalami, wśród których 
najbardziej ceni sobie Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski oraz 
Medal Gloria Medicinae nadany przez Polskie Towarzystwo Lekarskie. 

Maciej Gembicki
PROMOWANY 5 MARCA 2004 ROKU

PROMOTOR: ANDRZEJ MILEWICZ



Doktorzy Honoris Causa

 261  260 

for Endocrinology and Nuclear Medicine. Holder of several decorations 
and medals. Among others, professor Gembicki, appreciates the most the 
Commander Cross of Polonia Restituta and Gloria Medicinae Medal con-
ferred by Polish Medical Society.

Maciej Gembicki

•
Maciej Gembicki, born on February 15, 1928 in Jadowo (Mazovia). 

In 1950 received a degree of master of laws, and in 1952 a degree of general 
practitioner – both in Poznań. In 1952 enlisted into Polish Army as senior 
military surgeon (until 1954). After demobilisation worked at Internal Me-
dicine Department, Poznan University of Medical Sciences. Obtained a do-
ctor's degree in 1960 under supervision of renowned specialist in internal 
medicine professor Jan Rogulski, in 1966 qualified as assistant professor 
and lecturer. In 1970 organised Endocrinology Clinic and run it util retire-
ment in 1998. Associate professor in 1972, full professor in 1980.

Main field of research: clinical endocrinology, especially diseases of the 
thyroid, and radioactive isotopes in diagnostics and therapy of endocrine 
glands. In 1956, for the first time in Poland, introduced radioactive isotopes 
into research and treatment.

Professor graduated from complementary studies in England, Sweden, 
Italy, Denmark and Czech Republic. He was a visiting professor in France, 
Austria and Finland. In the USA participated in collaborative research with 
the National Institute of Health. For 10 years worked in UN councils. 

Author or coauthor of over 220 original papers published in Polish and 
foreign scientific journals, and 8 chapters in textbooks. He has promoted 
28 Ph.D. recipients; 9 members of his team qualified as associate professors.

Vice-Dean, Dean, Vice-Rector, President of the Senate councils, mem-
ber of Scientific Council at the Lodz Institute of Endocrinology, Scienti-
fic Coun cil at the National Atomic Energy Agency, Central Committee for 
Scientific Degrees, secretary at non-operative Clinical Sciences Commit-
tee at the Polish Academy of Sciences, and the President of Endocrinology 
and Medical Phys ics Division at the Polish Academy of Sciences, member 
of Minister’s of Health Scientific Council.

Member of editorial boards of several Polish and foreign journals. For-
mer editor-in-chief “Endocrinology in Poland” (“Endokrynologia Polska”) , 
former president of Polish Endocrinologists Society, former Vice-president 
of European Society for Nuclear Medicine.

Organised Committee for Program Assessment and Accreditation 
concerning medical academies and universities and was nominated its 
President.

Awards: Minister of Health Award, President of National Atomic Ener-
gy Agency Award, Rector of Poznan University of Medical Sciences Award, 
and others. Honorary member of Czech Medical Society, German Society 
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Zbigniew Puchalski urodził się w  Białymstoku w  1933  r. W  1951  r. 
rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białym-
stoku, które ukończył w  1957  r., uzyskując dyplom lekarza. Specjalizację 
z chirurgii ogólnej I  stopnia i  II stopnia uzyskał kolejno w 1961 i 1965 r. 
Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 1970 r., a doktora habilito-
wanego w 1974 r., tytuły profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego w latach 
1982 i  1988. Od 1976  r. był kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej. Od 
1.10.2005 r. jest na emeryturze; działalność kliniczną prowadzi na Oddziale 
Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckie-
go w Białymstoku.

Główne zainteresowania naukowe Profesora dotyczą chirurgii endokry-
nologicznej, gastroenterologicznej, onkologicznej, wstrząsu i  hemostazy. 
Problematyka ta jest przedmiotem ponad 500 prac i komunikatów zjazdo-
wych oraz 20 rozdziałów w podręcznikach. Występował na ponad 150 kra-
jowych i zagranicznych naukowych spotkaniach, zapraszany ponadto jako 
visiting professor. 

Od 2003 r. był prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów 
Polskich. W 2005 r. był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego 62. 
Zjazdu TChP w Białymstoku. Członek 12 krajowych i międzynarodowych 
naukowych towarzystw i  kolegiów redakcyjnych 5 czasopism. W  Polsce 
północno-wschodniej wprowadził do praktyki klinicznej nowoczesną dia-
gnostykę i leczenie: stanów zapalnych i nowotworów trzustki, różnych po-
staci wola, przytarczyc, nadnerczy, żołądka, jelita grubego, guzów wątroby 
i  programu żywieniowego. Realizuje badawcze programy własne uczelni 
i KBN dotyczące tych chorób. 

Przez wiele lat był konsultantem regionalnym z chirurgii ogólnej, był też 
kierownikiem specjalizacji ponad 30 osób. Pod kierunkiem Profesora 26 
osób uzyskało stopień doktora nauk medycznych, 9 doktora habilitowane-
go, a 5 osó b – tytuł profesora. Był promotorem 2 osób do godności doktora 
honoris causa. Opiniował: 4 wnioski do przyznania tytułu doktora honoris 
causa, 34 do tytułu profesora, 31 do stopnia doktora habilitowanego i 62 do 
doktora nauk medycznych oraz ponad 80 opinii do projektów KBN.

W latach 1982–1987 pełnił funkcję prorektora Akademii Medycznej 
w Białymstoku, a w latach 1987–1990 i 1999–2002 rektora, będąc jedno-
cześnie przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych. 

Odznaczony m.in.: Krzyżem Komandorskim, Krzyżem Oficerskim 
i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Św. Marii Mag-
daleny  I stopnia, medalem „Zasłużony Nauczyciel PRL”, Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Olimpijską, Złotą Odznaką „Zasłużony 
Działacz Kultury Fizycznej”, Złotą Odznaką AZS, Złotą Odznaką „Zasłużony 
Białostocczyźnie”. Wyróżniony licznymi nagrodami naukowymi i dydaktycz-
nymi ministra zdrowia i rektora Akademii Medycznej w Białymstoku.

Zbigniew Puchalski
PROMOWANY 5 MARCA 2004 ROKU

PROMOTOR: ZYGMUNT GRZEBIENIAK
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Awards: Knight Cross of Polonia Restituta, Officer Cross of Polonia Re-
stituta, Commander Cross of Polonia Restituta, 1st Class St. Mary Mag-
dalene Order, “Meritorious Educator of People’s Republic of Poland” Me-
dal, Commission of National Education Medal, Golden Olympics Medal, 
"Meritorious Activist of Physical Culture" Golden Medal, Academic Sports 
Association Golden Medal, “Meritorious Białystok Citizen” Golden Medal. 
Holder of many decorations bestowed by Minister of Health and Rector 
of Medical University of Białystok.

Honoris causa doctor of State Medical University in Grodno and Medi-
cal University of Lodz in 2001.

President of Academic Sports Association for two terms of office, mem-
ber of the board of Podlasie Olympics Commission.

Zbigniew Puchalski

W 2001 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Państwowego Uniwer-
sytetu Medycznego w Grodnie i Akademii Medycznej w Łodzi.

Był prezesem zarządu środowiskowego Akademickiego Związku Spor-
towego (przez dwie kadencje) oraz członkiem zarządu AZS i  członkiem 
Podlaskiej Rady Olimpijskiej.

•
Zbigniew Puchalski, born in Białystok in 1933. In 1951 began studies 

at Faculty of Medicine at Medical University of Białystok. Graduated in 
1957 and obtained a degree of general practitioner. Specialised in general 
surgery of first (1961) and second (1965) degree. Obtained a degree of do-
ctor of medicine in 1970, qualified as assistant professor in 1974. Associate 
professor in 1982, full professor in 1988. Since 1976 Head of General Surge-
ry Clinic (now the 1st Clinic of General and Endocrinological Surgery). Re-
tired in 2005, currently serves as clinician at General Surgery Department 
of J. Śniadecki Voivodeship Hospital in Białystok.

Main field of research: endocrinological, gastroenterological and onco-
logical surgery, shock and homeostasis. Professor discussed these subjects 
in over 500 scientific papers and short communications, and 20 chapters in 
textbooks. Speaker in over 150 scientific meetings in Poland and abroad, 
also as visiting professor.

Since September 2003 President of the Board of the Polish Surgeons 
Society and President of the Organising Committee of 62nd Meeting of the 
Association of Polish Surgeons that took place in Białystok in 2005.

Member of 12 Polish and foreign scientific societies and editorial boards 
of 5 scientific journals. In northern and eastern parts of Poland introduced 
advanced methods of diagnostics and treatment: inflammatory state and 
pancreatic tumour, various kinds of goitre, parathyroidism, adrenal glands, 
stomach, large intestine, liver tumours, and dietary guidelines. 

Regional consultant for general surgery, tutor in specialisation studies for 
30 doctors. Promoted 26 Ph.D. recipients; 9 members of his team have quali-
fied as assistant professors, and 5 as associate professors. He has promoted 
2 honoris causa doctors. Reviewed 4 proposals for honoris causa doctor, 34 
proposals for professor degree, 31 proposals for assistant professor degree, 
62 proposals for doctor of medicine degree, and over 80 proposals of State 
Committee for Scientific Research programs.

In the years 1982–1987 Vice-Rector at Medical University of Białystok, 
1997–1990 and 1999–2002 Rector at Medical University of Białystok, se-
rving as President of Rector's Council of Universities .
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Hans Akerblom urodził się 25 listopada 1934 r. w Tammisaari (Finlan-
dia). Jest specjalistą pediatrii i endokrynologii pediatrycznej, jednym z naj-
wybitniejszych diabetologów dziecięcych na świecie.

W 1960 r. ukończył Wydział Lekarski na Uniwersytecie w Helsinkach. 
W latach 1963–1964 był stypendystą Fundacji Badań Naukowych w Pedia-
trii. W latach 1967–1969 pracował w Toronto jako stypendysta. W latach 
1975–1979 pełnił funkcję kierownika Laboratorium Naukowego przy Kli-
nice Pediatrycznej Uniwersytetu w Oulu. W okresie 1977–1994 był kierow-
nikiem licznych grantów naukowych.

W latach 1964–1967 był rezydentem w Klinice Pediatrycznej w Helsin-
kach, 1969–1973 – docentem, wykładowcą na uniwersytetach w Helsinkach 
i Oulu. Od 1973 do 1979 r. pracował jako docent na uniwersytecie w Oulu, 
a  w latach 1982–1983 jako profesor pediatrii na Uniwersytecie w  Umeå 
(Szwecja). Od 1985 do 2000 r. profesor pediatrii i kierownik Kliniki Pedia-
trycznej na Uniwersytecie w Helsinkach.

Od 2001 r. był głównym koordynatorem międzynarodowego programu 
badawczego, w którym uczestniczą kliniki z 14 krajów Europy, USA, Kanady 
i Australii. Celem programu było obniżenie liczby zachorowań na cukrzycę 
typu 1 u dzieci, u których występowało podwyższone ryzyko tej choroby. 
Badania prowadzono przez dziesięć lat pod patronatem Narodowego Insty-
tutu Zdrowia USA. W Polsce w programie, dzięki współpracy z profesorem, 
uczestniczą cztery ośrodki – w Katowicach, Łodzi, Krakowie i Wrocławiu. 
Hans Akerblom powierzył prof. dr hab. Renacie Wąsikowej z Akademii Me-
dycznej we Wrocławiu obowiązki koordynatora krajowego badań.

Poza udziałem w wymienionym programie profesor Akerblom umożli-
wił pracownikom Kliniki Endokrynologii Wieku Rozwojowego we Wrocła-
wiu realizację kilku prac doktorskich nagrodzonych przez Radę Wydzia-
łu Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz pracy habilitacyjnej. Wyniki 
badań były przedstawiane na zjazdach międzynarodowych i  krajowych, 
na których uzyskały bardzo wysokie oceny. Dzięki trwającej od wielu lat 
współpracy z klinikami w Helsinkach, Oulu i Tampere jest możliwe wyko-
nywanie wielu istotnych, ale kosztownych badań, niezbędnych w nowocze-
snej diag nostyce. Profesor Akerblom był współorganizatorem konferencji 
naukowych dotyczących cukrzycy u  dzieci i  dorosłych (m.in. spotkania 
lekarzy krajów nadbałtyckich). Umożliwił również wyjazdy w ramach sty-
pendium oraz udział w zjazdach naukowych pracownikom Kliniki Endo-
krynologii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej we Wrocławiu i z in-
nych ośrodków w Polsce.

Głównym obszarem zainteresowań profesora Akerbloma są: etiolo-
gia i patogeneza cukrzycy typu 1, prewencja oraz epidemiologia choroby 
u  dzieci. Do jego zainteresowań należą również prekursory miażdżycy 
u dzieci i młodzieży oraz ryzyko choroby niedokrwiennej serca w tej gru-
pie wiekowej.

Hans Akerblom
PROMOWANY 30 WRZEŚNIA 2004 ROKU

PROMOTOR: ANDRZEJ MILEWICZ
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Hans Akerblom, born on November 25, 1934 in Tammisaari (Finland). 
Specialist in pediatrics and pediatric endocrinology and one of the most 
outstanding pediatric diabetologists in the world. 

He graduated from medical studies in 1960 in Helsinki. In the years 
1963–1964 a grant holder at the Foundation for Pediatrics and Pediatric 
Endocrinology. In the years 1967–1969 had a grant in Toronto (Canada).

In the years 1975–1979 Head of the Scientific Laboratory of the Pedia-
tric Clinic, University of Oulu. In the years 1977–1994 supervisor of nume-
rous scientific trials.

In the years 1964–1967 resident in the Pediatric Clinic in Helsinki and 
1969–1973 assistant professor, lecturer at the University of Helsinki and 
Oulu. From 1973 to 1979 assistant professor at the University of Oulu, in 
1982–1983 professor of pediatrics at the University of Umea in Sweden 
and since 1985 professor of pediatrics and Head of the Pediatric Clinic in 
Helsinki (1985–2000).

In 2001 appointed principal investigator of an international study pro-
gram involving clinics from 14 countries in Europe, USA, Canada and Au-
stralia. The aim of the study was to reduce the incidence of diabetes type 1 
in children with an increased risk of the dis ease. The research project was 
continued for ten years under the auspices of the National Institute of He-
alth in USA (NIH grant). In Poland, thanks to long-acting cooperation with 
professor Akerblom, four centres have been included in the program: Kato-
wice, Łódź, Kraków, and Wrocław. Professor Wąsikowa and Wroclaw Me-
dical University were charged by professor Akerblom with the function of 
the national coordinator of the study.

Apart from cooperation in the aforementioned program, professor ena-
bled the team of Department of Endocrinology for Children and Adole-
scents in Wrocław to write several doctor dissertations (and one habili-
tation), which were awarded by the Wroclaw Medical University Faculty 
Board. The results of the research projects were presented at numerous 
international and Polish scientific meetings where they were very highly 
valued. Thanks to long-standing cooperation of Department of Endocrino-
logy for Children and Adolescents in Wrocław with clinics in Helsinki and 
Oulu, many important and expensive examinations, indispensable for an 
up-to-date diagnostic process, could be realized.

Professor helped organize numerous scientific conferences on diabe-
tes in children and adults (i.e., meetings of doctors from the Baltic area). 
Enabled participation in international research projects, international me-
etings and scientific visits for the staff of the Endocrinological Clinic for 
Children and Adolescents in Wrocław, and other centres in Poland.

The main areas of his interest include etiology and pathogenesis of dia-
betes type 1, prevention of diabetes, as well as epidemiology of this disease 

Hans Akerblom

Członek wielu towarzystw naukowych: Amerykańskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego, Europejskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Europej-
skiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych, Skandynawskiego To-
warzystwa Diabetologicznego, Nordyckiego Towarzystwa Pediatrycznego, 
Międzynarodowego Towarzystwa Pediatrycznego, Niemieckiego Towarzy-
stwa Pediatrycznego, Międzynarodowego Towarzystwa Diabetologicznego 
Dzieci i Młodzieży, w którym w latach 1996–1999 pełnił obowiązki prezy-
denta, Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej, Towarzystwa Diabe-
tologicznego w Finlandii, Fińskiego Towarzystwa Pediatrycznego, którego 
w latach 1995–1998 był prezydentem. 

Profesor Akerblom jest członkiem honorowym następujących towa-
rzystw naukowych: Międzynarodowego Towarzystwa Diabetologów Dzie-
cięcych, Włoskiego Towarzystwa Societas Medica Chirurgica Bononiensis, 
Węgierskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Estońskiego Towarzystwa 
Pediatrycznego, Bałtyckiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Węgier-
skiego Towarzystwa Pediatrycznego, Towarzystwa Endokrynologicznego 
i Odżywiania Dominikany, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Fiń-
skiego Towarzystwa Pediatrycznego.

W latach 1994–2002 profesor Akerblom był członkiem kolegium redak-
cyjnego czasopisma „Pediatric Endocrinology and Metabolism”, od 1998 r. 
„Diabeto Panorama”, od 1999 r. „Current Pediatrics” oraz „Diabetes Tech-
nology and Therapeutics”, od 1997 r. „Journal of Circumpolar Health”, od 
1996 r. „Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes”; w latach 
1992–1996 był redaktorem naczelnym „Arctic Medical Research”.

Otrzymał następujące wyróżnienia i nagrody: Nagrodę Andrea Prader 
od Europejskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych (1998  r.), 
Order Rycerski I klasy Białej Róży Finlandii (1994 r.), Srebrny Medal Uni-
wersytetu w Helsinkach (1994 r.), Złoty Medal Fińskiego Towarzystwa Dia-
betologicznego (1985 r.), Nagrodę im. „Knud Lundbaek” Skandynawskiego 
Towarzystwa Diabetologicznego (1986 r.).

Był promotorem wielu prac doktoranckich uniwersytetów w  Helsin-
kach, Oulu i Turku.

Jest autorem lub współautorem ponad 400 prac naukowych, w  tym 
308 artykułów oryginalnych oraz 127 prac poglądowych.

Stworzył fińską szkołę pediatrów diabetologów, odgrywającą dominują-
cą rolę w diabetologii światowej.

•
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Hans Akerblom

in children. He is involved in investigation of the problem of precursors 
of arteriosclerosis in children and adolescents and in the risk of cardiova-
scular disease in this age group.

Member of numerous scientific associations: American Diabetes As-
sociation, European Society for Pediatric Research, European Society for 
Pediatric Endocrinology, Scandinavian Society for the Study of Diabetes, 
Nordic Pediatric Society, member of the Postgraduate Education Com-
mittee 1978–1991, International Pediatric Association, German Pediatric 
Association, International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, 
International Diabetes Federation, Finnish Diabetes Association (President 
1996–1999), Finnish Pediatric Association (President 1995–1998). 

An honorary member of following scientific associations: International 
Society for Pediatric and Adolescents Diabetes, Societas Medica Chirurgia 
Boloniensis, Hungarian Diabetes Association, Estonian Pediatric Associa-
tion, Baltic Society for Pediatric Endocrinology, Hungarian Pediatric Asso-
ciation, Dominican Society of Endocrinology and Nutrition, Polish Asso-
ciation of Diabetology, Finnish Pediatric Association. 

In the years 1994–2002  member of the editorial board of “Pediatric 
Endocrinology and Metabolism”, since 1998 of “Diabeto-Panorama”, since 
1999 of “Current Pediatrics” and “Diabetes Technology and Therapeutics”, 
since 1997 of “Journal of Circumpolar Health”, since 1998 of “Experimental 
and Clinical Endocrinology and Diabetes”. In the years 1992–1999 editor-
-in-chief of “Arctic Medical Research”.

Received following awards and honours: Andrea Prader Prize, European 
Society for Pediatric Endocrinology (1998), 1st  Class Knight, Order of Fin-
land’s White Rose (1994), Silver Medal of the University in Helsinki (1994), 
Finnish Diabetes Association, Golden Medal (1985), Knud Lundback Prize, 
Scandinavian Society for the Study of Diabetes (1986).

Conferred numerous Doctor of Medicine degrees at the universities 
of Helsinki, Oulu and Turku. Author and co-author of over 400 publica-
tions, including 308 original reports and 127 review articles.

Professor Akerblom created the Finnish school of pediatric diabetologists.
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Walter Klepetko urodził się 26 lutego 1955 r. w Wiedniu. Kieruje pracą 
Kliniki Kardio-Torakochirurgicznej Uniwersytetu Medycznego w  Wied-
niu. Studia medyczne ukończył w  1978  r. Kształcił się pod okiem takich 
sław kardio-torakochirurgii, jak: Joel Cooper (Toronto), Hermes Grillo 
(Massachusetts), Stuart Jamieson (San Diego). Od 1991 r. profesor nadzwy-
czajny II Kliniki Chirurgii Uniwersytetu Wiedeńskiego, od 1993 r. profesor 
nadzwyczajny Kliniki Kardio-torakochirurgii. Od 2003  r. zatrudniony na 
stanowisku profesora zwyczajnego. 

Pracował w  wielu renomowanych klinikach europejskich na oddzia-
łach torakochirurgicznych: Uniwersytetu w  Zurychu, Heidelberg-Rohr-
bach, Bochum, Kopenhadze, IV Klinice Chirurgii Uniwersytetu im. Karola 
w Pradze, Uniwersytetu Semmelweisa w Budapeszcie. 

Współzałożyciel i wykładowca Europejskiej Podyplomowej Szkoły Kar-
dio-torakochirurgów w Bergamo (Włochy), w ramach której kształci się 
wielu adeptów kardio- i torakochirurgii, między innymi z Polski. Wykłada 
również na kalifornijskim Uniwersytecie Stanford, Uniwersytecie Wie-
deńskim, w Salzburg Medical Seminars (American Austrian Foundation) 
i Cornell University of New York. Jest również wykładowcą Techno Col-
lege’u organizowanego na corocznych spotkaniach towarzystw EACTS/
ESTS, na których kształcą się kardio- i torakochirurdzy z całej Europy. 

Członek wielu prestiżowych towarzystw chirurgicznych, m.in.: Inter-
national Society for Heart and Lung Transplantation, European Society 
for Heart and Lung Transplantation, International Society for Esophageal 
Surgery, American College of Chest Physicians (ACCP), European Respi-
ratory Society, European Society for Thoracic Surgery, European Asso-
ciation for Cardiothoracic Surgery, Society of Thoracic Surgeons (STS), 
American Association for Thoracic Surgery. Jest również członkiem Ko-
mitetu Wykonawczego Austriackiego Towarzystwa Pulmonologicznego 
i  Austriackiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Od 2002  r. honorowy 
członek Czeskiego Towarzystwa Transplantacyjnego i Rumuńskiego To-
warzystwa Torakochirurgów. W  latach 2001–2002 pełnił funkcję wi-
ceprezesa, a  latach 2002–2003 prezesa Europejskiego Stowarzyszenia 
Kardio-torakochirurgów (EACTS). W  okresie 1994–2001 był regentem 
Europejskiego Towarzystwa Torakochirurgów (ESTS) w Austrii. Profesor 
Klepetko jest także członkiem komitetów doradczych: ET Thoracic Advi-
sory Committee (EThAC) oraz Austrian Federal Institute for Health Care 
(ÖBIG). W  wymienionych towarzystwach pełni wiele funkcji: pracuje 
nad programem EACTS, ESTS, ISHLT, ksenotransplantacji ISHLT, a tak-
że uczestniczy w pracach komisji: BOS Reclassification ISHLT, Board of 
Directors CTSNet, Editorial Board CTSNet, Council EACTS, New Tech-
nology EACTS, Post-graduate Education EACTS, Research and Research 
Funding EACTS.

Walter Klepetko
PROMOWANY 18 MARCA 2005 ROKU
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Practiced at many renowned European clinics at thoracic surgery de-
partments: University in Zurich, Heidelberg-Rohrbach, Bochum, Copen-
hagen, 4th Clinic of Surgery of Charles University in Prague, Semmelweis 
University in Budapest.

A  cofounder and a  lecturer at the European Post-Graduate School 
of  Cardiothoracic Surgery in Bergamo (Italy). Gave lectures at Stanford 
University in California, Vienna University, at Salzburg Seminars, Ameri-
can Austrian Foundation, and Cornell University of New York. A lecturer at 
Techno College organized during annual meetings of EACTS/ESTS, which 
trains cardiologists and cardiothoracic surgeons from all over Europe. 

An active member of numerous prestigious surgical associations, like In-
ternational Society for Heart and Lung Transplantation, European Society 
for Heart and Lung Transplantation, International Society for Esophageal 
Surgery, American College of Chest Physicians (FACCP), European Respira-
tory Society, European Society for Thoracic Surgery, European Association 
for Cardiothoracic Surgery, American Society of Thoracic Surgeons (STS), 
American Association of Cardiothoracic Surgery. Member of the Executive 
Board of Austrian Pulmonological Society and Austrian Transplantological 
Society. Since 2002 Honorary Member of Czech Transplantological Society 
and Romanian Society of Thoracic Surgeons. In the years 2001–2002 Vice-
-President and in the years 2002–2003 President of the European Associa-
tion of Cardio-Thoracic Surgeons (EACTS). In the years 1994–2001 Regent 
of European Society of Thoracic Surgeons (ESTS) in Austria. Member of nu-
merous advisory committees: Thoracic Advisory Committee Eurotran-
splant Foundation and Austrian Federal Institute for Health Care (OBIG). 
Performs many functions in the abovementioned associations: works on 
EACTS, ESTS, ISHLT, ISHLT xenotransplantation programs and partici-
pates in the work of the following committees: BOS Reclassification ISHLT,  
Board of Directors CTSNet, editorial board CTSNet, Council EACTS, 
New Technology EACTS, post-graduate Education EACTS, Research and 
Research Founding EACTS. 

Participated in numerous conferences organized by national cardiotho-
racic associations. He was a guest at the Congress of Polish Cardiothoracic 
Association in Katowice in 2004. Organized and presided among others 
Congress of the European Association for Organ Transplantation (Vien-
na, 1995), Congress of the International Association for Heart and Lung 
Transplants (Vienna, 2003), and Congress of the European Cardiothoracic 
Association (Vienna, 2003).

Professor Klepetko received prestigious awards: for the best presenta-
tion at the Dutch/German Transplant Meeting in Maastricht (1992), Gla-
xo-Pulmonologica Award Austrian Pulmonological Society (1993), The-
odor Billroth Award Austrian Surgical Society (1996).

Walter Klepetko

Profesor Klepetko gościł na wielu konferencjach organizowanych przez 
narodowe towarzystwa kardio-torakochirurgów, m.in. w maju 2004 r. w Ka-
towicach na Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardio-torakochirurgów. Or-
ganizował i  przewodniczył także: Kongresowi Europejskiego Towarzystwa 
Transplantacji Narządów (1995 r. – Wiedeń), Kongresowi Międzynarodowe-
go Towarzystwa Transplantacji Serca i Płuc (2003 r. – Wiedeń) oraz Kongreso-
wi Europejskiego Towarzystwa Kardio-torakochirurgów (2003 r. – Wiedeń). 

Laureat prestiżowych nagród: najlepsza praca prezentowana na Dutch/
German Transplant Meeting Maastricht (1992  r.), Glaxo-Pulmologica 
Award Austrian Pulmological Society (1993  r.), Theodor Billroth Award 
Austrian Surgical Society (1996 r.). 

Profesor Walter Klepetko bardzo przyczynił się do rozwoju polskiej 
i  europejskiej transplantologi. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu 
było także możliwe nieodpłatne leczenie pacjentów, w  tym dzieci z  Pol-
ski. Udane przeszczepy płuc i serca wykonane w Śląskim Centrum Chorób 
Serca w Zabrzu były możliwe dzięki zaangażowaniu i pomocy profesora. 
W  wiedeńskiej klinice kształciło się wielu polskich specjalistów kardio- 
i torakochirurgów. Również dzięki pomocy profesora jest możliwa polsko- 
-austriacka współpraca dotycząca pobrań narządów. 

Profesor Klepetko jest członkiem redakcji takich czasopism, jak: „Trans-
plantation Proceedings”, „Zeitschrift für Herz- Thorax- und Gefäßchirur-
gie”, „Journal of Cardiovascular Surgery”, „Journal of Thoracic and Cardiova-
scular Surgery”. Jest także recenzentem w wielu prestiżowych czasopismach 
medycznych: „Annals of Thoracic Surgery”, „European Journal of Cardio-
thoracic Surgery”, „Acta Chirurgica Austriaca”, „Wiener Klinische Wochen-
schrift”, „Gastroenterology”, „European Respiratory Journal”, „Journal of He-
art and Lung Transplantation”, „Journal of Cardiovascular Surgery”, „Annals 
of Surgery”, „Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery”.

Autor i współautor ponad 220 prac naukowych.

•
Walter Klepetko, born on February 26, 1955 in Vienna. Head of the 

Clinic of Cardiothoracic Surgery at the Medical University in Vienna. Gra-
duated from medical studies in 1978. Learned cardiothoracic surgery un-
der the tutelage of such outstanding authorities in the field as Joel Cooper 
(Toronto), Hermes Grillo (Massachusetts), or Stuart Jamieson (San Diego). 
In 1991 became associate professor at the 2nd Clinic of Surgery, University 
of Vienna, in 1993 – associate professor at the Clinic of Thoracic Surgery. 
In 2003 granted the title of full professor.
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Walter Klepetko

Contributed greatly to the development of European and Polish trans-
plantology. Thanks to his personal engagement it was possible to treat pa-
tients free of charge, including children from Poland. Successful lungs and 
heart transplants performed at the Silesian Centre of Cardiac Diseases in 
Zabrze were only possible thanks to his engagement and assistance. Nume-
rous Polish specialists in cardiothoracic surgery were educated and trained 
in the Vienna Clinic. Moreover, thanks to professor Klepetko engagement, 
Polish-Austrian cooperation in collection of organs was possible.

Member of editorial boards of: "Transplantation Proceedings", "Zeit-
schrift für Herz- Thorax- und Gefäßchirurgie", "Journal of Cardiovascu-
lar Surgery", "Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery". Reviewer 
in numerous prestigious medical journals: "Annals of Thoracic Surgery", 
"European Journal of Cardiothoracic Surgery", "Acta Chirurgica Austria-
ca", "Viener Klinische Wochenschrift", "Gastroenterology", "European Re-
spiratory Journal", "Journal of Heart and Lung Transplantation", "Journal 
of Cardiovascular Surgery", "Annals of Surgery", "Jour nal of Thoracic and 
Cardiovascular Surgery".

Author and coauthor of almost 220 scientific publications.
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Andrzej Nowak – profesor Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii 
Medycznej w  Katowicach, kierownik Katedry i  Kliniki Gastroenterologii 
Śląskiej Akademii Medycznej w latach 1985–2005.

Jest wychowankiem Akademii Medycznej we Wrocławiu i Śląskiej Aka-
demii Medycznej w Katowicach. 

Będąc jeszcze studentem we Wrocławiu, pracował jako asystent wolon-
tariusz w Katedrze Anatomii Prawidłowej, kierowanej przez prof. Tadeusza 
Marciniaka. Po ukończeniu uczelni katowickiej kolejne szczeble rozwoju 
naukowego i zawodowego odbywał pod kierunkiem prof. Kornela Gibiń-
skiego aż do objęcia funkcji kierownika Katedry i Kliniki Gastroenterologii 
w 1985 r.

Jest członkiem i założycielem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicz-
nego (PTGE), którego prezesem był przez dwie kadencje. Od wielu lat kieruje 
Grupą Endoskopii Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, organi-
zując coroczne, ogólnopolskie posiedzenia naukowo-szkoleniowe z zakresu 
endoskopii przewodu pokarmowego. Zorganizował w Katowicach wiele mię-
dzynarodowych konferencji gastroenterologicznych, w  tym pierwsze w  tej 
części Europy warsztaty endoskopowe z teletransmisją zabiegów „na żywo”.

Od wielu lat zasiada w zarządzie European Society of Gastrointestinal En-
doscopy, którego był prezydentem w okresie 2002–2004. Był również człon-
kiem Komitetu Nominacji World Organisation of Gastroenterology oraz Ko-
mitetu Edukacji World Organisation of Digestive Endoscopy. Jest członkiem 
Komitetu Szkolenia United European Gastroenterology Federation.

Jest członkiem komitetów redakcyjnych wielu międzynarodowych 
i krajowych czasopism medycznych oraz honorowym licznych towarzystw 
naukowych w kraju i za granicą. 

Do najważniejszych osiągnięć naukowych prof. A. Nowaka należy zali-
czyć prace nad patogenezą ostrego żółciopochodnego zapalenia trzustki 
(udowodnienie znaczenia anatomii dróg odpływu soku trzustkowego) i zna-
czeniem sfinkterotomii endoskopowej w  leczeniu tej choroby. Dzięki pro-
mocji endoskopowego leczenia ostrego żółciopochodnego zapalenia trzustki 
zyskał światową renomę eksperta. Wielokrotnie jako invited speaker lub visi-
ting professor przedstawiał dorobek swój oraz Kliniki na całym świecie. 

W uznaniu zasług dla podniesienia poziomu gastroenterologii w Polsce 
oraz krajach Europy Środkowo-Wschodniej został odznaczony przez Pol-
ską Akademię Nauk Medalem im. J. Śniadeckiego.

•

Andrzej Nowak
PROMOWANY 18 MARCA 2005 ROKU
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Andrzej Nowak

Andrzej Nowak, professor at the Medical Faculty, Medical University  
of Silesia and Head of the Department of Gastroenterology at the Medical 
University of Silesia in Katowice (1985–2005).

Graduated from Wroclaw Medical University and the Medical Univer-
sity of Silesia in Katowice. 

As a student, worked as a voluntary assistant in the Department of Ana-
tomy headed by professor Tadeusz Marciniak (Wrocław). After graduating 
from the Medical University of Silesia, continued his professional and scien-
tific career under supervision of professor Kornel Gibiński and in 1985 was 
appointed Head of Department of Gastroenterology. 

A founding member of the Polish Society of Gastroenterology in which 
he was the president for two terms of office. For many years led the Endo-
scopic Group of the Polish Society of Gastroenterology as the chairperson, 
organizing annual scientific and educational meetings in the field of gastro-
intestinal endoscopy including first, in this part of Europe,  workshops with 
live demonstrations (Katowice).

Member of the European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) 
and its President from 2002 to 2004. A member of the Nomination Com-
mittee of the World Organization of Gastroenterology (OMGE), and mem-
ber of  the Education Committee of the World Organization of Digestive 
Endoscopy (OMED). Member of the Educational Committee of the United 
European Gastroenterology Federation (UEGF). 

A  honorary member of many scientific societies in Poland and abroad. 
Member of editorial boards of several Polish and international medical journals.

One of his most important scientific achievements are studies on pa-
thogenesis of acute biliary pancreatitis (he proved the important role  
of the anatomy of the outflow of pancreatic juice), and efficacy of endo-
scopic sphincterotomy in the treatment of this disease. Owing to the pro-
motion of  endoscopic treatment of acute biliary pancreatitis he gained 
worldwide reputation as an expert in this field. Presented his own and his 
department's scientific achievements abroad as an invited speaker and vi-
siting professor.

In recognition of his contribution to the development of gastroenterolo-
gy in Poland and Central and Eastern Europe, he was awarded J. Śniadecki 
Medal by the Polish Academy of Sciences.
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Meinhard Classen urodził się w Niemczech w 1936 r. Studia medyczne 
odbywał na uniwersytetach w: Bonn, Freiburgu i Wiedniu, a staże podyplo-
mowe w: Wiedniu, Stuttgarcie i Erlangen. W latach 1966–1970 był nauko-
wym asystentem w Klinice Internistycznej Uniwersytetu w Erlangen, uzys-
kując tam uprawnienia zawodowe lekarza z medycyny wewnętrznej, a po 
obronie pracy habilitacyjnej tytuł docenta. Specjalizację z gastroenterologii 
uzyskał w 1972 r. w Erlangen, gdzie w latach 1970–1974 pełnił obowiązki 
zastępcy dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Chorób Wewnętrznych. W tym 
czasie nastąpił duży rozwój oddziału endoskopii gastroenterologicznej 
–  wprowadzono nowatorskie metody endoskopii diagnostycznej i  zabie-
gowej oraz zorganizowano gastroenterologiczne laboratorium badawcze. 
Kierując kolejno oddziałami i klinikami chorób wewnętrznych o profilu ga-
stroenterologicznym w Hamburgu, Frankfurcie nad Menem i Monachium, 
otrzymał, odpowiednio w latach 1975 i 1984, tytuły profesora nadzwyczaj-
nego i zwyczajnego. W tych dwóch pierwszych uniwersytetach pełnił funk-
cję dziekana Wydziału Lekarskiego.

Od 1 października 2002 r. jest emerytowanym profesorem medycyny. 
Za wybitne, twórcze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i kliniczne z zakresu 

gastroenterologii i endoskopii oraz niezwykłe zaangażowanie w pracach licz-
nych międzynarodowych towarzystw i organizacji został uhonorowany m.in. 
tytułami doktora honoris causa uniwersytetów w Atenach, Jaas i Stambule oraz 
wyróżnieniami honorowego członka wielu towarzystw naukowych. W latach 
1998–2002 przewodniczył Światowej Organizacji Gastroenterologii, a  także 
był wiceprzewodniczącym Światowej Organizacji Endoskopii. Jest ponadto 
naczelnym redaktorem czasopisma „Endoskopia”. Zaproszenie na wykłady 
w Royal College w Londynie to kolejne wyrazy uznania wielkiego autorytetu 
profesora. W 2002 r. wspólnie z profesorem Sidneyem Winawerem z Nowego 
Jorku założył International Digestive Cancer Alliance (IDCA). 

Profesor Meinhard Classen jest niekwestionowanym autorytetem 
w  dziedzinie fizjologii i  patofizjologii żołądka, jelit, dróg żółciowych 
i trzustki. Wyniki badań profesora zgromadzone w toku ogromnej, wielo-
letniej pracy ukazały się w prawie tysiącu publikacjach, a trzeba podkreślić, 
że są to przede wszystkim opracowania oryginalne, ogłoszone w czasopis-
mach o międzynarodowym zasięgu.

Zasługą profesora w  pierwszym okresie jego naukowej działalności 
była m.in. ocena zaburzeń krążenia i  sekrecji w  błonie śluzowej żołądka 
z  uwzględnieniem roli prostaglandyn E1 i  E2, studia nad etiopatogenezą 
wrzodu dwunastnicy, pionierskie badania śluzówki jelita cienkiego oraz za-
stosowanie zmodyfikowanej sondy do jego biopsji, studia nad immunologią 
śluzówki jelit, chorobą Crohna i osią jelitowo-mózgową.

W późniejszych pracach profesor zajmował się niemal wyłącznie pro-
blematyką endoskopii, w  tym endoskopowej ultrasonografii i  jej diagno-

Meinhard Classen
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rology and endoscopy, as well as, for his extraordinary commitment to the 
work of numerous international societies and organizations by universities 
in Athens, Istanbul, and Yasi being an honorary member of many scientific 
societies. In 1998–2002 headed the World Gastroenterology Organisation, 
and was Vice-President of the World Organisation of Endoscopy. Editor-in-
-chief of of “Endoscopy”. He was invited to give a lecture at the Royal College 
in London. In 2002, together with Professor Sidney Winawer of New York, 
founded the International Digestive Cancer Alliance (IDCA).

Professor is an undisputed authority in physiology and pathophysiology 
of stomach, intestines, bile ducts, and pancreas. The results gathered in the 
course of his huge, long-lasting work, appeared in nearly a thousand of pu-
blications, mainly as original studies published in international journals.

In the first period of his scientific career, professor, among others, eva-
luated circulatory and secretion disorders in gastric mucosa and the role 
of the prostaglandin E1 and E2, studied pathogenesis of duodenal ulcer, 
conducted pioneering studies of the small-intestine mucosa and the use 
of a modified biopsy probe, the study of immunology of intestinal mucosa, 
Crohn’s disease, and brain-gut axis.

In his later work, professor almost exclusively dealt with issues of endo-
scopy, including endoscopic ultrasound and its diagnostic possibilities in 
the evaluation of digestive tract cancers. He introduced into clinical prac-
tice esophagogastroduodenoscopy, enteroscopy, endoscopic cholangiogra-
phy, and pancreatography.

Professor visited Poland many times, sharing his comprehensive knowled-
ge and clinical experience. He collaborated with many clinical departments,  
which allowed doctors from Poland undergo training in the centers headed by 
professor, where they learned about the latest advances in endoscopy.

Professor held various organizational functions in many scientific socie-
ties. Among others, he was general secretary, then president of the World Ga-
stroenterology Organisation (OMGE), Vice-president of the World Organisa-
tion for Endoscopy, secretary and president of German Society of Digestive 
and Metabolism Disorders, President of German Society for Internal Medici-
ne, President of European Society of Digestive Endoscopy, honorary president 
of International Gastro-Surgical-Club. Founder and deputy editor of “Journal 
of Digestive Cancer Alliance”, editor-in-chief of “Gastrointestinal Endoscopy,” 
and founder and editor-in-chief of “World Gastroenterology News”.

Meinhard Classen

stycznych możliwości w  ocenie nowotworów przewodu pokarmowego 
– wprowadził do klinicznej praktyki esofagogastroduodenoskopię, entero-
skopię, cholangiografię endoskopową z pankreatografią. 

Profesor Meinhard Classen wielokrotnie gościł w Polsce, dzieląc się swo-
ją wszechstronną wiedzą i  klinicznym doświadczeniem. Współpracował 
z wieloma jednostkami klinicznymi w kraju i utrzymuje stałe kontakty. Wie-
lu lekarzy szkoliło się w ośrodkach kierowanych przez profesora, zapoznając 
się z najnowszymi osiągnięciami, zwłaszcza z zakresu endoskopii. 

Profesor Classen w wielu towarzystwach naukowych pełnił różne funk-
cje organizacyjne. Między innymi był sekretarzem generalnym, a następ-
nie przewodniczącym Światowej Organizacji Gastroenterologii – OMGE, 
wiceprzewodniczącym Światowej Organizacji Endoskopii, sekretarzem 
i  przewodniczącym Niemieckiego Towarzystwa Chorób Przewodu Po-
karmowego i  Przemiany Materii, przewodniczącym Niemieckiego To-
warzystwa Medycyny Wewnętrznej, przewodniczącym Europejskiego 
Towarzystwa Endoskopii, honorowym przewodniczącym International 
Gastro-Surgical Club. Był założycielem i  zastępcą redaktora naczelnego 
czasopisma „Journal of Digestive Cancer Alliance”, redaktorem naczelnym 
czasopisma „Endoskopie” oraz założycielem i redaktorem naczelnym cza-
sopisma „World Gastroenterology News”.

•
Meinhard Classen, born in 1936 in Germany. Studied medicine at uni-

versities in Bonn, Freiburg and Vienna. Completed post-graduate training 
at Universities in Vienna, Stuttgart and Erlangen. In the years 1966–1970 
research assistant at the Department of Internal Medicine, University 
of Erlangen, where he completed specialization training in internal medi-
cine, and then received the title of assistant professor based on his post-
doctoral thesis. Specialized in gastroenterology in 1972 (Erlangen) where 
he served as deputy director of the University Clinic of Internal Medicine in  
1970–1974. At the same time led and developed Clinical Gastrointestinal 
Endoscopy division, introducing, as one of the first in the world, new me-
thods of  diagnostic and interventional endoscopy and organized gastro-
enterological research laboratory. In the years 1966–2002 served as Head 
of Faculties of Medicine at Hamburg, Frankfurt University, and Technical 
University of Munich. He served as Dean of Faculty of Medicine in Hamburg 
and Frankfurt. In 1975 became associate professor, in 1984 full professor. 

Retired on October 1, 2002.
He was appointed doctor honoris causa for his outstanding creative achie-

vements in research, teaching and clinical studies in the field of gastroente-
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Francis Mégraud urodził się 26 listopada 1949  r. w  Rioux, Charen-
te-Maritime, we Francji. W  1972  r. uzyskał dyplom magistra farmacji, 
a w 1980 r. dyplom lekarza medycyny na Uniwersytecie Bordeaux II.

Studia i  kursy podyplomowe: staż w Centre Hospitalier de Bordeaux, 
kurs z bakteriologii Uniwersytet Bordeaux II w 1977 r. oraz immunologii 
w Instytucie im. Pasteura. W 1981 r. – kurs z zakresu badań nad biologią 
komórki w  Coriell Institute for Medical Research, Camden, New Jersey; 
w 1984 r. – kurs z epidemiologii dla służb specjalnych Center for Disease 
Control and Prevention, Atlanta, Georgia; z zakresu badań nad Campylo-
bacter – Laboratory Centre for Disease Control, Ottawa, Kanada w 1985 r. 
W 1985 r. uzyskał dyplom studiów w dziedzinie badań nad biologią czło-
wieka na Uniwersytecie René Descartes w Paryżu. Dyplom autoryzacji za-
granicznych projektów badawczych – Uniwersytet Bordeaux II w 1986 r.

Stanowiska uniwersyteckie: w latach 1978–1990 był profesorem nadzwy-
czajnym, a od 1990 r. profesorem bakteriologii na Uniwersytecie Bordeaux II.

Stanowiska szpitalne: asystent z zakresu bakteriologii, przełożony sekcji 
bakteriologii – Laboratorium Bakteriologiczne Szpitala Dziecięcego Bor-
deaux w latach 1979–1991. Od 1992 r. – ordynator Oddziału Bakteriologii 
Dziecięcej Szpitala Pellegrin, Bordeaux. 

Członek organizacji zawodowych: Association des Anciens Eléves de 
l’Institut Pasteur – od 1978  r., Société Française de Microbiologie – od 
1978 r., Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française – od 1978 r., 
Amerykańskie Towarzystwo Mikrobiologów – od 1981 r., Europejskie To-
warzystwo Mikrobiologii Klinicznej i Chorób Zakaźnych – od 1985 r., As-
sociation des Epidémiologistes de Terrain – od 1987 r., Amerykańskie To-
warzystwo Gastroenterologiczne – od 2000 r., Société Nationale Française 
de Gastroentérologie – od 2000 r., członek Europejskiego Klubu Gastro-
logicznego 1994–2001, członek korespondent Amerykańskiego Towarzy-
stwa Chorób Zakaźnych od 1994 r.

Członkostwo w  komisjach: międzynarodowa komisja do oznacza-
nia serologicznego bakterii Campylobacter 1985–1993; członek, założy-
ciel i sekretarz Europejskiej Grupy Badawczej nad Helicobacter pylori od 
1987 r.; podkomisja ds. taksonomii Campylobacter i pokrewnych bakterii 
od 1990 r.

Profesor jest dyrektorem Francuskiego Narodowego Centrum do badań 
nad bakteriami Campylobacter i Helicobacter, od 1993 r. koordynator sesji 
dotyczących bakterii Helicobacter pylori organizowanych na kongresach 
europejskich mikrobiologii i gastroenterologii.

Zapraszany do większości europejskich krajów z wykładami na temat 
Helicobacter pylori. Jest autorem kilku rozdziałów w wielu publikacjach do-
tyczących Helicobacter pylori.

Francis Mégraud
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Member of international committee for serotyping Campylobacter 
(1985–1993), founding member and secretary of the European Helicobac-
ter pylori Study Group (1987 – present), member of subcommittee for ta-
xonomy of Campylobacter and related bacteria (1990 – present).

Head of French National Reference Center for Campylobacter and He-
licobacter since 1993. Serves as moderator of Helicobacter pylori sessions 
organized during the European Congresses in Microbiology and Gastro-
enterology. Gave invited lectures on Helicobacter pylori in most Europe-
an countries. Author of several chapters in books on Helicobacter pylori. 
Secretary of the International Executive Section formed by the European 
Study Group in order to develop Guidelines for clinical trials aimed at of 
Helicobacter pylori eradication.

Editor of “Clinical Microbiology and Infection” (2004). 
Member of editorial boards in: “Lancet Infectious Diseases” (2001–

2003), “European Journal of Gastroenterology and Hepatology”, “Clinical 
Microbiology and Infection”, “Chinese Journal of Gastroenterology”, “Mi-
nerva Gastroenterologica e Dietologica” (Italy), “Gastroenterologia Polska” 
(Poland).

Francis Mégraud

Sekretarz Międzynarodowej Sekcji Wykonawczej powołanej przez Eu-
ropejską Grupę Badawczą nad Helicobacter pylori do sformułowania wy-
tycznych do prób klinicznych mających na celu wyeliminowanie H. pylori.

Jest redaktorem „Clinical Microbiology and Infection” (2004 r.). 
Członek Komitetu Redakcyjnego następujących czasopism: „Lancet 

Infectious Diseases” (2001–2003), „European Journal of Gastroenterology 
and Hepatology”, „Clinical Microbiology and Infection”, „Chinese Journal of 
Gastroenterology”, „Minerva Gastroenterologica e Dietologica” (Włochy), 
„Gastroenterologia Polska”.

•
Francis Mégraud, born on November 26, 1949 in Rioux, Charente Ma-

ritime, France. In 1972 became master of pharmacy and in 1980 general 
practitioner at University of Bordeaux II. 

Post-graduate training: internship at Centre Hospitalier de Bordeaux, 
a certificate in bacteriology at University of Bordeaux II in 1977, a diploma 
in immunology at Pasteur Institute in Paris in 1978, training in cell biolo-
gy research at Institute for Medical Research, Camden, New Jersey (1984), 
epidemiology intelligence service course at Center for Disease Control, 
Atlanta, Georgia (1984), Campylobacter research at Laboratory Centre for 
Disease Control, Ottawa, Canada (1985), a diploma in research on human 
biology at René Descartes University, Paris in 1985, a diploma in authoriza-
tion of foreign research projects at University of Bordeaux II (1986).

In the years 1978–1990 associate professor of bacteriology and since 
1990 full professor at University of Bordeaux II. In 1978 hospital assistant, 
in 1979–1991 Head of Bacteriology Section of Bacteriology Laboratory 
Bordeaux Pediatric Hospital, and since 1992 Head of Pedi atric Bacteriology 
Department at Pellegrin Hospital in Bordeaux.

Member of numerous professional organizations: Association des 
Anciens Eléves de l’Institut Pasteur (1978 – present), Société Française 
de Microbiologie (1978 – present), Société de Pathologie Infectieuse de 
Langue Française (1978 – present), American Society for Microbiology  
(1981 – present), European Society of Clinical Microbiology and Infectio-
us Diseases (1985 – present), Association des Epidémiologistes de Terrain 
(1987 – present), American Gastroenterological Association (2000 – pre-
sent), Société Nationale Française de Gastroentérologie (2000 – present). 
Elected member of the European Gastro Club (1994–2001), corresponding 
fellow of Infectious Diseases Society of America (1994 – present).
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Andrzej Górski urodził się w 1946 r. we Wrocławiu. Absolwent Aka-
demii Medycznej w Warszawie. W 1970 r. uzyskał dyplom lekarza, 1973 r. 
stopień doktora, w 1978 r. doktora habilitowanego, w 1988 r. tytuł profeso-
ra. Od 1970 r. pracuje w I Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Me-
dycznej w Warszawie, a od 1974 w  Instytucie Transplantologii, zajmując 
się transplantologią i  immunologią. W  latach 1993–2002 pełnił funkcję 
konsultanta krajowego w  dziedzinie immunologii klinicznej, przyczynia-
jąc się znacząco do rozwoju tej dziedziny medycyny w  kraju. W  latach:  
1990–1996 przewodniczący Komitetu Immunologii Polskiej Akademii 
Nauk, 1993–1996 prorektor ds. nauki, a w latach 1996–1999 rektor Akade-
mii Medycznej w Warszawie.

W latach 1974–1976 był stypendystą Fulbrighta w Memorial Sloan Ket-
tering Cancer Center w  Nowym Jorku. Wizytował wiele renomowanych 
ośrodków naukowych i medycznych, między innymi w: Londynie, Madry-
cie, Seattle, Sztokholmie, Tokio, Heidelbergu. 

Opublikował ponad 300 prac naukowych, w tym ponad 100 w wysokiej 
rangi piśmiennictwie międzynarodowym.

Otrzymał liczne nagrody naukowe za działalność naukową i organiza-
cyjną, m.in. Nagrodę im. J. Śniadeckiego, nagrody indywidualne i zespo-
łowe Ministra Zdrowia i  Sekretarza Naukowego PAN oraz nagrodę „For 
excellence in cancer research” w Memorial Sloan Kettering Cancer Center 
w Nowym Jorku oraz nominację na członka Grand Jury the Descartes Prize 
for Research.

W latach 1990–2006 r. był dyrektorem Instytutu Immunologii i Terapii 
Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda. W tym okresie Instytut odnotował 
wiele znaczących sukcesów, między innymi otrzymanie statusu centrum 
doskonałości, utworzenie studium doktoranckiego i  studenckiego koła 
naukowego, rozwój innowacyjności (ponad 30 zgłoszeń patentowych), 
wejście czasopisma wydawanego przez Instytut „Archivum Immunolo-
giae et Therapiae Experimentalis” na listę filadelfijską. Intensywny rozwój 
badań nad immunobiologią i terapią bakteriofagową sprawił, że Instytut 
jest uważany za liczącą się placówkę na arenie międzynarodowej.

Badania prof. Andrzeja Górskiego pozwoliły na sformułowanie całko-
wicie oryginalnej hipotezy o potencjalnej roli bakteriofagów w zachowaniu 
prawidłowej odporności organizmów wyższych w biologii i medycynie. 

W latach 2007–2014 profesor Andrzej Górski pełnił funkcję wicepre-
zesa PAN.

•

Andrzej Górski
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tely new perspectives for further research on their significance in biology 
and medicine.

In the years 2007–2014, professor Andrzej Górski was Vice-president 
of the Polish Academy of Sciences.

Andrzej Górski

Andrzej Górski, born in Wrocław, Poland, in 1946. Obtained his gene-
ral practitioner's degree in 1970 from the Medical University of Warsaw, 
doctorate in 1973, postdoctoral degree in 1978, and in 1988 professorship. 
Since 1970 worked at the 1st Clinic of Internal Diseases at the Medical Uni-
versity of Warsaw and since 1974 at the Institute of Transplantology, being 
involved in transplantology and immunology. From 1993 to 2002 a national 
consultant on clinical immunology, contributing significantly to the deve-
lopment of this medical discipline in Poland. From 1990 to 1996 Chairman 
of the Immunological Committee of the Polish Academy of Sciences. Vice-
Rector of the Medical University of Warsaw from 1993 to 1996 and Rector 
from 1996 to 1999.

A  Fulbright Scholar (Sloan-Kettering Institute for Cancer Research, 
New York), visiting professor at the University of London, Universidad 
Autonoma de Madrid, and the Weizmann Institute of Science. Had scien-
tific stays at several renowned medical and academic centers (including 
Fred Hutchinson Cancer Research Center, in Seattle, Karolinska Institutet, 
in Stockholm, Institute of Immunology, in Tokyo, University of Osaka, and 
Heidelberg University).

Published over 300 scientific papers, more than 100 in renowned inter-
national journals.

He received numerous awards for scientific and organizational activi-
ties, including J. Śniadecki Prize, individual and team awards from the Mi-
nister of Health and from the Scientific Secretary of the Polish Academy 
of Sciences, the prize “For Excellence in Cancer Research” in the Sloan-Ket-
tering Institute for Cancer Research in New York, and membership in the 
Grand Jury of the Descartes Prize for Research.

In the years 1990–2006 headed L. Hirszfeld Institute of Immunology 
and Experimental Therapy of the Polish Academy of Sciences. During this 
period, the Institute recorded a number of significant successes, including 
status of a center of excellence, introducing post-doctoral course and a stu-
dent scientific circle, the development of innovation (more than 30 patent 
applications), including “Archivum Immunologiae et Therapiae Experi-
mentalis” entering ISI Master Journal List. Owing to intensive development 
of research on bacteriophage therapy and immunobiology, the Institute is 
currently regarded as a leading center in this field in the international are-
na, which is emphasized by publishing scientific periodicals (“Science”) and 
major international newspapers (“Die Welt”).

The latest research by his scientific group allowed formulation of an ori-
ginal hypothesis concerning the potential role of bacteriophages in the ma-
intenance of proper resistance in higher organisms, which opens comple-
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Gerd Plewig urodził się 12 maja 1939 r. w Bad Langensalza w Niem-
czech. Studia medyczne podjął w 1959 r. na Uniwersytecie w Hamburgu, 
następnie studiował w  Grazu (Austria), a  dyplom lekarza oraz stopień 
doktora uzyskał w 1965  r. w Kilonii. W  latach 1967–1969 pracował jako 
stypendysta pod kierunkiem prof. Alberta Kligmana w Laboratorium im. 
Duhringa w  Klinice Dermatologii Uniwersytetu Pensylwanii w  Filadelfii 
(USA). Stanowisko associate professor w Klinice Dermatologii Uniwersy-
tetu w Monachium uzyskał w 1978 r. W tym samym roku awansował na 
stanowisko profesorskie. W 1982 r. wygrał konkurs na kierownika Kliniki 
Dermatologii Uniwersytetu w Düsseldorfie, a od 1991 r. jest kierownikiem 
Kliniki w Monachium. W latach 1999–2004 był dyrektorem medycznym 
Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Monachium. 

Profesor Plewig jest autorem lub współautorem ponad 400 artykułów 
naukowych, 8 podręczników oraz 83 rozdziałów w podręcznikach. 

Poza zagadnieniami związanymi z różnymi odmianami trądzików, profe-
sor Plewig zajmował się problemami: biologii warstwy rogowej naskórka, bio-
chemii skóry, fotobiologii i fototerapii, w tym przede wszystkim naświetlania 
ultrafioletem o wąskim zakresie (NB UVB) oraz pozaustrojowej fototerapii, 
terapii fotodynamicznej, histopatologii skóry, łuszczycy, zapalenia atopowe-
go skóry oraz oddziaływaniem antybiotyków na układ immunologiczny. 

Jest uznanym autorytetem w chorobach typu acne. Zajmuje się bada-
niami podstawowymi oraz problemami diagnostyki i terapii trądzika. Jest 
współautorem, razem z prof. Kligmanem, podstawowego, wielokrotnie wy-
dawanego w wielu krajach Europy i w USA podręcznika: „Acne”. Profesor 
Plewig jest jednym z najbardziej uznanych współczesnych dermatologów. 
Jest współautorem bardzo dobrego podręcznika dermatologii: „Dermato-
logie”, który był wielokrotnie uzupełniany i wznawiany. 

Członek 14 komitetów redakcyjnych międzynarodowych czasopism 
dermatologicznych. Członek honorowy 18 dermatologicznych towarzystw 
naukowych i  członek korespondent 16 towarzystw. Został wyróżniony 
23 nagrodami i tytułami, wśród których za najbardziej nobilitujące uznaje: 
Fellowship of the Royal College of Physicians London (FRCP) (1997 r.) oraz 
tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Karola w Pradze (2002 r.).

Profesor Plewig jest kontynuatorem monachijskiej szkoły dermatolo-
gii, która jest kuźnią największych dermatologów niemieckich. Od 1994 r. 
przewodniczy komitetowi organizacyjnemu ustawicznego szkolenia. 

Jest animatorem wymiany młodych pracowników nauki. Zaprosił na 
tygodniowe stypendia i kursy doskonalące do Monachium wielu asysten-
tów Kliniki Dermatologii we Wrocławiu. Sam odwiedził dwukrotnie wro-
cławską klinikę. Jest członkiem Rady Naukowej czasopisma „Dermatologia 
Kliniczna”, którego redakcja znajduje się w Klinice Dermatologii. Członek 
Międzynarodowego Komitetu Naukowego zorganizowanego przez wro-

Gerd Plewig
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partment of Dermatology, Venerology and Alergology at Wroclaw Medical 
University twice and provided it with modern cutaneous ultrasonography 
equipment and an advanced phototherapy cabinet.

Gerd Plewig

cławską Katedrę Dermatologii – sympozjum poświęconemu 150-leciu uro-
dzin Alberta Neissera (Wrocław, 27–29.05.2005). Profesor Plewig poda-
rował Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii unikatowy w Polsce 
aparat do ultrasonografii skóry oraz kabinę do naświetlań SUP/PUVA.

•
Gerd Plewig born on May 12, 1939 in Bad Langensalza, Germany. Stu-

died medicine in Hamburg and Graz, Austria, and received his doctor’s de-
gree from University in Kiel in 1965. Studied with professor Albert Kligman 
at the University of Pennsylvania, Philadelphia in 1967–1969. Trained in 
dermatology at the Ludwig Maximilian University in Munich with profes-
sor Otto Braun-Falco, in 1972 became associate professor and in 1978 pro-
fessor. In 1982 Chairman of Dermatology Clinic in Düsseldorf, and then, in 
1991, Chairman of Dermatology Clinic in Munich. In the years 1999–2004 
served as Director at Faculty of Medicine in Munich.

Author or coauthor of nearly 400 scientific articles, 8 textbooks and 83 
chapters in textbooks. 

He is recognized as one of the world’s leading experts on acne; his te-
xtbook, coauthored with professor Kligman’s, “Acne and Rosacea” is the 
world standard. Other areas of expertise include photobiology, extracor-
poreal phototherapy, and the stratum corneum. He maintained career-long 
interest in histopathology, describing several new adnexal neoplasms. 

Coauthor of one of the leading dermatology textbooks, “Dermatology”, 
which has been translated into 5 languages. Polish translation was publi-
shed in 2002. 

Professor Plewig is a  member of the editorial boards of 14 dermato-
logical journals. An honorary member of 18 dermatological associations 
and corresponding member of 16 others. Received 23 prizes and titles; two 
of them he cherishes highly: Fellow of the Royal College of Physicians Lon-
don (FRCP) (1997), and honoris causa doctor of the Charles’ University in 
Prague (2002).

Professor continues the strong Munich tradition in dermatology. His cli-
nic has been a welcome home for visitors from all around the world, espe-
cially from Eastern Europe. For many years organized the Munich “Fortbil-
dungswoche” – a week-long education course in dermatology taking place 
every other summer. Many young doctors from Wrocław had a chance to 
study in his Clinic and attend “Fortbildungswoche”. Professor visited De-
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Andrzej Zoll urodził się w 1942 r. w Sieniawie. Profesor prawa karnego 
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierow-
nik Katedry Prawa Karnego. Autor wielu publikacji naukowych, komenta-
rzy, monografii oraz artykułów. Jest jednym z najwybitniejszych specjali-
stów prawa karnego w Polsce. 

Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności oraz Polskiego PEN 
Clubu, doktor honoris causa Uniwersytetu w Moguncji oraz Uniwersytetu 
w Wilnie, członek Komitetu Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk, czło-
nek Akademii Nauki i Sztuki w Salzburgu. 

Uczestnik rozmów przy Okrągłym Stole (1989 r.) jako członek „Solidar-
ności” („podstoliczek prawniczy”). Jest jedną z osób, które najbardziej przy-
czyniły się do przemian w Polsce po 1989 r. Wiceprzewodniczący (1989 r.), 
a w latach: 1990–1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, sę-
dzia (1989–1993) i  prezes Trybunału Konstytucyjnego (1993–1997), prze-
wodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (1998–2000), 
Rzecznik Praw Obywatelskich (2000–2006). Od maja 2002 r. wiceprzewod-
niczący zarządu europejskiego Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana.

Autor licznych prac prawa karnego, prawa konstytucyjnego i  filozofii 
prawa, znany także z autorstwa publikacji popularnonaukowych i publicy-
stycznych.

Był wiceprzewodniczącym Komisji ds. Reformy Prawa Karnego, która 
opracowała projekt kodeksu karnego z 1997 r. 

Podstawowe zainteresowania prawnicze: aksjologiczne, konstytucyjne 
podstawy prawa karnego, zasady odpowiedzialności karnej, problematyka 
winy oraz kary, prawa i wolności obywatelskie oraz prawa człowieka.

Odznaczony: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Wielkim Krzyżem Zasługi z Gwiazdą RFN, Orderem Zasługi z Gwiazdą na 
Wstędze Republiki Austrii, Orderem Wielkiego Księstwa Gedymina Repu-
bliki Litewskiej.

•
Andrzej Zoll, born on May 27, 1942, in Sieniawa. In 1964 graduated 

from the Faculty of Law of Jagiellonian University where he became a scien-
tific worker and specialized in penal law, becoming professor of criminal 
law.

A member of the Polish Academy of Arts and Sciences, the European Art 
and Science Academy in Salzburg, and the Polish Pen Club. Received hono-
rary doctorates from universities in Vilnius and Mainz.

Andrzej Zoll
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Andrzej Zoll

In 1989 he took part in round table negotiations as Solidarity’s legal 
expert. Served as Vice-President (1989) and President of the National Elec-
toral Commission (1990–1993). In 1989–1993 worked as a judge. The Pre-
sident of the Polish Constitutional Tribunal in 1993–1997. In 1989–1995 
Vice-President of the Criminal Law Codification Commission. In 1998–
2000 served as President of the Legislative Council. In May 2002 became 
Vice-President of the European Ombudsman Institute. He was the fourth 
Polish Ombudsman for Citizen Rights in 2000–2006.

Professor Zoll authored three monographs and over 150 other publi-
cations on criminal and constitutional law and on the philosophy of law. 
Coauthored the Polish Penal Code of 1997.

Main research issues: axiological constitutional basis for criminal law, 
principles of criminal liability, the issue of guilt and punishment, civil rights 
and liberties, and human rights.

Received numerous state awards and medals, among them the Com-
mander's Cross of the Polonia Restituta, Great Cross with Star of the Order 
of Merit of the Federal Republic of Germany, Grand Decoration of Honor 
in Gold with Sash for Services to the Republic of Austria, and the Order 
of the Lithuanian Grand Duke Gediminas.
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Yoshiki Hiki jest wybitnym i znanym na świecie chirurgiem i chirur-
giem endoskopowym.

Urodził się 28 lipca 1933 r. w Tokio. Studia medyczne ukończył w 1958 r. 
w  Keio University School of Medicine w  Tokio. W  1963  r. na podstawie  
pracy „Study of impairment of leukocyte function” (Badania zaburzeń 
funkcji leukocytów) uzyskał habilitację. W latach 1963–1967 pracował na 
Oddziale Chirurgicznym Keio University, a w 1967 r. został kierownikiem 
działu endoskopowego. W latach 1971–2000 pracował jako profesor chi-
rurgii w  Kitasato University, którym kierował od 1994  r. Od 2000  r. jest 
emerytowanym profesorem. 

Jest aktywnym członkiem wielu naukowych towarzystw chirurgicznych 
w Japonii i na świecie: honorowym przewodniczącym Japońskiego Towa-
rzystwa Chirurgii Gastroenterologicznej oraz honorowym członkiem Ja-
pońskiego Towarzystwa Endoskopii Gastroenterologicznej, Japońskiego 
Towarzystwa Gastroenterologicznego, Japońskiego Towarzystwa Raka 
Żołądka, członkiem zarządu Japońskiego Towarzystwa Chirurgicznego, 
członkiem specjalnym Japońskiego Towarzystwa Chirurgicznego i Japoń-
skiego Towarzystwa Chirurgii Klinicznej. W  latach 1997–2005 był wice-
-przewodniczącym Światowego Towarzystwa Chirurgicznego (ISS/SIC).

Główne zainteresowania naukowe profesora Yoshiki Hiki to: chirurgia 
endoskopowa, chirurgia przewodu pokarmowego, chirurgia nowotworów 
złośliwych przewodu pokarmowego z radykalną limfadenektomią, diagno-
styka i leczenie wczesnych postaci raka przewodu pokarmowego, endosko-
powe leczenie raków przewodu pokarmowego z użyciem laserów, robotów 
chirurgicznych i laparoskopowych metod operacyjnych.

Jest autorem ponad 400 publikacji, w tym wielu rozdziałów w podręcz-
nikach chirurgicznych.

Był przewodniczącym 16 krajowych i  międzynarodowych kongresów 
chirurgicznych dotyczących leczenia chirurgicznego chorób przewodu po-
karmowego.

Profesor Yoshiki Hiki był w Polsce i we Wrocławiu trzykrotnie. W marcu 
2005 r. uczestniczył na Akademii Medycznej we Wrocławiu w uroczystości 
100-lecia śmierci Jana Mikulicza-Radeckiego, podczas której wygłosił wy-
kład na temat wkładu chirurgów polskich w rozwój chirurgii w Japonii od 
czasu profesora J. Mikulicza-Radeckiego.

Od wielu lat jest związany z II Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej i Chi-
rurgii Onkologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Współpraca na-
ukowa zaowocowała wprowadzeniem do Kliniki nowych metod rozpozna-
wania i leczenia chirurgicznego wczesnego i zaawansowanego raka żołądka 
oraz wieloma publikacjami w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Yoshiki Hiki 
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He cooperates with the Second Clinic of General and Oncological Sur-
gery of Wroclaw Medical University. This cooperation resulted in the in-
troduction of new methods for diagnosing and treating early and advanced 
gastric cancer and many publications on this topic which were published in 
national and international journals. 

Professor Hiki is a great enthusiast of professor Mikulicz-Radecki. His 
wife's grandfather, professor Hiyari Miyake, educated in Wrocław at pro-
fessor Mikulicz-Radecki’s Clinic at the end of the 19th century and became 
professor of surgery at Kyushu University.

Yoshiki Hiki

Profesor Yoshiki Hiki jest wielkim entuzjastą profesora Jana Mikuli-
cza-Radeckiego. Dziadek jego małżonki – Hiyari Miyake, profesor chirur-
gii w Kyushu University, pod koniec XIX w. kształcił się we Wrocławiu pod 
okiem profesora Mikulicza.

•
Yoshiki Hiki, distinguished and internationally recognized general and 

endoscopic surgeon from Japan. 
Born on July 28, 1933 in Tokyo. Studied medicine at the School of Me-

dicine of Keio University in Tokyo from 1952–1958 where he received his 
doctoral and then postdoctoral degree with the thesis “Study of the Impair-
ment of Lukocyte Function” in 1963. From 1963 to 1967 worked as an assi-
stant in the surgical ward of Keio University and became Head of Endosco-
py Department in 1967. From 1971 to 2000 worked as professor of surgery 
at Kissato University, which he headed from 1994. Since 2000 professor 
emeritus of this university.

An active member of many national and international surgical societies: 
honorary chairman of the Japanese Society of Gastroenterological Surge-
ry, honorary chairman of the Japanese Society of Gastroenterological En-
doscopy, honorary member of the Japanese Society of Gastroenterology, 
member of the board of the Japanese Society of Gastric Cancer, member 
of the board of the Japanese Society of Surgery, special member of the Japa-
nese Society of Surgery, and special member of the Japanese Society of Cli-
nical Surgery. In the years 1997–2005 Vice-president of the World Surgical 
Society (ISS/SIC).

His main scientific interests involve: endoscopic surgery, gastrointesti-
nal surgery, surgery of malignant neoplasms of the gastrointestinal tract 
with radical lymphadenectomy, the diagnostics and treatment of early ga-
stric cancer, and the endoscopic treatment of gastrointestinal tract neopla-
sms with the use of lasers, surgical robots, and laparoscopical operation 
methods. 

Published over 400 works including chapters in surgical textbooks.
President of 16 national and international surgical congresses on the 

surgical treatment of gastrointestinal tract diseases. 
Professor has been to Poland and Wrocław. In March 2005, he was 

a  guest of the Wroclaw Medical University during the 100th anniversary 
of professor Jan Mikulicz-Radecki death. During the ceremony he presen-
ted a lecture pertaining to the contribution of Polish surgeons to the deve-
lopment of surgery in Japan since the times of professor Mikulicz-Radecki. 



 318 

Yoshiki Hiki



 321 

Manfred Dietel (ur. 1948 r.) ukończył studia medyczne na Uniwersy-
tecie w Hamburgu. Po uzyskaniu specjalizacji z patologii w 1983 r. został 
profesorem zwyczajnym patologii anatomicznej i  chirurgicznej. Pięć lat 
później prof. Dietela powołano na dyrektora Instytutu Patologii na Uniwer-
sytecie Christiana-Albrechta w Kilonii. W 1994 r. został dyrektorem Insty-
tutu Patologii Uniwersyteckiego Szpitala Charité w Berlinie. 

Profesor Dietel kieruje pracą Instytutu Patologii w  Charité, jest od-
powiedzialny za kompleksową diagnostykę biopsji i  wycinków zarówno 
w Charité, jak i związanych z nim szpitalach (60 tys. przypadków rocznie). 
W  badaniach wykorzystuje takie techniki, jak: immunohistochemia, dia-
gnostyczne badania molekularne oparte na PCR, genomowa hybrydyzacja 
porównawcza i wiele innych. Główne kierunki badań to: patologia żeńskich 
narządów płciowych, piersi, płuc, żołądka i  jelit, nerek i dróg moczowo- 
-płciowych oraz chorób zakaźnych i tkanek miękkich.

Badania naukowe profesora opierają się na molekularnych mechani-
zmach kancerogenezy, oporności na cytostatyki oraz patologii molekular-
nej jako czynnika prognostycznego w rozwoju guzów złośliwych. Prowa-
dzi badania in vitro na komórkach nowotworowych, m.in. żołądka i  jelit, 
jajnika i mezenchymalnych. Prognozowanie przebiegu i leczenia opiera na 
specjalnych metodach morfologicznych, takich jak: immunohistochemia, 
cytofotometria DNA, PCR, macierze DNA itp.

Wniósł duży wkład w  rozwój telepatologii, zwłaszcza mikroskopii 
wirtualnej, której celem jest nawiązywanie ścisłej współpracy między 
patologami na całym świecie; w  uznaniu zasług otrzymał stanowisko 
dyrektora Centrum Konsultacji Telepatologicznej w Union for Interna-
tional Cancer Control (UICC) i  kierownika Centrum Telemedycznego 
Szpitala Charité.

Profesor Dietel cztery lata był dyrektorem medycznym Szpitala Charité, 
a przez 2 lata piastował także urząd dziekana. W tym czasie był zaangażo-
wany w odbudowę klinik uniwersyteckich w Berlinie (m.in. połączył trzy 
oddzielne szpitale w jedną jednostkę). 

Był członkiem Zarządu Rady Nauki Niemiec, organizacji porówny-
walnej z  Radą Nauki Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego oraz 
członkiem Zarządu Dyrektorów Zrzeszenia Niemieckich Uniwersytetów 
Medycznych. Działalność ta była związana z modernizacją i rekonstrukcją 
systemu niemieckich uniwersytetów medycznych.

Profesorowie M. Dietel i  M. Zabel byli inicjatorami umowy o  współ-
pracy naukowej i medycznej między Akademią Medyczną we Wrocławiu 
i  Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Humboldta w  Berlinie oraz wy-
miany studentów w ramach programów Sokrates/Erasmus.

Manfred Dietel
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Professor Zabel and professor Dietel initiated an agreement on scienti-
fic and medical cooperation as well as student exchange between Wroclaw 
Medical University and Medical Faculty of Humboldt University in Berlin 
and students exchange as part of Erasmus and Socrates Programs.

Manfred Dietel

•
Manfred Dietel, born in 1948. Received his medical training at Ham-

burg University. After specialization in pathology, became a full professor 
of anatomical and surgical pathology in 1983. Five years later appointed the 
Chair of the Institute of Pathology, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 
In 1994 moved to Berlin to become director of the Institute of Pathology, 
Charité, Rudolph-Virchow-Haus. 

Professor Dietel is responsible for daily diagnostics of the whole range 
of biopsies and surgical specimens of the Charité and affiliated hospitals 
(60,000 cases per year), including the application of such special techno-
logies as immunohistochemistry, PCR-based molecular diagnostic testing, 
comparative genomic hybridization, and several more. The main areas 
of his research are pathology of female genital tract, breast, lung, gastroin-
testinal tract, kidney, urogenital tract, infectious diseases, and soft tissues.

His scientific activities are focused on the molecular mechanisms of car-
cinogenesis and cytostatic drug resistance as well as molecular pathology 
to predict behavior of malignant lesions. For this reason he studied in vitro 
cell growth of benign and malignant tumors, e.g., of gastrointestinal, ova-
rian, and mesenchymal origin. The prediction of prognosis is carried out by 
special morphologically-orientated methods, some of which are immuno-
histochemistry, DNA-cytophotometry, polymerase chain reaction, DNA-
-arrays, and the like. 

A special issue is related to the development of telepathology and, in 
particular, virtual microscopy to improve and increase the interaction  
of pathologists around the world. This is the reason why he became the 
director of the telepathology consultation center of the Union for Inter-
national Cancer Control (UICC) and head of Telemedicine Center of the 
Charité Hospital.

In addition to his medical carrier, for two years he was Dean of the Cha-
rité Hospital and for four years medical director of the Charité Hospital for 
four years. During that time he was strongly involved in the reconstruction 
of the university clinics in Berlin by merging three separate university ho-
spitals into one. 

On the national level, professor Dietel was a member of the German Co-
uncil of Science and Humanities as well as of the Board of Directors of the 
Association of German University Hospitals. All these activities were direc-
ted towards modernizing and restructuring the system of German medical 
universities.
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Volkmar Schneider urodził się 21 stycznia 1940 r. w Dessau. Studia me-
dyczne ukończył w 1965 r. na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim i w Klini-
ce Uniwersyteckiej w Hamburgu. Tam zdał egzamin państwowy oraz uzy-
skał stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy „O znaczeniu 
dowodowym okrzemków w narządach krążenia dużego jako objawu śmier-
ci z utonięcia”. W 1967 r. rozpoczął pracę w Instytucie Medycyny Sądowej 
Wolnego Uniwersytetu w  Berlinie na stanowisku asystenta naukowego. 
W 1974 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy zbio-
rowej o śmierci w mechanizmie porażenia prądem elektrycznym. W 1976 r. 
został mianowany na stanowisko profesora i zastępcę kierownika Instytutu. 
W latach 1976–1978 prof. Volkmar Schneider pełnił funkcję dziekana Wy-
działu Lekarskiego. W 1983 r. uzyskał tytuł profesora. W latach 1995–1997 
zajmował stanowisko prorektora ds. medycyny, stomatologii i weterynarii 
Wolnego Uniwersytetu w Berlinie – w  tym czasie był to największy uni-
wersytet w Niemczech. W 1998 r. został wybrany wiceprzewodniczącym 
Niemieckiego Towarzystwa Medycyny Sądowej. 

Profesor jest członkiem wielu towarzystw naukowych. Uniwersytet 
Semmelweissa w Budapeszcie uhonorował prof. Schneidera tytułem dok-
tora honoris causa, a wiele zagranicznych towarzystw naukowych honoro-
wym członkostwem. Profesor Schneider jest także honorowym członkiem 
Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej. 

Od wielu lat współpracuje z polską medycyną sądową; jego więzi są szcze-
gólnie bliskie z ośrodkiem wrocławskim. Bierze udział w konferencjach or-
ganizowanych przez wrocławską Katedrę i Zakład Medycyny Sądowej oraz 
w  zjazdach polskiej medycyny sądowej. W  minionych latach umożliwiał 
(w imieniu Niemieckiego Towarzystwa Medycyny Sądowej) udział polskim 
medykom sądowym w konferencjach na Zachodzie, finansując uczestnic-
two i pilotując druk prac w niemieckojęzycznych czasopis mach. 

Dorobek naukowy prof. Schneidera obejmuje ponad 400 pozycji. Pra-
ce te dotyczą wszystkich działów medycyny sądowej. Profesor jako wybit-
ny dydaktyk wyszkolił wielu specjalistów i naukowców, m.in. trzech jego 
współpracowników objęło uniwersyteckie katedry medycyny sądowej 
w  Niemczech. Liczne prace doktorskie pod kierunkiem profesora były 
podstawą do podręcznikowych opracowań z zakresu medycyny sądowej, 
tłumaczonych również na inne języki. 

1 października 2003  r. prof. Schneider objął kierownictwo poszerzo-
nego Instytutu Medycyny Sądowej Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego, 
który wchłonął dwa pozostałe instytuty berlińskie. W ten sposób kierował 
największym ośrodkiem medyczno-sądowym nie tylko w Niemczech, ale 
także w Europie. 

Dorobek naukowy oraz międzynarodowe osiągnięcia profesora Schne-
idera z medycyny sądowej i nauk pokrewnych stawiają go w szeregu wybit-
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In October 2003, became Head of extended Forensic Medicine Institu-
te at the Free University of Berlin, which had incorporated two remaining 
Berlin institutes. In this way he directed the biggest Forensic Medicine 
Institute not only in Germany, but also in Europe.

The scientific output and international achievements in Forensic Medi-
cine and associated studies place him among the most outstanding autho-
rities in this field in Europe. In 2007 professor Schneider retired. German 
President, Horst Kohler, awarded him on his 65th birthday with the 1st Class 
Cross of Merits. 

Volkmar Schneider

nych osobistości europejskiej medycyny sądowej. Od 2007 r. prof. Volkmar 
Schneider jest na emeryturze. W  65. roku życia otrzymał Krzyż Zasługi 
I klasy z rąk prezydenta Niemiec Horsta Köhlera. 

•
Volkmar Schneider, born on January 21, 1940 in Dessau. Completed 

his medical education in 1965 at the Free University of Berlin and Univer-
sity Clinic in Hamburg where he passed the State Examination and obta-
ined degree of doctor of medicine on the basis of his dissertation “On the 
Evidence Meaning of the Presence of Diatoms in the Circulatory Organs as 
a Symptom of Death from Drowning”. In 1967 started work at the Institu-
te of Forensic Medicine, Free University of Berlin, as a research assistant. 
In 1974 obtained postdoctoral degree on the basis of a joint publication on 
death in the mechanism of electrocution. In 1976 promoted to the posi-
tion of professor and Deputy Head of the Institute. In the years 1976–1978 
Dean of the Medical Faculty. From 1995 to 1997 Vice-President responsi-
ble for Medicine, Dentistry and Veterinary Medicine at the Free University  
of Berlin, at that time the biggest university in Germany. In 1998 Vice-Pre-
sident of the German Society of Forensic Medicine where he previously 
acted as a secretary. 

A  member of numerous scientific associations: permanent member  
of the University Senate, Faculty Board, Council, Commission for Scientific 
Research, Commission for Ethics, just to mention the main ones. Semmel-
weiss University in Budapest honored him with the title of honoris causa 
doctor and numerous foreign scientific associations – with honorary mem-
bership. An honorary member of the Polish Society of Forensic Medicine. 

Cooperated with Polish Forensic Medi cine, and his contacts with the 
Wrocław centre are especially close. He often participates in conferences 
organized by the Wrocław Department of Forensic Medicine as well as in 
symposia of the Polish Forensic Medicine. In the past years, on behalf of the 
German Society of Forensic Medicine, he enabled Polish forensic doctors 
to take part in conferences organized in the Western European countries, 
financing their participation and piloting publication in German journals.

The scientific output of professor Schneider includes over 400 publica-
tions. His papers concern all branches of forensic medicine. Being an excellent  
teacher, he trained many specialists and scholars, among others, three of his 
coworkers became heads of Forensic Medicine Departments in Germany. 
Numerous doctoral dissertations written under his supervision were used 
as reference material in several textbooks on forensic medicine, which were 
also translated into many languages.
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Hansjörg Riehm urodził się w 1933 r. w Herrenbergu w Niemczech. Stu-
diował na Uniwersytetach w Tybindze, Kilonii, Berlinie i Innsbrucku.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1959 r. Praktykował jako 
lekarz w Tübingen, Ebingen, Reutligen i Berlinie. W 1960 r. rozpoczął pracę 
naukową jako asystent Instytutu Patologii Wolnego Uniwersytetu w Berli-
nie. Tam też uzyskał specjalizację z pediatrii na oddziale pediatrycznym. 

W latach 1967–1969 pracował naukowo w Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center w Nowym Jorku. Wraz z June Biedler badał oporność komó-
rek nowotworowych na leki. Oporność na cytostatyki była tematem pra-
cy habilitacyjnej w 1970 r. W 1972 r. uzyskał tytuł profesora pediatrii. Od 
1973 r. kierował Kliniką Pediatrii Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, a od 
1984 r. nowo otwartą Kliniką Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Hano-
werze, gdzie pracował przez 13 lat. Był inicjatorem powstania niemieckiej 
grupy BFM zajmującej się onkologią i hematologią dziecięcą, której prze-
wodniczył od 1974 do 1988 roku. W latach 1998–2002 pracował jako visi-
ting profesor w Dziecięcym Szpitalu w Campinas w Brazylii. 

Przez wszystkie lata jego owocna praca naukowa i kliniczna była wie-
lokrotnie nagradzana prestiżowymi nagrodami, tytułami honorowymi 
i  odznaczeniami, między innymi jest doktorem honoris causa Warszaw-
skiej Akademii Medycznej. Jest też honorowym profesorem Uniwersytetu 
Santiago w Chile. W 1997 r. został honorowym członkiem Niemieckiego 
Towarzystwa Pediatrów, Onkologów i Hematologów Dziecięcych.

•
Hansjörg Riehm, born in 1933 in Herrenberg, Germany. Completed his 

medical studies in the years 1952–1957 at universities in Tübingen, Kiel, 
Berlin, and Innsbruck. He passed the final medical exam in 1957 and was 
promoted as a medical doctor in 1959. 

He practised medicine in Tübingen, Ebingen, Reutlingen, and Berlin. 
In 1960 started his scientific work as an assistant in the Pathology Institute 
at the Free University of Berlin. His specialisation in pediatrics was comple-
ted at the Department of Pediatrics Free University of Berlin.

In the years 1967–1969 involved in scientific research in Memorial 
Sloan-Kettering Cancer Center in New York. Together with June Biedler 
worked on the characteristics of drug resistance within malignant cells. Re-
sistance of malignant cells to cytostatics was the topic of his postdoctoral 
degree thesis in 1970. In 1972 served as professor in Department of Pedia-
trics at Free University of Berlin. In 1973 became Head of Pediatric On-
cology and Hematology Department in Berlin and in 1984 Head of newly 
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PROMOWANY 20 MARCA 2007 ROKU

PROMOTOR: ALICJA CHYBICKA



Doktorzy Honoris Causa

 335  334 

Hansjörg Riehm

opened Department of Pediatric Hematology and Oncology at the Medical 
School of Hannover, where he worked for the next 13 years. Created Ger-
man Study Group BFM for Pediatric Oncology and Hematology and he-
aded it between 1974 and 1998. Spent 4 years as a visiting professor in Chil-
dren’s Research Hospital in Campinas, Brasil (1998–2002). 

During several years of his fruitful scientific and clinical work was awar-
ded with numerous distinctions, prizes and honorary titles. Among others, 
he is honoris causa doctor of the Medical University of Warsaw, honorary 
professor at the University of Santiago de Chile. Upon retirement, in 1997,  
professor Riehm was granted an honorary membership of German Society 
for Pediatric Oncology and Hematology (GPOH). 
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Andrzej Obrębowski urodził się w 1937 r. w Grodnie w rodzinie lekar-
skiej. Studiował w  latach 1955–1960 i  w 1961  r. uzyskał dyplom lekarza. 
Stopień doktora medycyny otrzymał w 1965 r. po obronie rozprawy „Od-
cinki podprzeponowe pni błędnych u psa”, a stopień doktora habilitowanego 
w 1982 r. na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej „Bada-
nia kliniczne i elektro akustyczne nad egzogenną wirylizacją narządu głosu”.

Tytuł profesora nauk medycznych otrzymał w  1994  r. W  latach  
2001–2008 był kierownikiem Katedry i  Kliniki Foniatrii i  Audiologii AM 
w Poznaniu. Jest specjalistą II stopnia otolaryngologii (1968  r.), specjalistą 
II stopnia z foniatrii i pedoaudiologii (1972 r.), audiologii i foniatrii (2005 r.).

Pionierskie badania profesora Obrębowskiego z  foniatrii były możli-
we do zrealizowania dzięki rzetelnej wiedzy i  doświadczeniu badawcze-
mu zdobytemu podczas pobytów szkoleniowych, a w okresie późniejszym 
– ścisłej współpracy ze znanymi europejskimi ośrodkami foniatrycznymi 
m.in. w Pradze (prof. Sedlačkova), Moguncji (prof. Kitel), Erlangen (prof. 
Heinemann).

Profesor był m.in. przewodniczącym Sekcji Foniatrycznej Polskiego 
Towarzystwa Otolaryngologów, członkiem Zarządu Sekcji Audiologicz-
nej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy 
i Szyi, członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngolo-
gów – Chirurgów Głowy i Szyi oraz Polskiego Towarzystwa Logopedów, 
prezydentem Unii Europejskiej Foniatrów, członkiem korespondentem 
American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery oraz Nie-
mieckiego Towarzystwa Foniatrów i Pedoaudiologów, Międzynarodowego 
Towarzystwa Foniatrów i Logopedów oraz wielu innych. Należy do komi-
tetów redakcyjnych i rad naukowych 8 polskich czasopism, w tym: „Otola-
ryngologii Polskiej”, „Postępów w Chirurgii Głowy i Szyi”.

Profesor A. Obrębowski wraz z  profesorem A. Pruszewiczem jest 
współtwórcą podstaw polskiej foniatrii oraz współzałożycielem pierwszej 
w Polsce Kliniki Audiologii i Foniatrii w Poznaniu.

Dorobek naukowy profesora Obrębowskiego obejmuje ponad 400 prac, 
w tym: 258 prac oryginalnych, 41 rozdziałów w podręcznikach („Otolaryn-
gologia kliniczna”, „Foniatria kliniczna”, „Zarys audiologii klinicznej”) oraz 
w 3 monografiach w języku niemieckim. 52 prace opublikował w czasopis-
mach zagranicznych. Był tłumaczem 5 rozdziałów z „Ear, Nose and Throat 
Diseases”.

Recenzent 22 prac doktorskich, 3 postępowań do stopnia naukowego 
doktora habilitowanego oraz 9 o nadanie tytułu naukowego profesora. 

Został uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in.: Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Andrzej Obrębowski 
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ciation), president of European Union of Speech Therapists, corresponding 
member of American Academy of Otolaryngology (Head and Neck Surgery 
and German Society for Phoniatrists and Pedoaudiologists), International 
Association of Logopedics and Phoniatrics, and many others. A member 
of editorial boards and advisory boards of 8 Polish scientific journals, inc-
luding: "Otolaryngologia Polska'", "Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi".

In cooperation with professor Pruszewicz, contributed to establishing 
Polish phoniatrics essentials and cofounded the first in Poland Clinical De-
partment of Audiology and Phoniatrics in Poznań.

His scientific research includes 417 published papers, among others 
258 original studies, 41 chapters in textbooks (“Clinical Otolaryngology”, 
“Clin ical Phoniatric”, “Basics of Clinical Audiology”), and 3 monographies 
in German. He published 52  papers in foreign journals and translated 5 
chapters from “Ear, Nose and Throat Diseases”.

Reviewed 22 doctoral theses, supervised 3 Ph.D. theses, and 9 associate 
professor processes. 

Holder of many medals and distinctions, among others Knight’s Cross 
and Officer’s Cross of Order of Polonia Restituta, National Educational 
Commission Medal.

Professor held important functions at universities since 1993. In  
1993–1996 Vice-Dean of the 1st Faculty of Medicine at Poznan University 
of Med ical Sciences in 1996–2002 Dean of the Faculty, since 2002 Vice-
-Rector for Clinical Affairs and Postgraduate Training.

Started cooperation with scientific staff from Wroclaw Medical Univer-
sity in the 1960s. In the 1980s, closely collaborated with professor Leon 
Handzel who was the President of Division of Phoniatrics of the Polish 
Otolaryngology Association. Took part in courses, scientific meetings and 
congresses of International Association of Logopedics and Phoniatrics or-
ganized in Wrocław. The most prestigious of them was the 4th World Con-
gress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics in 
1975. 

Due to his remarkable experience in treating occupational disorders 
of voice and hearing organs, he cooperated with Department and Clinic 
of Internal and Occupational Diseases and Hypertension at Wroclaw Me-
dical University in designing standards on occupational diseases.

Andrzej Obrębowski

Od 1993 r. pełnił wysokie funkcje we władzach uczelni: 1993–1996 był 
prodziekanem I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, 
w latach 1996–2002 dziekanem tego Wydziału, od 2002 do 2005 r. był pro-
rektorem ds. klinicznych i szkolenia podyplomowego.

Współpraca profesora A. Obrębowskiego z  Akademia Medyczną we 
Wrocławiu rozpoczęła się w la  tach 60. XX wieku. W latach 80. ściśle współ-
pracował z profesorem L. Handzlem, który wówczas był przewodniczącym 
Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego. Brał 
aktywny udział w  organizowanych we wrocławskim ośrodku foniatrycz-
nym kursach doskonalących, konferencjach naukowych i kongresach Mię-
dzynarodowego Towarzystwa Foniatrów i  Logopedów, z  których najbar-
dziej prestiżowy był IV Kongres Unii Europejskich Foniatrów w 1975 r. 

Profesor A. Obrębowski, mając duże doświadczenie w badaniach nad 
zawodowym uszkodzeniem głosu i słuchu, współpracował z Kliniką Cho-
rób Wewnętrznych, Zawodowych i  Nadciśnienia Tętniczego Akademii 
Medycznej we Wrocławiu w opracowaniu standardów w orzekaniu o cho-
robie zawodowej tych narządów.

•
Andrzej Obrębowski, born in a family of doctors in 1937 in Grodno. 

Studied medi cine in 1955–1960, and in 1961 obtained medical doctor’s de-
gree. Successfully defended Ph.D. thesis entitled "Subdiaphragmal Portions 
of Vagal Trunks in the Dog". In 1982 became associate professor for his 
scientific attainments and dissertation entitled "Clinical and Electroaco-
ustic Research on Exogenous Virilization Changes in the Voice Organ".

He obtained full professor’s degree in 1994. In 2001–2008 served as 
Head of Chair and Clinical Department of Phoniatrics and Audiology 
of the Poznan University of Medical Sciences. Obtained specialist degree 
in otolaryngology (1968), phoniatrics and pedoaudiology (1972), audiology 
and phoniatrics (2005).

Carried out pioneer research based on his extensive knowledge and 
experience gained during various courses and close cooperation with Eu-
ropean phoniatric centres in Prague (with professor Sedlačkova), Mainz 
(with professor Kitel), Erlanglen (with professor Heinemann).

A member of many Polish and foreign scientific associations. President 
of Division of Phoniatrics of the Polish Otolaryngology Association, mem-
ber of the board of Division of Audiology of Po lish Otorhinolaryngology 
(Head and Neck Surgery Association), honorary member of Polish Otorhi-
nolaryngology (Head and Neck Surgery and Polish Speech Ther apy Asso-
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Pierre Louis Emile Lafforgue urodził się 28 sierpnia 1937 r. w Algie-
rii. Będąc obywatelem francuskim, studia stomatologiczne (1966 r.), a na-
stępnie studia medyczne (1970 r.) ukończył w Lille. Tam uzys kał stopień 
naukowy doktora nauk stomatologicznych (1984 r.). Wykształcenie zawo-
dowe uzupełnił w Paryżu, kończąc w 1979 r. studia podyplomowe z pedo-
doncji i profilaktyki stomatologicznej. W 1991 r. w Amiens uzyskał stopień 
naukowy doktora nauk biologicznych na podstawie rozprawy dotyczącej 
zagadnień wyrzynania i mineralizacji zębów trzonowych. Stopień doktora 
habilitowanego otrzymał w 1991 r., a tytuł profesora w 1995 r.

W latach 1990–1995 był prodziekanem Wydziału Odontologii Uniwer-
sytetu w Lille, a w latach 1995–2004 dziekanem tego Wydziału. Od 1991 r. 
jest kierownikiem Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego w Lille.

W ramach szkolenia przeddyplomowego studentów prowadzi wykłady 
i zajęcia kliniczne z pedodoncji, embriologii, rozwoju twarzoczaszki, pro-
filaktyki, ekonomii zdrowia, epidemiologii, stomatologii sądowej oraz za-
gadnień dotyczących zwarcia, a  w ramach szkolenia podyplomowego na 
Uniwersytecie w Lille zajęcia dla stażystów, higienistek i  instrumentariu-
szek stomatologicznych. Profesor organizował także studia podyplomowe 
w Bejrucie, wykładał w ramach programu Erasmus w innych krajach oraz 
wielokrotnie jako visiting professor na uniwersytetach w Libanie (1999 r.), 
Bejrucie (2000 r.), Wrocławiu (2001 r.), Abidjanie (2002 r.), Oranie (2004 r.) 
i Belgradzie (2004 r.).

W pracy zawodowej i  naukowej podejmował różne wyzwania. Był 
współtwórcą programu profilaktyki, epidemiologii i  ekonomiki zdrowia. 
Opracował program profilaktyki próchnicy, który stał się częścią centralne-
go programu profilaktycznego. Zajmował się także zagadnieniami leczenia 
dzieci niepełnosprawnych oraz zabiegami w  znieczuleniu ogólnym. Brał 
udział w badaniach nad rozwojem zębów, ich dojrzewaniem, wyrzynaniem 
i resorpcją fizjologiczną, zmianami pH w środowisku śliny, a także innymi 
zagadnieniami profilaktyki stomatologicznej. 

Profesor P. Lafforgue jest członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in.: 
Group ement Internationale pour la Recherche Scientifique en Stomato-
logie et Odontologie (GIRSO), Société Française de Pédodontie, Amicale 
Odonto-Stomatologique de Lille Quest, Société Française d'Odontologie 
Pédiatrique, Association Corporative des Etudiants en Chirurgie Dentaire 
de Lille, Société des Ostéopathes du Nord, Narodowego Stowarzyszenia 
Dentystów Portugalskich i Rotary Club.

Wśród nagród i wyróżnień, którymi został uhonorowany należy wy-
mienić tytuł honorowy profesora Uniwersytetu INCA Garcilaso de la 
Vega w Peru, wyróżnienia GIRSO w Palermo i Brukseli, godność człon-
ka honorowego Narodowego Stowarzyszenia Dentystów Portugalskich, 
godność członka tytularnego Narodowej Akademii Dentystycznej we 

Pierre Louis Emile Lafforgue
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mics, epidemiology, forensic dentistry and occlusion, and for postgraduate 
students at the University of Lille: classes for interns, dental hygienists, and 
peri-operative nurses. Organized postgraduate courses in Beirut, led Erasmus 
lectures and was a visiting professor at universities in Lebanon (1999), Beirut 
(2000), Wrocław (2001), Abidjan (2002), Oran (2004), and Belgrade (2004).

Took up various challenges during his professional and scientific care-
er. Coauthored prophylaxis, epidemiology and health economics program. 
Caries Prophylaxis Program was included in central prophylactic program. 
His professional interests included: treatment of handicapped children and 
procedures requiring general anesthesia. Carried out research on teeth de-
velopment, growth, eruption, and physiologic resorption, changes in pH 
of saliva, and many other aspects of dental prophylaxis.

A  member of many scientific societies, among others: Groupement 
International pour la Recherche Scientifique en Stomatologie et Odon-
tologie (GIRSO), Societe Française de Pédodontie, Amicale Odonto-Sto-
matologique de Lilie Quest, Societe Française d’Odontologie Pediatrique, 
Association Coorporative des Etudiants et Chirurgie Dentaire de Lilie, 
Societe des Osteopathes du Nord, National Society of Portugese Dentists, 
and Rotary Club.

Awarded with: honorary degree of University INCA Garcilaso de la 
Vega in Peru, GIRSO decorations in Palermo and Brussels, honorary mem-
bership of Nation al Society of Portugese Dentists, titular membership  
of National Dentistry Academy in France, Chevalier in the Order of the 
Academic Palm in Lille (1996, 2001).

Scientific cooperation with the staff of Wroclaw Medical University be-
gun in 1997 and it remained a considerable part of his professional career. 
In May 1998, a cooperation agreement was concluded between University 
of Law and Health II in Lille and Wroclaw Medical University supported 
by TEMPUS program facilitated mutual exchange of scientific information 
and teaching experience. Professor Lafforgue, as Dean of Faculty of Denti-
stry, was one of leaders of this project and influenced its form and develop-
ment. Polish-French Days of Health were organized six times, three times 
in Poland (1999, 2000, 2002).

Professor had a profound role in Socrates/Erasmus program. Mutual 
exchange of scientific staff and students often involved dentistry training, 
including pedodontics. Many papers were published as a result of his ini-
tiative and personal commitment. He invited Wroclaw Medical University 
to cooperate with Groupement International pour la Recherche Scientifi-
que en Stomatologie et Odontologie (GIRSO) as the only academic centre 
from former Eastern block country. As a result of the cooperation, in 2004, 
48th GIRSO Congress was organized in Wrocław. Professor was a member 
of international editorial board of “Dental and Medical Problems”.

Pierre Louis Emile Lafforgue

Francji oraz Kawalera Orderu Palmy Akademickiej w Lille (dwukrotnie 
w 1996 i 2001 r.). 

Kontakty z  Polską, dzięki nawiązaniu w  1997  r. współpracy z  Akade-
mią Medyczną we Wrocławiu, zajmują ważne miejsce w  życiu zawodo-
wym profesora. W maju 1998 r. między Uniwersytetem Prawa i Zdrowia  
w  Lille  II a  Akademią Medyczną we Wrocławiu została zawarta umowa 
o  współpracy w  ramach programu Tempus, która stworzyła możliwość 
wzajemnej wymiany myśli naukowej i  doświadczeń dydaktycznych. Jed-
ną z  głównych postaci inicjujących współpracę oraz mających wpływ na 
jej formy i  rozwój był profesor P. Lafforgue, wówczas dziekan Wydziału 
Stomatologii. Sześć razy zorganizowano wspólnie Francusko-Polskie Dni 
Zdrowia, w tym trzykrotnie w Polsce (1999, 2000 i 2002 r.). 

Rola profesora P. Lafforgue’a zaznaczyła się również podczas współ-
pracy w ramach programu Socrates/Erasmus. Wymiana dwustronna pra-
cowników naukowych i studentów dotyczyła przede wszystkim szkolenia 
w dziedzinach stomatologicznych, w tym pedodoncji. Wiele publikacji po-
wstało dzięki inicjatywie i wielkiemu osobistemu zaangażowaniu profeso-
ra. Oprócz innych zasług dla Akademii Medycznej we Wrocławiu należy 
wymienić zaproszenie w 2000 r. jako jedynego ośrodka z krajów dawnego 
bloku wschodniego do współpracy w GIRSO (Międzynarodowym Stowa-
rzyszeniu Naukowo-Badawczym Podstawowych Nauk Medycznych i Sto-
matologicznych). Współpraca przyczyniła się do zorganizowania 48. Kon-
gresu GIRSO we Wrocławiu (2004 r.). 

Profesor P. Lafforgue był członkiem Rady Naukowej czasopisma „Dental 
and Medical Problems”.

•
Pierre Louis Emile Lafforgue born on August 28, 1937 in Algeria. 

In 1966 graduated from dental studies in 1970 from medical studies in Lille 
where, in 1984 he earned his Ph.D. degree in dental medicine. Finished 
a postgraduate course in pedodontics and dental prophylaxis in 1979 in Pa-
ris. In 1991 obtained doctor’s degree in biological sciences for the thesis on 
molar teeth eruption and mineralization. In 1991 obtained associate pro-
fessor degree and, in 1995, full professor degree.

In 1990–1995 held position of Vice-Dean of Odontology Department at 
University of Lille II, and in 1995–2004 was the Dean of the Department. Sin-
ce 1991 professor has been Head of Department of Pediatric Dentistry in Lille.

Leads lectures and clinical classes for undergraduate students on: pedo-
dontics, embriology, craniofacial development, prophylaxis, health econo-
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Daniel Greer Young urodził się 22 listopada 1932  r. w  Szkocji. Stu-
diował na Uniwersytecie w  Glasgow, gdzie w  1956  r. uzyskał dyplom le-
karza. Zainteresowania pediatrią i chirurgią dziecięcą sięgają lat studenc-
kich. Przed uzyskaniem dyplomu przez 2 lata pracował w Royal Hospital 
for Sick Children. Zetknął się z ciężką patologią chirurgiczną występującą 
u noworodków i niemowląt. Mnogość problemów noworodków rodzących 
się z ciężkimi wadami rozwojowymi, duża śmiertelność, często bezsilność 
chirurgów zadecydowały o dalszej karierze, drodze naukowej i zawodowej 
poświęconej chirurgii dziecięcej. 

Profesor D.  G.  Young pokonał szczeble kariery zawodowej i  nauko-
wej typowej dla systemu funkcjonującego w Wielkiej Brytanii: Rezydenta, 
S.H.O. i Senior House Officer Registrar, Senior Registrar, Senior Lecturer, 
Reader. Tytuł profesora uzyskał w 1992 r. za wybitne osiągnięcia w pracy 
zawodowej i naukowo-dydaktycznej. 

W latach 1957–1959 z  ramienia rządu organizował ochronę zdrowia 
w Ghanie. W okresie 1965–1969 pracował na stanowisku Senior Lecturer 
w Institute of Child Health w Londynie oraz jako Honorary Consultant Sur-
geon w Hospital for Sick Children Greet Ormond Street oraz Queen Eliza-
beth Hospital for Sick Children. Te dwa szpitale należą do najbardziej zna-
nych w Europie. W latach 1969–1998 kierował Uniwersyteckim Oddziałem 
Chirurgii Dziecięcej w Royal Hospital for Sick Children w Glasgow.

Mimo przejścia w stan spoczynku ściśle współpracował z Uniwersyte-
tem w Glasgow, pełnił wiele prestiżowych funkcji, takich jak: Senior Ho-
norary Research Fellow Uniwersytetu w  Glasgow. Był przewodniczącym 
Society for the History of Pediatrics and Child Health oraz honorowym 
przewodniczącym Scottish Spina Bifida Association. 

Był redaktorem czasopisma „Journal of Pediatric Surgery” oraz współ-
redaktorem wielu innych czasopism brytyjskich i zagranicznych.

W uznaniu zasług dla światowej chirurgii dziecięcej wiele towarzystw 
naukowych nadało mu członkostwo honorowe, m.in.: Węgierskie Towarzy-
stwo Naukowe Chirurgów Dziecięcych, Południowo-Afrykańskie Towa-
rzystwo Chirurgów Dziecięcych, Amerykańskie Towarzystwo Chirurgów 
Dziecięcych, Brytyjskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych, Polskie To-
warzystwo Chirurgów Dziecięcych. Był także członkiem korespondentem 
wielu innych europejskich i światowych naukowych towarzystw chirurgów 
dziecięcych.

Przez cały czas swojej długiej kariery naukowej i zawodowej zajmował 
się dydaktyką, a w ciągu ostatnich lat życia również szkoleniem podyplo-
mowym. Przez wiele lat przewodniczył komisjom specjalizacyjnym doty-
czącym zarówno chirurgii, jak i pediatrii. Był aktywnym działaczem wielu 
wydziałów Uniwersytetu w Glasgow oraz członkiem Rady Royal College of 
Physicians and Surgeons (przez 4 lata). 

Daniel Greer Young 
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niezwykle trudnym okresie wspierał klinikę finansowo podczas kongresów 
naukowych chirurgów dziecięcych w Wielkiej Brytanii i poza tym krajem, 
przekazywał niedostępne czasopisma, które pozwalały śledzić postępy 
w chirurgii dziecięcej. Był czynnym uczestnikiem obchodów 40- i 50-lecia 
Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu. 
Był również uczestnikiem XI Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa 
Chirurgów Dziecięcych we Wrocławiu w 2003 r., który zorganizowała Ka-
tedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej. Podczas ceremonii otwar-
cia zjazdu za zasługi dla rozwoju światowej i polskiej chirurgii dziecięcej 
otrzymał godność członka honorowego Polskiego Towarzystwa Chirurgów 
Dziecięcych, a rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu przyznał profe-
sorowi Złoty Medal Uczelni.

Zmarł w 2013 r.

•
Daniel Greer Young, born on November 22, 1932, in Scotland. Gradu-

ated from the University of Glasgow, receiving a doctor's degree. His inte-
rest in pediatrics and pediatric surgery started early during his academic 
years. Before graduation, he worked at the Royal Hospital for Sick Children, 
where he encountered many surgical pathologies occurring in neonates 
and infants. The multiple health problems in neonates born with conge-
nital abnormalities, their high mortality, and the helplessness of surgeons 
influenced his decision on his further academic and scientific career, and 
for 50 years he was dedicated to pediatric surgery.

Continued his career as Resident, Senior House Office Registrar, Se-
nior Registrar, Senior Lecturer, Reader, and Professor. Received the title  
of professor in 1992 in recognition of the outstanding achievements in his 
professional, academic, and scientific work.

In 1957–1959 organized healthcare in Ghana. In 1965–1969 became 
Senior Lecturer at the Institute of Child Health in London and was an ho-
norary consultant surgeon at the Great Ormond Street Hospital for Sick 
Children, and the Queen Elizabeth Hospital for Children, which are highly 
recognized in Europe. In 1969–1998 led Surgical Pediatrics Ward at the 
Royal Hospital for Sick Children in Glasgow.

Although retired, he continued cooperation with the University of Glas-
gow, holding the following prestigious functions: Senior Honorary Re search 
Fellow, President of the Society of the History of Pediatrics and Child He-
alth, and Honorary President of the Scottish Spina Bifida Association, hol-
ding the last position for 30 years. 

Daniel Greer Young

Szybki rozwój chirurgii dziecięcej w  latach 80. XX w. wymusił zmia-
ny w systemie szkolenia przyszłych chirurgów dziecięcych. Jako przewod-
niczący Interkolegialnego Komitetu Chirurgii Dziecięcej profesor ustalił 
3-stopniowy system szkolenia, który jest niezbędny do uzyskania specjali-
zacji (Fellow of the Royal College of Surgeons) w Wielkiej Brytanii.

Profesor był przewodniczącym: Royal Medico-Chirurgical Society of 
Glasgow i  West of Scotland Surgical Association oraz aktywnym człon-
kiem wielu innych komitetów naukowych pediatrów i chirurgów dziecię-
cych w Szkocji i Zjednoczonym Królestwie. Pracował w komitetach nauko-
wych gremiów europejskich i światowych, takich jak: European Union of 
Pediatric Surgical Association, European Union of Medical Specialists oraz 
World Federation of Associations of Paediatric Surgeons. Był przewodni-
czącym Brytyjskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych (British Asso-
ciation of Paediatric Surgeons).

Profesor D. G. Young należy do chirurgów dziecięcych o światowej sła-
wie i uznaniu. Był jednym z twórców programu i założycieli Spina Bifida As-
sociation w Wielkiej Brytanii. Opracowany przez stowarzyszenie program 
naukowy i organizacyjny dawał podstawy nowoczesnego leczenia i opieki 
nad dziećmi dotkniętymi ciężkim kalectwem, będącym następstwem wad 
rozwojowych ośrodkowego układu nerwowego, przepuklin oponowo- 
-rdzeniowych i wodogłowia. Polscy chirurdzy dziecięcy, również z Kliniki 
Chirurgii i Urologii Dziecięcej AM we Wrocławiu, szkolili się w ośrodku 
kierowanym przez prof. D. G. Younga. 

Prof. D.  G.  Young był twórcą oddziałów chirurgii noworodka, które 
przyczyniły się do zmniejszenia śmiertelności w  tej grupie operowanych 
dzieci. Idea tworzenia oddziałów noworodkowych i model organizacyjny 
zostały przyjęte na całym świecie. 

Zakres zainteresowań naukowych i klinicznych profesora był niezwykle 
szeroki, obejmował bowiem całość złożonych problemów występujących 
w chirurgii dziecięcej, ale wyjątkowym, naukowym i zawodowym zainte-
resowaniem była chirurgia noworodka, najtrudniejsza część chirurgii dzie-
cięcej, zajmująca się wadami rozwojowymi ośrodkowego układu nerwowe-
go, przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego, oddechowego 
i in. Pionierskie prace poświęcone tym problemom wytyczały kierunki roz-
woju chirurgii dziecięcej.

Profesor D. G. Young jest autorem i współautorem ponad 109 prac ory-
ginalnych, autorem 20 rozdziałów w podręcznikach oraz 4 podręczników. 

W uznaniu zasług dla rozwoju światowej chirurgii dziecięcej został od-
znaczony Złotym Medalem Denis Browne w 1999 r. Medal ten otrzymało 
tylko kilku chirurgów dziecięcych na świecie.

Kontakty prof. D.  G.  Younga z  Kliniką Chirurgii i  Urologii Dziecięcej 
Akademii Medycznej we Wrocławiu sięgają końca lat 70.  XX  w. W  tym 
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Professor Young instituted neonatal surgery wards, which significantly 
decreased mortality among children. This solution is used throughout the 
world. 

His scope of scientific and clinical interest was very wide and involved 
multiple problems in pediatric and neonatal, surgery, which is the most 
complex part of pediatric surgery, and deals with congenital abnormalities 
of the central nervous system, alimentary tract, genitourinary tract, respi-
ratory tract, and others. His pioneering papers devoted to these subjects 
marked out directions of advanced pediatric surgery. 

Author and coauthor of 109 original papers, author of 20 chapters in 
textbooks, and author or coauthor of four textbooks on pediatric surgery. 

In recognition of his merits in international pediatric surgery, he was 
decorated with the Denis Browne Gold Medal. The medal has been awar-
ded only to a few surgeons in the world.

Since 1970s cooperated with Department of Pediatric Surgery at Wroc-
law Medical University. He supported our clinic financially during inter-
national pediatric surgery congresses in the Great Britain and abroad, and 
provided us with scientific journals unavailable in Poland, which helped us 
monitor recent advances in pediatric surgery. Professor Young was an ac-
tive participant in the celebrations of 40th and 50th anniversaries of Depart-
ment of Pediatric Surgery at Wroclaw Medical University. In 2003 took part 
in the 11th Scientific Congress of the Polish Association of Pediatric Surgery 
in Wrocław organized by the Department of Pediatric Surgery. During the 
opening ceremony, professor was awarded honorary membership in the 
Polish Association of Pediatric Surgery in recognition of his merits in the 
development of Polish and international pediatric surgery. Rector of Wroc-
law Medical University awarded him with the University Gold Medal.

Died in 2013. 

Daniel Greer Young

Editor-in-chief of highly recognized journals for pediatric surgeons, like 
“Journal of Pediatric Surgery”. Co-editor of many other British and foreign 
journals.

In recognition of his merits in international pediatric surgery, pro-
fessor Young was granted honorary memberships in many scientific so-
cieties, including the Hungarian Association of Pediatric Surgeons, the 
South African Pediatric Surgical Association, the American Pediatric 
Surgical Association, the British Association of Pediatric Surgeons, and 
the Polish Association of Pediatric Surgeons. He served as a correspon-
ding member of many other European and international associations  
of pediatric surgeons.

During his long academic and professional career, professor Young was 
engaged in teaching, and led postgraduate train ing. He supervised specia-
lization committees for pediatricians and surgeons and is an active scien-
tific worker of many departments of the University of Glasgow. A member 
of the Royal College of Physicians and Surgeons Council.

The advances in pediatric surgery which took place in the 1980s influ-
enced the system of education of future pediatric surgeons. As chairman 
of the Intercollegiate Board of the Royal Colleges of Surgeons, professor 
Young established a three-level system of education required to achieve the 
title of Fellow of the Royal College of Surgeons in the Great Britain.

Chairman of the Royal Medico-Chirurgical Society of Glasgow and 
president of the West of Scotland Surgical Association. An active member  
of many other scientific committees of pediatricians and surgeons in Sco-
tland and the United Kingdom.

Participated in scientific activities of European and international com-
mittees, e.g., the European Union of Pediat ric Surgical Association, the 
European Union of Medical Specialties, and the World Federation of As-
sociations of Pediatric Surgeons. The aims of these organizations are the 
unification of teaching schedules and sustained development of interna-
tional pediatric surgery. Professor Young was also chairman of the British 
Association of Pediatric Surgeons.

He was an internationally recognized pediatric surgeon. Cofounder 
of  the Spina Bifida Association in Great Britain. The organizational and 
scientific program developed by the Association provided a background for 
the modern treatment and care of severely handicapped children as due to 
congenital abnormalities of the central nervous system, myelomeningocele, 
and hydrocephaly. Polish pediatric surgeons, including surgeons from De-
partment of Pediatric Surgery at Wroclaw Medical University, were trained 
at the center led by professor Young. Professor was an Honorary President 
of Scottish Spina Bifida Association. 
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Zdzisław Brzozowski urodził się w  1929  r. w  Grodnie. Dyplom ma-
gistra chemii (1952  r.), a  następnie stopnie naukowe doktora nauk przy-
rodniczych (1961 r.) i doktora habilitowanego nauk chemicznych (1965 r.) 
uzyskał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuły naukowe 
profesora nadzwyczajnego (1973 r.) i zwyczajnego (1983 r.) nadała profe-
sorowi Rada Państwa. W latach 1952–1961 pracował w Laboratorium Ba-
dawczym Starogardzkich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa”. Od 1962 r. 
jest pracownikiem Akademii Medycznej w Gdańsku. Był kierownikiem Ka-
tedry Technologii Chemicznej Środków Leczniczych (1971–1999), pełnił 
funkcję prorektora (1972–1975) i rektora (1975–1991) tej uczelni. 

Profesor był wieloletnim członkiem trzech komitetów Naukowych PAN 
(Nauk Chemicznych, Terapii Doświadczalnej i  Nauk o  Leku), członkiem 
New York Academy of Sciences oraz Komitetu Badań Naukowych i Rady 
Naukowej Fundacji Rozwoju Nauk Farmaceutycznych.

Dorobek naukowy prof. Zdzisława Brzozowskiego obejmuje ponad 
295 prac, w tym 55 patentów uzyskanych w 13 krajach. Dorobek ten doty-
czy doskonalenia metod syntezy i produkcji znanych środków leczniczych, 
a zwłaszcza metod syntezy ponad 2000 nowych związków organicznych. 
Oczekiwaną aktywność biologiczną oraz potencjalną przydatność tera-
peutyczną wyselekcjonowanych preparatów potwierdził, współpracując 
z  kilkudziesięcioma krajowymi i  zagranicznymi ośrodkami badań biolo-
gicznych, farmakologicznych, toksykologicznych, farmaceutycznych i kli-
nicznych, w tym również z Akademią Medyczną we Wrocławiu. Pozytyw-
ną ocenę wszystkich etapów badań przedklinicznych uzyskały preparaty: 
BF-4 o działaniu przeciwarytmicznym oraz BPC-151, SPC-703 i SPC-5002 
o działaniu przeciwcukrzycowym. Przydatność terapeutyczną preparatów 
SPC-703 i  SPC-5002 potwierdziły wszystkie wymagane etapy badań kli-
nicznych. Preparat SPC-703 został wprowadzony do produkcji i lecznictwa 
pod nazwą „Glipolamid”.

Profesor dr hab. Zdzisław Brzozowski jest również twórcą nowych 
dziedzin chemii i  farmakologii w zakresie badania pochodnych 1,1-diok-
so-1,4,2-benzoditiazyny i ich przemian w pochodne 2-merkaptobenzeno-
sulfonamidu. Wiele z tych związków w badaniach biologicznych wykazało 
zależną od struktury dużą aktywność przeciwarytmiczną, przeciwnowo-
tworową lub przeciw-HIV. Należą do nowej klasy efektywnych inhibitorów 
integrazy HIV-1.

Profesor stworzył w Gdańsku uznaną szkołę chemii medycznej i wycho-
wał liczne grono farmaceutów, w tym 6 doktorów, 5 doktorów habilitowa-
nych, 3 profesorów Akademii Medycznej, jednego profesora tytularnego 
i kierownika Katedry i Zakładu Chemii Organicznej Gdańskiego Uniwer-
sytetu Medycznego. 

Zdzisław Brzozowski
PROMOWANY 6 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU
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ti-HIV activity in biological studies. They belong to a new class of effective 
inhibitors of HIV-1 integrase.

Established an excellent school of medical chemistry in Gdańsk and 
trained a large group of pharmacists, including six with a Ph.D., five with 
postdoctoral degrees, three medical university professors, an honorary 
professor, and the current Head of Department of Organic Chemistry at 
the Medical University of Gdańsk.

Received many prestigious awards and honors, including the Knight’s 
Cross of Order of Polonia Restituta, the Commission of National Edu-
cation Medal, the Distinguished Teacher Medal, the 25th anniversary  
of the Polish Academy of Sciences Medal, Stanisław Biniecki Medal, hono-
rary title of “Gdańsk Citizen 1973”, Governor of Gdańsk Award “For Out-
standing Achievements in Science and Technology”, Polish Pharmaceutical 
Association Prize, and 15 Prizes of the Minister of Health. 

Zdzisław Brzozowski

Otrzymał wiele prestiżowych wyróżnień i odznaczeń, w tym: Krzyż Ka-
walerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej 
i Medal Zasłużonego Nauczyciela, Medal 25-lecia PAN, Medal im. Stanisła-
wa Binieckiego, tytuł honorowy „Gdańszczanin 1973”, nagrodę wojewody 
gdańskiego „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i techniki”, nagrodę 
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i 15 nagród ministra zdrowia. 

•
Zdzisław Brzozowski, born in Grodno in 1929. Obtained a  master’s 

degree in chemistry (1952), degrees of doctor of natural sciences (1961) 
and postdoctoral chemical sciences (1965) at the Nicolaus Copernicus 
University in Toruń. The Council of State granted him academic titles  
of associate professor (1973) and full professor (1983). In the years 1952–1961 
worked in the Research Laboratory of Polfa Pharmaceutical Company 
in Stargard. In 1962 was employed by the Medical University of Gdańsk. 
Head of Department of Chemical Technology of Medicines (1971–1999) 
Vice-rector (1972–975) and Rector (1975–1991) of the University. A mem-
ber of three committees of the Polish Academy of Sciences (Chemical 
Sciences, Experimental Therapy, and Drug Sciences), and member of the 
New York Academy of Sciences, the State Committee for Scientific Rese-
arch, and the Scientific Council of the Foundation for the Development 
of  the Pharmaceutical Sciences.

His scientific achievements comprise 295 works, including 55 patents 
obtained in 13 countries around the world. They relate to improvements 
in the methods of synthesis and production of known medicines, in parti-
cular the synthesis of more than 2000 new organic compounds. Expected 
biological activity and potential therapeutic usefulness of selected prepara-
tions were confirmed in cooperation with several Polish and foreign centers  
of biological, pharmacological, toxicological, pharmaceutical, and cli-
nical research, including Wroclaw Medical University. The BF-4, and its 
anti-arrhythmic properties, and BPC-151, SPC-703, SPC-5002, and the-
ir antihyperglycemic properties were positively assessed in all phases  
of preclinical studies. The therapeutic usefulness of SPC-703 and SPC-
5002 was confirmed in all required phases of clinical trials. The production 
of SPC-703 was initiated, and is known under the name “Glipolamid”.

The creator of a new field of chemistry and pharmacology: derivatives 
of  1,1-dioxo-1,4,2-benzodithiazine and their transformation into 2-mer-
captobenzenesulphonamide derivatives. Many of these compounds, de-
pending on their structure, showed high anti-arrhythmic, anticancer, or an-



 360 

Zdzisław Brzozowski



 363 

Bogdan Łazarkiewicz urodził się 10 października 1929 r. w Mokrzeszy 
koło Częstochowy. W 1949 r. ukończył Liceum Humanistyczne Państwo-
wego Gimnazjum i Liceum w Ząbkowicach Śląskich, uzyskując świadec-
two dojrzałości. Od 1949 r. studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
i Politechniki Wrocławskiej, a od 1950 r. na Akademii Medycznej. Dyplom 
lekarza uzyskał w 1954 r. 

Pracę na Akademii Medycznej we Wrocławiu rozpoczął w 1951 r. w Za-
kładzie Anatomii Opisowej, skąd w 1961 r. został przeniesiony do II Kate-
dry i Kliniki Chirurgii kierowanej przez prof. dr. hab. Wiktora Brossa.

Od 1954 r. profesor pracował jednocześnie przez 5 lat na Oddziale Chi-
rurgicznym Szpitala im. L. Rydygiera, a  w latach 1959−1961  r. odbywał 
dwuletnią służbę wojskową na Oddziale Chirurgicznym 4. Wojskowego 
Szpitala Okręgowego we Wrocławiu. W 1958 r. uzyskał specjalizację I stop-
nia, a w 1962 r. II stopnia z chirurgii ogólnej.

Stopień naukowy doktora medycyny otrzymał w 1964 r. po obronie pracy: 
„Lepkość krwi w czasie krążenia pozaustrojowego i hipotermii”. W 1972 r. 
na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy: „Badania doświadczalne 
nad prowadzeniem krążenia pozaustrojowego głowy w normotermii” uzy-
skał stopień naukowy doktora habilitowanego. W 1975 r. został mianowany 
docentem. Rada Państwa uchwałą z dnia 19 czerwca 1981 r. nadała profe-
sorowi tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1989 r. tytuł naukowy 
profesora zwyczajnego. W 2002 r. otrzymał doktorat honoris causa Akade-
mii Rolniczej we Wrocławiu.

W 1968  r. był stypendystą Uniwersytetu w  Utrechcie (Holandia), 
a w 1971 r. Uniwersytetu w Aarhus (Dania). W  latach 1976, 1980 i 1985 
przebywał w klinikach chirurgicznych Republiki Federalnej Niemiec w ra-
mach stypendium Deutscher Akademischer Austauschdienst w  Bochum 
i Tübingen.

Od 1985  r. profesor jest stałym członkiem Kolegium Redakcyjnego 
czasopisma „Coloproctology”, od 1991 r. „Acta Endoscopica Polona” i od 
1994 r. „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego”.

Profesor Łazarkiewicz od 1987 do 1989 r. był członkiem Komitetu Pato-
fizjologii Klinicznej PAN, a w latach 1996–1998 Komisji Gastroenterologii 
i  Hepatologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk. 
W latach 1976–1981 był specjalistą wojewódzkim z zakresu chirurgii w Leg-
nicy, a w okresie 1982–1998 specjalistą regionalnym ds. chirurgii ogólnej dla 
5 województw (wrocławskiego, opolskiego, legnickiego, wałbrzyskiego, jele-
niogórskiego). Od 1999 do 2000 r. był specjalistą regionalnym ds. chirurgii 
dla województwa dolnośląskiego i w latach 1978–1984 przewodniczącym 
Zespołu Specjalistów Regionalnych.

Przez 20 lat (1980–2000) kierował II Katedrą i Kliniką Chirurgii Akade-
mii Medycznej we Wrocławiu.

Bogdan Łazarkiewicz 
PROMOWANY 6 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU
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Społecznej (1990 r.) „za osiągnięcia dydaktyczne”; nagrodę naukową dru-
giego stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (1991 r.) za cykl prac na 
temat postępów w chirurgii żołądka; nagrody naukowe Zarządu Głównego 
TChP za publikacje naukowe (1970 i 1976 r.), nagrodę Kolegium Rektorów 
Wyższych Uczelni Wrocławia (1990 r.) „za wybitne osiągnięcia naukowe, 
dydaktyczne oraz działalność na rzecz integracji środowiska naukowego”; 
nagrodę Ministra Zdrowia (zespołową) za podręcznik dla studentów sto-
matologii „Zarys chirurgii” (2003 r.).

Profesor Łazarkiewicz został uhonorowany wieloma odznaczeniami 
państwowymi oraz medalami, a wśród nich: Krzyżem Komandorskim Or-
deru Odrodzenia Polski (1999 r.), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski (1990 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1982 r.), 
Złotym Krzyżem Zasługi (1975 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
(1989 r.), Medalem Academia Medica Wratislaviensis (1984 r.), Złotą Od-
znaką Honorową Akademii Medycznej (1976  r.), Odznaką „Za wzorową 
pracę w Służbie Zdrowia” (1970 r.), Medalem Gloria Medicinae (PTL).

•
Bogdan Łazarkiewicz, born on October 10, 1929, in Mokrzesza near 

Czestochowa. In 1949 graduated from a  school of liberal arts of the na-
tional secondary school in Ząbkowice Śląskie, obtaining a high school di-
ploma. In 1949 began studies at the Medical Faculty of the University and 
Technical University of Wrocław, and in 1950 at Wroclaw Medical Univer-
sity. In 1954 received his medical degree. He began work at Wroclaw Medi-
cal University in 1951 at the Department of Descriptive Anatomy. In 1961 
was transferred to the Second Department of Surgery, headed by professor 
Wiktor Bross.

From 1954, worked for five years at the Surgical Ward of L. Rydygier 
Hospital, and in 1959–1961 had a two-year military ser vice at the Surgical 
Ward of the 4th District Military Hospital in Wrocław. Completed specia-
lization training in general surgery: the first stage in 1958 and the second 
in 1962. Obtained Ph.D. in medicine 1964 with the thesis “Blood Viscosi-
ty During Extracorporeal Circulation and Hypothermia”. In 1972 obtained 
a postdoctoral degree based on his scientific achievements and the thesis 
“Experimental Studies on Extracorporeal Circulation of the Head in Nor-
mothermia”. In 1975 was appointed assistant professor. According to the 
State Council Resolution of June 19, 1981, was granted the title of associate 
professor, and in 1989 the title of full professor. In accordance with a reso-
lution of Wrocław University of Environmental and Life Sciences Senate, he 
was awarded an honorary doctorate on February 22, 2002.

Bogdan Łazarkiewicz 

Profesor Łazarkiewicz otrzymał członkostwo honorowe wielu towa-
rzystw naukowych: International College of Surgeons, Collegium Interna-
tionale Chirurgiae Digestivae, Societe Internationale de Chirurgie, Interna-
tional Gastro-Surgical Club, European Association for Endoscopic Surgery, 
Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Lekar-
skiego, Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Gastro-
enterologii, Societas Chirurgica Bohemoslovaca, Towarzystwa Chirurgów 
Polskich, Stowarzyszenia Lekarzy Dolnośląskich, Polskiego Towarzystwa 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Deutsche Gesellschaft für Chirurgie, 
International College of Surgeons Poland Section.

W latach 1978–1980 był sekretarzem Wrocławskiego Oddziału TChP, 
a w okresie 1993–1997 przewodniczącym Dolnośląskiego Oddziału TChP. 
Od 1989 do 1991 r. pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego TChP i or-
ganizatora 55. Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich we Wrocławiu 
(1991 r.), w którym uczestniczyło 1876 chirurgów, w tym 104 z zagranicy. 
Pod redakcją profesora ukazał się drukiem trzytomowy pamiętnik zjazdu.

Profesor wypromowł 4 doktorów habilitowanych (dwoje z nich otrzy-
mało tytuł profesora) oraz 22 doktorów nauk medycznych. Był promoto-
rem 4 i recenzentem 3 doktoratów honoris causa, recenzentem 18 wnio-
sków na tytuł profesora, recenzentem 15 habilitacji i 41 doktoratów.

Opublikował jako autor lub współautor ponad 400 prac, 2 książki 
i 3 skrypty dla studentów.

Zorganizował trzecią w Polsce Poradnię dla Chorych ze Stomią dla re-
gionu dolnośląskiego i założył Dolnośląskie Stowarzyszenie Stomijne.

Profesor dr hab. Bogdan Łazarkiewicz opracował i  wprowadził nowe 
metody operacyjne, takie jak: wagotomia wysoko wybiórcza, własna mo-
dyfikacja zespolenia przełykowo-jelitowego po gastrektomii, operacje 
przepuklin rozworu przełykowego drogą torakotomii, leczenie ciężkiego 
rozlanego zapalenia otrzewnej metodą otwartą i zabiegi endoskopowe i la-
paroskopowe.

Opracował i wydał monografię „Chirurgia na Dolnym Śląsku po II woj-
nie światowej” oraz monografię „Prezesi Towarzystwa Chirurgów Polskich 
1889–2002”.

Przez dwie kadencje (1978–1984) pełnił funkcję prorektora, a w latach 
1987–1990 rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Profesor dr hab. Bogdan Łazarkiewicz otrzymał wiele nagród ministe-
rialnych, rektorskich i Towarzystwa Chirurgów Polskich, m.in.: nagrodę na-
ukową pierwszego stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (1964 r.) 
„za prace nad krążeniem pozaustrojowym”; nagrodę pierwszego stopnia 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (1980 r.) „za osiągnięcia dydaktyczne 
i wychowawcze”; nagrodę pierwszego stopnia Ministra Zdrowia i Opieki 
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fessor, and reviewed 15 assistant professorial theses, and 41 postgraduate 
degree theses.

Authored or coauthored over 400 publications, including two books 
and three textbooks for students. Organized the third clinic in Poland for 
patients with ostomy in the Lower Silesian region and founded the Lower 
Silesian Ostomy Association.

Developed and implemented new operating meth ods, such as highly se-
lective vagotomy, his own modification of post-gastrectomy esophageal-in-
testinal anastomosis, treating esophageal hiatal hernia with thoracotomy 
and severe diffuse peritonitis using open or endoscopic and laparoscopic 
procedures.

Prepared and published a monograph entitled “Surgery in Lower Sile-
sia after World War II” and “Presidents of the Society of Polish Surgeons 
1889–2002”.

Served as Vice-rector (1978–1984) and Rector of Wroclaw Medical Uni-
versity (1987–1990).

Received numerous awards from ministries, university rectors, and 
the Association of Polish Surgeons, among them the 1st Scientific Pri-
ze of the Ministry of Health and Social Welfare (1964) “For his work on 
Extracorporeal Circulation”, 1st prize of the Ministry of Health and So-
cial Welfare (1980) “For Teaching and Educational Achievements”,  
1st Scientific Prize of the Ministry of Health and Social Welfare (1990) “For 
Educational Achievements”, 2nd Scientific prize of the Ministry of Health 
and Social Welfare (1991) for a series of studies on surgery of the stomach, 
the Main Board of the Association of Polish Surgeons prize for scientific 
publications (1970 and 1976), the award of the College of Rectors of Wroc-
law Universities (1990) “For Outstanding Achievements in Research, Te-
aching and Activities for the Integration of the Scientific Community”, and 
the Minister of Health team prize for a textbook for dental surgery students 
“Surgery Outline” (2003).

Received numerous state awards and medals, among them the Com-
mander’s Cross of Order of Polonia Restituta (1999), the Officer’s Cross 
of Order of Polonia Restituta (1990), the Knight’s Cross of Order of Polo-
nia Restituta (1982), the Gold Cross of Merit (1975), Commission of Na-
tional Education Medal (1989), Academia Medica Wratislaviensis Medal 
(1984), Wroclaw Medical University Gold Medal of Honor (1976), Medal 
“For Exemplary Work in the Health Service” (1970), and Gloria Medicinae 
Medal.

Bogdan Łazarkiewicz 

In 1968 professor was awarded a scholarship at the University of Utrecht 
(Netherlands) and in 1971 at the University of Aarhus (Denmark). In 1976, 
1980, and 1985 practiced in surgical clinics in the Federal Republic of Ger-
many in Bochum and Tübingen being on Deutscher Akademischer Austau-
schdienst scholarship.

Since 1985, professor has been a  permanent member of the editorial 
board of “Coloproctology”, since 1991 of “Acta Endoscopica Polona”, and 
since 1994 of “Polski Przegląd Chirurgiczny” (“Polish Review of Surgery”). 
From 1987 to 1989, professor was a member of the Committee of Clinical 
Pathophysiology the Polish Academy of Sciences, and in 1996–1998 the 
Commission of Gastroenterology and Hepatology of the Committee of Cli-
nical Pathophysiology at the Polish Academy of Sciences. In 1976–1981 se-
rved as regional specialist for general surgery in Legnica and in 1982–1998 
as regional specialist for general surgery in five provinces (Wrocław, Opole, 
Legnica, Wałbrzych, Jelenia Gora). In 1999–2000 was a regional specialist 
for surgery in Lower Silesia and in 1978–1984 chairman of the Team of Re-
gional Specialists.

Professor headed the Second Department of Surgery at Wroclaw Medi-
cal University (1980–2000).

He is an ordinary member of the International College of Surgeons 
(1980), the Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae (1985), the So-
ciete Internationale de Chirurgie (1987), the International Gastro-Surgical 
Club (1992), the European Association for Endoscopic Surgery (1997), the 
Wroclaw Scientific Society (1972), the Polish Medical Association (1955), 
the Association of Polish Surgeons (1958), and the Polish Society of Ga-
stroenterology (1987). Professor received honorary memberships of many 
scientific societies: Societas Chirurgica Bohemoslovaca (1991), the Asso-
ciation of Polish Surgeons (1993), the Medical Association of Lower Sile-
sia (1994), the Polish Society of Anesthesiology and Intensive Care (1996), 
Deutsche Gesellschaft für Chirurgie (1998), and the International College 
of Surgeons Poland Section (1999).

In 1978–1980 he was the secretary of the Wroclaw Branch of the So-
ciety of Polish Surgeons, and in 1993–1997 chairman of the Lower Silesian 
Branch of the Polish Society of Surgeons. From 1989 to 1991 served as Pre-
sident of the Board of the Association of Polish Surgeons and organized the 
55th Congress of the Association of Polish Surgeons in Wrocław (Septem-
ber 15–18, 1991), which included 1876 surgeons, 104 from abroad. Profes-
sor edited three-volume proceedings of the Congress.

He promoted four assistant professors (two of them became full profes-
sors), and 22 doctors of medical science. He super vised four and reviewed 
three honorary doctorates, reviewed 18 applications for the title of pro-
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Henryk Gulbinowicz urodził się 17 października 1923  r. w  Szukisz-
kach. Szkołę podstawową ukończył w  Wilnie. Tutaj rozpoczął naukę 
w Gimnazjum oo. Jezuitów, a  świadectwo dojrzałości uzyskał na tajnych 
kompletach. W 1944 r. rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Arcy-
biskupim Seminarium Duchownym w Wilnie, przeniesionym w 1945 r. do 
Białegostoku, gdzie 18 czerwca 1950 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk 
księdza arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego. W latach 1951–1955 od-
był studia specjalistyczne z  teologii moralnej na Wydziale Teologicznym 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył je doktoratem z teologii 
moralnej na podstawie pracy „Zagadnienie niewolnictwa, wolności i pracy 
w pismach św. Ambrożego”.

Krótko po święceniach kapłańskich pracował jako wikariusz i  prefekt 
szkół podstawowych w Szudziałowie (powiat Sokółka), a po studiach w Lu-
blinie był duszpasterzem akademickim w parafii pw. św. Rocha w Białym-
stoku. W 1959 r. prowadził wykłady z teologii moralnej i etyki w Wyższym 
Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie oraz pełnił wiele funkcji 
wychowawczych: prefekta studiów (1960–1963), wicerektora (1963–1968), 
i rektora (1968–1970). 

Do Białegostoku powrócił w  styczniu 1970  r., kiedy papież Paweł VI 
podniósł go do godności biskupa i ustanowił administratorem apostolskim 
dla tej części archidiecezji wileńskiej, która po II wojnie światowej znalazła 
się w granicach Polski, z siedzibą w Białymstoku (12.01.1970 r.). Święcenia 
biskupie przyjął w prokatedrze białostockiej 8.02.1970 r. z rąk prymasa Pol-
ski kardynała Stefana Wyszyńskiego.

15 grudnia 1975  r. papież Paweł VI mianował Henryka Gulbinowicza 
arcybiskupem metropolitą wrocławskim. W 1985 r. ojciec święty Jan Pa-
weł  II podniósł księdza arcybiskupa Henryka Gulbinowicza do godności 
kardynalskiej.

W czasie biskupiej posługi, bogatej w  liczne i ważne dokonania dusz-
pasterskie nastąpił także znaczny rozwój Papieskiego Wydziału Teologicz-
nego oraz zwiększyła się liczba samodzielnych pracowników naukowych. 
Stało się to możliwe dzięki temu, że metropolita wrocławski, jako wielki 
kanclerz tej uczelni, troszczył się o kształcenie i  rozwój kadry naukowej. 
Umożliwiał tym, którzy podejmowali specjalistyczne studia z nauk teolo-
gicznych, zdobywanie stopni i awansów naukowych w najbardziej renomo-
wanych uczelniach Europy. W latach 1976–2004 Papieski Wydział Teolo-
giczny we Wrocławiu nadał 10 osobistoś ciom tytuł doktora honoris causa, 
przeprowadził 30 przewodów habilitacyjnych, wypromował 113 doktorów, 
wydał 481 dyplomów licencjackich i 3522 magisterskich. Wielki kanclerz 
Papieskiego Wydziału Teologicznego był inicjatorem Kongresu Pracy, zor-
ganizowanego przez Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy Konferencji Epi-
skopatu Polski (1991  r.). Wydarzeniem o  znaczeniu ogólnokrajowym są 

Kardynał Henryk Gulbinowicz 
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Głównej Episkopatu Polski, członkiem Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólne-
go, Komisji ds. Duchowieństwa oraz Komisji ds. Duszpasterstwa Emigracji. 

Ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz jest jedną z najbardziej szanowa-
nych osób w Polsce, zwłaszcza na Dolnym Śląsku. Szczególnym rysem jego 
osobowości jest chrześcijański optymizm, cierpliwość i ojcowska miłość, 
a jego hasło biskupie brzmi: „Patientia et Caritas” – cierpliwość i miłość.

Jest laureatem licznych wyróżnień i  odznaczeń. Oto niektóre z  nich: 
doktor honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, 
doktor honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu, doktor honoris 
causa Politechniki Wrocławskiej, Krzyż Komandorski z  Gwiazdą, Order 
Orła Białego, Civitate Wratislaviensi Donatus – Honorowy Obywatel Mia-
sta Wrocław, Civi Honorario – Honorowy Obywatel Dolnego Śląska, Ka-
waler Orderu Uśmiechu.

•
Henryk Gulbinowicz, born on October 17, 1923, in Szukiszki. Attended 

elementary school in Vilnius where he graduated from the Jesuit Gymna-
sium, obtaining his secondary-school diploma in underground classes. In 
1944 began studying philosophy and theology at the Archbishop’s Seminary 
in Vilnius, which in 1945 was transferred to Białystok, where he was orda-
ined a priest on June 18, 1950. In 1951–1955 specialized in moral theology at 
the Theological Faculty of the Catholic University of Lublin. Graduated with 
a doctorate in moral theology entitled “The Issue of Slavery, Freedom, and 
Labor in the Writings of St. Ambrose”.

Shortly after ordination, he worked as a vicar and prefect of the primary 
schools in Szudziałowo (Sokółka District). After graduation in Lublin he was an 
academic priest at St. Roch Parish in Białystok. In 1959 gave lectures in moral 
theology and ethics at the Higher Theological Seminary “Hosianum” in Olsz-
tyn where he performed many educational functions: prefect of studies (1960–
1963), Vice-rector (1963–1968), and Rector (1968–1970). 

He returned to Białystok in January 1970 when Pope Paul VI elevated 
him to the rank of bishop and appointed him Apostolic Administrator 
for this part of the Archdiocese of Vilnius, which was within Poland after 
World War II, with its seat in Białystok (January 12, 1970). He received epi-
scopal ordination in the Białystok Procathedral on February 8, 1970, from 
the Primate of Poland – Cardinal Stefan Wyszyński.

On December 15, 1975, Pope Paul VI appointed Bishop Fr. Henryk Gulbi-
nowicz Metropolitan Archbishop of Wrocław. On May 25, 1985, Pope John 
Paul II elevated Archbishop Henryk Gulbinowicz to the office of cardinal.

ks. kardynał Henryk Gulbinowicz 

Wrocławskie Dni Duszpasterskie – organizowane od ponad 30 lat przez 
Papieski Wydział Teologiczny w ostatnich dniach sierpnia. 

Ksiądz kardynał Gulbinowicz to człowiek wrażliwy, zwłaszcza na los 
najbardziej potrzebujących. Dotyczy to zarówno osób duchownych, jak 
i  świeckich powierzonych jego pasterskiej trosce. Dlatego już w  grudniu 
1981 r., tuż po ogłoszeniu stanu wojennego, powołał Arcybiskupi Komitet 
Charytatywny do niesienia pomocy potrzebującym oraz doraźnego wspar-
cia osób znajdujących się w  szczególnej sytuacji losowej. Komitet niósł 
przez lata wielowymiarową pomoc internowanym i ich rodzinom oraz in-
nym doświadczanym przez ówczesny system. Ksiądz kardynał w  okresie 
stanu wojennego w sposób zdecydowany i wielokrotnie skuteczny stawał 
osobiście w obronie osób dotkniętych różnymi formami represji. Stworzył 
warunki efektywnego niesienia pomocy materialnej, prawnej i  duchowej 
więźniom i innym osobom w ramach trwałej działalności ww. Arcybisku-
piego Komitetu Charytatywnego. Powołanie w  tym czasie Arcybiskupiej 
Rady Społecznej oraz zainicjowanie corocznych spotkań opłatkowych dla 
pracowników naukowych uczelni wrocławskich stanowiło również element 
działania podtrzymującego ducha i integrującego to środowisko. 

Ksiądz kardynał nieustannie angażuje się na rzecz ubogich, pokrzyw-
dzonych i bezdomnych. Konkretnym wyrazem jego przedmiotowych dzia-
łań jest powołanie schroniska im. św. Brata Alberta dla mężczyzn i kobiet, 
Wrocławskiego Towarzystwa Opieki nad Więźniami, Caritas Archidiecezji 
Wrocławskiej oraz domu samotnej matki. Dzięki jego inspiracji na terenie 
archidiecezji powstały liczne kuchnie dla ubogich, hospicjum i Dom Opie-
ki św. Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie. 
W trosce o rodaków mieszkających za wschodnią granicą metropolita wro-
cławski utworzył Komitet ds. Pomocy Katolikom na Wschodzie.

Kardynała można określić jako człowieka dialogu i pojednania. Swoją 
postawą pokazuje, jak budować „wspólnotę ducha”. Bez wahania zaanga-
żował się w proces pojednania polsko-niemieckiego. Z jego znacznym du-
chowym wsparciem mogło powstać Centrum dla Pojednania w Krzyżowej. 

Dzięki wspólnej inicjatywie księdza kardynała, hierarchów Kościołów: 
prawosławnego i Ewangelicko-Augsburskiego oraz rabina powstała – przed 
laty – we Wrocławiu tzw. „Dzielnica Tolerancji”, zwana też „Dzielnicą Czte-
rech Świątyń”.

Bogata bibliografia dorobku naukowego księdza kardynała Henryka 
Gulbinowicza, dotyczącego teologii moralnej, etyki, ekumenizmu oraz hi-
storii Kresów Wschodnich, obejmuje ponad 300 publikacji, w tym rozpra-
wy naukowe, homilie, kazania, odezwy i listy pasterskie.

Metropolita był członkiem kilku watykańskich kongregacji, m.in.: Kon-
gregacji Kościołów Wschodnich, Kongregacji Ewangelizacji Narodów 
i Kongregacji ds. Duchowieństwa. W Kościele w Polsce był członkiem Rady 
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considerable spiritual support, the Center for Reconciliation in Krzyżowa 
could be created. It is a  place where Poles and Germans meet to better 
know each other and thereby renounce mutual prejudices. 

Through a joint initiative of Cardinal Gulbinowicz and the hierarchies 
of the Orthodox and Lutheran churches and rabbis in Wrocław, the so-cal-
led “District of Tolerance”, also called the “District of Four Temples”, was 
created. 

The extensive bibliography of scientific studies by Cardinal Gulbinowicz 
on moral theology, ethics, ecumenism, and the history of the Eastern Ter-
ritories was published like over 300 other publications, including disserta-
tions, homilies, sermons, pastoral letters, and proclamations.

Cardinal Gulbinowicz has been a member of several Vatican Congre-
gations, namely the Congregation for Eastern Churches, the Congregation 
for the Evangelization of Nations, and the Congregation for the Clergy. 
In Poland he has been a member of the Central Council of Polish Bishops’ 
Commission, the Commission for General Ministry, the Commission for 
Clergy, and the Commission on Immigration Ministry.

Cardinal Gulbinowicz is one of the most respected people in Poland, 
especially in Lower Silesia. A  particular feature of his personality is his 
Christian optimism, patience, paternal love, and living by the motto: Pate-
intia et Caritas – Patience and Love.

He has received numerous awards and decorations: honorary doctorate 
of the Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, honorary doctorate of the 
Wrocław University of Environmental and Life Sci ences, honorary docto-
rate of the Wrocław University of Technology, Commander’s Cross with 
Star, Order of the White Eagle, Civitate Wratislaviensi Donatus – Honorary 
Citizen of Wrocław, CIVI Honorario – Honorary Citizen of Lower Silesia, 
Knight of the Order of the Smile.

ks. kardynał Henryk Gulbinowicz 

During the episcopal ministry of Cardinal Gulbinowicz, the Pontifical 
Faculty of Theology developed significantly and the number of indepen-
dent researchers increased. This was possible due to the Metropolitan 
of Wrocław, who was the Grand Chancellor of the Faculty and who cared 
about the education and development of the research staff. He supported 
students of specialist theological studies in obtaining degrees and academic 
advancement in the most renowned universities in Europe. From February 
2, 1976 to April 23, 2004, 10 researchers were granted honorary doctorates, 
30 postdoctoral degrees were obtained, 113 doctors were promoted, and 
481 undergraduate and 3522 master degrees were obtained at the Pontifical 
Faculty of Theology in Wrocław. The Grand Chancellor of the Pontifical 
Faculty of Theology was the initiator of the Congress of Labor organized 
by the Chaplaincy of the Working People at the Polish Bishops’ Conference 
(May 8–12, 1991). A regular event of national significance are the Pastoral 
Days in Wrocław, held for over 30 years by the Pontifical Faculty of Theolo-
gy in the last days of August each year.

Cardinal Gulbinowicz is a  sensitive person, especially towards people 
in need. This applies to both clergy and laity entrusted to his pastoral care. 
Therefore, as early as in December 1981, shortly after the announcement  
of martial law in Poland, the Archbishop established the Charity Committee 
to assist those in need. This Committee rendered multifaceted assistance to 
internees and their families and others oppressed by the regime. During 
the period of martial law in Poland, the Cardinal strongly and repeatedly 
defended people who suffered from various forms of repression. He created 
conditions for effective material, legal, and spiritual relief for prisoners and 
others through the sustained activity of the Charity Committee. At that 
time, the establishment of the Archbishop’s Social Council and the initia-
tion of annual Christmas Eve celebrations for the scientific staff of Wrocław 
universities represented a component of the spiritual maintenance and in-
tegration of this community. 

The Cardinal is constantly committed to promoting effective service to 
the poor, disadvantaged, and homeless, for example with the foundation 
of St. Albert’s charity house for men and women, the Society for the Protec-
tion of Prisoners in Wrocław, Caritas of the Archdiocese of Wrocław, and 
the House for Single Mothers. Through his inspiration, the Archdiocese 
of Wrocław founded many kitchens for the poor, a hospice, and St. Hedwig’s  
Care and Treatment Center in Henrykow. Out of concern for compatriots 
living beyond the eastern border, the Metropolitan of Wrocław created the 
Committee for the Aid to Catholics Living in the East.

The Senior Metropolitan of Wrocław is a man of dialogue and reoncilia-
tion. His attitude shows how to build “community spirit”. Without any hesi-
tation, he engaged in the process of Polish-German reconciliation. With his 



 376 

ks. kardynał Henryk Gulbinowicz



 379 

Jerzy Czernik urodził się 5 czerwca 1938 r. w Litwinówce w woj. wi-
leńskim. W 1940 r. wraz z rodziną został wywieziony na Sybir. Po powro-
cie do kraju w 1946 r. z matką i rodzeństwem osiedlił się w Legnicy, gdzie 
ukończył szkołę podstawową i średnią. Studia lekarskie rozpoczął na Wy-
dziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1956 r. Po zdaniu 
egzaminów dyplomowych wyjechał do Kanady (1962/1963) i przez ponad 
8 miesięcy pracował jako wolontariusz w  Misericordia General Hospital 
w Winnipeg. Po powrocie do kraju i odbyciu staży klinicznych w 1964 r. 
uzyskał dyplom lekarza.

W 1965  r. został powołany do odbycia dwuletniej służby wojskowej 
w korpusie oficerów służby zdrowia.

Pracę w Klinice Chirurgii Dziecięcej pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana 
Słowikowskiego rozpoczął w  1967  r., jeszcze podczas odbywania służby 
wojskowej. W 1971 r. objął etat nauczyciela akademickiego. W 1970 r. uzy-
skał I stopień specjalizacji z anestezjologii, w 1971 r. I stopień specjalizacji, 
a w 1975 r. II stopień specjalizacji z chirurgii dziecięcej.

Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 1976 r. na podstawie pra-
cy „Badania doświadczalne i kliniczne nad zachowaniem się poziomu mie-
dzi w surowicy krwi w chorobach ropnych”, w tym też roku otrzymał stano-
wisko adiunkta. Habilitował się w 1984 r. na podstawie rozprawy „Ropniaki 
opłucnej u dzieci – badania doświadczalne i kliniczne”. W 1985 r. był za-
trudniony na stanowisku docenta i w tym samym roku został kierownikiem 
Katedry i Kliniki Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu. 
Funkcję tę pełnił do 2008 r., tzn. do czasu przejścia na emeryturę.

Prof. dr hab. Jerzy Czernik odbywał staże i  szkolenia w przodujących 
ośrodkach chirurgii dziecięcej w  Europie i  USA, m.in. w: RFN – w  Bre-
men, Berlinie Zachodnim (stypendium Senatu Berlina) i  Dortmundzie, 
w Szwajcarii (visiting professor), Bostonie w Harvard Medical School (visi-
ting professor). Jako jedynemu Polakowi – chirurgowi dziecięcemu Gene-
ral Electric przyznał dwutygodniowe stypendium w Houston (USA). Przez 
rok (1980/1981) pracował w uniwersyteckim ośrodku chirurgii dziecięcej 
w Royal Hospital for Sick Children w Glasgow.

W 1991  r. otrzymał tytuł profesora, a w 1997  r. stanowisko profesora 
zwyczajnego. W 1993 r. prof. Jerzy Czernik został wybrany na rektora Aka-
demii Medycznej we Wrocławiu. Tę zaszczytną funkcję pełnił przez dwie 
kadencje do 1999 r.

W latach 1985–1993 był konsultantem wojewódzkim ds. chirurgii 
dzieciecej województw: wrocławskiego, legnickiego i  jeleniogórskiego. 
W  1994  r. Minister Zdrowia i  Opieki Społecznej powierzył profesorowi 
funkcje konsultanta krajowego, którą pełnił przez 14 lat. W czasie prezy-
dentury Lecha Wałęsy był członkiem Rady Ochrony Zdrowia przy Prezy-
dencie RP. W latach 1992–1996 był wiceprezesem Polskiego Towarzystwa 

Jerzy Czernik
PROMOWANY 16 GRUDNIA 2009 ROKU

PROMOTOR: ANDRZEJ MILEWICZ
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Jerzy Czernik, born on July 5, 1938, in Litwinówka (Vilnius province). 
In 1940 he and his family were deported to Siberia. Having returned to 
Poland with his mother and siblings, he settled in Legnica in 1946, where 
he completed his primary and secondary education. In 1956 began medical 
studies at the Faculty of Medicine at Wroclaw Medical University. After 
passing the graduation exams, he left for Canada (1962–1963) and worked 
as a volunteer at Misericordia General Hospital in Winnipeg for more than 
8 months. After returning to Poland and completing clinical internships in 
1964, he received his medical degree. 

In 1965 he was recruited to serve for two years’ military service in the 
Officer Corps of the Health Service. 

In 1967, he began working at the Clinic of Pediatric Surgery under pro-
fessor Jan Słowikowski’s supervision. In 1971 he became an academic te-
acher. In 1970 obtained the first degree of specialization in anesthesia, in 
1971 the first degree in pediatric surgery, and in 1975 the second degree in 
pediatric surgery.

He obtained Ph.D. in medicine in 1976 with a thesis entitled “Experi-
mental and Clinical Studies of Serum Copper Level in Purulent Diseases”. 
In the same year he was appointed assistant professor. In 1984 obtained 
a postdoctoral degree with a  thesis entitled “Thoracic Empyema in Chil-
dren: Clin ical and Experimental Studies”. In 1985 was employed as an assi-
stant professor and the same year became Head of Department of Pediatric 
Surgery in Wrocław. He held this function until 2008, i.e., until retirement.

Professor Czernik had internships and trainings in the leading centers 
of pediatric surgery in Europe and the USA, including Bremen, West Berlin 
(Berlin Senate Scholarship), and Dortmund. He was a visiting professor in 
Switzerland and at Harvard Medical School in Boston. Professor Czernik 
was the only pediatric surgeon from Poland awarded two-week scholarship 
in Houston (USA) at General Electric. He worked for one year (1980/1981) 
at the university center of pediatric surgery at the Royal Hospital for Sick 
Children in Glasgow.

He was promoted to associate professor in 1991 and to full professor in 1997. 
In 1993, was elected Rector of the Wroclaw Medical University. He held 
this honorable position for two terms of office until 1999. 

In 1985–1993 was provincial consultant on pediatric surgery in the co-
unties of Wrocław, Legnica, and Jelenia Góra. In 1994, the Minister of He-
alth and Social Welfare nominated him as national consultant, and he served 
at this position for 14 years. During the presidency of Lech Wałęsa, he was 
a member of the Council on Health Care. In 1992–1996 he served as Vice-
-president of the Polish Society of Pediatric Surgeons and in 2000–2003 as 
President. In 2003 organized the International Congress of Pediatric Surge-
ons in Wrocław, which gathered about 500 surgeons from Poland and abroad.

Jerzy Czernik

Chirurgów Dziecięcych, a w latach 2000–2003 prezesem tego towarzystwa. 
W 2003 r. zorganizował we Wrocławiu Międzynarodowy Zjazd Chirurgów 
Dziecięcych, w  którym uczestniczyło około 500 chirurgów dziecięcych 
polskich i zagranicznych. 

Profesor był członkiem honorowym Towarzystwa Chirurgów Polskich, 
Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Jugosłowiańskiego Towa-
rzystwa Chirurgów Dziecięcych oraz Bałtyckiego Towarzystwa Chirurgów 
Dziecięcych, a także członkiem rzeczywistym Brytyjskiego, Niemieckiego 
i Greckiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych.

Od 1994 r. jako konsultant krajowy przewodniczył komisjom egzami-
nacyjnym na II stopień specjalizacji, a wcześniej, w latach 1985–1993, jako 
konsultant wojewódzki przewodniczył komisjom na I stopień specjalizacji. 
Na polecenie ministra zdrowia kierował zespołem, który opracował, uzna-
ny za jeden z najlepszych, program jednostopniowej specjalizacji. 

Był członkiem kolegiów redakcyjnych czasopism krajowych i zagranicz-
nych, m.in.: „Przeglądu Chirurgii Dziecięcej”, „Polskiego Przeglądu Chi-
rurgicznego”, „Problemów Chirurgii Dziecięcej”, „Advances in Clinical and 
Experimental Medicine”, „Pediatric Surgery International”, „Surgery in Child-
chood”, „Indian Journal of Pediatric Surgery”, „Family Medicine and Primary 
Care Review”. 

Był autorem i współautorem ponad 200 publikacji. Prace te poruszają 
szeroki zakres trudnych problemów w  chirurgii dziecięcej. Dotyczą wad 
wrodzonych przewodu pokarmowego, układu moczowego, układu nerwo-
wego, układu oddechowego, onkologii dziecięcej, stanów zapalnych i zaka-
żeń, ropniaków opłucnej, krwiopochodnego zapalenia kości oraz urazów 
u dzieci. Wiele spośród prac profesora miało pionierski charakter. 

W 2003 r. Klinika Uniwersytecka Chirurgii Dziecięcej w Grazu nadała 
prof. Jerzemu Czernikowi tytuł „Chirurga Roku”. W 2007 r. otrzymał człon-
kostwo Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow (FRCS) Uni-
wersytetu w Glasgow. 

Profesor Czernik za pracę naukową, zawodową i organizacyjną został 
odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski (w 2009 r.) oraz wyróżniony: 8-krotnie nagrodą ministra zdrowia oraz  
19-krotnie nagrodami rektorów Akademii Medycznej we Wrocławiu. Zo-
stał ponadto odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Me-
dalem Academia Medica Wratislaviensis Polonia. W 2009  r. został także 
laureatem „Nagrody Miasta Wrocławia”. 

Zmarł 20 stycznia 2010 r.

•
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Jerzy Czernik

Professor was an honorary member of the Association of Polish Surge-
ons, the Polish Society of Pediatric Surgeons, the Yugoslav Society for Pe-
diatric Surgery, and the Baltic Association of Pediatric Surgeons and a fellow 
member of the British, German, and Greek Societies for Pediatric Surgery.

Since 1994, as a national consultant, he chaired the examination board for 
the second-level specialization and earlier, in 1985–1993, as a provincial con-
sultant, he chaired the examination board for the first degree specialization.

He was a member of editorial boards in national and international jour-
nals, including "Przegląd Chirurgii Dziecięcej", "Polski Przegląd Chirurgicz-
ny", Problemy Chirurgii Dziecięcej", "Advances in Clinical and Experimen-
tal Medicine", "Pediatric Surgery International", "Surgery in Childhood", 
"Indian Journal of Pediatric Surgery", and "Family Medicine and Primary 
Care Review".

Authored and coauthored over 200 publications. These works cover 
a wide range of difficult problems in pediatric surgery. They involve conge-
nital malformations of the digestive tract, urinary tract, ner vous system, re-
spiratory tract, pediatric oncology, inflammation and infection, pleural em-
pyema, hematogenic osteomyelitis, and trauma in children. Many of them 
were pioneering.

In 2003 granted the title of “Surgeon of the Year” from the University Cli-
nic of Pediatric Surgery in Graz. In 2007 became a member of the Royal Col-
lege of Physicians and Surgeons of Glasgow (FRCS) at University of Glasgow.

Professor Czernik was awarded the Silver Cross of Merit, the Officer’s 
Cross of the Order of Polonia Restituta, and the Commander’s Cross of the 
Order of Polonia Restituta (in 2009) for his scientific work and professional 
and organizational achievements. He was honored with prizes of the Mini-
ster of Health (8 times) and of Wroclaw Medical University Rectors (19 ti-
mes). He was awarded Medal of the Commission of National Education and 
“Academia Medica Wratislaviensis Polonia” Medal. In 2009 awarded “City 
of Wrocław Prize”.

Died on January 20, 2010.
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Claes Goran Frostell urodził się 3 maja 1952 r. w Sollentuna w Szwe-
cji. Studia medyczne ukończył w  Instytucie Karolińskim w  Sztokholmie 
w  1977  r. Po studiach odbywał szkolenie specjalistyczne z  anestezjologii 
i  intensywnej terapii oraz zajmował się pracą naukową w szpitalach uni-
wersyteckich w Sztokholmie. W 1987 r. uzyskał specjalizację z anestezjo-
logii i intensywnej terapii. W 1989 r. otrzymał stanowisko docenta w Klini-
ce Anestezjologii i Intensywnej Terapii Instytutu Karolińskiego. W latach 
1989–1991 przebywał na stypendium w Szkole Medycznej Harvard w Bo-
stonie. Tam pod kierunkiem Warrena M. Zapola prowadził pionierskie 
badania nad terapeutycznym wykorzystaniem tlenku azotu. Po powrocie 
do Szwecji zorganizował i objął kierownictwo Oddziału Intensywnej Te-
rapii Dziecięcej w nowym Szpitalu Dziecięcym Astrid Lindgren. W 2001 r. 
uzyskał tytuł profesora anestezjologii w Instytucie Karolińskim. Kierował 
ośrodkiem badań eksperymentalnych w anestezjologii i intensywnej tera-
pii. W 2005 r. został mianowany kierownikiem Kliniki Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii Instytutu Karolińskiego w Sztokholmie w Szpitalu Solna 
– głównym centrum klinicznym Instytutu.

Profesor Claes Frostell jest autorem i  współautorem 70 oryginalnych 
prac z zakresu anestezjologii, intensywnej terapii, kardiologii, pulmonolo-
gii, pediatrii i patofizjologii opublikowanych w renomowanych światowych 
czasopismach medycznych. Jest również autorem 20 publikacji przeglądo-
wych, artykułów redakcyjnych, listów do redakcji, rozdziałów w 14 specja-
listycznych podręcznikach.

Prof. Frostell był opiekunem 4 rozpraw habilitacyjnych. Jest recenzen-
tem grantów badawczych z dziedziny medycyny w Szwedzkiej Akademii 
Nauk. Reprezentuje region Sztokholmu w  zespole zajmującym się refor-
mowaniem szkolenia podyplomowego i specjalizacyjnego z anestezjologii 
i  intensywnej terapii. Jest członkiem wielu prestiżowych towarzystw na-
ukowych i międzynarodowych grup ekspertów i zespołów doradczych zaj-
mujących się intensywną terapią.

Laureat wielu nagród, a  wśród nich nagrody „Odkrywca Roku”, którą 
uzyskał wraz z Warrenem M. Zapolem (2003 r. w Waszyngtonie) za wpro-
wadzenie innowacyjnej terapii wziewnym tlenkiem azotu. 

Prof. Claes Frostell jest jednym z największych na świecie autorytetów 
z zakresu biologii tlenku azotu i jego wykorzystania w praktyce klinicznej.

Prof. Andrzej Kübler, kierownik Katedry Anestezjologii i  Intensywnej 
Terapii Akademii Medycznej we Wrocławiu, nawiązał kontakt naukowy 
z prof. Frostellem w pierwszej połowie lat 90. XX w., co pozwoliło na re-
alizację we wrocławskiej klinice grantu KBN poświęconego zastosowaniu 
wziewnego tlenku azotu w leczeniu ostrej niewydolności oddechowej.

Od 1999  r. rozpoczęto regularną współpracę szkoleniową i  naukowo-
-badawczą między obydwoma ośrodkami. Asystenci Katedry i  Kliniki 

Claes Goran Frostell
PROMOWANY 30 MARCA 2011 ROKU

PROMOTOR: ANDRZEJ KÜBLER
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Anestezjologii i  Intensywnej Terapii Akademii Medycznej we Wrocławiu 
uczestniczyli w cyklicznych szkoleniach w klinikach Instytutu Karolińskie-
go. Również Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej AM we Wrocławiu 
prowadzi wymianę asystentów z ośrodkiem szwedzkim. Prof. Frostell oso-
biście nadzorował proces szkolenia i załatwiał wszelkie formalności organi-
zacyjne i bytowe niezbędne do realizowania tych staży.

W 2004 r. z jego inicjatywy zorganizowano we Wrocławiu ośrodek ba-
dań eksperymentalnych z zakresu intensywnej terapii określony jako „od-
dział intensywnej terapii dla zwierząt”. Dzięki stworzeniu takiego warsz-
tatu badawczego można było realizować projekty dotyczące wstrząsu 
endotoksycznego, a następnie wstrząsu septycznego w przebiegu zapalenia 
otrzewnej u  świń. Oceniano charakter zmian hemodynamicznych i  bio-
chemicznych, a  następnie wpływ wziewnego tlenku azotu, kortykostero-
idów oraz syntetycznych nośników tlenku azotu na czynność organizmu 
i przebieg wstrząsu. Badania te były realizowane przez zespoły anestezjo-
logów z Instytutu Karolińskiego i Katedry Anestezjologii AM we Wrocła-
wiu przy pomocy zespołu Zakładu Chirurgii Eksperymentalnej i Badania 
Biomateriałów AM we Wrocławiu. Od 2007 r. badania są prowadzone na 
bazie i  we współpracy z  Wydziałem Weterynarii Uniwersytetu Przyrod-
niczego we Wrocławiu. W  badaniach organizowanych dwa razy w  roku 
aktywnie uczestniczy Zakład Histologii i Embriologii AM we Wrocławiu. 
Wyniki zostały przedstawione w 3 opublikowanych pracach oryginalnych 
oraz 7 doniesieniach zjazdowych. Następne 4 prace przyjęto do publikacji 
w prestiżowych czasopismach medycznych. Prowadzone wspólnie z Klini-
ką Karolińską badania eksperymentalne są podstawą jednej zrealizowanej 
habilitacji w Sztokholmie i są istotną częścią dorobku przygotowywanych 
w Polsce 2 rozpraw habilitacyjnych. Prof. Frostell jest głównym pomysło-
dawcą tematów badań i pozyskuje fundusze na ich realizację.

W 2006 r. rektorzy Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Karoliń-
skiego Instytutu w Sztokholmie podpisali umowę o wzajemnej współpracy 
naukowej i szkoleniowej, która została przedłużona w 2009 r.

Karoliński Instytut Medycyny jest uczelnią znajdującą się na czołowym 
miejscu w  rankingu europejskich uniwersytetów medycznych i  bardzo 
wysoko w rankingach światowych. Bezpośrednie umowy o współpracy tej 
uczelni z innymi ważnymi szkołami medycznymi są rzadkością i tym bar-
dziej cenne jest porozumienie z Akademią Medyczną we Wrocławiu stwa-
rzające szerokie możliwości współpracy. Inicjatorem podpisania tej umowy 
i reprezentantem strony szwedzkiej jest prof. Claes Frostell.

•

Claes Goran Frostell, born in Sollentuna (Sweden) on May 3, 1952. 
In 1977 completed his medical studies at Karolinska Institutet in Stockholm. 
After graduation he received a specialist training in anaesthesiology and in-
tensive care, and continued his research at university clinical hospitals in 
Stockholm. In 1987 finished the first step of his training in anaesthesiology 
and intensive care. In 1989 he was nominated for assistant professorship in 
the Department of Anaesthesia and Intensive Care. Then he obtained a fel-
lowship to spend a study period at the Harvard Medical School in Boston 
in 1989–1991. During this stay he carried out a pioneering investigation on 
therapeutic application of nitrogen oxide under supervision of Warren M. 
Zapol. After having returned to Sweden, he organized and became Head 
of the Department of Intensive Children Care in the new Astrid Lind-
gren Children’s Hospital. In 2001 appointed professor in anaesthesiology 
at Karolinska Institutet and then headed centre of experimental research. 
In 2005 he was nominated Head of the Clinic of Anaesthesiology and In-
tensive Care of the Karolinska Institutet in Solna, its main clinical centre. 

Author or co-author of 70 original works which were published in worl-
d’s leading medical periodicals devoted to anaesthesiology, intensive care, 
cardiology, pulmonology, pediatrics, and pathophysiology. He wrote 20 re-
views, editorial articles and 14 publications which were included as chap-
ters in various books. 

Professor was a supervisor of 4 habilitation processes. He acts as a re-
viewer of research grants in the field of medicine for the Swedish Acade-
my of Sciences. He represents Stockholm region in the team engaged in 
reforming post-diploma and specialist education in anaesthesiology and 
intensive care. A member of many prestigious scientific societies and inter-
national groups of experts, and advisory teams dealing with intensive care. 

Professor is acknowledged as one of the world’s highest authorities in 
the field of biology of nitrogen oxide and its application in clinical practice. 

Co-operation between professor Frostell and professor Andrzej Kübler, 
Head of Department of Anaesthesiology and Intensive Care of Wroclaw 
Medical University, was initiated in the first half of the 1990s and resulted 
in completing a research grant from the Polish Ministry of Science and Hi-
gher Education which dealt with application of nitrogen oxide in treatment 
of acute respiratory malfunction. 

Since 1999 both institutions carry out regular scientific and educatio-
nal co-operation. Young scientists from the Department of Anaesthesiolo-
gy and Intensive Care of Wroclaw Medical University took part in various 
practical trainings in different clinical hospitals of Karolinska Institutet. 
In addition, Department of Emergency Medicine of Wroclaw Medical Uni-
versity started an exchange of scientific assistants with the Swedish Center. 
Professor Frostell personally supervised the training sessions and was invo-
lved in managing formal and organizational issues. 
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In 2004, on his own initiative, a center of experimental research in inten-
sive care, described as "Division of Intensive Care for Animals", was organi-
zed in Wrocław. The research was carried out by teams of anaesthesiologi-
sts from the Karolinska Institutet and from Department of Anaesthesiology 
of Wroclaw Medical University, with an additional participation of a team 
from Division of Experimental Surgery and Biomaterials of Wroclaw Me-
dical University. Since 2007 this research has been carried out in co-ope-
ration with Faculty of Veterinary Medicine of Wroclaw University of Envi-
ronmental and Life Sciences. The research carried out commonly with the 
Karolinska Institutet was a basis for one habilitation thesis in Stockholm 
and provided a substantial part of material for two habilitation theses in Po-
land. Professor was the main originator of the research topics and, thanks 
to his efforts, the funds for their realization could be ensured. 

In 2006 Rectors of Wroclaw Medical University and Karolinska Insti-
tutet in Stockholm signed the agreement on bilateral co-operation in the 
field of science and education, which was prolonged in 2009. Karolinska 
Institutet is regularly ranked at leading positions among European medical 
universities and very placed high in the worldwide rankings. Karolinska 
Institutet rarely signs agreements on direct co-operation with other uni-
versities, so the agreement with the Wroclaw Medical University must be 
highly evaluated as it opens a  wide range of mutual activities. From the 
Swedish side, professor Frostell was the initiator and representative of this 
agreement. 

Taking into account his scientific and didactic achievements and ack-
nowledging his merits in the cooperation with Wroclaw Medical Univer-
sity, the decision was taken to bestow upon him the title of honoris causa 
doctor of the Wroclaw Medical University. 

Claes Goran Frostell
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Masaki Kitajima 
PROMOWANY 4 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU

PROMOTOR: WOJCIECH KIELAN

Masaki Kitajima urodził się 2 sierpnia 1941  r. w  Jokohamie (Japonia). 
Uniwersytet Medyczny Keio w Tokio ukończył w 1966 r. Po uzyskaniu dy-
plomu został stażystą w Szpitalu Uniwersyteckim Keio, gdzie od 1967 r. był 
rezydentem, a od 1970 r. asystentem. W 1975 r. na Uniwersytecie Medycz-
nym Keio uzyskał stopień naukowy doktora medycyny. W 1977 r. rozpoczął 
pracę na Uniwersytecie Medycznym Kyorin, gdzie w 1989 r. został profeso-
rem na I Oddziale Chirurgicznym. Na Uniwersytet Medyczny Keio powró-
cił w 1991 r. W 1995 r. objął stanowisko wicedyrektora, a w 1999 r. dyrek-
tora Szpitala Uniwersyteckiego. Dziekanem Uniwersytetu Medycznego Keio 
w Tokio został w 2001 r. W 2007 r. przeszedł na emeryturę, a w lipcu tego roku 
został prezydentem International University of Health and Welfare Tokio. 

Głównymi zainteresowaniami naukowymi profesora są: chirurgia gastro-
enterologiczna ze szczególnym uwzględnieniem leczenia wczesnego i za-
awansowanego raka żołądka. Do światowej chirurgii profesor wprowadził 
zabiegi doszczętnej radykalnej limfadenektomii oraz metody diagnostyki 
węzła wartowniczego w  chirurgii onkologicznej przewodu pokarmowe-
go. Jest pionierem endoskopowego i laparoskopowego leczenia wczesnych 
postaci raka żołądka oraz zwolennikiem wprowadzenia robotów chirur-
gicznych i programów komputerowych dotyczących taktyki postępowania 
operacyjnego. 

Publikacje naukowe profesora to: 302 rozdziały w książkach, 1763 publika-
cje w czasopismach naukowych japońskich i zagranicznych oraz 3412 ustnych 
i plakatowych wystąpień w czasie kongresów i wykładów na zaproszenie. 

Za swoją pracę naukową z zakresu chirurgii otrzymał wiele prestiżowych 
nagród, m.in. Komei Nakayama Prize (Japońskie Towarzystwo Onkologii 
Klinicznej) oraz Knight's Cross of the Order of Merit of the Republic of Hun-
gary. Był prezydentem International Society for Digestive Surgery, Interna-
tional Surgical Society oraz International Gastric Cancer Association.

Profesor Masaki Kitajima jest lub był redaktorem naczelnym wielu pre-
stiżowych czasopism naukowych, takich jak: „Asian Journal of Endoscopic 
Surgery”, „Hepatogastroenterology”, „World Journal of Surgery”. Organiza-
tor i  wielokrotnie prezydent międzynarodowych światowych kongresów 
chirurgicznych, m.in.: 11th World Congress of Endoscopic, 6th International 
Gastric Cancer Congress, 3rd International Sentinel Node Congress, Inter-
national Surgical Week. 

Masaki Kitajima jest członkiem honorowym: American College of Sur-
geons, Royal College of Surgeons of England, American Surgical Associa-
tion, German Society of Surgery, Italian Surgical Society, American College 
of Gastroenterology, International Association of Gastric Cancer. 

Profesor gościł w Polsce i we Wrocławiu kilka razy. Ostatnio w czerwcu 
2009 r. brał czynny udział w międzynarodowym sympozjum poświęconym 
leczeniu raka żołądka, organizowanym przez II Katedrę i Klinikę Chirurgii 
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Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej AM we Wrocławiu. Wygłosił wykład na 
temat chirurgicznego leczenia wczesnego raka żołądka. Podczas ostatniego 
pobytu we Wrocławiu otrzymał Medal Akademii Medycznej im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu przyznany przez JM Rektora AM. 

Naukowa współpraca z II Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej i Chirur-
gii Onkologicznej AM we Wrocławiu trwa od wielu lat. Pracownicy kliniki 
wielokrotnie przebywali na szkoleniach w Japonii na zaproszenie profeso-
ra, gdzie zapoznawali się z najnowszymi metodami leczenia raka żołądka, 
przełyku i  trzustki ze szczególnym uwzględnieniem radykalnej limfade-
nektomii. Trzech lekarzy z kliniki, dzięki profesorowi, brało czynny udział 
w  Światowym Zjeździe Raka Żołądka w  Jokohamie oraz w  Światowym 
Kongresie Chirurgicznym w Montrealu. 

Profesor Masaki Kitajima jest propagatorem pionierskich osiągnięć prof. 
Jana Mikulicza-Radeckiego z zakresu endoskopii i chirurgii onkologicznej. 
Jako członek Światowego Towarzystwa Raka Żołądka wnioskował o przy-
znanie Polsce organizacji Światowego Kongresu Raka Żołądka w Krakowie, 
co było wielkim wyróżnieniem dla naszego kraju i chirurgii w Polsce. 

W uznaniu zasług dla rozwoju kontaktów naukowych z polskimi chirur-
gami Zarząd Główny Towarzystwa Chirurgów Polskich postanowił pod-
czas zjazdu w Łodzi we wrześniu 2011 r. nadać profesorowi członkostwo 
honorowe.

•
Masaki Kitajima born in Yokohama (Japan) on August 2, 1941. 
In 1966 graduated from Keio University School of Medicine. He rema-

ined at Keio University for an internship and residency. In 1975 he obtained 
a degree of doctor of medicine at the Keio University School of Medicine. 
He was appointed as assistant professor at Kyorin University School of Me-
dicine in 1977 and rose to the rank of professor in 1989. He was subsequ-
ently appointed Professor and Chairman of Department of Surgery in Keio 
University School of Medicine in 1991. He became Vice-Director of the Uni-
versity Hospital in 1995 and Director in 1999, and then, in 2001, Dean of the 
Keio University School of Medicine. Retired in 2007. He is currently Presi-
dent of International University of Health and Welfare in Tokyo. 

Professor’s main scientific interests lie in gastroenterology surgery with 
particular emphasis on treatment of early and advanced gastric cancer. 
Professor has contributed enormously to the advancement of international 
surgery by introducing radical lymphadenectomy and diagnostic methods 
of sentinel lymph node in oncological surgery of alimentary tract. He is a 

pioneer in endoscopy and laparoscopy treatment of early gastric cancer. 
Professor Kitajima advocates the introduction of surgical robots and com-
puter assisted surgery tactics. 

Professor has published his achievements in more than 300 books, and 
1763 publications, many in major international journals. He gave more 
than 3000 lectures and speeches. 

Professor Kitajima is generally acknowledged as one of the world’s au-
thorities in surgery. For his research he has been awarded with many pre-
stigious prizes, e.g., Nakayama Komei Prize granted by the Japan Society 
of Clinical Oncology and Knight’s Cross Order of Merit of the Republic 
of Hungary. 

Currently, he is President of the International Society of Digestive Sur-
gery, International Surgical Society, and former President of the Internatio-
nal Gastric Cancer Association 

Editor-in-chief of many international scientific journals: “Asian Journal 
of Endoscopic Surgery”, “Hepatogastroenterology”, “World Journal of Sur-
gery”. 

He organized and presided over many international surgical conferen-
ces worldwide, including 11th World Congress of Endoscopy, 6th Internatio-
nal Gastric Cancer Congress, 3rd International Sentinel Node Congress, and  
International Surgical Week. 

Professor has honorary fellowship in: American College of Surgeons, 
Royal College of Surgeons of England, American Surgical Association, Ger-
man Surgical Society, Italian Surgical Society, American College of Gastro-
enterology, International Association of Gastric Cancer. 

He has visited Poland and Wrocław several times. In June 2009 took an acti-
ve part in international symposium on stomach cancer. It was organized by the 
Second Department and Clinic of General and Oncological Surgery of Wroc-
law Medical University. He gave a lecture about surgery of early gastric cancer. 
During his last visit he received Wroclaw Medical University Medal. 

Since 2009 professor has cooperated with the Second Department and 
Clinic of General and Oncological Surgery of Wroclaw Medical University. 
He invited scientists from Wroclaw Medical University to take part in va-
rious practical training sessions in Japan. Three doctors – scientists from 
Wroclaw Medical University took part in the 6th International Gastric Can-
cer Congress and International Surgery Congress in Montreal. 

Professor Kitajima promoted pioneer achievements of professor Jan Mi-
kulicz-Radecki in endoscopy and oncological surgery. As a member of In-
ternational Association of Gastric Cancer, he applied for granting Poland 
the organization of the International Congress of Gastric Cancer in Kra-
ków, which was a great honor for Polish surgery and the country.  
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In appreciation of professor Kitajima’s merits for progress in scientific 
co-operation with Polish surgeons, the Board of the Polish Surgeon Society 
granted him honorary fellowship in September 2011. 
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Romuald Będziński
PROMOWANY 8 MARCA 2012 ROKU

PROMOTOR: WŁODZIMIERZ JARMUNDOWICZ 

Romuald Będziński urodził się 5 kwietnia 1940  r. w  Zajezierzu. 
W 1964 r. ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wro-
cławskiej. Po uzyskaniu dyplomu magistra inżyniera został asystentem 
stażystą w Katedrze Budowy Nadwozi Wydziału Mechanicznego Politech-
niki Wrocławskiej. W 1973 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych 
i objął stanowisko adiunkta w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn 
Politechniki Wrocławskiej. Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie 
mechanika otrzymał w 1990 r. po przedstawieniu m.in. monografii pt. „Bu-
dowa modeli fizycznych elementów kręgosłupa lędźwiowego”. W  1993  r. 
został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki 
Wrocławskiej, a w 1997 r. uzyskał tytuł profesora w dziedzinie nauk tech-
nicznych. W 1998 r. otrzymał mianowanie na stanowisko profesora zwy-
czajnego. W 2007 r. prof. Będziński został członkiem korespondentem Pol-
skiej Akademii Nauk. 

W okresie pracy na Politechnice Wrocławskiej prof. Romuald Będziński 
pełnił wiele funkcji organizacyjnych, w tym od 1970 r. kierownika Pracow-
ni Elastooptyki oraz Laboratorium, od 1975  r. kierownika Laboratorium 
Metod Doświadczalnych, w  latach 1976–1979 kierownika Centralnego 
Laboratorium Badań Modelowych Konstrukcji Maszynowych, w  latach 
1990–1995 kierownika Laboratorium Doświadczalnej Analizy Naprężeń 
i  Odkształceń, w  okresie 1995–2010 kierownika Zakładu Inżynierii Bio-
medycznej i Mechaniki Eksperymentalnej, w latach 1995–2009 kierownika 
Centrum Inżynierii Biomedycznej, od 2002 do 2009  r. był kierownikiem 
studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym. 

W ciągu 47 lat pracy naukowej prof. Będziński opublikował 371 artyku-
łów w czasopismach (w tym z tzw. listy filadelfijskiej). Jest niekwestiono-
wanym autorytetem w dziedzinie inżynierii biomedycznej i biomechani-
ki inżynierskiej, inicjatorem uruchomienia w Polsce kierunku kształcenia 
inżynieria biomedyczna, inicjatorem i redaktorem naczelnym czasopisma 
„Acta of Bioengineering and Biomechanics”. 

Profesor R. Będziński jest autorem kilku książek, m.in.: „Biomechanika 
inżynierska – wybrane zagadnienia” (1997 r.), „Biomechanika i inżynieria 
rehabilitacyjna” (2004 r., współredaktor oraz współautor), „Biomechanika” 
(2011 r., redaktor). 

Działalność naukowo-badawcza profesora, jest głównie skoncentrowa-
na na zastosowaniu i rozwoju metod mechaniki eksperymentalnej w bada-
niach podstawowych oraz stosowanych. Podstawowe obszary działalności 
naukowej to: eksperymentalna analiza ustalonych i zmiennych stanów od-
kształceń i naprężeń w elementach maszyn i konstrukcjach mechanicznych 
ukierunkowanych na optymalne kształtowanie ich własności wytrzymało-
ściowych, projektowanie i wytwarzanie urządzeń pomiarowych do badań 
maszyn metodami optycznymi. 
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Odrębną grupą zainteresowań badawczych profesora jest współpraca z za-
kresu medycyny klinicznej, szczególnie z ortopedii. Profesor Będziński może 
się poszczycić również osiągnięciami w projektowaniu i wytwarzaniu urzą-
dzeń pomiarowych, stanowisk do badania maszyn i  konstrukcji metodami 
optycznymi. Od 28 lat działalność naukowa profesora jest również związana 
z biomechaniką struktur tkankowych oraz układami zastępczymi człowieka. 
Z tego obszaru badań najważniejsze osiągnięcia to: wyjaśnienie patomecha-
nizmu powstawania przeciążeń struktur kostnych kręgosłupa, zdefiniowanie 
kryteriów niestabilności mechanicznej kręgosłupa, opracowanie kryteriów 
doboru oraz konstruowania stabilizatorów kręgosłupa, określenie zasad do-
boru właściwości implantów stawu biodrowego, stworzenie podstaw ob-
ciążeniowych korekcji geometrycznej zniekształconego stawu kolanowego, 
opracowanie zasad sztywnościowego doboru konstrukcji stabilizatorów sto-
sowanych do wydłużania i leczenia skomplikowanych złamań kończyn. 

W ramach działalności inżynierskiej prof. R. Będziński jest autorem 
bądź współautorem wielu rozwiązań technicznych wykorzystywanych 
w praktyce klinicznej. Ostatnie prace dotyczą systemów nawigacji kompu-
terowej w zabiegach chirurgicznych, badania interakcji implant–otaczająca 
tkanka, konstrukcji biomanipulatorów, a  także patomechanizmu powsta-
wania tętniaka aorty czy też optymalizacji konstrukcji stentów naczynio-
wych (zgłoszenia patentowe). 

Profesor Romuald Będziński prowadzi stałą, wieloletnią współpracę na-
ukową z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi (Bolonia, Paryż, 
Nottingham, Bristol, Praga, Budapeszt, Wiedeń, Auckland). 

Jest członkiem wielu komitetów naukowych, takich jak: Komitet Mecha-
niki PAN (przewodniczący Komisji Biomechaniki), Komitet Biocybernety-
ki i Inżynierii Biomedycznej PAN, International Society of Biomechanics, 
European Society of Biomechanics (council member w latach 1998–2004), 
Society of Experimental Mechanics (USA), Danubia Adria Society on Expe-
rimental Methods (prezes do 2011  r.), Polskie Towarzystwo Mechaniki 
Teoretycznej i Stosowanej, Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej 
(członek założyciel), Polskie Towarzystwo Biomechaniki (prezes), Naczelna 
Organizacja Techniczna SIMP. Profesor Będziński uzyskał tytuły honoro-
we, w tym: Corresponding Member Academy of Sciences of Bologna in the 
Class of Physical Sciences 2011, Honorary Members Danubia Adria Society 
on Experimental Methods 2011. 

Profesor Romuald Będziński był członkiem komitetów naukowych lub 
organizacyjnych kilkudziesięciu konferencji o zasięgu krajowym i między-
narodowym, a ponadto organizatorem 5 konferencji krajowych o zasięgu 
międzynarodowym. Zarząd European Society of Biomechanics powierzył 
mu zadanie zorganizowania w 2002 r. we Wrocławiu Europejskiej Konfe-
rencji Biomechaniki. 

Profesor Będziński był promotorem 20 doktorantów. 
Nagrody i odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, 2 nagrody Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego, nagrody Ministra Edukacji Narodowej, 18 nagród 
rektora Politechniki Wrocławskiej, Odznaka „Przyjaciel Dziecka”, Medal 
Academia Medica Wratislaviensis Polonia, tytuł „Złoty Opiekun” (nadany 
dwa razy przez Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej), nagroda 
Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w  bada-
niach na rzecz rozwoju gospodarki, tzw. polski Nobel (2009 r.). W 2010 r. 
prof. Będziński został wyróżniony pierwszą nagrodą Prezesa Rady Mini-
strów za wybitne krajowe osiągnięcie naukowo-techniczne – „Nieinwazyj-
ny system wspomagania zabiegów operacyjnych w szczególności ortope-
dycznych i laryngologicznych” (nagroda zespołowa, wspólnie z lekarzami 
z Polski i Niemiec). 

•
Romuald Będziński, born on April 5, 1940 in Zajezierz. In 1964 he gra-

duated from the Faculty of Mechanics at Wroclaw University of Science 
and Technology. After obtaining a Master of Science degree, he became an 
assistant trainee in the Department of Bodywork Building at the Faculty 
of Mechanics at Wroclaw University of Science and Technology. In 1973 
he obtained a doctoral degree in technical sciences and was appointed ad-
junct professor in the Institute of Machine Construction and Exploitation 
at Wroclaw University of Science and Technology. He received the degree 
of assistant professor in mechanics in 1990, after the presentation of the 
monograph entitled “Construction of Physical Models of Lumbar Spine 
Elements”. In 1993 he was employed as an associate professor at Wroclaw 
University of Science and Technology, and in 1997 was granted the title 
of  professor in the field of technical sciences. In 1998 he was appointed 
to the position of full professor. In 2007 became a correspondent member 
of the Polish Academy of Sciences.

Working at Wroclaw University of Science and Technology, he has held 
many organizational functions, including Head of the Laboratory of Elasto-
optics (since 1970), Head of the Laboratory of Experimental Methods (sin-
ce 1975), Head of the Central Laboratory of Model Machine Constructions 
Research (1976–1979), Head of the Laboratory of Experimental Analysis of 
Tensions and Deformations (1990–1995), Head of the Department of Bio-
medical Engineering and Experimental Mechanics (1995–2010), Head 
of Biomedical Engineering Center (1995–2009), Head of doctoral studies 
at the Faculty of Mechanics (2002–2009). 
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During 47 years of scientific work, professor Będziński published 371 
manuscripts in scientific journals (including those from ISI Master Journal 
List). He is an undisputed authority in the fields of biomedical engineering 
and engineer biomechanics. The initiator of launching in Poland the bio-
medical engineering training course as well as an initiator and editor-in-
-chief of “Acta of Bioengineering and Biomechanics”.

Author of several books, including: “Biomechanika inżynierska – wybra-
ne zagadnienia” (1997), “Biomechanika i inżynieria rehabilitacyjna”(2004, 
co-editor and co-author), “Biomechanika” (2011, editor).

His scientific and research activity has been mainly focused on the ap-
plication and development of experimental methods in basic and applied 
research. The main areas of his scientific activity are: experimental analysis 
of fixed and variable states of deformations and tensions in machine ele-
ments and mechanical constructions, aimed at the optimal shaping of their 
strength properties, and at designing and manufacturing measuring devi-
ces used in machine testing by means of optical methods.

The basic research methods used and developed in broadly understood 
modern mechanics and engineer biomechanics are: elastooptics, hologra-
phic interferometry, photomicrography, resistance tensometry, and finite 
element method. The field of his activity embraces an experimental study 
of displacements, deformations and tensions in human organ systems in 
order to understand the mechanism of their overload, studies on replace-
ment systems and systems supporting the treatment process (implants, re-
placement systems, stabilizers, etc.).

A separate group of his research interests is the cooperation in the field 
of clinical medicine, especially orthopedics. Many constructions and prin-
ciples of endoprostheses and bone stabilizers selection have been verified 
and the surgical and rehabilitation techniques of reconstructed tissues have 
been changed. Professor Będziński has achievements also in designing and 
manufacturing measuring equipment, stands for machine testing and con-
structions by means of optical methods. For the last 28 years, his scientific 
activity has also been connected with the biomechanics of tissue structures 
and with human replacement systems. The research in this field is often 
conducted together with doctors from Wroclaw Medical University, e.g., 
from the Clinic of Orthopedics, Clinic of Neurosurgery, Provincial Specia-
list Hospital, and many other medical centers in Poland.

His most important achievements in this research area are: discovering 
the explanation for the pathomechanism of the overload of spine bone 
structures, defining the criteria for the mechanical instability of the spine, 
developing the criteria for the selection and construction of spine stabili-
zers, establishing the rules for selecting the properties of hip joint implants, 
creating the load basics for geometric correction of distorted knee joint, 

setting the rules of the stiff selection of the stabilizer structures used to 
lengthen and treat complicated limb fractures.

 As part of the engineering activity, professor Będziński has authored 
and co-authored many technical solutions used in clinical practice. Recent 
works concern computerized navigation systems used in surgical proce-
dures, implant-surrounding tissue interaction studies, the construction 
of biomanipulators, and also the study on the pathomechanism of the for-
mation of an aortic aneurysm, and on the optimization of the construction 
of vascular stents (application for patent). 

Professor Będziński has been cooperating for many years with scientific 
centers in Poland and abroad, doing joint research and giving lectures (Bo-
logna, Paris, Nottingham, Bristol, Prague, Budapest, Vienna, Auckland).

He is a member of many scientific committees, such as the Commit-
tee of Mechanics of the Polish Academy of Sciences (Chairman of the Bio-
mechanics Commission), the Biocybernetics and Biomedical Engineering 
Committee of the Polish Academy of Sciences, the International Society 
of Biomechanics, the European Society of Biomechanics (Council Member 
in the years 1998–2004), the Society of Experimental Mechanics (USA), the 
Danubia–Adria Society on Experimental Methods (President until 2011), 
the Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics, the Polish Society 
of Biomedical Engineering (founding member), the Polish Society of Bio-
mechanics (President), Chief Technical Organization, the Polish Society 
of Mechanical Engineers and Technicians (SIMP).

Professor has been a member of scientific or organizational committe-
es, a participant of several dozen national and international conferences, 
and the organizer of 5 international conferences taking place in Poland. 
The Board of the European Society of Biomechanics assigned him the task 
of organizing the European Biomechanics Conference in Wrocław in 2002. 
Professor has been the supervisor of 20 doctoral students. 

Awards and decorations: Golden Cross of Merit (1978), 2 Awards of the 
Minister of Science and Higher Education, Awards of the Minister of Na-
tional Education, 18 Awards of the Rector of Wrocław University of Scien-
ce and Technology, “Friend of the Child” Badge (1993), Academia Medica 
Wratislaviensis Polonia Medal awarded by the Senate of Wroclaw Medical 
University in 2003, the title of “Golden Mentor” awarded by the Student Co-
uncil of Wrocław University of Science and Technology (2004, 2005), Award 
of the Minister of Science and Higher Education for outstanding achieve-
ments in the research for economic development (Polish Nobel – 2009).

In 2010 professor Będziński received the first Prime Minister Award for 
an outstanding national scientific and technical achievement – “Non-inva-
sive System of Supporting Surgical Procedures, Especially Orthopedic and 
Laryngological Ones” (team award, cooperation with Polish and German 
physicians).
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Professor Będziński was granted honorary titles, including: Correspon-
ding Member of the Academy of Sciences of Bologna in the Class of Phy-
sical Sciences (2011), Honorary Member of the Danubia–Adria Society on 
Experimental Methods (2011).
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Jerzy Leppert
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Jerzy Leppert urodził się 5 grudnia 1945  r. w  Drohobyczu. Świadec-
two dojrzałości uzyskał w VIII Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. 
W latach 1963–1969 odbył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Aka-
demii Medycznej we Wrocławiu, otrzymując w  czerwcu 1969  r. dyplom 
lekarza. Wydarzenia polityczno-społeczne końca lat 60. XX w. wpłynęły 
na decyzję o emigracji z kraju. W 1970 r. Jerzy Leppert wyjechał do Szwe-
cji, gdzie nostryfikował dyplom i  w 1973  r. rozpoczął pracę jako lekarz, 
a w 1976 r. uzyskał specjalizację z medycyny rodzinnej. W latach 1980–1983 
 dr Leppert był szefem podstawowej opieki medycznej w Västerås. W okre-
sie 1988–1989 był zatrudniony jako ekspert Agencji Produktów Farmaceu-
tycznych w Uppsali. 

Pierwsze kroki w  działalności naukowej Jerzy Leppert stawiał w  cza-
sie studiów we Wrocławiu, działając w  Studenckim Kole Naukowym 
przy II  Klinice Pediatrycznej, prowadzonym przez ówczesnego adiunkta 
dr. Franciszka Iwańczaka. Z tego okresu pochodzą pierwsze prace prezen-
towane i nagradzane na ogólnopolskich konferencjach SKN. Na emigracji 
dr Leppert wznowił pracę naukową w 1986 r., kiedy przystąpił do progra-
mu badawczego Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu w  Uppsali 
i wszczął przewód doktorski na podstawie rozprawy „Primary Raynaud,s 
phenomenon in women: epidemiological, clinical and therapeutic aspects”. 
W 1989 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych. 

Do 1994 r. dr Leppert pracował w społecznej służbie zdrowia regionu 
Västmanland, a następnie objął stanowisko docenta Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu w  Uppsali, pracując w  pełnym wymiarze w  zamiejscowym 
Centrum Badań Klinicznych (w Västerås), którego był jednym z założycieli 
w 1990 r. W 1999 r., kiedy jednostka ta stała się częścią Uniwersytetu w Up-
psali, objął jej kierownictwo. W 2005  r. został profesorem medycyny ro-
dzinnej Wydziału Farmaceutyczno-Lekarskiego Uniwersytetu w  Uppsali. 
W latach 1999–2011 był członkiem rady wydziału, a w okresie 2009–2011 
członkiem rady sejmiku samorządowego województwa Västmanland. 

W czasie kierownictwa sprawowanego przez prof. Lepperta w Centre 
for Clinical Research, Central Hospital, Västeras 34 osoby uzyskały stopień 
doktora nauk medycznych, 12 osób otrzymało stanowiska docenta, a 7 ty-
tuły profesora. Centrum w Västeras jest jednym z najważniejszych ośrod-
ków badań klinicznych w Szwecji.

Profesor J. Leppert jest współautorem 77 publikacji naukowych. Głów-
ne kierunki zainteresowań naukowych dotyczą: badań podstawowych, epi-
demiologii, oceny skuteczności metod diagnostycznych oraz problemów 
terapeutycznych. 

W sferze epidemiologii badania profesora dotyczyły częstości wystę-
powania na terenie Szwecji objawu Raynauda w  populacji żeńskiej oraz 
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nietrzymania moczu u mężczyzn i kobiet, a także mapowania czynników 
ryzyka chorób serca w rejonach wiejskich. 

W pracach odnoszących się do metod diagnostycznych prof. Leppert 
badał: wartość rozpoznawczą pomiaru systolicznego ciśnienia krwi w pal-
cu w ocenie objawu Raynauda, metody kontroli po zapaleniu ucha środ-
kowego, badanie użyteczności diagnostycznej proktosigmoidoskopii prze-
prowadzanej w  jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej w  ramach 
programów przesiewowych, leczenia owrzodzeń kończyn dolnych, roz-
poznawania zakrzepicy żył głębokich, sposób indywidualnych zachowań 
i wiedzę o czynnikach ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u osób 50-let-
nich i pacjentów z zaburzeniami metabolizmu glukozy oraz chorobami ser-
cowo-naczyniowymi. 

W badaniach z grupy terapeutycznej prof. Leppert oceniał różne aspek-
ty niefarmakologicznego i farmakologicznego leczenia nadciśnienia tętni-
czego, choroby Raynauda, zawałów mięśnia sercowego oraz wielospecjali-
stycznej opieki chorych z bólami mięśniowymi i kostnymi. 

W badaniach podstawowych prof. Leppert badał zjawiska patologicz-
ne leżące u podstaw choroby Raynauda dotyczące: katecholamin, łańcucha  
L-argininy-NO-cGMP, endoteliny 1, peptydu związanego z genem kalcyto-
niny i inne, badał też interakcje gen–środowisko u młodocianych. 

W doświadczeniu zawodowym prof. Leppert wymienia: liczne recenzje 
prac naukowych, członkostwo w radzie przyznającej granty badawcze z dzie-
dziny chorób sercowo-naczyniowych w  regionie sztokholmskim, członko-
stwo w  radzie przyznającej granty naukowe w  regionie Uppsala-Örebro, 
członkostwo w komitecie redakcyjnym „Upsala Journal of Medical Sciences”. 

Profesor Jerzy Leppert był promotorem głównym w 5 przewodach dok-
torskich i promotorem pomocniczym w 13 innych. 

W uznaniu zasług dla wrocławskiej uczelni prof. Jerzy Leppert został 
w latach 90. XX w. odznaczony Medalem Akademii Medycznej we Wrocła-
wiu oraz Złotą Odznaką Academia Medica. 

•
Jerzy Leppert born on December 5, 1945 in Drohobycz (Ukraine). He 

obtained his matriculation certificate in the 8th High School in Wrocław.  
In 1963–1969 he studied medicine at the Faculty of Medicine, Wroclaw 
Medical University and graduated in 1969. 

He decided to leave his country due to political and social events of late 
1960s. In 1970, professor Leppert went to Sweden, where he validated his 
medical degree and in 1973 began working as a doctor. In 1976 specialized 

in family medicine. In 1980–1983 served as Head of primary Care Unit 
in Västeras. In 1988–1989 he was employed as an expert of Pharmaceutical 
Products Agency in Uppsala. 

He made his first steps in scientific research while studying at Wroclaw 
Medical University, acting in the Student Scientific Circle at the Second 
Department of Pediatrics led by (at that time) assistant professor, Franci-
szek Iwańczak. Back then, he wrote his first papers presented and awarded 
at national conferences of Student Scientific Circles. In Sweden, resumed 
his research work in 1986, when he joined the research program of the 
Department of Family Medicine at the University of Uppsala and opened 
Ph.D. dissertation entitled "Primary Raynaud's Phenomenon in Women: 
Epidemiological, Clinical and Therapeutic Aspects". In 1989, received a do-
ctorate in medicine. 

By 1994, worked in public health care in Västmanland region, and then 
took the position of assistant professor of the Faculty of Medicine at Uppsala 
University, working full-time in the branch department of Clinical Research 
Center in Västeras. In 1999, when the unit became part of the University 
of Uppsala, he was appointed its head. In 2005, he was appointed professor 
of family medicine of Faculty of Pharmacy, University of Uppsala. Member 
of the Board of the Medical Faculty at Uppsala University since 1999. He was 
one of the co-founders of research unit in Västmanland County Council.  
In 2009–2011 member of the Board of Västmanland County Council. 
As  Head of the Research Centre, his 34 co-workers defended their Ph.D. 
theses, 12 continued and became associate professors (docent), and seven 
became professors. Today, it is a leading clinical research centre in Sweden. 

Co-author of 71 scientific publications. His main scientific interests in-
clude basic research, epidemiology, evaluation of the effectiveness of dia-
gnostic methods, and therapeutic problems. 

Professor studied the incidence of Raynaud's disease in Swedish female 
population, and urinary incontinence in men and women, as well as mapped 
risk factors associated whith heart disease among women in rural areas. 

His work was largely centred around studies involving diagnostic value 
of finger systolic blood pressure measurement in the assessment of Raynau-
d's disease, control of post otitis media, an investigation of the diagnostic 
value of protocosigmoidoscopy performed in primary health care as a scre-
ening instrument, leg ulcer therapy, the diagnosis of deep venous thrombo-
sis, knowledge about cardiovascular risk factors among 50-years-olds and 
patients with glucometabolic impairment and cardiovascular disease. 

Professor studied therapy, both pharmacological and non-pharmacolo-
gical, in relation to hypertension, Raynaud's disease, myocardial infarction, 
and multiprofessional care for patients with musculoskeletal pain. 
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Basic science investigations concerned the pathology underlying Ray-
naud's disease (including studies with cat echolamines, L-arginine-NO-
-cGMP chain, endothelin-1, calcitonine gene-related peptide, etc.), and 
investigation of gene-environment interaction among adolescents. 

Reviewer in a number of scientific papers, member and head of the prio-
rity group for research grants in the cardiovascular fields in Stockholm co-
unty council, member of the priority group for research grants in Uppsala 
– Örebro region (seven counties), member of the editorial board of “Upsala 
Journal of Medical Science”. 

The principal supervisor of 5 doctoral theses and assistant supervisor 
in 13 other doctoral projects. 

In recognition of his services for Wroclaw Medical University professor 
was decorated with Wroclaw Medical University Medal as well as with the 
Gold Medal of Academia Medica Wratislaviensis Polonia. 



 411 

Maciej Zabel (ur. 23 czerwca 1947 r.) jest histologiem i biologiem me-
dycznym, profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu ukończył w 1971 r., 
stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1974 r., doktora habilitowa-
nego w 1982  r., a  tytuł profesora w 1990  r. Profesor zwyczajny i kierow-
nik Katedry Histologii i Embriologii Akademii Medycznej we Wrocławiu 
(1992–2007), a od 2006 r. kierownik Katedry Histologii i Embriologii Uni-
wersytetu Medycznego w Poznaniu. 

Jako kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii wrocławskiej 
uczelni wprowadził i  unowocześnił zajęcia z  cytofizjologii i  embriologii, 
przeprowadził generalny remont całej katedry oraz założył i  wyposażył 
nowe pracownie: immunocytochemii, hodowli komórek, biologii moleku-
larnej oraz zaopatrzył w nowoczesny sprzęt pracownię mikroskopii elek-
tronowej, w tym w nowoczesny mikroskop elektronowy, wprowadził nowe 
metody i szkolenia pracowników z zakresu immunocytochemii (na pozio-
mie mikroskopu elektronowego) i hybrydocytochemii. 

Działalność prof. Zabla nie skupiała się jedynie na Katedrze Histologii 
i Embriologii. Dążył do rozwoju całej wrocławskiej uczelni, m.in.: poma-
gając w przygotowaniu wniosków na pozyskanie środków inwestycyjnych, 
budowlanych i aparaturowych z MNiSW dla wielu jednostek uczelnianych, 
zawierając umowy ze szpitalem uniwersyteckim Charité w Berlinie, zakła-
dając i pełniąc przez dwie pierwsze kadencje funkcję prezesa Fundacji AM, 
uczestnicząc w pracach komisji senackich i dziekańskich, aktywując środo-
wisko histologów i biologów komórkowych Wrocławia dzięki zorganizo-
waniu czterech ogólnopolskich konferencji naukowych. 

Był stypendystą Fundacji Humboldta w latach 1979–1980, 1983 i 1986 
oraz uniwersytetów w Hamburgu i Berlinie. 

Doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (2009 r.). 
Autor ponad 370 publikacji oryginalnych, 460 komunikatów zjazdo-

wych, a także redaktor lub autor 14 książek i skryptów o zasięgu ogólnopol-
skim – podręczniki histologii, atlas histologiczny (tłumaczenie Sobotty), 
zeszyty do ćwiczeń, podręcznik cytofizjologii (jedyny w kraju). Promotor 
27 doktoratów i opiekun 6 habilitacji, w tym 3 na Wydziale Lekarskim AM 
we Wrocławiu, 1 na Wydziale Weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu, pomagał także w  przygotowywaniu kilkunastu rozpraw 
doktorskich na Wydziale Lekarskim. 

Najważniejsze kierunki badań profesora to: biologia nowotworów, mar-
kery nowotworowe, znaczenie apoptozy w fizjologii i patologii, hormonal-
na regulacja gospodarki wapniowej, regulacja ekspresji hormonów, zasto-
sowanie biologii molekularnej w morfologii, badanie biodostępności leków. 

Maciej Zabel
PROMOWANY 8 MARCA 2013

PROMOTOR: GRAŻYNA BEDNAREK-TUPIKOWSKA
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Pełnił lub pełni liczne funkcje w towarzystwach i organizacjach nauko-
wych: International Federation of Societies for Histochemistry and Cytoche-
mistry (skarbnik i członek Komitetu Wykonawczego w latach 1996–2000); 
Sekretarz Generalny Fundacji Biologii Komórki i  Biologii Molekularnej 
(od 1990  r.); przewodniczący Komitetu Cytobiologii PAN (1996–2004), 
 prezes ZG Polskiego Towarzystwa Histochemików i  Cytochemików 
(1992–1998), w okresie 1999–2004 wiceprezes ZG, przewodniczący Rady 
Fundacji AM we Wrocławiu (1992–1998); kierownik Studium Doktoranc-
kiego AM w  Poznaniu (od 1995  r.). Jest ponadto członkiem: Komitetu  
Cytobiologii PAN (od 1989 r.), Polskiego Towarzystwa Endokrynologiczne-
go (od 1973 r.), Anatomische Gesellschaft (Niemcy, od 1983 r.); Gesellschaft 
für Histochemie (Niemcy, od 1983 r.), Polskiego Towarzystwa Anatomów 
(od 1972  r.), Komisji Embriologii i  Morfologii Komitetu Przyrodniczego 
PAU (od 1995 r.) oraz Komisji Mikroskopii Elektronowej PAN (od 1989 r.). 
Członek kolegiów redakcyjnych 7 czasopism. 

Jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cy-
tochemików (2004 r.), Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (2006 r.) 
i Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (2010 r.). 

Prof. Zabel pełnił od 2004 r. wiele funkcji w MNiSW, w tym m.in. prze-
wodniczącego Zespołu Nauk Medycznych KBN i Rady Nauki (2004–2008), 
przewodniczącego Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki (2008–2010), 
członka Centralnej Komisji ds. Stopni i  Tytułów Naukowych (2011  r.), 
przewodniczącego Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN, 
od 2011  r.). Był członkiem Zespołu ds. Nagród Prezesa Rady Ministrów 
(2006–2009) oraz jest przewodniczącym Komitetu Sterującego Programu 
INNOMED w NCBiR (od 2011 r.). 

Ważniejsze nagrody, wyróżnienia i odznaczenia: Nagroda Polskiego To-
warzystwa Histochemików i Cytochemików indywidualna I stopnia (1978 
i 1983  r.); nagroda I  stopnia Polskiego Towarzystwa Endokrynologiczne-
go (1986  r.); nagroda I  stopnia Polskiego Towarzystwa Anatomicznego 
(1985 r.); Nagroda Sekretarza Wydziału Nauk Medycznych PAN indywidu-
alna I stopnia (1985 r.); ponad 10-krotnie nagrody Ministra Zdrowia I stop-
nia indywidualne lub zespołowe. 

Odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi (2002 r.), Medalem 50-le-
cia AM we Wrocławiu (2003  r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
(2005 r.), Srebrnym Medalem AM we Wrocławiu (2010 r.), Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011 r.) i statuetką Komedy Uniwersy-
tetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (2012 r.). 

Prof. Zabel swoją pracą naukową i organizacyjną przyczynił się do roz-
woju histologii, cytobiologii i embriologii w Polsce i na świecie. 

•

Maciej Zabel, born on June 23, 1947, a histologist and medical biolo-
gist, full professor at Poznan University of Medical Sciences. 

In 1971 graduated from the Faculty at Medicine at Poznan University 
of Medical Sciences, became MD in 1974, assistant professor in 1982, and 
professor in 1990 He was full professor and Head of Department of Histo-
logy and Embryology at Wroclaw Medical University (1992–2007). Since 
2006. Head of Department of Histology and Embryology at Poznan Univer-
sity of Medical Sciences.

As Head of Department of Histology and Embryology at Wroclaw Medi-
cal University he: introduced and modernized classes in cytophysiology and 
embryology, conducted a general overhaul of the entire department; founded 
and equipped new laboratories: immunocytochemistry, cell culture, molecular 
biology; equipped electron microscopy laboratory with modern equipment, 
including modern electron microscope, introduced new methods and training 
courses for staff in the field of immunocytochemistry (at the level of electron 
microscope), and hybridocytochemistry. 

Professor Zabel's has strived for the development of the entire Wroclaw Me-
dical University. He helped with obtaining funds from the Ministry of Science 
and Higher Education, concluded an agreement with the Charité University 
Hospital in Berlin, founded the AM Foundation acting for two terms as its Pre-
sident, participated in Senate and Dean committees, organized four nationwi-
de scientific conferences.

In the years 1979–1980, 1983 and 1986, scholarship recipient of the 
Humboldt Foundation and of the universities in Hamburg and Berlin. Holds 
an honorary doctorate from the Medical University of Białystok (2009). 

Author of more than 370 original publications, more than 460 press re-
leases, as well as editor or author of 14 books and nationwide scripts – hi-
stology textbooks, histologic atlas (Sobotta's translation), exercise books, 
cytophysiology textbook (the only one in the country). He has been the 
thesis supervisor of 27 doctoral students and of 6 habilitations: 3 at the 
Faculty of Medicine of Wroclaw Medical University and 1 at the Faculty 
of Veterinary Medicine, at Wrocław University of Environmental and Life 
Sciences. He helped in preparation of many doctoral dissertations at the 
Faculty of Medicine.

The most important fields of his research are: cancer biology, tumor 
markers, the importance of apoptosis in physiology and pathology, hormo-
nal regulation of calcium management, regulation of hormone expression, 
application of molecular biology in morphology, bioavailability of drugs.

He has held numerous functions in associations and scientific organi-
zations: the International Federation of Societies for Histochemistry and 
Cytochemistry (the treasurer and a member of the Executive Committee 
in the years 1996–2000); Secretary General of the Foundation for Cell 
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Biology and Molecular Biology since 1990; Chairman of the Cytobiolo-
gy Committee of the Polish Academy of Sciences (1996–2004); President 
of the Polish Society of Histochemists and Cytochemists (1992–1998), Vi-
ce-President of the ZG (1999–2004); Chairman of the Council of the Wroc-
law Medical University Foundation (1992–1998); Head of doctoral stu-
dies at Poznan University of Medical Sciences since 1995. Member of the  
Cytobiology Committee of the Polish Academy of Sciences since 1989, 
of the Polish Society of Endocrinology since 1973, of Anatomische Gesel-
lschaft (Germany) since 1983; of Gesellschaft für Histochemie (Germany) 
since 1983, of the Polish Anatomical Society since 1972, of the Commission 
on Embryology and Morphology of the PAU Committee of Nature since 
1995, and of the Commission on Electron Microscopy of the Polish Acade-
my of Sciences since 1989. Member of the editorial board of seven journals.

An honorary member of the Polish Society of Histochemists and  
Cytochemists (2004), the Polish Gynecological Society (2006) and the Po-
lish Society of Endocrinology (2010).

Professor has held many functions in the Ministry of Science and Higher 
Education since 2004, including Chairman of the Medical Science Panel wi-
thin the Committee of Scientific Research and of the Science Council (2004–
2008), Chairman of the Research Commission for the Development of Scien-
ce (2008–2010), a member of the Central Commission for Academic Degrees 
and Titles (2011), Chairman of the Scientific Evaluation Committee (KEJN) 
since 2011. He was a member of the Prime Minister Award Team (2006–2009) 
and since 2011 Chairman of the INNOMED Steering Committee of the Na-
tional Center of Research and Development.

Major awards, distinctions and decorations: 1st Class individual award 
of the Polish Society of Histochemists and Cytochemists (1978 and 1983); 1st 

degree award of the Polish Society of Endocrinology (1986); 1st Class award of 
the Polish Anatomical Society (1985); 1st Class individual award of the Secreta-
ry of the Faculty of Medical Sciences of the Polish Academy of Sciences (1985); 
10 times received 1st Class individual or joint Minister of Health award.

Awarded the Golden Cross of Merit (2002), Medal on the 50th Anni-
versary of Wroclaw Medical University (2003), Medal of the Commission 
of National Education (2005), Silver Medal of Wroclaw Medical University 
(2010), Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta (2011) and the sta-
tuette of Komeda of Poznan University of Medical Sciences (2012).

Through his scientific and organizational work professor Zabel has 
contributed to the development of histology, cytobiology and embryology 
in Poland and in the world. His services for Wroclaw Medical University 
are outstanding. The work done by the professor has influenced significan-
tly the scientific and technological development, as well as high standards 
of teaching at the Department of Histology and Embryology. 
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Günter Kirste urodził się 19 stycznia 1948 r. Studia medyczne na Wol-
nym Uniwersytecie w Berlinie oraz na Uniwersytecie Albrechta i Ludwika we 
Fryburgu ukończył w 1974 r. Pracował jako lekarz na różnych stanowiskach, 
następnie został rezydentem w Instytucie Patologii na Uniwersytecie w Bonn. 

W 1978 r. rozpoczął karierę zawodową jako rezydent na Uniwersytecie 
Albrechta i  Ludwika we Fryburgu na oddziale chirurgii. Pogłębiając do-
świadczenie zawodowe z  zakresu chirurgii, zajmował się chirurgią prze-
szczepów, uczestnicząc w  początkowo niewielkim programie transplan-
tacyjnym, który obejmował przeszczepienie 20 nerek rocznie. Program 
chirurgii transplantacyjnej został rozwinięty i ostatecznie obejmował rocz-
nie: 120 przeszczepów nerek, 30 przeszczepów wątroby i około 15 trzustki. 
W tamtym czasie prof. dr Günter Kirste był zaangażowany w koordynację 
procesów związanych z dawstwem organów. Odpowiadał za pozyskiwanie 
organów dawców przez nowo powstające regionalne szpitale przy Uniwer-
sytecie we Fryburgu. Wówczas nie było w Niemczech oficjalnej organizacji 
zajmującej się zdobywaniem organów. Bardzo ważnym projektem było po-
rozumienie partnerskie z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu oraz 
program transplantacyjny prowadzony przez prof. Dariusza Patrzałka. 
Program pomógł wielu pacjentom we Fryburgu i Wrocławiu, był postrze-
gany przez międzynarodowych ekspertów w tej dziedzinie jako przełomo-
we wydarzenie we współpracy między specjalistami. Zajmując się głównie 
chirurgią transplantacyjną, profesor poszerzał swoją edukację z chirurgii 
ogólnej i traumatologii oraz napisał pracę na temat przeszczepu komórek 
wysp trzustkowych, która została zaakceptowana przez Wydział Medyczny 
na Uniwersytecie Albrechta i Ludwika we Fryburgu. 

Pracował w  komitetach i  zarządzie Międzynarodowej Fundacji Euro-
transplantacji w Leiden i przez 5 lat był głównym sekretarzem Niemiec-
kiego Towarzystwa Transplantacyjnego. W tym czasie był zaangażowany 
w  rozwój prawa transplantacyjnego w  Niemczech. Zainteresowanie pro-
fesora skupiało się na dawstwie nerek od żywych osób. Wykonał pierwszy 
w  Europie przeszczep krzyżowy oraz pierwszy w  Niemczech przeszczep 
nerki od żywego dawcy z niekompatybilną grupą krwi. 

W 2004  r. objął stanowisko dyrektora medycznego Deutsche Stiftung 
Organtransplantation. Był członkiem Komitetu Ekspertów Europy w Stras-
burgu oraz pracował nad rozmaitymi projektami finansowanymi przez takie 
komisje europejskie, jak: Alliance-O, ODEQUS, EFRETOS oraz wiele innych. 

• 

Günter Kirste 
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Günter Kirste, born on January 19, 1948. In 1974 graduated at the Freie 
Universität Berlin and Albert-Ludwigs-University Freiburg. After different 
positions as doctor in practice, he became resident in Institute of Pathology 
at the University of Bonn. In 1978 started his career as resident at the Albert-
-Ludwig University in Freiburg, Department of Surgery. Beside education 
in surgery, he was involved in the field of transplant surgery in a very small 
transplant program operating about 20 kidneys a year. The program was fur-
ther developed and involved 120 kidneys a year, 30 livers a year, and about 
15 pancreata per year. During that time, he coordinated the whole process 
of organ donation and procurement in regional donor hospitals around Fre-
iburg University. At that time, no official organisation was installed in orga-
nising organ procurement in Germany. A very important project developed 
at that time was a twinning arrangement with Wroclaw Medical University 
and the transplantation program let by professor Dariusz Patrzałek. Based on 
friendship and trust, this program helped a number of patients in Freiburg 
and Wrocław. It was regarded by a number of international experts in the 
field as a milestone in developing expert cooperation. 

Being engaged in transplant surgery, he finished his education in general 
surgery and in traumatology and wrote a thesis on the islet cell transplanta-
tion, which was accepted by the medical faculty of the Albert Ludwig Uni-
versity in Freiburg. He was working in different committees and the board 
of Eurotransplant International Foundation in Leiden, and was the General 
Secretary of German Transplantation Society for a period of 5 years. Du-
ring that time, he was involved in the whole process of developing a trans-
plant law in Germany. 

His special interest involved doing the first cross-over transplant in Eu-
rope and performing the first ABO-incompatible living kidney transplan-
tation in Germany. 

In 2004, he took over the position as medical director of the Germany Pro-
curement Organisation. Since then he has been engaged in developing the 
whole system of organ donation to a higher level. He was engaged in the expert 
Committee of the Council of Europe in Strasbourg since 1990 and was wor-
king in different projects financed by the European Commission like Alliance-
-O, ODEQUS; EFRETOS, and others. He still keeps the position as Medical 
Director of the German Procurement Organisation and does a lot of work in 
the field of further development of the organ donation system in Germany. 
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Salim Yusuf jest dyrektorem Instytutu Badań Zdrowia Ludności (Popula-
tion Health Research Institute – PHRI) w Kanadzie oraz wiceprezydentem ds. 
nauki grupy szpitali Hamilton Health Sciences. 

Jest uznanym na świecie kardiologiem i epidemiologiem, którego prace przez 
ponad 35 lat znacząco wpłynęły na profilaktykę i leczenie chorób układu krążenia. 

Studia medyczne ukończył w 1976 r. w Bangalore w Indiach. Dzięki otrzy-
manemu stypendium Rhodesa rozpoczął i  ukończył studia doktoranckie na 
Uniwersytecie Oksfordzkim, w czasie których (wraz z Richardem Peto i Pete-
rem Sleight) zainicjował koncepcję dużych i prostych badań klinicznych oraz 
metaanaliz. Koordynował badanie ISIS (International Study of Infarct Survival), 
które udowodniło korzyści ze stosowania beta-blokerów w  leczeniu zawału 
mięśnia sercowego i stworzyło strukturę do dalszej, międzynarodowej współ-
pracy w badaniach nad chorobami układu krążenia. 

W 1984 r., po ukończeniu specjalizacji z chorób wewnętrznych i kardiologii 
w Wielkiej Brytanii, rozpoczął pracę w Narodowym Instytucie Zdrowia w Be-
thesda w USA, gdzie był liderem badania SOLVD. Badanie to ustaliło rolę in-
hibitorów konwertazy w leczeniu zaburzeń czynności lewej komory serca oraz 
badania DIG (rola digoksyny). 

W 1992 r. przeniósł się na Uniwersytet McMaster w Kanadzie, gdzie stwo-
rzył międzynarodowy program badawczy zajmujący się leczeniem i profilakty-
ką chorób układu krążenia. Uwieńczeniem programu było utworzenie Instytutu 
Badań Zdrowia Ludności, którym kieruje do dziś. 

Badania kliniczne prowadzone przez prof. Yusufa ugruntowały znaczenie 
inhibitorów konwertazy w  zapobieganiu incydentom sercowo-naczyniowym 
(badanie HOPE), podwójnej terapii przeciwpłytkowej w  ostrych zespołach 
wieńcowych (badanie CURE) oraz znaczenie nowych leków przeciwpłytko-
wych i interwencji przezskórnych w chorobach serca. 

Badania epidemiologiczne prowadzone pod kierownictwem profesora 
Yusufa w ponad 60 krajach, na wszystkich zamieszkałych kontynentach, wyka-
zały, że ryzyko chorób sercowo-naczyniowych na całym świecie zależy od kilku 
tych samych czynników. 

Profesor Salim Yusuf prowadzi obecnie największe w historii, prospektywne 
badanie epidemiologiczne oceniające wpływ zmian społecznych zarówno na 
występowanie chorób sercowo-naczyniowych, jak i na wszystkie tzw. choroby 
cywilizacyjne – u ponad 155 000 osób z 700 społeczności w 22 krajach, o róż-
nych poziomach dochodów. Badania te doprowadziły do lepszego zrozumienia 
wpływu zmian społecznych na zachowania i czynniki ryzyka oraz ich wpływu 
na rozwój chorób sercowo-naczyniowych. 

W czasie ostatnich trzech dekad prof. Yusuf zbudował strukturę składającą 
się z ponad 1500 ośrodków w 85 krajach, która umożliwia prowadzenie badań 

Salim Yusuf
PROMOWANY 12 MARCA 2015 ROKU

PROMOTOR: ANDRZEJ SZUBA



Doktorzy Honoris Causa

 423  422 

Salim Yusuf

klinicznych i  epidemiologicznych zarówno w Kanadzie (Canadian Cardiova-
scular Collaboration i ostatnio CANNeCTIN), jak i na całym świecie. 

Profesor Yusuf wyszkolił ponad 50 badaczy, z których wielu uzyskało już 
międzynarodowe uznanie w dziedzinie badań klinicznych. Pomógł utworzyć 
instytuty i programy badawcze w: Kanadzie, Indiach, Argentynie, Brazylii, Re-
publice Południowej Afryki, Arabii Saudyjskiej, Malezji i Chinach. 

Otrzymał stanowisko badacza Fundacji Serca i Udarów prowincji Ontario, 
był starszym badaczem kanadyjskiego Instytutu badań nad Zdrowiem (Canadian 
Institutes of Health Research, 1999–2004), otrzymał m.in. nagrodę za całokształt 
osiągnięć naukowych Kanadyjskiego Towarzystwa Sercowo-Naczyniowego (Li-
fetime Research Achievement Award – Canadian Cardiovascular Society), srebr-
ny medal Paula Wooda Brytyjskiego Towarzystwa Kardiologicznego, złoty me-
dal Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, nagrodę za badania kliniczne 
Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA) oraz ponad 35 innych 
międzynarodowych i krajowych nagród za osiągnięcia naukowe. 

Profesor Salim Yusuf został przyjęty do Królewskiego Towarzystwa Kana-
dyjskiego, otrzymał tytuł Oficera Orderu Kanady i kanadyjską nagrodę Gaird-
nera Wightmana (Gairdner Foundation Wightman Award). Został również lau-
reatem Kanadyjskiej Medycznej Galerii Sław w 2014 r. 

Jest autorem ponad 800 artykułów w recenzowanych czasopismach. W 2011 r. 
zajął drugie miejsce w rankingu najczęściej cytowanych naukowców na świecie. 

Jest prezydentem elektem Światowej Federacji Serca, gdzie rozpoczyna pro-
gram Wschodzących Liderów w 100 krajach z zamiarem zmniejszenia o poło-
wę zachorowalności na choroby sercowo-naczyniowe w następnym pokoleniu. 

Współpraca prof. Salima Yusufa z  Uniwersytetem Medycznym we Wro-
cławiu rozpoczęła się w 2007 r., gdy podpisano umowę o współpracy między 
Akademią Medyczną we Wrocławiu a Uniwersytetem McMaster w Kanadzie. 
W wyniku tej umowy Akademia Medyczna we Wrocławiu przystąpiła do pro-
jektu badawczego o akronimie PURE (Prospective Urban Rural Epidemiological 
Study), który jest międzynarodowym, prospektywnym badaniem epidemiolo-
gicznym obejmujacym 155 000 osób w 22 krajach. W zespole badawczym Uni-
wersytetu Medycznego we Wrocławiu jest już ponad 2000 osób. W wyniku tej 
współpracy ukazało się 11 prac w czasopismach z wysokim IF, takich jak NEJM 
i JAMA, przedstawiających wyniki badań projektu PURE. 

Wyniki tych badań są również prezentowane na licznych międzynarodowych 
konferencjach oraz wykorzystywane w przewodach doktorskich i jednej pracy 
habilitacyjnej. Współpraca z prof. Salimem Yusufem i PHRI rozwija się, obej-
mując nowe programy badawcze będące rozszerzeniem projektu PURE, takie 
jak PURE-MIND – projekt dotyczący wykrywania i oceny ryzyka wczesnej de-
mencji oraz inne będące obecnie w fazie przygotowawczej. Profesor Yusuf zaini-

cjował też program szkoleń ze statystyki epidemiologicznej. Współpraca z prof. 
Yusufem i PHRI pozwala na tworzenie nowoczesnego ośrodka epidemiologicz-
nego na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 

•
Salim Yusuf, professor of Medicine, Executive Director of the Population 

Health Research Institute (PHRI), McMaster University in Canada, and Chief 
Scientist at Hamilton Health Sciences.

Salim Yusuf is an internationally renowned cardiologist and epidemiologist, 
whose work for over 35 years has substantially influenced the prevention and 
treatment of cardiovascular diseases (CVD).

Medically qualified in Bangalore (1976), he received, Rhodes Scholarship 
and obtained a DPhil from Oxford. During his doctoral studies, professor Yusuf, 
along with Richard Peto and Peter Sleight, initiated the conception of large, sim-
ple clinical trials and meta-analyses. He coordinated International Study of In-
farct Survival trial, which demonstrated the benefits of using beta-blockers in 
myocardial infarction treatment and set the foundation for future international 
collaborative research on cardiovascular diseases.

In 1984, having obtained specialization in internal diseases and cardiology 
in the UK, he started work at the National Institute of Health, Bethesda, USA, 
where he was a leader in the SOLVD trial, establishing the role of angiotensin-
-converting-enzyme (ACE) inhibitors in the treatment of left ventricular dys-
function, as well as in the DIG trial, clarifying the role of digoxin.

In 1992 moved to McMaster University, where he started an international 
research program regarding the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases. The capstone of the program was the foundation of the Population 
Health Research Institute, which he has headed since then.

His clinical trials have confirmed the role of ACE inhibitors in the prevention 
of cardiovascular diseases (the HOPE study), of dual antiplatelet therapy in acu-
te coronary syndromes (the CURE study), and of novel antiplatelet drugs, and 
invasive interventions in heart diseases.

His epidemiologic research conducted in over 60 countries of all the inhabi-
ted continents shows that all over the world the risk of cardiovascular diseases is 
attributable to the same several  factors.

Professor Yusuf currently carries out the largest ever prospective epidemio-
logical study assessing the effect of social changes on the incidence of cardio-
vascular diseases and other so-called civilizational diseases among 155,000 pe-
ople from 700 communities in 22 countries of high- middle- and low-income.  
The study has led to a better understanding of the correlation between people’s 
behavior and the risk of cardiovascular diseases.
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Over the last 3 decades he has created a structure for clinical and population 
research across Canada (at first through the Canadian Cardiovascular Collabo-
ration, and more recently through CANNeCTIN) and the world by establishing  
a network of over 1500 centers in 85 countries.

He has trained over 50 researchers, including nationally or internationally 
renowned leaders in clinical research. He has helped develop major research 
institutes or programs in Canada, India, Argentina, Brazil, South Africa, Saudi 
Arabia, Malaysia, and China.

He chairs Heart and Stroke Foundation of Ontario Research, was a Senior 
Scientist of the Canadian Institutes of Health Research (1999–2004), and rece-
ived (among others) Lifetime Research Achievement Award of the Canadian 
Cardiovascular Society, Paul Wood Silver Medal of the British Cardiac Society, 
European Society of Cardiology Gold Medal, American Heart Association Cli-
nical Research Award, and over 35 other international and national awards.

He has been inducted into Royal Society of Canada and Canadian Medical 
Hall of Fame, appointed an Officer of the Order of Canada, and in 2014 received 
Canada Gairdner Wightman Award.

He has published over 800 articles in scientific journals, rising to the second 
most cited researchers in the world (in 2011).

He is President of the World Heart Federation, where he is initiating an 
Emerging Leaders program in 100 countries with the aim of halving the CVD 
burden globally within a generation.

Professor Yusuf’s collaboration with Wroclaw Medical University began in 
2007 with signing an agreement on scientific cooperation between McMaster 
University in Canada and Wroclaw Medical University. Subsequently, Wroclaw 
Medical University joined the research project PURE (Prospective Urban Ru-
ral Epidemiological Study), a large global epidemiological study involving over  
155, 000 subjects in 22 countries.

The PURE team of Wroclaw Medical University already consists of over 
2000 people. Until now, 11 papers co-authored by the researchers from Wroc-
law Medical University have been published in high-ranked journals (e.g., 
NEJM, JAMA). The results of the PURE study are also presented during nume-
rous international congresses and used in PhD and postdoctoral dissertations. 
The collaboration with professor Yusuf and PHRI extends to new projects like 
PURE-MIND, meant to detect early dementia and assess its risk, as well as other 
projects.

Professor Yusuf initiated a training program in epidemiological statistics. 
Cooperation with PHRI provides an opportunity to develop a modern epide-
miological center within Wroclaw Medical University. 
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Sonja Ständer studia medyczne odbyła w Münster (Niemcy) i w Wied-
niu (Austria), kończąc je z  wyróżnieniem w  1995  r. Na Uniwersytecie 
w  Münster uzyskała specjalizację z  dermatologii, alergologii i  flebologii. 
Doktorat z wyróżnieniem obroniła w 1998 r., a w 2004 r. rozprawę habilita-
cyjną. Od 2011 r. jest profesorem dermatologii i neurodermatologii klinicz-
nej na Uniwersytecie w Münster. 

Prowadzone badania i dotychczasowe osiągnięcia stawiają ją w nielicz-
nym gronie najwybitniejszych autorytetów badań nad świądem na świecie. 
Zorganizowała pierwsze Interdyscyplinarne Centrum Świądu Przewlekłe-
go (Interdisciplinary Competence Center Chronic Pruritus) na Uniwersy-
tecie w  Münster, którego jest kierownikiem. Profesor Sonja Ständer jest 
ponadto członkiem założycielem Międzynarodowego Towarzystwa Badań 
nad Świądem (International Forum for the Study of Itch), którego począt-
kowo była wiceprezydentem, następnie przez dwie kadencje prezydentem, 
a obecnie pozostaje członkiem zarządu oraz przewodniczy grupie opraco-
wującej wytyczne oceny nasilenia świądu w badaniach klinicznych (Special 
Interest Group for Scoring of Itch in Clinical Trials). Profesor Sonja Ständer 
przewodniczy również zespołowi ekspertów Europejskiego Forum Der-
matologicznego (European Dermatology Forum) i Europejskiej Akademii 
Dermatologii i  Wenerologii (EADV) do opracowania zaleceń diagnosty-
ki i  leczenia świądu przewlekłego. Jest redaktorem pierwszego w Europie 
podręcznika dotyczącego świądu. 

Dotychczas opublikowała ponad 320 pełnotekstowych prac w czasopis-
mach mających współczynnik wpływu (sumaryczny IF ponad 550), które 
były cytowane ponad 4000 razy. Dorobek naukowy, który stanowią zarów-
no prace eksperymentalne, jak i kliniczne, charakteryzuje się wysokim in-
deksem Hirscha (35). Do jej najważniejszych osiągnięć należą badania nad 
receptorami świądu w skórze, a także badania, które pozwoliły na ustalenie 
patogenezy świądu indukowanego hydroksyetylowaną skrobią oraz świą-
du ramienno-promieniowego. Do najistotniejszych prac klinicznych należy 
zaliczyć prace dokumentujące skuteczność inhibitorów receptorów NK1 
w  leczeniu świądu przewlekłego, opracowanie nowej klasyfikacji i  skali 
ciężkości świerzbiączki guzkowej z  uwzględnieniem zmienionego podej-
ścia do patogenezy i obrazu klinicznego schorzenia oraz opracowanie no-
wej klasyfikacji świądu i pierwszych na świecie wytycznych postępowania 
w przypadku świądu przewlekłego. Za swoje osiągnięcia naukowe była wie-
lokrotnie nagradzana prestiżowymi nagrodami naukowymi. 

Współpraca pani profesor z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu 
trwa od wielu lat. Główne kierunki wspólnych badań są związane z me-
todologią oceny nasilenia świądu, świądem u  osób w  podeszłym wieku 
oraz świądem polekowym. W  wyniku dotychczasowej współpracy uka-
zało się 11 prac w  czasopismach z  IF. Obecnie jest realizowany wspólny 
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paneuropejski projekt badawczy finansowany przez Europejską Akademię 
Dermatologii i Wenerologii (EADV). Sonja Ständer kilka razy odwiedziła 
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, wygłaszając wykłady eksperckie na 
temat świądu, a pracownicy Katedry Dermatologii, Wenerologii i Alergo-
logii odbywali staże naukowe w placówce, którą kieruje. Sonja Ständer jest 
członkiem rady naukowej czasopism „Dermatologia Kliniczna” i „Przegląd 
Dermatologiczny”. 

W 2007 r. Senat Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przyznał jej 
medal Academia Medica Wratislaviensis Polonia.

•
Sonja Ständer In 1995 graduated with honors from medical schools in 

Münster (Germany) and Vienna (Austria). At the University of Münster she 
specialized in dermatology, allergology and phlebology. In 1998 defended 
with honors her doctoral thesis and in 2004 her habilitation dissertation. 
Since 2011 has been professor of dermatology and clinical neurodermato-
logy at the University of Münster.

Professor Ständer’s studies and achievements place her among the worl-
d’s greatest authorities in the field of research on pruritus. She has organi-
zed and now heads the first Interdisciplinary Competence Center Chronic 
Pruritus at the University of Münster. Moreover, she is a founding member 
of the International Forum for the Study of Itch, where she initially served 
as Vice President, then, for two terms, as President, and currently she re-
mains Board Member and chairs Special Interest Group for Scoring Itch 
in Clinical Trials. She leads the team of experts of the European Dermato-
logy Forum and the European Academy of Dermatology and Venereology 
(EADV), who are developing recommendations regarding the diagnosis 
and treatment of chronic pruritus. Editor of the first in Europe textbook 
on itch.

She has published more than 320 full-text papers in journals with an 
impact factor (total IF above 550), which have been cited over 4,000 times. 
Her academic work comprising both experimental and clinical studies have 
a high Hirsch index (h-index 35). Her most important achievements inclu-
de research on itch receptors in the skin as well as studies on the pathoge-
nesis of hydroxyethyl starch-induced pruritus and brachioradial pruritus. 
Among her most significant clinical studies there are works documenting 
the efficacy of NK1 inhibitors in the treatment of chronic pruritus, develo-
ping a new classification and severity scale of prurigo nodularis, based on 
a revised approach to the pathogenesis and clinical picture of the disease, 

and developing a new classification of itch, and the world's first guideli-
nes for chronic pruritus treatment. For her scientific achievements, she has 
been awarded numerous prestigious awards.

Professor Ständer has been cooperating with Wroclaw Medical Univer-
sity for many years. The main directions of this joint research are related 
to the methodology of assessing the severity of itch, pruritus in the elderly 
as well as drug-induced pruritus. As a result of this cooperation, 11 works 
have been published in journals with an impact factor. A common Pan-Eu-
ropean research project funded by the European Academy of Dermatology 
and Venereology is currently being implemented. Professor has repeatedly 
visited Wroclaw Medical University delivering expert lectures on pruritus, 
and medical staff of Department of Dermatology, Venereology and Aller-
gology have done internships in the institution headed by the professor. 
In addition, professor is an active member of the Advisory Board of  two 
journals: “Clinical Dermatology” and “Dermatology Review”.

In 2007, Wroclaw Medical University Senate awarded professor the 
Academia Medica Wratislaviensis Polonia Medal. 



 430 

Sonja Ständer



 433 

Ksiądz biskup Ryszard Bogusz urodził się 2 marca 1951 r. w Bielsku-
-Białej, gdzie w 1970 r. ukończył szkołę średnią. Po maturze podjął studia 
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Pracę magister-
ską obronił w 1975 r., a 11 lipca 1976 r. został ordynowany na duchowne-
go ewangelickiego. Tego samego roku rozpoczął wikariat we wrocławskiej 
parafii Opatrzności Bożej u  ówczesnego seniora diecezji wrocławskiej,  
ks. Waldemara Lucera. W 1981 r. został administratorem, a w 1992 r. pro-
boszczem parafii Opatrzności Bożej. Od 1994 r. do 7 marca 2015 r. piasto-
wał funkcję biskupa diecezji wrocławskiej. 

Ks. bp R. Bogusz jest proboszczem ewangelickiej parafii Opatrzności 
Bożej we Wrocławiu i Przewodniczącym Dolnośląskiego Oddziału Polskiej 
Rady Ekumenicznej. Pełni funkcję kuratora Stowarzyszenia na Rzecz Popie-
rania Ekumenicznego Centrum Europy. Jest jednym z inicjatorów powoła-
nia Fundacji Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań we Wro-
cławiu oraz Fundacji Charytatywnej im. Św. Jadwigi Wrocław–Dortmund. 

Został wielokrotnie nagradzany i odznaczany, m.in. Medalem Akademii 
Medycznej we Wrocławiu, „Wielką Wrocławską” przyznawaną popularnym 
mieszkańcom Wrocławia, Diamentem Wrocławia oraz wieloma nagroda-
mi, w  tym za współpracę z Kliniką Onkologii Dziecięcej. Koło Przewod-
ników Miejskich Oddziału Wrocławskiego PTTK nadało bp. Ryszardowi 
Boguszowi tytuł Honorowego Przewodnika. Jest laureatem nagrody im. 
św. Brata Alberta oraz został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla miasta 
Wrocławia i województwa wrocławskiego”, a w 2000 r. Krzyżem I Klasy Or-
deru Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. 

Biskup Bogusz jest inicjatorem wielu polsko-niemieckich kontaktów part-
nerskich, przede wszystkim partnerstwa pomiędzy Diecezją Wrocławską  
Kościoła Ewangelickiego a Ewangelickim Kościołem Śląskich Górnych Łu-
życ i Kościołem Pomorza. Od 2005 r. jest prezesem Diakonii Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego w RP. Żonaty, ma dorosłego syna.

•
Bishop Ryszard Bogusz born on March 2, 1951 in Bielsko-Biała, where 

he completed secondary education in 1970. After matura exam, he ente-
red Christian Theological Academy in Warszawa. He received his master's 
degree in 1975 and on July 11, 1976 he was ordained a Protestant clergy-
man. The same year he began his work as a vicar in “Opatrzności Bożej” 
parish under the supervision of the contemporary senior of the Diocese 
of Wrocław, pastor Waldemar Lucer. In 1981 became the administrator and 
in 1992 the pastor of “Opatrzności Bożej”  parish. In 1994 elected a bishop 
of the Diocese of Wrocław and held this position until March 7, 2005.

Ks. bp Ryszard Bogusz
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Bishop Bogusz is the pastor of the evangelical “Opatrzności Bożej” pa-
rish in Wrocław and President of the Lower Silesian Branch of Polish Ecu-
menical Council. Curator in the Association for Supporting the Ecumeni-
cal Centre of Europe. One of the initiators of establishing Foundation for 
the Mutual Respect of Four Denominations District in Wrocław and Saint 
Jadwiga's Wrocław – Dortmund Charity Foundation.

He received numerous awards, e.g., Wroclaw Medical University Me-
dal, “Wieczór Wrocławia” Horseshoe Award given to the most popular fi-
gures in the city, Wroclaw Dwarves Award for his work for the disabled, 
Honorary City Guide Badge, Diamond of Wrocław Award, and many more, 
including the award for the cooperation with Paediatric Oncology Clinic. 
Recipient of the Brother Albert Award and the Person of Merit to the City 
and Lower Silesian Voivodeship Award. In 2000 awarded Grand Cross 1st 
Class of the Order of Merit of the Federal Republic of Germany.

Bishop Bogusz is the initiator of many Polish–German partner ende-
avors, above all the partnership between the Lutheran Diocese of Wrocław, 
the Evangelical Church in Silesian Upper Lusatia, and the Pomeranian 
Evangelical Church. Since 2005 President of Diaconia of the Evangelical 
Augsburg Church in Poland. Married, has an adult son. 
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Prof. dr hab. Thomas Hoffmann jest kierownikiem Polikliniki Perio-
dontologii na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. Studia z stomatologii 
rozpoczął w 1971 r. w Halle i kontynuował je w Dreźnie, uzyskując w 1977 r. 
dyplom lekarza stomatologa. W latach 1976–1995 pracował w Poliklinice 
Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w  Erfurcie. W  latach 
1976–1980 uzyskał uprawnienia specjalisty oraz obronił pracę doktorską. 
W 1986 r. został kierownikiem Oddziału Periodontologii Polikliniki Stoma-
tologii Zachowawczej w Akademii Medycznej w Erfurcie, którą to funkcję 
pełnił do 1995 r. W 1991 r. uzyskał habilitację, a w 1993 r. został docen-
tem. W  latach 1995–2009 pełnił obowiązki dyrektora Polikliniki Stoma-
tologicznej, będąc na stanowisku profesora. Od 2007 r. jest kierownikiem 
podyplomowych studiów na poziomie „Master” z zakresu periodontologii 
i  implantologii. Od 2009 do 2011  r. pełnił funkcję Komisarycznego Dy-
rektora Poliklinik Stomatologii Zachowawczej, Ortodoncji i Stomatologii 
Dziecięcej. Od 2010 r. jest dyrektorem Polikliniki Periodontologii Wydziału 
Lekarskiego Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, w latach 2011–2013 
był dyrektorem całej Polikliniki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Technicz-
nego w Dreźnie a w okresie 2013–2016 dziekanem Oddziału Stomatologii 
tego uniwersytetu. 

Przebywał na wielu stażach zagranicznych, między innymi w Sofii, Mo-
skwie, Buffalo (dwukrotnie), Göteborgu, Pensylwanii. 

Głównymi zagadnieniami naukowymi, którymi zajmował się w  pracy 
były badania: eksperymentalne nad regeneracją przyzębia, epidemiologicz-
ne i mikrobiologiczne w zakresie periodontologii, nad czynnikami ryzyka 
w periodontologii oraz nad genetyką molekularną występowania agresyw-
nych zapaleń przyzębia. 

Thomas Hoffmann jest członkiem wielu towarzystw naukowych m.in.: 
Niemieckiego Towarzystwa Stomatologicznego (DGZMK), Medycznego 
Naukowego Towarzystwa Akademii Medycznej w Erfurcie, Niemieckiego 
Towarzystwa Stomatologii Zachowawczej (DGZ), Niemieckiego Towarzy-
stwa Periodontologicznego, Międzynarodowej Fundacji Opieki Zdrowot-
nej (IHCF), Międzynarodowego Towarzystwa Badań Stomatologicznych 
(IADR/CED). Jest również honorowym członkiem korespondentem Pol-
skiego Towarzystwa Stomatologicznego. 

Dorobek naukowy profesora obejmuje 115 prac opublikowanych w cza-
sopismach ze współczynnikiem wpływu, współautorstwo 16 podręczników 
i 1 patentu. Zorganizował ponad 80 krajowych i międzynarodowych konfe-
rencji z zakresu stomatologii. 

•

Thomas Hoffmann
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Thomas Hoffmann Head of the Periodontology Polyclinic in the Uni-
versity Hospital of the Technical University of Dresden. He started studying 
stomatology in 1971 in Halle and continued in Dresden until 1977, when 
he received doctor of dental medicine diploma. Between 1976 and 1995 
worked in the Polyclinic of Conservative Dentistry of Erfurt Medical Aca-
demy. In the years 1976–1980 earned dental specialty and defended his 
doctoral dissertation. In 1986 became Head of the Periodontology Unit in 
the Polyclinic of Conservative Dentistry of Erfurt Medical Academy and 
held this position until 1995. In 1991 he was conferred the habilitation de-
gree and became an associate professor in 1993. In 1995–2009 Director 
of the Dentistry Polyclinic as a professor. Since 2007 Head of postgraduate 
studies in periodontology and implantology. In the years 2009–2011 acting 
director of Conservative Dentistry, Orthodontics and Child Dentistry Po-
lyclinics. Since 2010 Head of Periodontology Polyclinic in the University 
Hospital of Technical University of Dresden. In the years 2011–2013 Di-
rector of the entire University Hospital of Technical University of Dresden. 
In 2013–2016 Dean of Dentistry Department of the Technical University 
of Dresden.

Professor Hoffmann completed many internships abroad, among others 
in Sofia, Moscow, Buffalo (twice), Göteborg, and Pennsylvania. His major 
fields of research include experimental studies on periodontal regenera-
tion, periodontal epidemiological and microbiological studies, risk factors 
in periodontology, and molecular genetics of the prevalence of aggressive 
periodontitis.

Member of many scientific societies, including German Dental Asso-
ciation (DGZMK), Medical Scientific Society of the Erfurt Medical Aca-
demy, German Association of Conservative Dentistry (DGZ), German So-
ciety of Periodontology, International Health Care Foundation (IHCF), and 
International Association for Dental Research (CED-IADR). An honorary 
corresponding member of Polish Dental Association.

Academic achievements of professor Hoffmann include 115 papers pu-
blished in scientific journals with an impact factor. Co-author of 16 textbo-
oks and of 1 patent. Organized over 80 national and international conferen-
ces in the field of dentistry. 
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Marek Woźniewski urodził się 25 maja 1955 r. we Wrocławiu. W 1978 r. 
ukończył Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, uzyskując sto-
pień magistra wychowania fizycznego i specjalisty rehabilitacji. W 1984 r. 
Rada Wydziału Wychowania Fizycznego tejże uczelni nadała mu stopień 
naukowy doktora nauk wychowania fizycznego, a w 1991 r. doktora habili-
towanego nauk o kulturze fizycznej. W 2002 r. uzyskał tytuł profesora nauk 
o kulturze fizycznej.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę jako asystent, od 
1980 r. jako starszy asystent, a po uzyskaniu stopnia doktora (1984 r.) jako 
adiunkt Zakładu Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu Instytutu 
Rehabilitacji AWF we Wrocławiu. W 1993 r. został mianowany na stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego w AWF we Wrocławiu, a od 2002 r. pracuje 
na stanowisku profesora zwyczajnego.

W latach 1990–1993: prodziekan ds. studiów dziennych, a w latach: 
1993–1995 dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego AWF we Wrocła-
wiu. Po utworzeniu (w 1995 r.) Wydziału Rehabilitacji Ruchowej (obecnie Fi-
zjoterapii) AWF we Wrocławiu był jego pierwszym dziekanem (1995–1996 
 i 1996–1999). W latach 1999–2001 pełnił funkcję prorektora ds. rozwoju 
uczelni, a 2002–2005 prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą, a w la-
tach 2005–2012 ponownie dziekana Wydziału Fizjoterapii. Zajmował sta-
nowiska: zastępcy ds. naukowych dyrektora Instytutu Rehabilitacji (1994–
1999), kierownika Zakładu Podstaw Fizjoterapii (1994–1999), Zakładu 
Fizjoterapii i Biomechaniki Klinicznej (1999–2002) i od 2002 r. Katedry 
Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej 
(obecnie Katedry Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych). W  latach 
1978–1993 pracował również w Katedrze i Klinice Chirurgii Przewodu Po-
karmowego AM we Wrocławiu, w której prowadził fizjoterapię oraz ćwi-
czenia ze studentami kierunku fizjoterapii AWF. 

Działalność naukowa profesora koncentruje się na ocenie znaczenia ak-
tywności fizycznej w zapobieganiu i wspomaganiu leczenia chorób cywili-
zacyjnych i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Wygłaszał referaty na wielu kongresach zagranicznych, m.in.: Świa-
towym Kongresie Flebologii w Strasburgu (1989 r.), Londynie (1995 r.) 
i  Rzymie (2001 r.), Światowym Kongresie Chirurgicznym w Sztokholmie 
(1991 r.), Światowym Kongresie Fizjoterapii w Waszyngtonie (1995 r.), Mię-
dzynarodowym Kongresie Zakrzepicy w Porto (2000 r.) oraz Europejskiej 
Konferencji Nowotworowej ECCO11 w Lizbonie (2001 r.). Na konferen-
cjach zagranicznych przedstawił 25 prac omawiających wyniki swoich ba-
dań naukowych.

Jest promotorem 30 przewodów doktorskich oraz kierownikiem 7 gran-
tów promotorskich i 3 własnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego (Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Nauki), a także 
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laureatem 4 nagród ministra oraz Nagrody im. prof. Trześniowskiego za 
działalność naukową.

W swoim dorobku ma około 150 publikacji naukowych, a także 10 pod-
ręczników. Był redaktorem naczelnym kwartalnika naukowego „Fizjotera-
pia” i jest członkiem komitetów redakcyjnych czasopism naukowych „Fi-
zjoterapia”, „Człowiek i Ruch” („Human Movement”), „Onkologii Polskiej” 
oraz „Polish Journal of Rehabilitation Research”.

Jest członkiem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integra-
cji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, którego w latach 2007–2015 był 
przewodniczącym. W latach 2011–2016 był członkiem Sekcji Nauk Me-
dycznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, a także ekspertem ds. 
standardów nauczania na kierunku fizjoterapia Państwowej Komisji Akre-
dytacyjnej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Od 1980 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, 
a w latach 1984–1987 był przewodniczącym Sekcji Fizjoterapii tego towa-
rzystwa. Po jej rozwiązaniu i powstaniu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii 
został jego członkiem. Od 1987 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa 
Naukowego Kultury Fizycznej, a od 1991 r. – Polskiego Towarzystwa Re-
habilitacji. W 1995 r. został powołany do Komisji Programowej dla Za-
wodu Technik Fizjoterapii przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej, 
a w 1998 r. do Rady Naukowej Fundacji Rehabilitacji Dzieci „Promyk Słoń-
ca”, której obecnie jest przewodniczącym.

Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1997 r.), a za działalność 
na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych dyplomem uznania za zasługi 
w realizacji celów PTWK (1985 r.) i Honorowym Medalem im. prof. Wikto-
ra Degi (2000 r.) za wkład wniesiony w rozwój rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych na ziemi dolnośląskiej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
(2008 r.) oraz Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (2009 r.).

•
Marek Woźniewski, born on May 25, 1955 in Wrocław. In 1978 gra-

duated from the University School of Physical Education in Wrocław and 
obtained the degree of MSc in physical education, specializing in rehabili-
tation. In 1984 the Faculty Board of Physical Education conferred on him 
PhD in Physical Education. In 1991 he defended his habilitation disserta-
tion, and in 2002 became professor in Physical Culture Sciences.

Immediately after studies started working as a graduate assistant, sin-
ce 1980 as a senior graduate assistant, and having obtained PhD, as an 
adjunct in the Department of Physiotherapy in Motor Organ Dysfunc-

tions at the Faculty of Physiotherapy, the University School of Physical 
Education in Wrocław. In 1993 appointed assistant professor, and since 
2002 has been holding the position of professor at the University School  
of Physical Education in Wrocław.

In the years 1990–1993 served as Vice-Dean for Full-Time Studies, and 
in 1993–1995 as Dean of the Faculty of Physical Education. He was the first 
Dean of the newly established Faculty of Motor Rehabilitation (at present 
Faculty of Physiotherapy) in the years 1995–1996 and 1996–1999. Between 
1999 and 2001 remained Vice-Rector for University Development, and in 
the years 2002–2005 Vice-Rector for Science and International Relations. 
In 2005–2012 once again acted as Dean of the Faculty of Physiotherapy. 
He held or still holds the following positions: Vice-President for Science 
in the Institute of Rehabilitation (1994–1999), director of the Unit of Phy-
siotherapy Basics (1994–1999), as well as of the Unit of Physiotherapy and 
Clinical Biomechanics (1999–2002), and since 2002 Head of Department 
of Physiotherapy and Occupational Therapy in Conservative and Surgical 
Medicine (at present Department of Rehabilitation in Internal Diseases). 
In  the years 1978–1993 worked as a physiotherapist in Department and 
Clinic of Gastrointestinal Tract Surgery at Wroclaw Medical University, 
where he also gave classes for the students of physiotherapy from the Uni-
versity School of Physical Education in Wrocław.

In his scholarly activity, professor concentrates on the assessment of the 
role of physical activity in preventing and aiding the treatment of civiliza-
tion diseases, and in the rehabilitation of the disabled.

Professor has delivered lectures at numerous conventions abroad, i.a., du-
ring World Congresses of Phlebology in Strasbourg (1989), London (1995) and 
Rome (2001); World Congress of Surgery in Stockholm (1991); International 
Congress of the World Confederation for Physical Therapy in Washington 
(1995); International Congress on Thrombosis in Porto (2000); and European 
Cancer Conference ECCO11 in Lisbon (2001). At the international conferences, 
he presented 25 publications discussing the results of his scientific research.

He was the thesis supervisor of 30 doctoral students and the coordinator 
of grants from the Ministry of Science and Higher Education (Committee 
for Scientific Research, National Science Center) – 7 of them were doctoral 
grants and 3 regarded his own research. Apart from that, he was granted 
4 Awards of the Minister, as well as Professor Roman Trześniowski Award 
for scientific activity.
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