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Natychmiast po wyborach, jesz-

cze w czerwcu 1981 r., trzy miesiące 

przed rozpoczęciem nowego roku 

akademickiego, przekazałem władzę 

nowo wybranemu rektorowi. Było 

to zgodne z moim oświadczeniem, 

które złożyłem w chwili podania się 

do dymisji poprzedniego rektora, 

prof. Eugeniusza Rogalskiego i po-

wierzenia mi przez Senat obowiąz-

ków rektora. Dla mnie była to druga 

kadencja prorektora ds. klinicznych. 

Rektor prof. M. Wilimowski powie-

rzył mi dodatkowo obowiązki stałego 

zastępcy rektora, mimo że zwyczajo-

wo funkcję tę pełnili prorektorzy ds. 

nauki. Tłumaczył to tym, że zarów-

no on, jak i pozostali prorektorzy we 

władzach uczelni są po raz pierwszy. 

Prof. Marian Wilimowski, kierownik 

Katedry i Zakładu Farmakologii, był 

dziewiątym z kolei rektorem naszej 

Uczelni. Nie była to łatwa kadencja. 

Zaraz na początku po zakończeniu 

rekrutacji na studia medyczne i za-

kończeniu działalności ciał odwoław-

czych rozpoczął się protest nieprzy-

jętych wraz z ich rodzicami, którym 

wydawało się, że na fali przetaczają-

cych się przez nasz kraj strajków uda 

się wymusić przyjęcie na studia. Senat 

Akademii Medycznej odrzucił nie-

uzasadnione żądania i rozpoczęła się 

okupacja budynku rektoratu, która 

trwała 5 dni. Nadal nie było spokojnie. 

W uczelni coraz mocniej zaznaczała 

się obecność „Solidarności” oraz or-

ganizacji studenckich, przy jednocze-

snym trwaniu starej ekipy politycznej. 

Funkcyjni zmieniali się i obserwowa-

no narastający proces oddawania legi-

tymacji partyjnych. 

Stan wojenny. Pierwsza kadencja (1981–1984) 
Rektora prof. Mariana Wilimowskiego 

Moja Akademia
cz. 22

Bogdan Łazarkiewicz

Stan wojenny. Niedziela 13 grudnia 

1981 r., o 7.30 wyszedłem z domu, by 

pojechać do Kliniki, do chorych. Na 

ulicy spotkałem mojego sąsiada, mgr. 

T. Majewskiego (ojca wrocławskich 

czworaczków), który zapytał, czy 

oglądałem telewizję – stan wojenny! 

Zawróciłem do domu i wysłucha-

łem powtarzającego się komunikatu 

gen. Wojciecha Jaruzelskiego: „Ogła-

szam, że w dniu dzisiejszym ukonsty-

tuowała się Wojskowa Rada Ocalenia 

Narodowego. Rada Państwa zgodnie 

z postanowieniem Konstytucji wpro-

wadziła dziś o północy stan wojenny 

na obszarze całego kraju”. 

Próba zatelefonowania do kliniki, 

a następnie do rektora, nie powio-

dła się – telefon nieczynny. Wkrótce 

przyjechał służbowym samochodem 

Posiedzenie Senatu AM we wrześniu 1981 r. (od lewej: Mieczysław Ujec, 

Zdzisław Machoń, Karol Sosnowski, Marian Wilimowski, Bogdan Łazarkiewicz)
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Przepustka uprawniająca do poruszania się po mieście po godzinie milicyjnej

Przykładem, jak nasi sąsiedzi 

(NRD) „martwili się o nas” niech bę-

dzie zaproszenie rektora prof. M. Wi-

limowskiego i I sekretarza partii na 

naradę do Drezna, gdzie próbowano 

ideologicznie „pouczać”, że nasze ru-

chy wolnościowe „szkodzą”. Rektor 

wrócił „zniesmaczony” i określił to 

jednym słowem „toksyczne”.

Na wniosek rektora prof. M. Wili-

mowskiego powołano Senacką Ko-

misję ds. Lecznictwa, której zosta-

łem przewodniczącym. W kadencji 

1981–1984 nastąpiły ważne zmia-

ny organizacyjne w naszej Uczelni. 

W miejsce siedmiu instytutów kli-

nicznych powołano 38 katedr z kli-

nikami. Katedrę i Klinikę Chirurgii 

Klatki Piersiowej w całości przenie-

siono do Specjalistycznego Zespołu 

Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Gra-

biszyńskiej. Utworzono Klinikę 

Propedeutyki Pediatrii, III Katedrę 

i Klinikę Chirurgii na bazie Szpitala 

im. Ludwika Rydygiera oraz Zakład 

Onkologii. Przy Klinice Dermatolo-

gicznej powstał Oddział Chirurgii 

Plastycznej (1981 r.). W 1983 r. utwo-

rzono Pracownię Endoskopową przy 

II Katedrze i Klinice Chirurgii. 

Aby zmniejszyć niedobór pielę-

gniarek i salowych, utworzyliśmy 

w PSK Nr l Policealne Studium Za-

wodowe Pielęgniarstwa dla Pracu-

jących, poz walające na zatrudnienie 

uczennic w charakterze sanitariu-

szek, a po dwu latach jako pielę-

gniarek. 

rektor Wilimowski, „co mamy robić?”. 

Udaliśmy się do rektoratu, a kierowca 

pojechał po pozostałych prorektorów. 

Rektor Wilimowski usiadł przy ma-

szynie i zaczął wypisywać nam prze-

pustki. W godzinach popołudnio-

wych zjawił się kierownik Studium 

Wojskowego, dr płk Jan Włodar-

czyk, jako komisarz wojskowy naszej 

uczelni. Ustaliliśmy, że będziemy się 

spotykać dwa razy dziennie o 8 i 18. 

Zarządzenia stanu wojennego zwią-

zane z zakazem organizacji zebrań, 

godziną policyjną i zawieszeniem 

działalności wszystkich organizacji 

i towarzystw naukowych przy braku 

łączności telefonicznej spowodowały 

zakłócenia w działalności dydaktycz-

nej, naukowej, klinicznej i gospo-

darczej. Uciążliwości te trzeba było 

rozwiązywać we własnym zakresie. 

Najważniejsza była dydaktyka, która 

po paru tygodniach stopniowo wra-

cała do normy. 

Jako prorektor ds. klinicznych od-

wiedziłem kolejno wszystkie szpita-

le kliniczne i ustaliliśmy zasady ich 

funkcjonowania w stanie wojennym. 

Należało dostosować grafi ki pracy, 

przede wszystkim pielęgniarek i le-

karzy, do godzin milicyjnych. W celu 

usprawnienia łączności (brak telefo-

nów) utworzyliśmy centralną radio-

stację w budynku ginekologii przy 

ul. Chałubińskiego (możliwość łącz-

ności z pogotowiem ratunkowym 

i pozostałymi szpitalami kliniczny-

mi). Zakaz organizowania wszelkich 

zebrań i podróżowania bez spe-

cjalnych przepustek spowodowały 

wstrzymanie planowych posiedzeń 

towarzystw naukowych działających 

na naszej uczelni. Po rozmowach 

z generałem Kazimierzem Stecem, 

wojewódzkim pełnomocnikiem Ko-

mitetu Obrony Kraju, już w drugiej 

połowie stycznia odbyło się pierw-

sze w stanie wojennym posiedzenie 

naukowe Dolnośląskiego Oddziału 

Towarzystwa Chirurgów Polskich. 

Warunkiem było przedstawienie 

komendantowi wojskowemu pro-

gramu, daty i miejsca posiedzenia 

oraz liczby uczestników, a następnie 

uzyskanie zgody Wojewódzkiego 

Urzędu Spraw Wewnętrznych. Rek-

tor i dziekani wielokrotnie interwe-

niowali w sprawach zwolnień aresz-

towanych i internowanych naszych 

pracowników i studentów. Klinicyści 

wydawali zaświadczenia lekarskie lub 

przyjmowali do klinik aresztowanych 

lub zagrożonych aresztowaniem. Pa-

miętam przyjętego do Kliniki Ane-

stezjologii i Intensywnej Terapii Pio-

tra Bednarza z zarządu podziemnej 

„Solidarności”, który wcześniej odby-

wał karę pozbawienia wolności i tar-

gnął się na życie. Następnie został on 

przetransportowany do Warszawy 

do kliniki prof. Jana Nielubowicza. 

Pozwolenie na zmianę miejsca pobytu 

podczas stanu wojennego 

(awers i rewers)


	206.pdf
	gazeta_luty_2015_www1
	gazeta_luty_2015_okladka_www
	gazeta_luty_2015_www

	gazeta_luty_2015_okladka_www


