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Budynek kliniki chirurgicznej przy 

ulicy Skłodowskiej-Curie 66 (daw-

na Tiergartenstrasse) został wznie-

siony w granicach dawnej wsi Stare 

Szczytniki (Alt Scheitnig) w latach 

1888–1891 według projektu architek-

ta Józefa Waldhausena i Kurta Diestla. 

Z inicjatywy prof. Jana Mikulicza-

-Radeckiego dobudowano zachodnie 

skrzydło budynku frontowego, gdzie 

usytuowano blok operacyjny (1897). 

W 1947 r. został zbudowany według 

projektu prof. Wiktora Brossa amfi te-

atr nad główną salą operacyjną, który 

umożliwiał śledzenie operacji przez 

młodych chirurgów i studentów bez 

naruszania aseptyki. Rozwój kardio-

chirurgii wymusił w latach 1965–1968 

budowę nowego bloku operacyjnego, 

w którym na parterze urządzono salę 

operacyjną i oddział intensywnego 

nadzoru pooperacyjnego dla kardio-

chirurgii, a na piętrze pracownie kar-

diodiagnostyczne. W ramach dalszej 

rozbudowy urządzono śluzę dla per-

sonelu, a na piętrze pracownię diagno-

styczną i salę seminaryjną. Od strony 

wschodniej łącznika wybudowano 

dwie sale chorych, gdzie w latach 90. 

urządziłem oddział intensywnego 

nadzoru pooperacyjnego dla II Kliniki 

Chirurgii. Na piętrze zaś powstała sala 

socjalno-rekreacyjna. 

W historii kliniki chirurgicznej przy 

ulicy Skłodowskiej-Curie 66 wyróżnia-

my dwa okresy. W pierwszym okresie 

(1890–1945) kierownikami kliniki byli: 

prof. Jan Mikulicz-Radecki (1890–

–1905), prof. Karl Garre (1905–1906), 

prof. Herman Küttner (1907–1932), 

prof. Karl Heinrich Bauer (1933–1943) 

Klinika „Mikulicza-Brossa”
II Katedra i Klinika Chirurgii (1980–2000) 

Rodzina kliniczna

Moja Akademia
cz. 25

Bogdan Łazarkiewicz

i prof. gen. Hans Killian (1943–1945). 

W drugim okresie (1946–2000) kie-

rownikami klinik byli: prof. Wiktor 

Bross, prof. Stefan Koczorowski, prof. 

Eugeniusz Rogalski, prof. Anatol Ku-

strzycki, prof. Bogdan Łazarkiewicz, 

prof. Zygmunt Grzebieniak, dr habil. 

Witold Knast, prof. Tadeusz Bross, 

dr med. Roman Krupacz i prof. Woj-

ciech Kustrzycki. 

W 1980 r. zostałem kierownikiem 

Kliniki Chirurgii Ogólnej II, którą 

wcześniej w ramach Instytutu Chirur-

gii kierował prof. Stefan Koczorowski. 

Korzeniami klinika sięgała II Katedry 

i Kliniki Chirurgii utworzonej w 1946 r. 

przez prof. Wiktora Brossa i do tej na-

zwy powróciła po likwidacji Instytutu 

Chirurgii (1982). W czasie pierwszego 

posiedzenia klinicznego podziękowa-

Dawny i obecny wygląd budynku Kliniki Chirurgii
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liśmy mojemu poprzednikowi, prof. 

Stefanowi Koczorowskiemu, prosząc 

by nadal uczestniczył w życiu Kliniki. 

Publicznie oświadczyłem, że nasz były 

szef będzie nadal korzystał ze swego 

gabinetu i usług sekretarki, tym bar-

dziej, że nadal pełnił on funkcję prze-

wodniczącego Oddziału TChP. W ze-

spole, którym przyszło mi kierować, 

było siedmiu chirurgów, w tym dwóch 

starszych ode mnie. A byli to: prof. 

Stefan Koźmiński, któremu powierzy-

łem funkcję zastępcy i dr hab. Tomasz 

Cieszyński. Poza tym pracowali: doc. 

Lesław Czarniecki, doc. Józef Kalemba, 

adiunkt Roman Witek, starsi asysten-

ci dr Zygmunt Grzebieniak, dr Jacek 

Winowski oraz asystenci lek. Ryszard 

Maj i lek. Piotr Rogalski. Klinika po-

czątkowo miała 64 łóżka i do dyspozy-

cji jedną salę operacyjną. 

Operowaliśmy chorych z przydzie-

lonego rejonu Wrocławia oraz kon-

sultowanych przez naszych chirurgów 

dwunastu klinik Państwowego Szpitala 

Klinicznego nr 1. Dodatkowo do Klini-

ki przyjmowaliśmy ciężkie przypadki 

ze szpitali terenowych, ponieważ peł-

niłem funkcję konsultanta wojewódz-

kiego, a później regionalnego. Raz 

w tygodniu, we wtorki, klinika pełniła 

ostry dyżur dla całego miasta Wro-

cławia. Poza działalnością naukową, 

chirurgiczną i dydaktyczną wiele czasu 

i energii poświęcałem sprawom orga-

nizacyjnym. Nie mogłem pogodzić się 

z faktem, że w dni świąteczne i soboty 

chorzy odczuwali wyraźnie zmniejszo-

ną intensywność leczenia. Własnym 

przykładem, poza codzienną dodat-

kową wieczorną wizytą u chorych 

„wymusiłem” u asystentów „dobro-

wolną” wizytę w Klinice w soboty i dni 

świąteczne. Cieszę się, że moi następ-

cy kontynuują ten zwyczaj do dzisiaj 

(prof. Z. Grzebieniak, prof. W. Kielan 

i inni). Podobnie było z rehabilitacją. 

W dni wolne od pracy chorzy nie byli 

rehabilitowani, ponieważ szpital za to 

nie płacił. Przeprowadziłem rozmowę 

z rehabilitantami, którzy ustalili, że je-

den z nich na zmianę będzie przycho-

dził do pracy w wolne dni, a sami będą 

sobie regulować ich odbieranie. Udało 

mi się również zdobyć etat i zatrudnić w 

Klinice psychologa, dr Krystynę Kuch-

tyn, która okazała się bardzo przydatna 

Lekarze. I rząd (od lewej): Witold Jakubaszko, Lesław Czarniecki, Bogdan Łazarkiewicz 

(kier. kliniki), Zygmunt Grzebieniak, Jan Kazanowski, Wojciech Kielan, Krzysztof Kamiński, 

Ahmed Karim; II rząd: Jan Koźmiński, Krzysztof Zwoliński, Robert Tarnawa, Roman Witek, 

Anil Agrawal, Jerzy Medyński, Jerzy Karwacki, Jacek Kibler, Elżbieta Żywirska, Jacek Winowski, 

Adam Skalski, Wojciech Kwarciński, Hakmi Naser, Marek Ściebura, Marek Woytoń

Pielęgniarki. Siedzą (od lewej): Lidia Wincaszek, Danuta Fąfara (przełożona), Jolanta Gruchała, 

Wioleta Tarko, Agnieszka Cendrowicz, Marta Krzywińska, Regina Cieślak, Jolanta Węgłowska; 

stoją: Elżbieta Garguła, Urszula Olczak, Bogdan Łazarkiewicz (kier. kliniki), Maryla Kumak, 

Jolanta Rabiasz, Leokadia Hajdasz, Katarzyna Plucińska, Grażyna Bialuk, Maryla Karpińska, 

Joanna Górka, Irena Gudra, Janina Gierak

Laboratoriom. Siedzą (od lewej): Krystyna Jasińska, Andrzej Gradziński; stoją: Joanna 

Milczarska, Aleksandra Owczarek, Grażyna Lichota, Jadwiga Białecka, Krystyna Sotkiewicz, 

Joanna Bochdalek (kier. lab.), Bogdan Łazarkiewicz (kier. kliniki), Jolanta Kornecka, 

Krystyna Kot, Henryka Horbacz, Małgorzata Kubatek, Hanna Duda, Józefa Soroczyńska, 

Małgorzata Chrapowicz, Ewa Pietr, Barbara Barabasz, Iwona Czapska, Maria Pietr (Mery)
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w przygotowywaniu chorych do zabie-

gów oraz prowadzeniu pooperacyj-

nym. Chorzy, których czekały zabiegi 

okaleczające, jak mastektomia, ampu-

tacje kończyn, czy zabiegi kończące się 

sztucznym odbytem (stomia) szcze-

gólne cenili Panią Psycholog. W Kli-

nice zatrudniłem inżyniera Grzegorza 

Chrzanowskiego – komputerowca i na 

pół etatu plastyczkę, mgr Anielę Kar-

dasz, co okazało się przydatne nie tylko 

w przygotowywaniu pomocy dydak-

tycznych (tablice, rysunki, wykresy), 

ale również materiałów demonstra-

cyjnych na zjazdy i sympozja naukowe 

oraz prac do druku. 

Postępy w chirurgii wymuszały two-

rzenie nowych pracowni i nowych 

etatów. W 1983 r. zorganizowaliśmy 

przy Klinice pierwszą i jedyną w PSK 

nr 1 Pracownię Endoskopową, której 

kierownictwo objął dr Zygmunt Grze-

bieniak, wyposażając ją stopniowo 

w nowoczesną aparaturę. Pierwszym 

gastrofi beroskopem był podarowany 

mi przez Klinikę Chirurgiczną w Aar-

hus (Dania), gdzie przebywałem jako 

stypendysta naukowy u prof. Tyge 

Sondergaarda. Następnie powstawa-

ły: Pracownia dla Chorych ze Stomią 

(kier. dr med. Jerzy Medyński), Po-

radnia Proktologiczna (kier. dr med. 

Jerzy Rudnicki) oraz Poradnia Kon-

sultacyjna (kier. dr hab. Roman Witek) 

i wreszcie bardzo przydatna Pracow-

nia Histologii Śródoperacyjnej i Biop-

sji Cienkoigłowej (kier. dr hab. Michał 

Jeleń i dr Jacek Kibler). Powstała rów-

nież Pracownia Psychologiczna (kier. 

dr Krystyna Kuchtyn). W 1985 r. utwo-

rzyliśmy własny Oddział Intensywne-

go Nadzoru Pooperacyjnego, którym 

kierował dr n. med. Wojciech Kwar-

ciński. Kierownikiem bloku operacyj-

nego był dr hab. Wojciech Kielan. 

Wiele czasu poświęcałem sprawom 

socjalnym pracowników i budowie 

zgranego zespołu koleżeńskiego, chi-

rurgów, pielęgniarek, laborantek i po-

zostałego personelu. Zmierzałem do 

tego, by pracownicy utożsamiali się 

z Kliniką, tworząc razem „rodzinę kli-

niczną”. Każda obrona pracy doktor-

skiej czy habilitacyjnej były świętem 

całej Kliniki. Poza pracą zawodową 

były też uroczystości prywatne, ro-

dzinne, jak imieniny, urodziny, spo-

tkania opłatkowe, wielkanocne jajko 

itp. Rozgrywaliśmy mecze piłki nożnej 

z innymi klinikami, a nawet z drużyną 

studentów (niestety przegraliśmy). Na 

stadionie spotykaliśmy się z rodzina-

mi naszych pracowników, poznawa-

liśmy nowe żony, mężów, dzieci itd. 

Nie przeszkadzało to, a nawet dopin-

gowało do pracy w zespole, w rodzinie 

klinicznej. W ramach wymiany nauko-

wej asystentów koledzy odbywali staże 

w klinikach zagranicznych (Drezno, 

Praga, Hradec Kralove, Bochum). Bra-

liśmy czynny udział w zjazdach i kon-

gresach chirurgicznych, często zespo-

łowo. W 1991 r. II Katedra i Klinika 

Chirurgii była współorganizatorem 

55. Kongresu Chirurgów Polskich we 

Wrocławiu, ponieważ w tym czasie 

byłem prezesem Zarządu Głównego 

TChP. Wszyscy asystenci obronili pra-

ce doktorskie, czterech wyhabilitowało 

się, z tego trzech posiada tytuły nauko-

we profesora: prof. dr hab. Zygmunt 

Grzebieniak, prof. dr hab. Wojciech 

Kielan i prof. dr hab. Jerzy Rudnicki. 

1 października 2000 r. przekazałem 

II Katedrę i Klinikę Chirurgii mojemu 

uczniowi i następcy, prof. Zygmuntowi 

Grzebieniakowi, który w imieniu ze-

społu zaproponował mi dalsze korzy-

stanie z gabinetu. W grudniu 2007 r. 

II Katedra i Klinika Chirurgii została 

przeniesiona do Uniwersyteckiego 

Szpitala Klinicznego przy ul. Borow-

skiej, z którą utrzymuję stałe kontakty. 

Budynek klinik chirurgicznych 

przy ulicy Skłodowskiej-Curie od-

wiedzamy raz w miesiącu w czasie 

posiedzeń naukowych Dolnośląskie-

go Oddziału TChP. Z sentymentem 

wspominamy dawne czasy, a płasko-

rzeźby prof. Jana Mikulicza-Radec-

kiego przed budynkiem kliniki i prof. 

Wiktora Brossa w sali wykładowej 

przypominają o wielkich mistrzach 

chirurgii, którzy tu pracowali. 

Drużyna piłkarska. I rząd (od lewej): Romuald Ściborski, Jerzy Rudnicki, 

Wojciech Kielan, Amin Salech, Ghan Agrawal; II rząd: Anil Agrawal, 

Andrzej Stachurski, Bogdan Łazarkiewicz (kier. kliniki), Jacek Winowski, 

Robert Tarnawa, Jerzy Medyński, Jan Kazanowski, Marek Woytoń, Andrzej Bialuk

Vagotomia superselectiva operator 

B. Łazarkiewicz (fot. Tadeusz Szwed)


	206.pdf
	gazeta_luty_2015_www1
	gazeta_luty_2015_okladka_www
	gazeta_luty_2015_www

	gazeta_luty_2015_okladka_www


