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Wiosną 1987 r. przyszli do mnie 

do Kliniki: prof. Antoni Aroński, 

prof. Bogumił Halawa, prof. Anto-

nina Harłozińska-Szmyr ka, prof. 

Zbigniew Knapik, prof. Jan Pelar 

i prof. Marian Wilimowski z propo-

zycją zgłoszenia mojej kandydatury 

w zbliżających się wyborach na rek-

tora naszej Akademii Medycznej. 

Podobną propozycję otrzymałem 

trzy lata wcześniej, ale odmówiłem, 

uważając, że przede wszystkim je-

stem chirurgiem i po sześciu latach 

pełnienia funkcji prorektora należy 

zrobić przerwę i więcej czasu po-

święcić Klinice. Po długiej dyskusji 

ostatnie zdanie przekonało mnie: 

„albo teraz, albo nigdy”. 

Zdawałem sobie sprawę, że bycie rek-

torem to nie tylko zaszczyty, ale przede 

wszystkim ciężka praca, o czym każdy 

kandydat na rektora powinien wie-

dzieć. Ja miałem już możność popró-

bować tej pracy i tych zaszczytów jako 

prorektor. Nasza Uczelnia to olbrzymi 

kombinat. W tym czasie studiowało 

ponad 3000 studentów, było zatrud-

nionych ok. 1000 pracowników nauko-

wych, z czego 160 samodzielnych, pra-

wie 1000 pracowników administracji, 

ok. 3000 pracowników Państwowych 

Szpitali Klinicznych. Jeżeli dodamy 

do tego ok. 1850 łóżek szpitalnych, na 

których przebywali chorzy, to jest już 

prawie 10 000 ludzi. Budżet Akademii 

Medycznej wraz ze szpitalami klinicz-

nymi wynosił ponad 4 miliardy złotych 

rocznie (w ówczesnej walucie). Jest to 

rzeczywiście kombinat, gdzie gene-

ralnym dyrektorem jest rektor. W ra-

mach Uczelni działał jeszcze wtedy Za-

kład Remontowo-Budowlany ze swoją 

bazą, transportem i załogą. 

Rektorem być...

Moja Akademia
cz. 28

Bogdan Łazarkiewicz

Wtedy priorytetowym problemem 

dla przyszłego rektora była budowa 

Nowej Akademii, która trwała już 

kilka lat i wlokła się żółwim tempem. 

Nie pomogła nawet uchwała Rządu 

w tej sprawie. Kiedy w czasie mojej 

pierwszej inauguracji roku akade-

mickiego 1987–1988 powiedziałem 

publicznie, że są to „działania po-

zorowane”, wywołało to oburzenie 

i działacze polityczni wypominali mi 

to przez całą kadencję. 

Niepokoił mnie niewłaściwy sto-

sunek władz polityczno-administra-

cyjnych do Akademii Medycznej. 

Oburzające było powiedzenie jed-

nego z wicewojewodów (R.R.): „my 

sobie zbudujemy własną akademię”. 

Chodziło mu oczywiście o szpital im. 

40-lecia PRL przy ulicy Kamieńskie-

go. Byłem świadkiem, gdy pracownik 

Urzędu Wojewódzkiego w sali Sena-

tu atakował profesorów w obecności 

władz rektorskich. Było to niedopusz-

czalne i sytuację należało uzdrowić, 

odbudowując autorytet Uczelni. 

Trzy tygodnie przed datą wyborów 

przyszedł do mnie do Kliniki prof. 

Zenon Szewczyk, nefrolog, kolega 

z roku w czasie studiów i oświadczył, 

że Komitet Uczelniany Partii polecił 

mu kandydować wraz ze mną w wy-

borach i czy ja się z tego powodu 

nie gniewam. „Absolutnie nie – cie-

szę się, że będzie nas dwóch i jeden 

wygra. Jeżeli ja wygram, będę usa-

tysfakcjonowany, bo w końcu po to 

kandyduję. A jeśli Ty wygrasz, to też 

będę się cieszył i Tobie pogratuluję. 

Ja zaś będę nadal „rektorem” w chi-

rurgii. Kieruję II Katedrą i Kliniką od 

siedmiu lat i myślę, że tak pozostanie 

nadal”. Wypiliśmy kawę i rozstaliśmy 

się w przyjaźni i zgodzie. 

Wybory odbyły się jeszcze przed 

wakacjami. Wygrałem. Pierwszym, 

który złożył mi gratulacje był profe-

sor Zenon Szewczyk, mój konkurent 

w wyborach. Nie zastanawiając się 

ani przez chwilę, zaproponowałem 

mu stanowisko prorektora ds. nauki. 

Decyzji tej nie żałowałem. Zenek 

okazał się lojalnym, uczciwym, utoż-

samiającym się z Uczelnią i oddanym 

mi bez reszty współpracownikiem, 

podobnie jak pozostali prorektorzy. 

W wyniku wyborów nowe władze 

Akademii Medycznej kadencji 1987–

–1990 przedstawiały się następująco: 

prof. Bogdan Łazarkiewicz – rektor, 

prof. Zenon Szewczyk – prorektor 

ds. nauki, prof. Feliks Wąsik – pro-

rektor ds. nauczania i prof. Marian 

Wawrzkiewicz – prorektor ds. kli-

nicznych. Dziekanem Wydziału Le-



Gazeta Uczelniana   wrzesień 2014  25 

Posiedzenie senatu, od lewej: prof. Andrzej Gładysz – dziekan Wydziału Pielę-

gniarskiego, prof. Jerzy Josiak – dziekan Wydziału Farmacji, prof. Jerzy Brzeźiński 

– dziekan Wydziału Lekarskiego, prof. Feliks Wąsik – prorektor ds. nauczania, 

prof. Zenon Szewczyk – prorektor ds. nauki, prof. Bogdan Łazarkiewicz – rektor

karskiego został prof. Jerzy Brzeziń-

ski, Wydziału Farmacji – prof. Jerzy 

Josiak i Wydziału Pielęgniarskiego 

– prof. Andrzej Gładysz.

30 czerwca 1987 r. minister zdro-

wia i opieki społecznej prof. Mirosław 

Cybulko „powołał mnie do pełnienia 

funkcji Rektora” na okres od 1 wrześ-

nia 1987 do 31 sierpnia 1990 r.

Miesiąc przed objęciem rządów 

w Uczelni, dążąc do tego, by nie 

było przerwy w sprawowaniu wła-

dzy, jeszcze jako elekt spotkałem się 

z poprzednikami, by przedyskuto-

wać poprzednią strategię, zachować 

pozytywne elementy i wzbogacając 

je o nowe, nakreślić program i włas-

ną koncepcję zarządzania Uczelnią. 

„Zła to miotła, która wszystko, na-

wet co dobre wymiata”.

W październiku przewodniczyłem 

inauguracji roku akademickiego 1987–

–1988, a 16 listopada odbyło się pierw-

sze posiedzenie Senatu, na którym po-

dziękowałem ustępującym władzom, 

na czele z rektorem prof. Marianem 

Wilimowskim, wręczając przyznane 

im przez Senat medale Academia Me-

dica Wratislaviensis Polona. 

Na pierwszym spotkaniu z dyrek-

torem administracyjnym i jego za-

stępcami oznajmiono mi, że budy-

nek rektoratu „idzie do generalnego 

remontu”, a rektorat będzie prze-

niesiony do stojącego obok baraku. 

Znając tempo prac remontowych 

w Klinikach, wiedziałem, że na to 

zadanie nie starczy jednej kadencji. 

I tu podjąłem pierwszą, z niechę-

cią przyjętą przez administrację, 

decyzję: „Nie będzie generalnego 

remontu Rektoratu, zrobimy dach, 

który przecieka i pomalujemy poko-

je, w których są zacieki”. Poprzedni 

rektorzy naszej Uczelni dawali duże 

uprawnienia decyzyjne dyrektorom 

i praktycznie do wielu spraw się nie 

wtrącali. Czasy się zmieniały, tak jak 

i ustawy o szkolnictwie wyższym, 

obarczające coraz większą odpowie-

dzialnością rektora za gospodarkę 

i fi nanse, a to wymuszało większe 

zaangażowanie rektora w zarządza-

nie z pozycji menadżera, gospodarza 

i „superdyrektora”. 

Przy udziale dyrektora i sekretarki, 

mgr Jadwigi Dwurzyńskiej, przepro-

wadziliśmy wizytację budynku wraz 

z wieżą, do której pewnie od lat nikt 

nie zaglądał. Tam też, wśród rupieci, 

znaleźliśmy duży, stary obraz w pięk-

nej złoconej ramie z oderwanym na-

rożnikiem. Obraz ten po renowacji 

wisi do dzisiaj w sali Senatu. 

Obejmując funkcję rektora, najbar-

dziej ucieszyłem się z tego, że znie-

siono przywilej „miejsc rektorskich” 

przy przyjęciu na studia. W ten spo-

sób przestały istnieć jakiekolwiek 

przywileje, a Komisja Rekrutacyjna 

opierała się wyłącznie na wynikach 

egzaminu. Wzruszający był prze-

słany w korespondencji testament, 

w którym babcia pisała „(...) mam 

serdeczną prośbę, by w zamian za 

dysponowanie moimi zwłokami 

moja wnuczka (...) została przyjęta 

na Wydział Lekarski Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu”. 

Obraz z sali Senatu UMW (fot. P. Golusik) 
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Pod koniec października złożył mi 

wizytę w rektoracie wojewoda wro-

cławski, mgr Janusz Owczarek, przy-

nosząc na piśmie decyzję o zwolnieniu 

Akademii Medycznej z obowiązku 

wpłacenia kwoty 42 milionów 240 ty-

sięcy złotych z tytułu podłączenia do 

sieci miejskiej elektrociepłowni. Wizyta 

połączona z pięknym prezentem zapo-

czątkowała dobre układy z wojewodą 

przez całą moją kadencję. 22 stycz-

nia 1988 r. podpisaliśmy z wojewodą 

wrocławskim porozumienie „o współ-

działaniu w realizacji programu roz-

woju ochrony zdrowia mieszkańców 

miasta i województwa wrocławskiego 

oraz programu rozwoju Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu do 2000 roku”. 

W uroczystym podpisaniu umowy 

wzięli udział prof. Leszek Kryst, wice-

minister zdrowia i prof. Ryszard Ba-

dura, przewodniczący Wojewódzkiej 

Rady Narodowej we Wrocławiu. 

W lipcu 1988 r. na mój wniosek zo-

stała utworzona w ramach Katedry Gi-

nekologii Klinika Neonatologii, której 

kierownictwo powierzyłem doc. dr hab. 

Elżbiecie Gajewskiej, specjalistce z za-

kresu neonatologii. Była to pierwsza 

klinika neonatologii na Dolnym Śląsku 

i jedna z pierwszych w Polsce. 

W tym też czasie powstała II Klini-

ka Chorób Płucnych, której kierow-

nikiem został prof. Jerzy Zwoliński. 

W ten sposób zapoczątkowałem prze-

niesienie całej Katedry Chorób Płuc na 

bazę miejską przy ul. Grabiszyńskiej. 

W grudniu 1987 r. Fundacja 

Friends of Poland Massachusetts 

z USA przekazała 165 tomów ksią-

żek naukowych. Senat AM przyznał 

prezydentowi fundacji medal Acade-

mia Medica Wratislaviensis Polona. 
Podpisanie porozumienia z wojewodą wrocławskim, od lewej: 

prof. Bogdan Łazarkiewicz, mgr Janusz Owczarek i prof. Ryszard Badura

Fragment korespondencji (skan przetworzony komputerowo) Pismo od wojewody wrocławskiego mgr. Janusza Owczarka
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