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Już w czasie kadencji rektora prof. 

Eugeniusza Rogalskiego, a następnie 

rektora prof. Mariana Wilimowskie-

go, kiedy to stan liczebny członków 

Senatu Akademii Medycznej zaczął 

się wyraźnie powiększać, w Sali Se-

natu robiło się coraz ciaśniej. Po-

wstająca i błyskawicznie powiększa-

jąca się nowa organizacja związkowa 

„NSZZ Solidarność” oraz organiza-

cje studenckie, jak NZS, ZSP, AZS, 

zwiększały swoje reprezentacje 

w Senacie, który jeszcze w starym 

składzie ledwo się mieścił w jednym, 

niezbyt dużym pokoju. 

W czasie, kiedy rektor Uniwer-

sytetu Wrocławskiego prof. dr hab.

Mieczysław Klimowicz był prze-

wodniczącym Kolegium Rekto-

rów Wyższych Uczelni Wrocławia, 

a mnie powierzono funkcję wice-

przewodniczącego, miałem moż-

ność poznać nie tylko piękną Salę 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskie-

Sala Senatu

Moja Akademia
cz. 29

Bogdan Łazarkiewicz

go, ale także podobne sale w innych 

wyższych uczelniach Wrocławia. 

Na tym tle nasza Sala Senatu była 

nie tylko mała, ale i bardzo uboga. 

Kwadratowe stoliki pokryte szklaną 

płytą, krzesła nadające się do sto-

łówki, a na ścianach godło państwo-

we – biały orzeł z „dorobioną” koro-

ną oraz herb Akademii Medycznej. 

Jedynym starym akcentem był zre-

nowowany obraz w pięknej złoco-

nej ramie, znaleziony przeze mnie 

w wieży budynku rektoratu. 

Obraz ten konserwator dzieł 

sztuki Jolanta Skrzynecka opisa-

ła: „Pejzaż górski nad rzeką” ob-

raz olejny na płótnie, o wymiarach 

130 cm × 80 cm, z XIX w., sygno-

wany (sygnatura ukryta częściowo 

pod ramą), rama gipsowa, bogato 

rzeźbiona i złocona o wymiarach 

172 cm × 122 cm × 20 cm. 

Kiedy objąłem funkcję rektora 

i uporaliśmy się z naprawą dachu, 

następną decyzją gospodarczą była 

sprawa Sali Senatu. Po pierwsze na-

leżało ją powiększyć o sąsiedni po-

kój, wyburzając ścianę. I tu zaczęły 

się problemy. Powołano ekspertów, 

którzy ocenili, że nie jest to możliwe, 

ponieważ „naruszy się konstrukcję 

nośną budynku”. Nie dowierzając 

administracji, poprosiłem mego 

przyjaciela, prof. Jana Kmitę, ówcze-

snego rektora Politechniki Wrocław-

skiej, o nowych ekspertów. Decyzja 

była korzystna i pod ich nadzorem 

ściana została wyburzona. 

Rozpoczęliśmy remont i urządza-

nie nowej, dwa razy większej, Sali 

Senatu. Naprawa ubytków w podło-

dze, cyklinowanie, specjalny lakier... 

likwidacja uszkodzeń związanych 

z burzeniem ściany. Zaproponowa-

łem, by ściany pokryć tapetą przy-

pominającą drobny tynk, bo takie 

ściany widziałem w rektoracie Aka-

demii Medycznej w Dreźnie. Tapeta Znaleziony przeze mnie w wieży rektoratu XIX w. obraz w pięknej złoconej ramie

Orzeł z Sali Senatu 

z „dorobioną„ koroną
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pod nazwą „raufaza” była szokiem 

dla naszych wykonawców i można 

ją było kupić tylko w Pewexie. Ale 

i te opory zostały pokonane. A te-

raz umeblowanie, najważniejszy stół 

na około 30 osób. Modny był w tym 

czasie „okrągły stół”. Niestety, na-

sza nowa sala była podłużna, wobec 

czego zamówiliśmy u rzemieślników 

w Twardogórze stół w kształcie wy-

dłużonej elipsy. I taki też stół stanął 

w nowej Sali Senatu. 

W salach senatu wyższych uczel-

ni uniwersyteckich zazwyczaj wi-

szą portrety byłych rektorów, czego 

w naszej dotychczasowej sali nie 

było. Zadanie to zleciliśmy plastycz-

ce mgr Bożenie Kozińskiej-Piech, 

która namalowała portrety pierw-

szych dziesięciu rektorów. Kolejno 

byli to: prof. dr hab. Zygmunt Albert 

(1950–1954), anatomia patologicz-

na, Wydział Lekarski; prof. dr hab. 

Antoni Falkiewicz (1954–1957), in-

terna, Wydział Lekarski; prof. dr hab. 

Bogusław Bobrański (1957–1962) 

chemia farmaceutyczna, Wydział 

Farmaceutyczny; prof. dr hab. Alek-

sander Kleczeński (1962–1965) in-

terna, Wydział Lekarski; prof. dr hab. 

Tadeusz Baranowski (1965–1968) 

biochemia, Wydział Lekarski; prof. 

dr Leonard Kuczyński (1968–1972) 

chemia środków leczniczych, Wy-

dział Farmaceutyczny; prof. dr hab. 

Stanisław Iwankiewicz (1972– 1975, 

1975–1978) otolaryngologia, Wy-

dział Lekarski; prof. dr hab. Eu-

geniusz Rogalski (1978–1981) to-

rakochirurgia, Wydział Lekarski; 

prof. dr hab. Marian Wilimowski 

(1981–1984, 1984–1987) farmakolo-

gia, Wydział Lekarski; prof. dr hab. 

Bogdan Łazarkiewicz (1987–1990) 

chirurgia, Wydział Lekarski. Nie-

stety sześć obrazów mogło powstać 

tylko na podstawie zdjęć fotogra-

fi cznych, następne cztery były już 

malowane „na żywo”. Ja byłem w ko-

lejności dziesiątym rektorem i mój 

portret został powieszony dopiero 

po skończeniu kadencji. 

Po żyrandol i kinkiety typu „księ-

stwo warszawskie” jeździł do Kra-

kowa dyrektor Marek Donimirski, 

ponieważ tylko tam można było do-

konać tych zakupów. 

Portrety pierwszych dziesięciu rektorów Akademii Medycznej we Wrocławiu. 

Z góry od lewej: prof. Z. Albert, prof. A. Falkiewicz, prof. B. Bobrański, prof. A. Kleczeński, prof. T. Baranowski, 

prof. L. Kuczyński, prof. S. Iwankiewicz, prof. E. Rogalski, prof. M. Wilimowski, prof. B. Łazarkiewicz

Nowa Sala Senatu. Widok od strony gabinetu rektora 
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Materiał na zasłony i fi ranki zo-

stał kupiony w Kaliszu – załatwiała 

to sekretarka mgr Jadwiga Dwu-

rzyńska. Pragnę poinformować, że 

pieniądze na zakupy pochodziły od 

sponsorów – zakładów przemysło-

wych, które współpracowały z kli-

nikami naszej uczelni. 

W sprawie starych mebli do Sali 

Senatu wiedziałem, że takich było 

wiele w różnych zakładach i klini-

kach, często w gabinetach kierow-

ników. Poleciłem sprawdzić i wy-

konać zdjęcia fotografi czne. W ten 

sposób zdobyliśmy fotel z Wydzia-

łu Farmacji dla przewodniczącego 

Senatu oraz meble z Zakładu Mi-

krobiologii po profesorze Ludwiku 

Hirszfeldzie. Zameldowano mi, że 

w Klinice Nefrologii w gabinecie 

profesora Zenona Szewczyka jest 

stara serwantka. Uprzedziłem mo-

jego prorektora, że dyrektor admi-

nistracyjny zabierze mu tą serwant-

kę, a on „ma narzekać na mnie”. Ja 

zaś będę miał argument, że nawet 

prorektorowi „wziąłem” stary mebel 

do Sali Senatu. W krótkim czasie 

przybyła do rektoratu prof. Kryspi-

na Grzybek-Hryncewicz, kierownik 

Zakładu Mikrobiologii z protestem, 

podpisanym przez kilkudziesięciu 

pracowników, by oddać meble, bo 

tam będzie Izba Pamięci Profesora 

Ludwika Hirszfelda. Wyjaśniłem, że 

nikomu mebli nie zabrałem, a tylko 

przeniosłem do Sali Senatu, by je 

przechować, a może i uratować. Nie 

jest tajemnicą, że co roku „znikały” 

piękne starocie z różnych budynków 

naszej Uczelni, przeważnie w czasie 

remontów, na przykład piękny, sta-

ry fotel z klinik stomatologicznych 

przy ulicy Cieszyńskiego, którego 

w pierwszych latach po wojnie uży-

wał profesor Tadeusz Owiński. 

Sala Senatu stawała się coraz 

piękniejsza, a było to szczególnie 

ważnie, ponieważ uczelnia przygo-

towywała się do uroczystości jubile-

uszowych 40-lecia, przypadających 

w 1990 r. W sprawie mebli po pro-

fesorze Hirszfeldzie miałem jeszcze 

kilka protestów, w tym dyrektora 

Instytutu Immunologii z ul. Czer-

skiej i wreszcie telefon od ministra 

kultury prof. Aleksandra Krawczu-

ka: „Panie rektorze, proszę zwrócić 

meble do Zakładu Mikrobiologii, 

bo tam jest Izba Pamięci Profesora 

Ludwika Hirszfelda”. Oświadczy-

łem, że na razie nie ma żadnej izby 

pamięci, a meble tam użytkowa-

ne ulegają zniszczeniu. „Nie odda 

pan?” „Nie oddam. Oddam, gdy 

powstanie tam Izba Pamięci Pro-

fesora Ludwika Hirszfelda”. Na tym 

skończyła się nasza rozmowa i do 

końca mojej kadencji do tematu nie 

wracano. Kiedy w grudniu 1990 r. 

przekazałem łańcuch rektora mo-

jemu następcy prof. Zbigniewowi 

Nowa Sala Senatu z portretami rektorów naszej Uczelni

Knapikowi (moją kadencję Minister 

Zdrowia przedłużył o 3 miesiące), 

w ciągu kilku dni meble opuściły 

Salę Senatu i wróciły do Zakładu 

Mikrobiologii... O ile mi wiadomo 

Izba Pamieci Profesora Ludwika 

Hirszfelda nie powstała do dzisiaj. 

Ciekawa jest również historia 

starej serwantki, którą zabrałem 

profesorowi Zenonowi Szewczy-

kowi. Przez wiele lat stała w rek-

toracie, a eksponowano w niej 

medale Uczelni. Przed rokiem za-

uważyłem, że serwantka zniknęła… 

I oto 28 listopada 2013 r. w czasie 

otwarcia wystawy „Kultura medycz-

na islamu” w Domu Śląskiego Ap-

tekarza przy ul. Kurzy Targ 4 nagle 

zobaczyłem zaginioną serwantkę. 

Bardzo się ucieszyłem, że znalazła 

równie godne miejsce w pięknie 

odbudowanej staromiejskiej kamie-

niczce, w której w XIII w. działała 

pierwsza apteka we Wrocławiu. Dom 

Śląskiego Aptekarza wraz z muzeum 

farmacji jest obecnie placówką na-

ukowo-dydaktyczną Wydziału Far-

macji Uniwersytetu Medycznego im. 

Piastów Śląskich we Wrocławiu.

(fot. P. Golusik i M. Kolęda)

„Słynna” serwantka na wystawie

w Domu Śląskiego Aptekarza
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