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Katedra i Klinika Hematologii Pedia-

trycznej powstała w 1981 r. na bazie 

oddziału hematologii dziecięcej, któ-

rym już wtedy kierowała doc. Janina 

Bogusławska-Jaworska. Oddział ten 

funkcjonował w ramach klinik pedia-

trycznych przy ul. Wrońskiego (kier. 

prof. Tadeusz Nowakowski). Dr Janina 

Bogusławska-Jaworska już w latach 60. 

XX w. prowadziła badania nad bioche-

mią krwinek, a w późniejszym okre-

sie kierowała Samodzielną Pracownią 

Analiz Klinicznych (w 1967 r. odbyła 

specjalistyczne szkolenie we Francji). 

Od 1989 r. nazwa katedry i kliniki kie-

rowanej nadal przez prof. Janinę Bo-

gusławską-Jaworską brzmiała: Katedra 

i Klinika Hematologii i Chorób Roz-

rostowych Dzieci. Chciałbym w tym 

miejscu przypomnieć, że powstała 

Początki hematologii pediatrycznej we Wrocławiu 

Moja Akademia
cz. 35

Bogdan Łazarkiewicz

w 1981 r. Katedra i Klinika Hemato-

logii Pediatrycznej w naszej Uczelni 

była drugą w kraju, a w tej klinice jedną 

z pierwszych adiunktów była już wte-

dy obecna kierownik Katedry i Kliniki 

Transplantacji Szpiku, Onkologii i He-

matologii Dziecięcej prof. dr hab. Ali-

cja Chybicka. 

Złe warunki lokalowe Kliniki, wielo-

osobowe sale chorych, kiepskie sani-

tariaty, mała liczba łóżek klinicznych 

(30), brak możliwości tworzenia nowo-

czesnych pracowni badawczo-nauko-

wych i coraz większe zapotrzebowanie 

na tego typu usługi lecznicze wymusiły 

podjęcie decyzji o nowej, 60-łóżkowej 

klinice. Prace rozpoczęto w 1984 r., 

a polegały one na odbudowie i kapi-

talnym remoncie zniszczonych po-

mieszczeń po byłej Klinice Neurologii 

i Psychiatrii, pięciokondygnacyjnego 

budynku przy ulicy Bujwida 44. Wcze-

Otwarcie Katedry i Kliniki Hematologii i Chorób Rozrostowych Dzieci w budynku 

przy ul. Bujwida 44. W pierwszym rzędzie od lewej idą: prorektor ds. klinicznych 

prof. Marian Wawrzkiewicz, kierownik Kliniki prof. Janina Bogusławska-Jaworska, 

minister zdrowia i opieki społecznej prof. Izabela Płaneta-Małecka, rektor AM 

prof. Bogdan Łazarkiewicz, kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej 

prof. Krystyna Orzechowska-Juz wenko (z lewej na chodniku przystanął dziekan 

Wydziału Lekarskiego prof. Jerzy Brzeziński)

Przed wejściem do budynku Kliniki; od prawej: prof. Krystyna Orzechowska-Juz wenko, 

doc. dr hab. Zdzisław Jaworski , prof. Bogdan Łazarkiewicz, prof. Izabela Płaneta-Ma-

łecka, prof. Janina Bogusławska-Jaworska (tyłem), mgr Janusz Owczarek
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Społeczno-Patronackiego, darczyń-

cy i budowlańcy, pracownicy naszej 

Uczelni i oczywiście hematolodzy na 

czele z prof. Janiną Bogusławską-Ja-

worską. Nowa klinika miała 61 łóżek 

w 1–3-osobowych salkach z własnymi 

sanitariatami, oddział dziennego po-

bytu chorych, dziecięcy oddział inten-

sywnej opieki medycznej, przychodnie 

konsultacyjne, pracownie badań na-

ukowo-klinicznych oraz sale dydak-

tyczne. Nowy budynek pozwalał na 

zorganizowanie nowoczesnej diagno-

styki i chemioterapii nowotworów he-

matologicznych. Powstały również sale 

hotelowe dla matek. Wszystkim, którzy 

przyczynili się do powstania nowej kli-

niki podziękowaliśmy. Wręczono me-

dale i honorowe odznaki Uczelni oraz 

odznaki „Zasłużony dla Województwa 

Wrocławskiego i Miasta Wrocławia”.

Minister zdrowia, prof. Izabela Pła-

neta-Małecka tak zakończyła swoje 

wystąpienie: „Cieszę się, że mogę być 

we Wrocławiu z tej właśnie okazji 

– oddania nowej placówki leczniczej. 

O tym, jak ważna jest dzisiaj hema-

tologia, nie muszę nikogo przekony-

wać, wystarczy przecież powiedzieć, 

że krew jest obrazem stanu zdrowia. 

Wrocławska hematologia dziecięca, 

która mimo dotychczasowych trud-

nych warunków pracy, uzyskiwała tak 

dobre wyniki leczenia, ma teraz więk-

sze szanse na ich pomnażanie”.

Pisząc ten artykuł o początkach 

hematologii pediatrycznej we Wro-

cławiu, w obliczu otwarcia nowej 

76-łóżkowej kliniki „Przylądek Na-

dziei” (przy ul. Borowskiej) Katedry 

Transplantacji Szpiku, Onkologii i He-

matologii Dziecięcej, chciałem przy-

pomnieć, że od przeniesienia kliniki 

z ul. Wrońskiego do budynku przy 

ul. Bujwida minęło już ćwierć wieku. 

Nie miałem też zamiaru ani kompe-

tencji do przedstawiania światowych 

osiągnięć Katedry i Kliniki, kierowa-

nej przez prof. dr hab. Alicję Chybicką, 

gdzie w ciagu roku wykonuje się więcej 

niz połowę wszystkich przeszczepów 

szpiku kostnego u dzieci w Polsce. 

Wolno mi tylko złożyć najserdeczniej-

sze gratulacje i podziękowania. 

W przekazanym przez ZRB budyn-

ku przy ul.  Bujwida znalazło się rów-

nież miejsce dla Katedry i Zakładu 

Farmakologii Klinicznej, kierowanej 

przez prof. Krystynę Orzechowską-

-Juzwenko. 

W czasie spotkania władz Uczelni 

z panią minister zdrowia poruszyłem 

temat zmiany nazwy „Akademii” na 

„Uniwersytet”, przypominając list, 

który w tej sprawie wysłałem 13 lute-

go 1989 r. „Sprawa będzie dyskutowa-

na w Ministerstwie” – odpowiedziała 

prof. Izabela Płaneta-Małecka.
(Zdjęcia pochodzą z archiwum au-

tora, a wykonała je Ewa Szota)

śniej na wniosek prof. Ryszarda Badu-

ry, przewodniczącego Wojewódzkiej 

Rady Narodowej, powołano Społecz-

no-Patronacki Komitet Budowy Klini-

ki na czele z mgr. Michałem Matkow-

skim – dyrektorem Wrocławskiego 

Przedsiębiorstwa Budownictwa Prze-

mysłowego nr 1. Do Komitetu weszło 

13 dyrektorów zakładów przemysło-

wych i spółdzielczych, w tym Pracowni 

Konserwacji Zabytków, co było bardzo 

ważne, ponieważ klinikę budowano na 

bazie ruin XIX-wiecznej kliniki neuro-

logicznej. Były to czasy, kiedy nie tyl-

ko brakowało pieniędzy na budowę, 

ale również tzw. mocy przerobowych 

i materiałów budowlanych, których się 

nie kupowało, a „zdobywało”. Gene-

ralne wykonawstwo powierzono Za-

kładowi Remontowo-Budowlanemu 

Akademii Medycznej, którym kiero-

wał mgr Stanisław Augustyn. Budowa 

kliniki, jak na tamte czasy i warunki, 

trwała krótko, bo tylko 5 lat. 

Trzeciego kwietnia 1989 r. odbyło się 

uroczyste oddanie do użytku po od-

budowie i modernizacji budynku dla 

Katedry i Kliniki Hematologii i Cho-

rób Rozrostowych Dzieci przy ulicy 

Bujwida 44. W uroczystości wzięli 

udział prof. Izabela Płaneta-Małecka 

– minister zdrowia i opieki społecz-

nej, prof. Ryszard Badura – przewod-

niczący WRN, mgr Janusz Owczarek 

– wojewoda wrocławski, mgr Zdzisław 

Balicki – I sekretarz Komitetu Woje-

wódzkiego Polskiej Zjednoczonej Par-

tii Robotniczej, członkowie Komitetu 

Zaproszenie na uroczyste otwarcie Katedry i Kliniki Hematologii 

i Chorób Rozrostowych Dzieci w budynku przy ul. Bujwida 44 

Rektor AM prof. Bogdan Łazarkiewicz wręcza nominacjię na kierownika kliniki 

prof. Janinie Bogusławskiej-Jaworskiej (w drugim rzędzie od lewej: 

prof. Józef Małołepszy, prof. Tadeusz Orłowski, prof. Józef Szymczak)
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