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Jubileusz Uczelni odbył się 14 maja 

1990 r. w ostatnim, trzecim roku ka-

dencji władz rektorskich, przedłużo-

nej o trzy miesiące do 30 listopada 

1990 r. Rok wcześniej Senat Aka-

demii Medycznej powołał Komitet 

Organizacyjny 40-Lecia Akademii 

Medycznej. Osobiście zwróciłem 

się na piśmie do wszystkich pracow-

ników Uczelni z prośbą czynnego 

włączenia się do obchodów jubile-

uszu, zalecając organizację spotkań 

w klinikach i zakładach podsumo-

wujących dokonania w minionym 

40-leciu. Działające na bazie naszej 

Uczelni specjalistyczne towarzystwa 

naukowe w czasie posiedzeń powin-

ny nawiązywać do historii nauczania 

w Polskim Wrocławiu, a na progra-

mach umieszczać hasło „40 lat Aka-

demii Medycznej we Wrocławiu”. 

40-lecie Akademii Medycznej i 45-lecie 
nauczania medycyny w wyzwolonym Wrocławiu

Moja Akademia
cz. 36

Bogdan Łazarkiewicz

Chcieliśmy, by cała Uczelnia bra-

ła udział i przeżywała nasz wspólny 

jubileusz. Na posiedzeniu Senatu 

ustaliliśmy szczegółowy program 

uroczystości, upoważniając Komi-

tet Organizacyjny do działań zwią-

zanych z organizacją uroczystości 

i przygotowaniem warunków do 

realizacji programu. Na przewodni-

czącego Komitetu Organizacyjne-

go wyznaczyłem profesora Zenona 

Szewczyka, prorektora ds. nauki. 

Program uroczystości 

jubileuszowych:

godz. 9.00 – odsłonięcie tablicy pa-

miątkowej pomordowanych profe-

sorów lwowskich Wydziału Lekar-

skiego – gmach Rektoratu

godz. 9.30 – uroczysty apel pod po-

mnikiem rozstrzelanych profeso-

rów lwowskich „Nasz los przestro-

gą” – plac Grunwaldzki

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci pomordowanych profesorów lwowskich 

Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu im. Jana Kazimierza w budynku Rektoratu

Prof. Eberhard Sonnabend z Uniwersytetu Ludwika Maxymiliana w Monachium 

doktor honoris causa Akademii Medycznej we Wrocławiu wraz z małżonką 

w rozmowie z prof. Antoniną Harłozińską-Szmyrką 
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tedrach pracowało 8 profesorów 

zwyczajnych, 15 profesorów nad-

zwyczajnych, 16 zastępców profesora 

i 8 docentów. Na Uczelni studiowało 

około 2500 studentów. Po 40 latach, 

w jubileuszowym roku (1990) mieli-

śmy 76 katedr, w których pracowało 

13 profesorów zwyczajnych, 72 pro-

fesorów nadzwyczajnych i 70 docen-

tów. Studiowało 3500 studentów. 

Bardzo zależało mi na tym, by 

moja Uczelnia nie tylko zdała egza-

min z organizacji uroczystości jubi-

leuszowych, ale również zaprezento-

wała się jak najlepiej. 

Planowałem:

• wyeksponować dorobek naukowo-

-dydaktyczny (wydawnictwa, wy-

stawy),

• zakończyć modernizację nowej 

Sali Senatu łącznie z jej wyposa-

żeniem (meble, portrety rektorów) 

– w styczniu 1990 r. nowa Sala Se-

natu była gotowa i wyposażona,

• nadać imię naszej Uczelni (23 li-

stopada 1989 r. uchwałą Sejmu RP 

Akademia Medyczna we Wrocła-

wiu otrzymała imię „Piastów Ślą-

skich”),

• zakończyć remont i modernizację 

Kliniki Hematologii i Chorób Roz-

rostowych Dzieci przy ul. Bujwi-

da – 3 kwietnia 1989 r. oddano do 

użytku.

W uroczystości wzięło udział kil-

kuset uczestników, w tym przed-

stawiciele Ministerstwa Zdrowia 

na czele z wiceministrem prof. dr 

Andrzejem Wojtczakiem, rektorzy 

wszystkich akademii medycznych 

w Polsce z przewodniczącym kole-

gium rektorów prof. Zbigniewem Pu-

chalskim, rektorzy wyższych uczelni 

Wrocławia z rektorem Uniwersyte-

tu Wrocławskiego prof. Mieczysła-

wem Klimowiczem i Politechniki 

Wrocławskiej prof. Janem Kmitą, 

godz. 11.00 – uroczyste posiedzenie 

Senatu i Rad Wydziałów Akademii 

Medycznej im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu – Aula Leopoldina

• nadanie doktoratów honoris cau-

sa prof. Antoniemu Arońskiemu, 

prof. Franciszkowi Kokotowi 

i prof. Bolesławowi Popielskiemu

• odnowienie dyplomu lekarskiego 

po 50 latach dr. med. Wiktorowi 

Dziulikowskiemu

• wręczenie medali i odznaczeń

• Gaude Mater Polonia

godz. 14.30 – składanie adresów gra-

tulacyjnych – Sala Senatu AM

godz. 15.00 – spotkanie rektorów 

akademii medycznych z Ministrem 

Zdrowia i Przewodniczącym Kole-

gium Rektorów AM w Polsce

godz. 16.00 – otwarcie wystawy prac 

naukowych i ekslibrisów medycz-

nych – Biblioteka Główna AM

Akademia Medyczna (początkowo 

„Lekarska”) we Wrocławiu powstała 

1 stycznia 1950 r. na bazie Wydzia-

łu Lekarskiego i Wydziału Farmacji 

Uniwersytetu Wrocławskiego (roz-

porządzenie Rady Ministrów z dnia 

24 października 1949 r.). Pierwszym 

rektorem został profesor Zygmunt 

Albert, a dziekanami byli prof. An-

toni Falkiewicz – Wydział Lekarski 

i prof. Bogusław Bobrański – Wy-

dział Farmacji. W trzydziestu ka-

Pochód pod Pomnik Pomordowanych Profesorów Lwowskich „Nasz los przestrogą”   

umiejscowiony na Skwerze prof. Kazimierza Idaszewskiego przy Pl. Grunwaldzkim. 

W środku (już bez marynarki) Władysław Frasyniuk 

Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Pomordowanych Profesorów Lwowskich przez 

Wiceministra Zdrowia i Opieki Społecznej prof. dr hab. Andrzeja Wojtczaka 

i rektora AM prof. dr hab. Bogdana Łazarkiewicza . W imieniu rodzin 

pomordowanych przemawia doc. dr hab. Tomasz Cieszyński
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władze administracyjno-polityczne 

Wrocławia z prezydentem Stefanem 

Skąpskim, szefem „Solidarności” 

Władysławem Frasyniukiem, prze-

wodniczącym Komitetu Obywa-

telskiego Rafałem Dutkiewiczem, 

wojewodowie pięciu województw 

(wrocławskiego, legnickiego, wał-

brzyskiego, jeleniogórskiego i opol-

skiego), przedstawiciele Wojskowe-

go Garnizonu Wrocławskiego z gen. 

Tadeuszem Wileckim i gen. Janu-

szem Ornatowskim oraz komendant 

Wojskowej Akademii Medycznej 

gen. prof. Władysław Tkaczewski, 

przedstawiciele duchowieństwa 

z ks. kardynałem Henrykiem Gulbi-

nowiczem i ks. prof. Janem Kruciną, 

zagraniczni goście reprezentujący 

uczelnie medyczne w Pradze – prof. 

Frantisek Rehak, w Hradec Kralove 

– doc. Teodozy Suchy, w Dreźnie 

– prof. Hans Georg Knoch i w Bo-

chum – prof. Waldemar Kozuschek. 

Uniwersytet Ludwika Maxymiliana 

w Monachium reprezentował prof. 

Eberhard Sonnabend. Polską Aka-

demię Nauk reprezentowali prof. 

Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska, 

i prof. Kornel Gibiński, Konsul Gene-

ralny NRD Udo Kusch i dyrektorzy 

wrocławskich szpitali oraz przed-

stawiciele dyrekcji kilkudziesięciu 

zakładów przemysłowych Dolnego 

Śląska. No i oczywiście pracownicy 

naszej Uczelni i studenci.

Uroczystości jubileuszowe poprze-

dziło wieczorne spotkanie w Ratuszu 

z władzami Wrocławia – medale, 

odznaczenia i poczęstunek. Główny 

dzień obchodów rozpoczął się przy 

pięknej pogodzie. Od wczesnych 

godzin rannych zaczęli się zbierać 

goście, część w Rektoracie, niektó-

rzy na zewnątrz. Wśród wizytowo 

ubranych – togi rektorów różnych 

uczelni, generałowie w galowych 

mundurach, studenci w czapkach 

akademickich… Piękny widok. 

Do odsłonięcia tablicy pomor-

dowanych profesorów lwowskich 

zaprosiłem Wiceministra Zdrowia 

i Opieki Społecznej prof. Andrzeja 

Wojtczaka, księdza prof. Jana Kruci-

nę (poświęcenie) i przewodniczącego 

„Solidarności” Władysława Frasyniu-

ka. I tu konsternacja – brak mary-

narki. Błyskawicznie rozejrzałem się 

wokół i zobaczyłem, że podobnej po-

stury był docent Andrzej Steciwko. 

„Panie docencie, niech pan pożyczy 

na chwilę marynarkę dla Pana Wła-

dysława”. Wszystko odbyło się godnie 

i z honorem. Formujący się pochód 

na czele ze sztandarem Uczelni przy 

dźwiękach fanfar z balkonu Rekto-

ratu wyruszył na plac Grunwaldzki 

pod pomnik „Nasz los przestrogą”. 

Tam przy salwach honorowych kom-

panii reprezentacyjnej Garnizonu 

Wrocławskiego złożyliśmy kwiaty 

i po moim wystąpieniu zabrał głos 

w imieniu rodzin pomordowanych 

doc. Tomasz Cieszyński. Następ-

nie autokarami udaliśmy się do Auli 

Leopoldina Uniwersytetu Wrocław-

skiego, gdzie odbyło się otwarte, 

uroczyste posiedzenie Senatu i Rad 

Wydziałów Akademii Medycznej im. 

Piastów Śląskich, poświęcone historii 

40-lecia naszej Uczelni. Pięknym ak-

centem uroczystości była akademicka 

ceremonia nadania doktoratów ho-

noris causa profesorom Antoniemu 

Arońskiemu (AM we Wrocławiu), 

Franciszkowi Kokotowi (AM w Kato-

wicach) i Bolesławowi Popielskiemu 

(AM we Wrocławiu) oraz odnowie-

nie dyplomu lekarskiego po 50 latach 

dr. med. Wiktora Dziulikowskiego. 

„Kapela Lwowska” wita gości przybyłych do Ratusza

Dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Tadeusz Wilecki 

z rąk rektora AM odbiera medal naszej Uczelni
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Były też medale i odznaczenia, a na 

zakończenie Gaude Mater Polonia. 

Następnie około godziny 14 spotka-

nie w nowej Sali Senatu, poczęstunek 

i składanie adresów gratulacyjnych. 

Po obiedzie w Bibliotece Głównej 

AM wspólnie z dyrektorem dr. Lesz-

kiem Bargiem dokonaliśmy otwarcia 

wystawy wydawnictw prac nauko-

wych i okolicznościowych naszej 

Uczelni oraz ekspozycji ekslibrisów 

medycznych. Rektorzy akademii me-

dycznych spotkali się z Ministrem 

Zdrowia i złożyli na moje ręce gra-

tulacje dla władz Uczelni i Komitetu 

W Sali Senatu AM od lewej: mgr inż. Paweł Golusik, prof. Kornel Gibiński, 

prof. Marian Wilimowski, prof. Bogdan Łazarkiewicz, prof. Zdzisław Zagrobelny, 

prof. Tadeusz Cichocki, prof. Zenon Szewczyk, prof. gen. bryg. Władysław Tkaczewski, 

prof. Zbigniew Rudkowski, prof. Bogdan Pruszyński

Spotkanie w ratuszu od lewej prof. Bogdan Łazarkiewicz, dr Ryszard Maj, 

mgr inż. Krzysztof Wojtyłło, dr Władysław Sidorowicz, dr Rafał Dutkiewicz 

Organizacyjnego oraz podziękowa-

nie za wzorowe przygotowanie jubi-

leuszu 40-lecia Akademii Medycznej 

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Rektor Akademii Medycznej im. 

Mikołaja Kopernika prof. Tadeusz 

Cichocki przekazując medal wybity 

z okazji 600-lecia fakultetu medycz-

nego w Krakowie powiedział: „Niech 

ten medal, który odzwierciedla tra-

dycje jednej z najstarszych szkół 

medycznych Europy wyrazi nasze 

uznanie i życzenia dalszego rozwoju 

nauki i Uczelni” 

(fot. P. Golusik i E. Szota)

Z okazji jubileuszu wydano m.in. 

książkę „Doktorzy honoris causa 

Akademii Medycznej we Wrocła-

wiu 1950–1990” (pierwsze tego typu 

opracowanie w historii naszej Uczel-

ni), 2. tom albumu „Polski ex libris 

medyczny” oraz wybito pamiątkowy 

medal.

Z okazji jubileuszu wydano m.in.
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