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Kończący się 2015 rok był okresem 

kilku pięknych jubileuszów doktora 

honoris causa Akademii Medycznej 

im Piastów Śląskich we Wrocławiu, 

Jego Eminencji arcybiskupa Henryka 

kardynała Gulbinowicza metropolity 

wrocławskiego w latach 1976–2004.

17 października br. JE Henryk kar-

dynał Gulbinowicz skończył 92 lata. 

18 czerwca br. minęło 65 lat, kiedy 

otrzymał święcenia kapłańskie (1950).

4 lutego br. minęło 45 lat od wy-

święcenia na biskupa (1970).

15 grudnia br. minęło 40 lat od 

mianowania przez papieża Pawła VI 

arcybiskupem metropolitą wrocław-

skim (1975).

W bieżącym roku mija 30 lat, kiedy 

to z rąk Ojca św. Jana Pawła II otrzy-

mał najwyższą w Kościele godność 

– kardynała (1985).

Jubileusze Jego Eminencji Henryka kardynała Gulbinowicza, 

doktora honoris causa naszej Uczelni

Moja Akademia
cz. 42

Bogdan Łazarkiewicz

W bibliotece II Kliniki Chirurgii AM we Wrocławiu. Od lewej: ks. Edward Janiak (obecnie 

biskup Diecezji Kaliskiej), prof. B. Łazarkiewicz i kardynał H. Gulbinowicz (fot. E. Szota)

JE kardynał H. Gulbinowicz otrzymuje dyplom doktora honoris causa Akademii 

Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 17 XI 2009 r. (fot. P. Golusik)
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Pierwsze spotkanie w sprawie wizyty Ojca św. we Wrocławiu w styczniu 1983 r. 

(fot. E. Tomczak)

I wreszcie 17 listopada 2015 r. mi-

nęło 6 lat, od kiedy Senat Akademii 

Medycznej im. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu nadał Jego Eminencji 

Henrykowi kardynałowi Gulbinowi-

czowi najwyższą godność akademicką 

– doktora honoris causa.

W okresie 48 lat (1961–2009) na-

sza Uczelnia nadała tą najwyższą 

godność uniwersytecką 82 wybitnym 

osobistościom, uczonym, szczegól-

nie zasłużonym dla życia naukowe-

go, kulturalnego lub społecznego. 

W grupie tej było 42 Polaków i 40 

uczonych z zagranicy. Najwięcej, bo 

18, było Niemców,  po trzech Au-

striaków, Francuzów i Włochów, po 

dwóch Anglików, Holendrów, Szwaj-

carów i Amerykanów (USA) oraz 

jeden Duńczyk, Fin, Japończyk, Ro-

sjanin i Szwed. W grupie 82 uhono-

rowanych, zarówno uczonych z kra-

ju, jak i z zagranicy, był tylko jeden 

duchowny, a mianowicie nasz kardy-

nał, ks. arcybiskup Henryk Gulbino-

wicz, były metropolita wrocławski. 

Przybył do Wrocławia z Kresów 

Wschodnich, z Białegostoku, na Kresy 

Zachodnie i przewodził archidiecezji 

wrocławskiej do 2004 r. Dość szybko 

znalazł wspólny język z mieszkańca-

mi Dolnego Śląska, wśród których 

byli również Kresowiacy ze wscho-

du. Kardynał okazał się być nie tylko 

wspaniałym duszpasterzem, ale rów-

nież gospodarzem wielkiej archidie-

cezji z ponad 3-milionową ludnością. 

Potrafi ł również nawiązywać dobre 

kontakty z władzami miasta i wo-

jewództwa. Wrażliwy na cierpienie 

i biedę ludzką, nigdy nie odmawiał 

pomocy, co było szczególnie ważne 

w okresie stanu wojennego. Bohater-

stwem trzeba nazwać ryzyko ukrycia 

80 milionów złotych przywiezionych 

przez Józefa Piniora, skarbnika „So-

lidarności” z banku kilka dni przed 

ogłoszeniem stanu wojennego. 

Z kardynałem Henrykiem Gulbino-

wiczem miałem możność spotykania 

się wiele razy jako rektor, prorektor 

czy kierownik Kliniki Chirurgicznej. 

Razem pracowaliśmy w Komitecie 

przygotowującym wizytę Ojca św. 

Jana Pawła II we Wrocławiu w czerw-

cu 1983, gdzie ja byłem odpowiedzial-

ny za zabezpieczenie medyczne. 
Podziękowanie wojewody za pomoc w sprawnym przebiegu wizyty Jana Pawła II 

we Wrocławiu

Jan Paweł II we Wrocławiu, 21 czerwca 1983 r.
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Spotkanie opłatkowe w 1996 r. 

(z lewej: prof. Bogdan Łazarkiewicz 

i dr Barbara Kuniewska)

JE kardynał H. Gulbinowicz i prof. B. Łazarkiewicz 

wśród chorych II Kliniki Chirurgii AM we Wrocławiu

Nie sposób już dzisiaj wymienić licz-

by wizyt kardynała Henryka Gulbino-

wicza w naszych klinikach i zakładach, 

gdzie demonstrowaliśmy najnowszą 

aparaturę zakupioną na Zachodzie za 

dewizy, w czym partycypowała Ku-

ria lub sponsorzy „wyszukani” przez 

kardynała (sztuczna nerka, apara-

tura do krążenia pozaustrojowego, 

wyposażenie Kliniki Okulistycznej 

w najnowocześniejszą aparaturę itd.). 

Były też spotkania opłatkowe, kon-

certy organowe w archikatedrze czy 

wreszcie pierwsza i jedyna w Polsce 

„kaplica chirurgów”. W czasie 64. 

Kongresu Towarzystwa Chirurgów 

Polskich w 2009 r. staraniem prof. 

Wojciecha Witkiewicza, za pełną 

aprobatą Jego Eminencji kardynała 

Gulbinowicza i Jego Ekscelencji księ-

dza arcybiskupa Mariana Gołębiew-

skiego metropolity wrocławskiego, 

w kaplicy archikatedry wrocławskiej 

została wmurowana tablica upamięt-

niająca 120. rocznicę założenia przez 

prof. Ludwika Rydygiera Towarzy-

stwa Chirurgów Polskich. 

Na zakończenie pozwolę sobie za-

cytować słowa profesora Ignacego 

Deca, biskupa Diecezji Świdnickiej, 

byłego Rektora Papieskiego Wydzia-

łu Teologicznego: „Kardynał nigdy 

nie walczył z człowiekiem, ale za-

wsze walczył o człowieka”.

Ramy niniejszego artykułu nie prze-

widują i ja nie czuję się upoważniony 

do oceny bogatego dorobku naukowe-

go „naszego doktora honoris causa”, 

który obejmuje ponad 300 publika-

cji z zakresu etyki, teologii moralnej, 

ekumenizmu i prac historycznych. 
(fot. z archiwum autora)

JE kardynał Henryk Gulbinowicz, prof. Bogdan Łazarkiewicz 

i prof. Hanna Niżankowska w Klinice Okulistycznej 

AM we Wrocławiu (fot. E. Szota)

JE kardynał Henryk Gulbinowicz, prof. Bogdan Łazarkiewicz 

prof. Tadeusz Bross i prof. Zenon Szewczyk w II Klinice Chirurgii 

– podziękowanie za pomoc przy zakupie aparatury (fot. E. Szota)

Uroczyste otwarcie Pracowni Tomografi i Komputerowej 

w PSK nr 1 we Wrocławiu (fot. P. Golusik) 

Kaplica Chirurgów 

w katedrze wrocławskiej
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