
Gazeta Uczelniana   kwiecień 201618 

W październiku ubiegłego roku 

w Dolnośląskim Centrum Filmowym 

przy ul. J. Piłsudskiego 64 oglądną-

łem fi lm pt. Bogowie, reklamowany 

wcześniej przez środki masowego 

przekazu jako „prawdziwa historia 

o profesorze Relidze i pierwszym 

przeszczepie serca w Polsce, wyko-

nanym przez niego w Zabrzu”. 

Profesora Z. Religę zagrał znany 

z wielu fi lmów aktor Tomasz Kot. 

W mojej ocenie rewelacyjnie od-

tworzył postać profesora, jego syl-

wetkę, jego sposób poruszania się, 

jego gesty i, co na pewno nie było 

łatwe dla nielekarza, zachowanie się 

w sali operacyjnej i przeprowadza-

nie skomplikowanych zabiegów kar-

Moje kontakty z profesorem Zbigniewem Religą 
– pionierem transplantacji serca w Polsce

Moja Akademia
cz. 46

Bogdan Łazarkiewicz

diochirurgicznych. W fi lmie zostały 

pokazane plusy i minusy życia oso-

bistego bohatera, jego działalności 

chirurgicznej, wspaniałego organi-

zatora i lekarza. 

Wiadomo było, że prof. Z. Religa 

był namiętnym palaczem, nie stronił 

od kieliszka, może nieraz trochę za 

dużo. Nie oznacza to, że był alkoho-

likiem, i, jak twierdzi prof. Andrzej 

Bochenek, nigdy nie operował po al-

koholu. Jedna ze scen w tym fi lmie 

bardzo mi się nie podobała... 

Z profesorem Zbigniewem Religą 

spotykałem się wiele razy, a nawet 

zaprzyjaźniliśmy się. Po raz pierwszy 

w 1987 r., kiedy po śmierci profeso-

ra Anatola Kustrzyckiego obowiązki 

kierownika naszej kardiochirurgii 

powierzono dr. hab. Tadeuszowi 

Brossowi, a kuratorem kliniki wro-

cławskiej był profesor Zbigniew Re-

liga. Będąc konsultantem krajowym 

ds. kardiochirurgii, odwiedzał Wro-

cław wielokrotnie. Kolacja Wigilijna ZG TChP. Od lewej: P. Misiuna, Z. Religa, B. Łazarkiewicz

Posiedzenie redakcji Pol. Przeg. Chir. (grudzień 1998 r.) od prawej: NN, W. Noszczyk, 

B. Łazarkiewicz, Z.  Religa, A. Kołakowski, Z. Mackiewicz, M. Krauss, S. Zapalski, 

M. Szostek, NN, NN 

Kolacja Wigilijna ZG TChP w Warszawie w 1998 r. Od lewej: T. Tołłoczko, NN, 

B. Łazarkiewicz, Z. Religa, W. Noszczyk, NN
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Profesor Z. Religa pomagał w two-

rzeniu Oddziału Kardiochirurgii 

Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym przy ul. Kamień-

skiego we Wrocławiu. Objął nad 

tym oddziałem patronat, pomógł 

w zaopatrzeniu w aparaturę i wziął 

udział w pierwszych zabiegach ope-

racyjnych. W latach 1980–1990 spo-

tykaliśmy się z prof. Z. Religą co roku 

na kolacjach wigilijnych, organizo-

wanych przez Zarząd Główny TChP 

w Warszawie lub Krakowie. 

Poznaliśmy się bliżej w czasie 

wspólnej podróży do Japonii i dwuty-

godniowego pobytu w Tokio, miesz-

kając w tym samym hotelu. Byliśmy 

współorganizatorami II Sympozjum 

Japan-Poland Society for Exchange 

in Surgery (marzec 1992 r.). Chirur-

dzy japońscy pokryli koszta poby-

tu 17 profesorów chirurgii z Polski 

(K. Bielecki, M. Gawdziński, Z. Gru-

ca, M. Jesipowicz, K. Kobus, A. Ku-

łakowski, B. Łazarkiewicz, Z. Mac-

kiewicz, P. Misiuna, B. Mossakowski, 

W. Olszewski, T. Orłowski, Z. Pu-

chalski, Z. Religa, W. Rudowski, 

T. Tołłoczko i Z. Wajda). 

W grudniu 1967 r. prof. Christiaan 

Barnard w Kapsztadzie przeszcze-

pił serce – chory żył 18 dni. Mimo 

wszystko, był to moment przełomo-

wy w kardiochirurgii i w ciągu następ-

nych miesięcy wykonano na świecie 

kilkanaście przeszczepów serca (duża 

śmiertelność, krótkie przeżycia).
Kongres w Tokio w 1992 r. W hotelu od prawej: Z. Puchalski, B. Łazarkiewicz, 

Z. Religa, K. Bielecki z żoną

Kongres w Tokio w 1992 r. Podczas przerwy w obradach od prawej: Z. Puchalski, 

Z. Wajda, T. Orłowski, W. Rudowski, B. Łazarkiewicz

Kongres w Tokio w 1992 r. Od prawej: Z. Religa, K. Bielecki, B. Łazarkiewicz

Podziękowanie za aktywny udział 

w Sympozjum
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Dwa lata później, w 1969 r. prof. 

Jan Moll w Łodzi wykonał pierw-

szą w Polsce transplantację serca 

– śmierć nastąpiła na stole opera-

cyjnym. Kłopoty, z jakimi spotkał się 

prof. Jan Moll doprowadziły do jesz-

cze większych oporów przed tego 

typu zabiegami.

Prof. Z. Religa szkolił się w Stanach 

Zjednoczonych w wielu centrach 

chirurgii naczyniowej i w kardiochi-

rurgii u prof. Adriana Kantrowitza. 

W Polsce pracował w Szpitalu na 

Woli w Warszawie pod kierownic-

twem prof. Wacława Sitkowskiego, 

kardiochirurga, który na propozycję 

doc. Z. Religi o przeszczepie serca 

odpowiadał: „Zrobisz to, jak ja pój-

dę na emeryturę lub umrę”. Podob-

ną sytuację miał prof. Ch. Barnard 

ze swoim szefem, profesorem Va-

lem Schrierem. Dopiero, kiedy prof. 

Z. Religa był już kierownikiem Kli-

niki Kardiochirurgii w Zabrzu, mógł 

osobiście podjąć decyzję i wykonać 

pierwszy udany przeszczep serca 

w Polsce (5 listopada 1985 r.). 

Dla dalszego rozwoju kardiochi-

rurgii były potrzebne duże pieniądze. 

W tym też celu prof. Z. Religa założył 

Fundację Rozwoju Kardiochirurgii. 

Autorytet profesora i coraz większa 

liczba udanych przeszczepów serca 

sprawiły, że sponsorów nie brako-

wało. Rada Fundacji co roku orga-

nizowała koncert charytatywny po-

łączony z wręczaniem darczyńcom 

statuetek – „Oscarów Serca”.

W listopadzie 1992 r. zatelefono-

wał do mnie Zbyszek Religa z zapy-

taniem, czy nie przyjechałbym wraz 

z żoną do Zabrza na koncert orga-

nizowany przez Fundację Rozwoju 

Kardiochirurgii z udziałem słynnego 

tenora Placido Domingo. Podzięko-

wałem i w ciągu tygodnia mieliśmy 

już bilety i zaproszenie na cocktail 

w foyer po koncercie. Koncert od-

bywał się w Domu Muzyki i Tańca 

w Zabrzu 5 grudnia 1992 r. Na wi-

downi około 2000 uczestników, ar-

tyści, muzycy, fi lmowcy, zaproszeni 

goście i publiczność, która wykupiła 

bilety. Na zewnątrz budynku telebim 

i kilka tysięcy widzów. Konferansjer-

kę prowadziła Grażyna Torbicka, 

żona profesora kardiologii. Placido 

Domingo przyleciał z Wiednia spe-

cjalnym samolotem. Pod budynek 

podjechała białym lincolnem jed-

na ze sponsorek, Barbara Piasec-

ka-Johnson. Ona też pomagała prof. 

Z. Relidze nawiązać osobisty kontakt 

z Placidem Domingo. 

Po części ofi cjalnej i wręczeniu 

„Oscarów Serca” rozpoczął się wła-

ściwy koncert. Niesamowite wraże-

nie zrobiło zjawienie się na scenie 

czterech młodych ludzi i załamujący 

się głos Grażyny Torbickiej „u tych 

chłopców biją nowe serca wszcze-

pione przez prof. Religę”. Wszyscy 

wstali i zapanowała grobowa cisza… 

po czym wybuchły oklaski i owacje. 

Kongres w Tokio w 1992 r. Podczas zwiedzania Nary – pierwszej stolicy Japonii,

od lewej: M. Jesipowicz, B. Łazarkiewicz

B. Łazarkiewicz, K. Loska i Z. Religa 

podczas koncertu w Zabrzu (1992 r.)

Od lewej: B. Łazarkiewicz, Z. Religa i T.  Orłowski (1995 r.)
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Placido Domingo śpiewał solo, 

a także w duecie z młodymi pol-

skimi tenorami. Po koncercie spo-

tkaliśmy się na koktajlu w foyer 

w mniejszym gronie z wykonaw-

cami, prowadzącymi i wybrany-

mi gośćmi. Okazało się, że w tym 

dniu były urodziny żony Placida 

– otrzymała kwiaty i tort, a my za-

śpiewaliśmy „Sto lat”. 

Wracając do filmu Bogowie 

– z niesmakiem obejrzałem jedną 

ze scen, przerysowującą jego al-

koholizm, na którą nasz bohater 

nie zasłużył. W pełni natomiast 

zgadzam się z dalszą częścią re-

klamówki filmu o profesorze Reli-

dze: „wizjoner, buntownik, lekarz, 

który rzucił wyzwanie naturze”. 

„Wielkie ambicje i bolesne porażki, 

samotność geniusza, który stanął 

sam przeciwko swoim mentorom 

i rozpoczął rewolucję w polskiej 

medycynie”. 

(wszystkie zdjęcia pochodzą 

z archiwum autora)

Z. Religa z małżonką i W. Łazarkiewicz podczas koncertu 

Konert Placida Domingo podczas uroczystości wręczania „Oskarów Serc” w 1992 r.: bilet na koncert (w cenie 2 000 000 „starych” zł) 

z autografem artysty, zaproszenie na koncert i coctail w foyer oraz fotografi a z występu

W. i B. Łazarkiewiczowie, A. Bardini i A. Orłowsaka po koncercie Placida Domingo
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