Poczet
Rektorów, Prorektorów i Dziekanów
Uniwersytetu Medycznego
im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu

Poczet Rektorów,
Prorektorów i Dziekanów
Uniwersytetu Medycznego
im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu

Wrocław 2018

Spis osób
Rektorzy

Zygmunt Albert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Antoni Falkiewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Bogusław Bobrański  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Aleksander Kleczeński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tadeusz Baranowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Leonard Ignacy Kuczyński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Stanisław Iwankiewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Eugeniusz Rogalski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Marian Wilimowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Bogdan Łazarkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Zbigniew Knapik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Jerzy Czernik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Leszek Paradowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ryszard Andrzejak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Marek Ziętek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
35
37
39
43
45

Prorektorzy

Prorektorzy ds. Nauki

Bolesław Popielski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Antoni Falkiewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Wiktor Jankowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Aleksander Kleczeński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Leonard Ignacy Kuczyński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Stanisław Iwankiewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Jan Zarzycki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Karol Sosnowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Augustyn Wasik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Adam Masztalerz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Zenon Szewczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Hanna Niżankowska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Jerzy Josiak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andrzej Kübler .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Marian Klinger .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
81

Marek Ziętek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Zygmunt Grzebieniak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Piotr Ponikowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Prorektorzy ds. Dydaktyki

Józef Hano  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rudolf Arend  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tadeusz Garbiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tadeusz Marciniak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Zdzisław Jezioro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Józef Kaniak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Janusz Erazm Terpiłowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Stanisław Potoczek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tadeusz Zawisza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Zdzisław Machoń .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Feliks Wąsik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Walentyna Mazurek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andrzej Steciwko  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andrzej Milewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Zygmunt Grzebieniak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Mariusz Zimmer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Michał Jeleń  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Piotr Dzięgiel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

85
87
89
93
97
99
101
103
105
107
109
111
113
117
119
121
125
129
131
133
135

Prorektorzy ds. Rozwoju Uczelni

Franciszek Bielicki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 141
Halina Milnerowicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143
Jacek Szepietowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 145

Prorektorzy ds. Klinicznych

Antoni Falkiewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Edward Szczeklik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kazimierz Zbigniew Jabłoński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Aleksander Kleczeński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Zdzisław Wiktor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Zdzisław Jezioro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tadeusz Dorobisz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Roman Smolik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Bogdan Łazarkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Józef Małolepszy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Marian Wawrzkiewcz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

151
153
155
157
159
161
163
165
167
171
173

Tadeusz Heimrath  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andrzej Kübler .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Jacek Szechiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ryszard Andrzejak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Jerzy Rudnicki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Romuald Zdrojowy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

175
177
181
183
185
189

Dziekani

Dziekani Wydziału Lekarskiego

Ludwik Hirszfeld  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Witold Grabowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Hugon Kowarzyk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tadeusz Baranowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Antoni Falkiewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Stanisław Krzysztoporski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tadeusz Marciniak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Józef Kubicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tadeusz Szczęsny Owiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Józef Kaniak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tadeusz Lorenz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Jan Zarzycki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tadeusz Kaniowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Zbigniew Knapik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Mieczysław Ujec  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Jerzy Brzeziński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Jan Adam Kornafel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ludmiła Borodulin-Nadzieja  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Adam Szeląg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Jolanta Antonowicz-Juchniewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Małgorzata Sobieszczańska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Dziekani Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego

Marek Ziętek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tomasz Konopka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Beata Kawala  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Małgorzata Radwan-Oczko  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

195
197
199
201
203
205
207
209
211
213
215
217
219
221
223
225
227
229
231
233
235

239
241
243
247

Dziekani Wydziału Lekarskiego
Kształcenia Podyplomowego
Renata Jankowska  .  .  .  .  .  .  .
Rajmund Adamiec  .  .  .  .  .  .  .
Grażyna Bednarek-Tupikowska  .
Joanna Rymaszewska .  .  .  .  .  .

 .  .
 .  .
 .  .
 .  .

 .
 .
 .
 .

 .  .
 .  .
 .  .
 .  .

 .  .
 .  .
 .  .
 .  .

 .  .
 .  .
 .  .
 .  .

 .  .
 .  .
 .  .
 .  .

 .  .
 .  .
 .  .
 .  .

 .  .
 .  .
 .  .
 .  .

 .  .
 .  .
 .  .
 .  .

 .  .
 .  .
 .  .
 .  .

 .  .
 .  .
 .  .
 .  .

 .  .
 .  .
 .  .
 .  .

Dziekani Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Analityki Medycznej

Bogusław Bobrański  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tadeusz Bodalski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Zenon Olszewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Leonard Ignacy Kuczyński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Wanda Mejbaum-Katzenellenbogen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Józef Mądalski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Janusz Erazm Terpiłowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Zenon Chabudziński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tadeusz Zawisza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Halina Rządkowska-Bodalska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Adam Nawojski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Jerzy Josiak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Przedmowa
Kto nie szanuje swojej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości
ani praw do przyszłości
					Józef Piłsudski
Historię Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu tworzymy
wspólnie, każdego dnia dokładając naszą pracą i zaangażowaniem kolejną cegiełkę. To ważne, abyśmy zawsze pamiętali, że nasz wysiłek jest wartością dodaną do tego, co wypracowali
nasi poprzednicy. Pamięć ludzka jest ulotna; wielu z nas potrafi wymienić zaledwie kilku
rektorów, większość z wymieniem prorektorów i dziekanów poprzednich kadencji będzie
miała znaczne problemy. A przecież pamięć to minimum, które jesteśmy im winni. Oddając
w Państwa ręce niniejszą publikację, utrwalamy sylwetki naszych poprzedników. Nie brakowało wśród nich osobowości, ludzi wielkiego formatu. Ich nazwiska na stałe zapisały się
w historii medycyny i Wrocławia. Książka zawiera także biogramy ludzi, którzy swój ślad
odcisnęli głównie poprzez pracę na rzecz naszej Alma Mater.
Żyjemy w czasach pośpiechu, błyskawicznej komunikacji – która paradoksalnie utrudnia
wzajemne zrozumienie – powszechnego dostępu do informacji, których coraz mniej jesteśmy w stanie przyswoić. Publikacja Wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zatrzymuje na kartach książki ludzi ważnych dla naszej wspólnej historii. Zatrzymajmy
się, aby w ciszy, spokoju i skupieniu przypomnieć sobie tych, którym tak wiele zawdzięczamy. Zasłużyli na to.

prof. dr hab. Marek Ziętek
Rektor

Rektorzy

Zygmunt Albert
Urodził się w 1908 r. w Turce. Wydział Lekarski Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
ukończył w 1934 r. Stopień doktora medycyny uzyskał w 1937 r., habilitował się w 1939 r., profesorem nadzwyczajnym został mianowany w 1946 r., a profesorem zwyczajnym w 1956 r.
W latach 1934–1935 asystent, 1935–1939 starszy asystent, 1939–1944 docent, a następnie
kierownik Zakładu Anatomii Patologicznej Uniwersytetu we Lwowie (1944–1945). Od 1946 r.
kierownik Zakładu Anatomii Patologicznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, od 1950 r. Akademii Medycznej we Wrocławiu. Założyciel i dyrektor Szkoły
Technicznych Asystentek przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu
(1947–1950). Pierwszy rektor Akademii Medycznej (1950–1954). Kierownik Zakładu Onkologii
Doświadczalnej, a następnie Zakładu Immunologii Nowotworów Instytutu Immunologii i Terapii
Doświadczalnej PAN (1954–1970).
Członek wielu towarzystw, m.in.: Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, The Royal Society of Medicine, European Society of Pathology, European Association of Pathology, European
Association for Cancer Research, Polskiego Towarzystwa Patologów oraz Polskiego Towarzystwa
Histochemików i Cytochemików. Członek korespondent, a następnie członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.
Przez wiele lat należał do komitetu redakcyjnego czasopism: „Patologia Polska”, „Archivum
Immunologiae et Therapiae Experimentalis”, „Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej”
i „Folia Histochemica et Cytochemica”. Członek Komisji ds. Wydawniczych Wydziału VI Nauk
Medycznych PAN.
Pod jego kierunkiem wyspecjalizowało się kilkunastu patologów. Promotor około 20 prac doktorskich, patron 3 przewodów habilitacyjnych.
Główne kierunki badań: onkologia, procesy karcynogenezy, immunologia nowotworów, histochemia.
Odznaczenia: Krzyż Komandorski Polonia Restituta, dwukrotnie Krzyż Oficerski Polonia Restituta, Złoty Krzyż Zasługi, odznaki: 1000-lecia Państwa Polskiego, „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska, Budowniczego Wrocławia, brązowy medal
„Za Zasługi dla Obronności Kraju” i z okazji obchodów XXV-lecia Akademii Medycznej we Wrocławiu – Medal Akademii Medycznej.
Zmarł w 2001 r. w Bremie.

Prof. dr hab.

Zygmunt Albert
1950–1954
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Antoni Falkiewicz
Urodził się w 1901 r. we Lwowie. Wydział Lekarski Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
ukończył w 1925 r. i otrzymał tytuł doktora wszech nauk lekarskich, habilitował się w 1945 r., profesorem nadzwyczajnym został w 1946 r., a profesorem zwyczajnym w 1961 r.
W latach 1926–1935 asystent II Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie, 1935–1940 prymariusz Oddziału Wewnętrznego Państwowego Szpitala Powszechnego we Lwowie, 1940–1941 docent Kliniki Szpitalnej Terapii Państwowego Instytutu Medycznego we Lwowie. W czasie służby polowej (1944–1945) wykładowca interny polowej na Wydziale
Lekarskim Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1945 r. kierownik II Kliniki Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu,
następnie Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1970 r. objął stanowisko dyrektora Instytutu
Chorób Wewnętrznych i kierownika Kliniki Endokrynologii.
W latach 1949–1950 dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, 1953–1954 prorektor ds. klinicznych, prorektor ds. nauki Akademii Medycznej (1954 r.), rektor w kadencji 1954–1957.
W 1971 r. otrzymał godność doktora honoris causa Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Założyciel i przewodniczący Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek zwyczajny Międzynarodowego Towarzystwa
Internistów.
Autor ok. 600 pozycji opublikowanych w Polsce i za granicą oraz wielu rozdziałów w podręcznikach interny.
Opiekun 13 przewodów habilitacyjnych i promotor 36 doktoratów.
Główne kierunki badań: kardiologia, endokrynologia, immunopatologia kliniczna i choroby
zawodowe, immunologia kliniczna.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i Złoty Krzyż Zasługi.
Zmarł w 1977 r.

Prof. dr hab.

Antoni Falkiewicz
1954–1957

15

Bogusław Bobrański
Urodził się w 1904 r. w Nowym Sączu. Politechnikę Lwowską ukończył w 1925 r. W 1929 r.
uzyskał stopień doktora nauk technicznych, doktora habilitowanego w 1933 r., profesorem nadzwyczajnym został w 1946 r., a w 1956 r. profesorem zwyczajnym.
W latach 1925–1932 młodszy asystent, starszy asystent i adiunkt Katedry Chemii Ogólnej Politechniki Lwowskiej. Docent i kierownik Zakładu Chemii Organicznej i Farmaceutycznej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1932–1939), profesor chemii farmaceutycznej Państwowego
Instytutu Medycznego we Lwowie (1939–1941), pracownik naukowy Fabryki Środków Leczniczych „Laokoon” we Lwowie (1941–1944). W latach 1944–1946 kierownik Zakładu Chemii Farmaceutycznej Państwowego Instytutu Medycznego we Lwowie i dyrektor „Laokoona”. Od 1946 r.
profesor Uniwersytetu i Politechniki, a następnie Akademii Medycznej we Wrocławiu. W okresie: 1948–1950 dyrektor Oddziału Farmaceutycznego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu,
w 1950 r. dziekan Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej, 1954–1970 kierownik
Zakładu Syntezy Środków Leczniczych Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN,
1957–1962 rektor wrocławskiej Akademii Medycznej.
W 1978 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Członek wielu towarzystw, m.in.: Lwowskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz
honorowy członek Societa Italiana di Scienze Farmaceutiche, New York Academy of Sciences
i International Society for Biochemical Pharmacology.
Autor 150 prac eksperymentalnych wydanych w kraju i za granicą oraz podręczników akademickich.
Promotor 16 prac doktorskich.
Główne kierunki badań: synteza nowych środków leczniczych, ilościowa analiza związków
organicznych, wykorzystywanie odpadów naturalnych i przemysłowych do produkcji środków
leczniczych. Prowadził szerokie badania nad lekami psychotropowymi, współpracował z przemysłem chemicznym i farmaceutycznym. Zsyntetyzował związek barbiturowy – proksybarbal, który
znalazł zastosowanie w lecznictwie jako Ipronal.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, brązowy medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
Zmarł w 1991 r. we Wrocławiu.
Prof. dr hab.
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Aleksander Kleczeński
Urodził się w 1910 r. Wydział Lekarski Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie ukończył
w 1935 r. W 1938 r. uzyskał stopień doktora medycyny, habilitował się w 1951 r., a w 1954 r. został
mianowany profesorem nadzwyczajnym.
W latach 1935–1939 asystent Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie, 1939–1942 asystent Kliniki Chorób Wewnętrznych Państwowego Instytutu Medycyny we Lwowie, 1942–1944 pracownik Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej, 1944–1946 ordynator oddziału chorób wewnętrznych przy szpitalu ewakuacyjnym. Od 1946 r. asystent, następnie
adiunkt, a od 1954 r. profesor w II Katedrze Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej we
Wrocławiu. W 1961 r. został powołany na kierownika I Kliniki Chorób Wewnętrznych. W latach
1957–1962 prorektor ds. nauki, a w kadencji 1962–1965 rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Międzynarodowego Towarzystwa Internistów.
Główne kierunki badań: mechanizm działania stanów niedocukrzeniowych, układ krwiotwórczy w chorobach zawodowych.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i dwukrotnie Złoty Krzyż Zasługi.
Zmarł w 1966 r.
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Tadeusz Baranowski
Urodził się w 1910 r. we Lwowie. W 1934 r. uzyskał dyplom lekarza na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, w 1936 r. doktoryzował się na Uniwersytecie Stefana
Batorego w Wilnie, w 1939 r. habilitował na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W latach 1933–1935 asystent Zakładu Chemii Lekarskiej Uniwersytetu we Lwowie; 1935–1937 asystent Zakładu Chemii Fizjologicznej Uniwersytetu w Wilnie; 1937–1939 adiunkt Zakładu Chemii
Lekarskiej we Lwowie, 1939–1941 docent, a w 1941 r. profesor Katedry Biochemii Instytutu Medycznego we Lwowie. W czasie okupacji niemieckiej pracował jako lekarz w Szczawnicy. W maju
1945 r. uczestniczył w tworzeniu Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. W latach 1945–1980 kierownik Katedry Chemii Fizjologicznej (później Biochemii); 1970–
–1980 dyrektor Instytutu Biochemii i Biofizyki Akademii Medycznej; 1955–1970 kierownik Zakładu Biochemii Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. W 1948 r.
organizator i dyrektor Wydziału Farmacji, w latach 1948–1949 dziekan Wydziału Lekarskiego,
w kadencji 1965–1968 rektor Akademii Medycznej.
Od 1954 r. członek korespondent, od 1969 r. członek rzeczywisty PAN. W latach 1969–1975
przewodniczący Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN, w okresie 1970–1974 sekretarz Oddziału
PAN we Wrocławiu. Członek założyciel i członek honorowy Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, członek Królewskiego Towarzystwa Biochemicznego w Londynie. Organizator procesu dydaktycznego z biochemii, autor podręczników „Chemia fizjologiczna” i „Podręcznik biochemii”.
Twórca wrocławskiej szkoły enzymologicznej.
Autor 164 prac naukowych.
Od 1951 r. promotor 20 prac doktorskich, patron 13 habilitacji. Większość wychowanków
została profesorami, twórcami i kierownikami placówek biochemicznych we Wrocławiu, Warszawie, Katowicach i Olsztynie.
Główne kierunki badań: enzymy cyklu glikolitycznego. Jeden z nich – dehydrogenaza glicerofosforanowa – nosi nazwę enzymu Baranowskiego. Dokonał też pierwszej krystalizacji białka
enzymatycznego.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, tytuł „Zasłużony Nauczyciel PRL”, nagrody państwowe I i II stopnia.
Zmarł w 1993 r. we Wrocławiu.
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Leonard Ignacy Kuczyński
Urodził się w 1913 r. w Sejnach. Politechnikę Lwowską ukończył w 1938 r. W 1949 r. uzyskał
stopień doktora nauk technicznych. W 1954 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym,
a w 1966 r. profesorem zwyczajnym.
W latach 1936–1938 asystent Politechniki Lwowskiej, w okresie 1946–1951 starszy asystent
i adiunkt Politechniki Wrocławskiej. Zastępca profesora (1951–1954) i profesor Akademii Medycznej we Wrocławiu (od 1954 r.). W latach 1954–1956 prodziekan Wydziału Farmaceutycznego, w okresie 1956–1958 i 1961–1962 dziekan tego wydziału. Funkcję prorektora ds. nauki pełnił
w latach 1962–1968, a w kadencji 1968–1972 był rektorem wrocławskiej Akademii Medycznej.
W latach 1958–1965 profesor w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu, 1966–1978 kierownik Katedry Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, 1978–1981 kierownik Zakładu
Syntezy Leku, 1981–1984 kierownik Katedry i Zakładu Technologii Leków.
W 1981 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Medycznej w Łodzi.
Członek: Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, prezes Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiej Akademii
Nauk.
Autor 50 publikacji, 3 książek, 2 skryptów i 30 patentów.
Promotor około 100 prac magisterskich, 11 doktorskich, opiekun 3 przewodów habilitacyjnych, autor 3 wniosków w przewodach o nadanie tytułu profesora.
Główne kierunki badań: synteza związków o przypuszczalnym działaniu leczniczym, wyodrębnienie ciał czynnych z produktów naturalnych, opracowanie przemysłowych metod syntezy
leków. Opracowanie i wdrożenie do produkcji technologii kilkunastu leków odtwórczych, takich
jak: nefrecil, gwajakol, Ritalin czy ergotamina.
Odznaczenia: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, medal „Za Zasługi dla
Obronności Kraju”, Medal za Warszawę, Medal Zwycięstwa i Wolności, Medal Academia Medica Wratislaviensis, Medal XXV-lecia Odzyskania Dolnego Śląska; odznaki: „Za wzorową pracę
w służbie zdrowia”, Zasłużony dla Dolnego Śląska, Budowniczy Wrocławia, 1000-lecia Państwa
Polskiego oraz XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska.
Zmarł w 1994 r.
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Stanisław Iwankiewicz

Prof. dr hab.

Stanisław Iwankiewicz

Urodził się w 1920 r. w Kaliszu. Gimnazjum Humanistyczne A. Asnyka ukończył w 1937 r.,
liceum humanistyczne T. Kościuszki w 1939 r. W sierpniu 1939 r. rozpoczął służbę wojskową
w Szkole Podchorążych Sanitarnych Zawodowych w Warszawie. Brał udział w wojnie obronnej
w 1939 r. w 104. Szpitalu Polowym jako sanitariusz.
Absolwent pierwszego rocznika Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu,
który rozpoczął studia w 1945 r., a ukończył w 1951 r. W czasie studiów był jednym z organizatorów Akademickiego Związku Sportowego we Wrocławiu i realizatorem odbudowy przystani
wioślarskiej AZS. Od 1950 r. do 1991 r. pracował w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej
we Wrocławiu. W 1961 r. obronił pracę doktorską, habilitował się w 1963 r., docentem został
w 1965 r., profesorem nadzwyczajnym w 1970 r. i zwyczajnym w 1977 r. W latach 1975–1991 był
kierownikiem Kliniki Otolaryngologicznej.
W latach 1969–1972 pełnił funkcję prorektora ds. nauki, a 1972–1978 rektora. Jako rektor
patronował opracowaniu planów budowy Nowej Akademii Medycznej. Przyczynił się do rozwoju
kadry naukowej, wprowadził studia doktoranckie na 11 kierunkach.
W 1981 r. otrzymał doktorat honoris causa Akademii Medycznej w Dreźnie.
Członek wielu towarzystw: Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Polskiego Towarzystwa
Otolaryngologicznego, Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Wrocławskiego Towarzystwa
Naukowego, Czechosłowackiego Towarzystwa Lekarskiego i Deutsche Gesellschaft für Otorhinolaryngologie und Cervicofaciale Chirurgie oraz członek honorowy licznych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych.
Organizator w 1967 r. wydawnictwa „Prace Naukowe Akademii Medycznej we Wrocławiu”
i jego redaktor naczelny przez 24 lata.
Autor 372 prac naukowych i publicystycznych, w tym kilku wielokrotnie wznawianych podręczników, a także monografii, 41 filmów naukowych i 11 wniosków racjonalizatorskich. Jest pionierem mikrochirurgii ucha i krtani oraz autorem pierwszego polskiego podręcznika „Chirurgia
ucha” (1970 r.) i rozdziału w pierwszej polskiej „Audiologii klinicznej” pod red. T. Bystrzanowskiej
(1968 r.).
Promotor 25 prac doktorskich z otolaryngologii i neurochirurgii, opiekun 4 habilitacji, autor
4 wniosków o nadanie tytułu profesora. Wyszkolił ponad 40 specjalistów z otolaryngologii.
Główne kierunki badań: audiologia, biometria mowy, mikrochirurgia ucha, zatok i krtani,
modyfikacje operacji doszczętnej w nowotworach krtani.
Odznaczenia: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, Krzyż Partyzancki, Warszawski Krzyż Powstańczy oraz wiele medali, nagród i odznaczeń wojskowych oraz cywilnych.
Zmarł w 2012 r. we Wrocławiu.

1972–1975 i 1975–1978
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Eugeniusz Rogalski
Urodził się w 1920 r. Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył w 1950 r.,
w 1958 r. uzyskał tytuł kandydata nauk medycznych, habilitował się w 1967 r., profesorem nadzwyczajnym został mianowany w 1976 r., a profesorem zwyczajnym w 1977 r.
W latach 1950–1951 asystent I Kliniki Chirurgicznej, 1951–1952 asystent III Kliniki Chirurgicznej, od 1952 r. asystent, a następnie adiunkt II Kliniki Chirurgicznej Akademii Medycznej
we Wrocławiu. Docent (1971 r.), od 1972 r. kierownik, a od 1973 r. dyrektor Kliniki Chirurgii
Klatki Piersiowej Instytutu Chirurgii Akademii Medycznej. Równolegle z pracą na uczelni asystent (1951–1963), a następnie ordynator (od 1963 r.) Oddziału Torakochirurgii Wojewódzkiego
Szpitala Chorób Płuc im. K. Dłuskiego we Wrocławiu. W latach 1978–1981 rektor wrocławskiej
Akademii Medycznej. Doświadczenie naukowe i medyczne zdobywał w klinikach w Holandii
i Wielkiej Brytanii.
Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Towarzystwa Chirurgów Polskich.
Autor ponad 170 prac opublikowanych i przedstawionych na międzynarodowych kongresach
chirurgicznych.
Główne kierunki badań: urazy klatki piersiowej, operacje rekonstrukcyjne tchawicy i dużych
oskrzeli, operacje wytwórcze przełyku, leczenie chirurgiczne, badania doświadczalne nad przeszczepieniem płuc, opracowanie oryginalnej metody leczenia odmy drenażem zastawkowym za
pomocą aparatu własnej konstrukcji.
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, liczne odznaczenia resortowe i regionalne.
Zmarł w 1982 r.

Prof. dr hab.

Eugeniusz Rogalski
1978–1981
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Marian Wilimowski

Prof. dr hab.

Urodził się w 1924 r. w Katowicach. Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu
ukończył w 1950 r. W 1960 r. uzyskał stopień doktora medycyny, habilitowany w 1963 r., profesorem nadzwyczajnym mianowany w 1976 r., profesorem zwyczajnym w 1993 r. W latach 1948–
–1965 zastępca asystenta, a następnie asystent, starszy asystent i adiunkt, a od 1965 r. docent
Zakładu Farmakologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Jednocześnie w latach 1954–1962
adiunkt Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, w którym na prośbę prof. L. Hirszfelda zorganizował pracownię farmakologiczną. W okresie 1965–1994 kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Akademii Medycznej. Od 1970 r. zastępca dyrektora Instytutu Fizjologiczno-Farmakologicznego. W latach 1971–1978 kierownik Studium Doktoranckiego Akademii Medycznej
we Wrocławiu.
Przez 2 kadencje w latach 1981–1984 i 1984–1987 pełnił funkcję rektora Akademii Medycznej
we Wrocławiu; był pierwszym rektorem wybranym w wyborach bezpośrednich (1981 r.) i pierwszym przewodniczącym Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia.
Członek założyciel i członek honorowy Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego; od założenia towarzystwa przez 27 lat był wybierany do prezydium zarządu głównego, członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Przez kilka kadencji członek Rady Naukowej przy Ministrze
Zdrowia i Opieki Społecznej oraz przez wiele lat Rady Naukowej Państwowego Zakładu Wydawnictw Lekarskich.
W latach 1956–1977 sekretarz redakcji, następnie zastępca redaktora naczelnego „Archivum
Immunologiae et Therapiae Experimentalis” oraz członek kolegium redakcyjnego tego czasopisma, a także kolegium redakcyjnego „Polish Journal of Pharmacology” – obecnie „Pharmacological Reports”.
Autor lub współautor 150 prac naukowych z różnych dziedzin farmakologii, głównie układu
nerwowego, w tym 84 prac doświadczalnych (oryginalnych), 32 patentów i innych prac – referatów, rozdziałów w podręcznikach itd.
Promotor 7 przewodów doktorskich. W Katedrze Farmakologii pod jego opieką habilitowały
się 3 osoby. Kierował ponad 20 pracami magisterskimi, był recenzentem w 56 przewodach doktorskich, w 39 habilitacyjnych i w 28 o nadanie tytułu profesora, recenzent Centralnej Komisji do
Spraw Stopni i Tytułów.
Główne kierunki badań: farmakologia układu nerwowego, zależność między budową chemiczną a działaniem farmakologicznym.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi i Medal Akademii Medycznej.
Zmarł w 2013 r. we Wrocławiu.

Marian Wilimowski
1981–1984 i 1984–1987
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Bogdan Łazarkiewicz

Prof. dr hab.

Bogdan Łazarkiewicz
1987–1990

Urodził się w 1929 r. w Mokrzeszy. Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu
ukończył w 1954 r., w 1964 r. uzyskał stopień doktora medycyny, stopień doktora habilitowanego
w 1972 r., w 1975 r. mianowany docentem, tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1981 r.,
a tytuł profesora zwyczajnego w 1989 r.
W latach 1954–1959 asystent w Szpitalu Miejskim im. L. Rydygiera we Wrocławiu oraz w Zakładzie Anatomii Opisowej. W okresie 1959–1961 odbył służbę wojskową na Oddziale Chirurgicznym Okręgowego Szpitala Wojskowego we Wrocławiu. Równocześnie od 1951 do 1961 r. pracował w Zakładzie Anatomii Opisowej. W latach 1961–1972 asystent i adiunkt, 1972–1980 docent
II Kliniki Chirurgicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu, a następnie II Kliniki Chirurgii
Ogólnej Instytutu Chirurgii Akademii Medycznej (od 1972 r.). W latach 1981–2000 kierownik
II Katedry i Kliniki Chirurgii, 1978–1984 prorektor ds. klinicznych oraz w okresie 1987–1990
rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Stypendysta Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia) i Uniwersytetu w Århus (Dania). W latach
1976, 1980 i 1985 przebywał w klinikach chirurgicznych w Republice Federalnej Niemiec w ramach stypendium Deutscher Akademischer Austauschdienst w Bochum i Tybindze.
Doktor honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu i Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Członek: Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN (1987–1989) oraz Komisji Gastroenterologii
i Hepatologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk (1996–1998). W latach
1976–1981 specjalista wojewódzki z zakresu chirurgii w Legnicy, a w 1982–1998 specjalista regionalny ds. chirurgii ogólnej dla 5 województw, 1999–2000 specjalista regionalny ds. chirurgii dla
województwa dolnośląskiego i w 1978–1984 przewodniczący Zespołu Specjalistów Regionalnych,
prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich (1989–1991).
Członek zwyczajny International College of Surgeons, Collegium Internationale Chirurgiae
Digestivae, Societe Internationale de Chirurgie, International Gastro-Surgical Club, European
Association for Endoscopic Surgery, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz członek honorowy wielu towarzystw naukowych, m.in.: Societas Chirurgica Bohemoslovaca, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Stowarzyszenia Lekarzy Dolnośląskich, Polskiego
Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Deutsche Gesellschaft für Chirurgie, International College of Surgeons Poland Section i Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Członek
Kolegium Redakcyjnego czasopism: „Coloproctology”, „Acta Endoscopica Polona” i „Polskiego
Przeglądu Chirurgicznego”.
Autor lub współautor ponad 260 prac, 3 książek i 3 skryptów dla studentów. Autor monografii „Chirurgia na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej” oraz „Prezesi Towarzystwa Chirurgów
Polskich 1889–2002”.
Patron 4 doktorów habilitowanych (3 z nich otrzymało tytuły profesora) oraz 22 doktorów
nauk medycznych. Promotor 5 i recenzent 5 doktoratów honoris causa, recenzent 18 wniosków
o nadanie tytułu profesora, recenzent 15 habilitacji i 41 doktoratów.
Główne kierunki badań: chirurgia ogólna, chirurgia jamy brzusznej i klatki piersiowej z kardiochirurgią, wideochirurgia.
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Odznaczenia: Krzyż Komandorski Orderu Polonia Restituta, Krzyż Oficerski Orderu Polonia Restituta, Krzyż Kawalerski Orderu Polonia Restituta, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji
Edukacji Narodowej, Medal Gloria Medicinae, Medal Academia Medica Wratislaviensis, Złota
Odznaka Honorowa Akademii Medycznej, odznaka „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, Medal Honorowy Wydziału Weterynarii Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Medal Zasłużony dla
Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu, Medal Merito de Wratislavia, laureat
wielu nagród indywidualnych i zespołowych.
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Zbigniew Knapik
Urodził się w 1926 r. Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył w 1951 r.
W 1961 r. uzyskał stopień doktora medycyny, habilitowany w 1966 r., profesorem nadzwyczajnym
został mianowany w 1975 r., a profesorem zwyczajnym w 1984 r.
W latach 1950–1951 młodszy asystent I Kliniki Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej
we Wrocławiu, od 1951 r. asystent Oddziału Wewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu, w okresie 1954–1967 starszy asystent, adiunkt i p.o. kierownika Katedry Medycyny Ogólnej
Studium Doskonalenia Lekarzy Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1967 r. docent w Klinice
Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 1970–1996 kierownik Kliniki Gastroenterologicznej Instytutu Chorób Wewnętrznych, później Katedry i Kliniki Gastroenterologii wrocławskiej Akademii Medycznej. Kierownik Zakładu Balneologii na Wydziale Zdrowia Publicznego (obecnie Wydział Nauk o Zdrowiu). Nestor wrocławskiej interny.
Dziekan Wydziału Lekarskiego (1974–1981) oraz rektor w latach 1990–1993. Jako rektor
zainicjował utworzenie Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego.
Doktor honoris causa Akademii Medycznej w Białymstoku.
Członek: Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Internistów Polskich, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Międzynarodowego Towarzystwa Internistów, Association Européenne
et Méditerranéenne de Gastrologie et Proctologie oraz International College of Psychosomatic
Medicine.
Autor 328 publikacji oraz autor lub współautor 4 podręczników.
Opiekun 4 przewodów habilitacyjnych, promotor 25 prac doktorskich. Ponad 100 lekarzy pod
jego kierunkiem zdobyło specjalizacje. Promotor 2 doktorów honoris causa macierzystej uczelni.
Główne kierunki badań: patogeneza chorób żołądka, motoryka przewodu pokarmowego, polekowe uszkodzenia przewodu pokarmowego i wątroby.
Odznaczenia: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, kilkakrotnie nagrody Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, medale uczelni.
Zmarł w 2010 r.

Prof. dr hab.

Zbigniew Knapik
1990–1993
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Jerzy Czernik

Prof. dr hab.

Jerzy Czernik
1993–1996 i 1996–1999

Urodził się w 1938 r. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu rozpoczął w 1956 r. W 1962 r. wyjechał do Kanady, gdzie przez 8 miesięcy pracował jako wolontariusz
w Misericordia General Hospital w Winnipeg. Po powrocie do kraju i odbyciu staży klinicznych
w 1964 r. uzyskał dyplom lekarza.
Pracę w Klinice Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu rozpoczął w 1967 r.
W 1970 r. uzyskał I stopień specjalizacji z anestezjologii, w 1971 r. I, a w 1975 r. II stopień specjalizacji z chirurgii dziecięcej. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 1976 r., a doktora habilitowanego w 1984 r. W 1985 r. został kierownikiem Kliniki Chirurgii Dziecięcej. Funkcję tę pełnił
do 2008 r. W 1991 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1997 r. profesora zwyczajnego.
Odbył staże i szkolenia w wielu ośrodkach chirurgii dziecięcej w Europie i USA, m.in. w: Bremie, Berlinie Zachodnim, Dortmundzie, Lucernie i Bostonie. Jako jedynemu polskiemu chirurgowi dziecięcemu koncern General Electric przyznał 2-tygodniowe stypendium w Houston USA.
W latach 1980–1981 pracował w Royal Hospital for Sick Children w Glasgow.
W latach 1993–1999 przez 2 kadencje pełnił funkcję rektora Akademii Medycznej. W tym czasie pozyskał znaczne środki na budowę Centrum Klinicznego Akademii Medycznej – dzięki temu
budowa naprawdę się rozpoczęła. Zapoczątkował także rewitalizację budynków przy ul. T. Chałubińskiego, J. Mikulicza-Radeckiego i L. Pasteura.
W 2009 r. otrzymał godność doktora honoris causa Akademii Medycznej we Wrocławiu.
W latach 1985–1993 był konsultantem wojewódzkim ds. chirurgii dziecięcej województw:
wrocławskiego, legnickiego i jeleniogórskiego. Od 1993 r. przez 15 lat pełnił funkcję konsultanta
krajowego ds. chirurgii dziecięcej.
W latach 2000–2003 prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Członek honorowy: Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgów
Dziecięcych, Jugosłowiańskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych oraz Bałtyckiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, a także członek rzeczywisty Brytyjskiego, Niemieckiego i Greckiego
Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych.
Autor lub współautor ponad 200 publikacji. Członek kolegiów redakcyjnych czasopism krajowych i zagranicznych, m.in. „Przeglądu Chirurgii Dziecięcej”, „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego”, „Problemów Chirurgii Dziecięcej”, „Advances in Clinical and Experimental Medicine”,
„Pediatric Surgery International”, „Surgery in Childhood”, „Indian Journal of Pediatric Surgery”
i „Family Medicine and Primary Care Review”.
Promotor wielu przewodów doktorskich i opiekun habilitacji.
Główne kierunki badań: wady wrodzone przewodu pokarmowego, układu moczowego i oddechowego, onkologia dziecięca, stany zapalne i zakażenia, ropniaki opłucnej, krwiopochodne zapalenia kości oraz urazy u dzieci.
Odznaczenia: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Medal Academia
Medica Wratislaviensis Polonia. W 2008 r. został laureatem „Nagrody Wrocławia”.
Zmarł w 2010 r. we Wrocławiu.
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Leszek Paradowski

Prof. dr hab.

Leszek Paradowski
1999–2002 i 2002–2005

Urodził się w 1946 r w Lesznie. Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył w 1970 r. W okresie studiów był przewodniczącym uczelnianej organizacji Zrzeszenia Studentów Polskich. Współinicjator odsłonięcia w kampusie studenckim obelisku upamiętniającego
50-lecie odzyskania niepodległości i utworzenia II Rzeczypospolitej (1968 r.). Od 1970 r. zatrudniony w Katedrze i Klinice Gastroenterologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, którą kierował od 1996 r. Stopień doktora uzyskał w 1978 r., habilitował się w 1990 r. W latach 1999–2005
wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych. Od 2001 r. do 2005 r. członek
Prezydium Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Od 2002 r. prezydent Fundacji Alzheimerowskiej. W 2005 r. powołany przez Ministra Zdrowia jako ekspert unijny ds. programów nauczania
na kierunku ogólnolekarskim.
W latach 1999–2005 przez 2 kadencje był rektorem Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Nastąpił wówczas dynamiczny rozwój Uczelni, szczególnie dotyczyło to kadry naukowo-dydaktycznej oraz działalności naukowej i dydaktycznej, co zaowocowało zakwalifikowaniem w 2006 r.
3 wydziałów do grupy najlepszych wydziałów uczelni medycznych w Polsce. W tym okresie został utworzony Wydział Lekarsko-Stomatologiczny i działający na jego rzecz niepubliczny zakład
opieki medycznej. Nastąpiło też, decydujące o losach inwestycji, przyspieszenie budowy i rozpoczęcie wyposażania Centrum Klinicznego Akademii Medycznej (Nowej Akademii Medycznej),
pozyskanie nowych siedzib dla Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego i Wydziału Nauk o Zdrowiu, utworzenie nowych kierunków studiów, powstanie Zakładu Technik Molekularnych, przeprowadzenie głębokiej restrukturyzacji lecznictwa klinicznego, podjęcie inicjatywy utworzenia
Ośrodka Chorób Otępiennych w Ścinawie i zabezpieczenie środków unijnych na realizację tego
projektu, modernizacja Zakładu Medycyny Sądowej oraz kontynuacja rewitalizacji kompleksu
przy ulicach T. Chałubińskiego, K. Marcinkowskiego, L. Pasteura i M. Curie-Skłodowskiej oraz
powołanie Wrocławskiego Medycznego Parku Naukowo-Technologicznego. Dla najlepszego absolwenta Uczelni ustanowiono Medal im. Ludwika Hirszfelda. Skomponowano hymn Akademii
Medycznej. W 2005 r. w Centrum Klinicznym przy ulicy Borowskiej odsłonięto popiersie Jana Mikulicza-Radeckiego oraz ustanowiono pamiątkowe miejsce z urną zawierającą ziemię ze Wzgórz
Wuleckich we Lwowie i otwarto audytorium Jana Pawła II. Rozpoczęto kształcenie w języku angielskim na kierunku ogólnolekarskim oraz lekarsko-stomatologicznym. Ze szczególną troską pielęgnowano tradycje i wartości akademickie oraz tworzono nowe ich elementy.
Doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Grodnie oraz Ambasador Honorowy Kongresów Polskich.
W latach 2001–2005 prezes, a w 1989–1993 sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, przez 4 kadencje przewodniczący oddziału dolnośląskiego, członek korespondent Paryskiej Akademii Nauki Literatury i Sztuki, członek: komitetu nominacyjnego World
Gastroenterology Organisation (2005–2009), European Crohn’s and Colitis Organisation, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Internistów Polskich i Wrocławskiego Towarzystwa
Naukowego oraz Komisji Patofizjologii Układu Trawienia Polskiej Akademii Nauk (od 2004 r.).
W latach 1997–1999 i 2005–2008 redaktor naczelny „Advances in Clinical and Experimental
Medicine”. Od 2009 r. redaktor naczelny „Gastroenterologii Polskiej”, w latach 2005–2006 członek kolegium redakcyjnego „World Journal of Gastroenterology”; członek kolegiów redakcyjnych
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wielu czasopism. Organizator konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym z udziałem światowej sławy naukowców. Redaktor podręcznika i wielu tłumaczeń podręczników zagranicznych oraz współautor podręczników medycznych. Inicjator i realizator międzynarodowego, przyznawanego corocznie, wyróżnienia – medalu Marshalla i Warrena.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Polonia Restituta, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz
wiele innych; pięciokrotnie wyróżniony nagrodami indywidualnymi Ministra Zdrowia.
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Ryszard Andrzejak

Prof. dr

Ryszard Andrzejak
2005–2008 i 2008–2011

Urodził się w 1950 r. w Oleśnicy. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. Stopień naukowy doktora nauk medycznych otrzymał w 1979 r., tytuł naukowy profesora w 1997 r., a profesora zwyczajnego w 2002 r. Specjalizację I stopnia uzyskał w 1978 r., II stopnia z chorób wewnętrznych w 1982 r., specjalizację z medycyny pracy w 1983 r., z zakresu zdrowia publicznego w 2004 r.
oraz z hipertensjologii w 2006 r.
Od 1996 r. kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia
Tętniczego. Przez dwie kadencje (1999–2005) prorektor ds. klinicznych Akademii Medycznej we
Wrocławiu, od 2001 r. dziekan Korpusu Konsultantów Wojewódzkich przy Wojewodzie Dolnośląskim, doradca wojewody dolnośląskiego ds. służby zdrowia, konsultant wojewódzki z zakresu
medycyny pracy w latach 2000–2002, od 2002 r. konsultant wojewódzki ds. chorób wewnętrznych
dla województwa dolnośląskiego, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny
Pracy od 2004 r. do 2008 r., członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia
Tętniczego od 2006 r.
Rektor Akademii Medycznej w latach 2005–2008 i ponownie wybrany na drugą kadencję
(2008–2011). Do jego najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć skuteczne pozyskiwanie dla Uczelni
środków finansowych zarówno z budżetu państwa, jak i ze środków unijnych. Dzięki temu, po wielu latach starań, w styczniu 2008 r. zostało uruchomione Centrum Kliniczne Akademii Medycznej
przy ul. Borowskiej we Wrocławiu. Z jego inicjatywy w lipcu 2009 r. rozpoczęła się budowa siedziby tzw. Nowej Farmacji, czyli wszystkich zakładów i katedr Wydziału Farmaceutycznego, Biblioteki Wydziałowej i Dziekanatu. Zakończyła się realizacja I etapu budowy Wrocławskiego Medycznego Parku Naukowo-Technologicznego. W 2008 r. zakończono trwający niespełna 2 lata remont
i otwarto jedyny w Polsce Ośrodek Chorób Otępiennych w Ścinawie, tzw. Ośrodek Alzheimerowski.
Przeprowadzono restrukturyzację szpitali klinicznych, dla których Akademia Medyczna jest organem założycielskim.
Zmiany wprowadzone w procesie dydaktycznym i metodologicznym zaowocowały zajęciem
pierwszego miejsca w Lekarskim Egzaminie Państwowym w 2008 r. i utrzymaniem pierwszego
miejsca w Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Państwowym. W 2009 r. Akademia Medyczna zajęła 13. miejsce w Polsce wśród uczelni publicznych w rankingu tygodnika „Perspektywy” (najwyższe w całej historii rankingu), a w 2010 r. została uznana za uczelnię oferującą najlepsze warunki
studiowania w Polsce.
Członek wielu towarzystw naukowych, m.in.: European Cell Biology Organization, International Society for Development Biology, International Society for Applied Cardiovascular Biology,
Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych,
Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Towarzystwa Internistów Polskich.
Główne kierunki badań: stan zdrowia ludności zamieszkującej tereny zdegradowane ekologicznie oraz załóg pracowniczych narażonych na czynniki szkodliwe w środowisku pracy.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi i Medal Komisji Edukacji Narodowej.
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Marek Ziętek
Urodził się w 1951 r. w Kłodzku. Studia na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego
ukończył z nagrodą „Primus Inter Pares” w 1974 r. W tym samym roku podjął pracę jako asystent
w Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1980 r. uzyskał stopień doktora, w 1991 r. stopień doktora habilitowanego, tytuł naukowy profesora w 1999 r., a w 2004 r. stanowisko profesora zwyczajnego. Specjalista II stopnia z zakresu periodontologii oraz protetyki stomatologicznej.
Odbył staże zagraniczne w: Debreczynie (Węgry), Moskwie (Rosja), Amsterdamie (Holandia),
Schaan (Liechtenstein), Wiedniu (Austria), Erfurcie, Dreźnie, Coburgu, Bensheim (Niemcy).
Twórca i kierownik Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej, przekształconego w 2000 r. w Katedrę i Zakład Periodontologii. Członek Senatu Uczelni 5 kadencji,
2000–2005 Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, 1996–2008 konsultant krajowy
z dziedziny periodontologii, 2002–2010 prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego,
a od 2010 r. honorowy prezydent PTS-u, 2001–2004 członek Sekcji Medycyny Wieku Rozwojowego Komitetu Badań Naukowych, 2001–2003 członek Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych, 2005–2011 prorektor ds. nauki Akademii Medycznej we Wrocławiu, pełniący obowiązki
rektora AM 2010/2011, od maja 2011 r. rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Wiceprezydent Sekcji Polskiej Akademii Pierre Faucharda, członek Europejskiego Towarzystwa Periodontologicznego oraz Groupement International pour la Recherche Scientifique en
Stomatologie et Odontologie, członek honorowy: Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego,
Stowarzyszenia Polskich Lekarzy Dentystów i Polskiego Towarzystwa Techniki Dentystycznej.
W 2012 r. otrzymał tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu (Ukraina), a w 2016 r. doktora honoris causa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego.
Od 1 września 2014 r. jest przewodniczącym Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.
Członek komitetów redakcyjnych 6 czasopism medycznych, w tym jednego z impact factor.
Autor ponad 200 prac naukowych oraz ponad 60 prac wygłoszonych na zjazdach krajowych
i międzynarodowych, rozdziałów w 6 podręcznikach medycznych, redaktor podręcznika tłumaczonego z języka angielskiego i rozdziałów w 2 podręcznikach tłumaczonych z języka niemieckiego.
Promotor 15 dysertacji doktorskich i opiekun 3 habilitacji.
Główne kierunki badań: nieswoista odporność w chorobach przyzębia, ocena biomateriałów
stosowanych w periodontologii, mechanizmy immunopatologiczne w chorobach przyzębia, stan
przyzębia po przeszczepach nerek, schorzenia błony śluzowej jamy ustnej, wpływ środowiska na
tkanki przyzębia, chirurgiczne leczenie periodontopatii. Były to nowatorskie w Polsce badania
z tego zakresu.
Odznaczenia: medal honorowy Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde.
Prof. dr hab.
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2011–2012, 2012–2016 i 2016–2020
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Prorektorzy

Prorektorzy
ds. Nauki

Bolesław Popielski
Urodził się w 1907 r. we Lwowie. Studia medyczne ukończył w 1931 r. na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, uzyskując stopień doktora wszech
nauk lekarskich. Kolokwium habilitacyjne zdał w 1939 r., również na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza. W 1947 r. został profesorem nadzwyczajnym medycyny sądowej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. W 1956 r.
uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1931–1936 był asystentem w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jana Kazimierza, a w latach 1936–1939 kierownikiem Działu Biologicznego Instytutu Ekspertyz Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.
Podczas wojny (1939–1941 okupacja radziecka, 1941–1943 okupacja niemiecka we Lwowie,
1943–1945 okupacja niemiecka w Krakowie) był kierownikiem w zakładach medycyny sądowej.
W latach 1945–1977 zajmował stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej
Akademii Medycznej we Wrocławiu, w okresie 1954–1968 był kierownikiem Zakładu Grup Krwi
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN we Wrocławiu. W latach
1953–1954 prorektor ds. nauki Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Główne kierunki badań: serohematologia, transfuzjologia, problemy prawne z uwzględnieniem
odpowiedzialności i etyki lekarskiej, zagadnienia patologii społecznej i jej profilaktyka. Współtwórca ówczesnej definicji śmierci, twórca podstaw prawnomedycznych do transplantologii.
Zmarł w 1997 r. we Wrocławiu.
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Antoni Falkiewicz
Urodził się w 1901 r. we Lwowie. Wydział Lekarski Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
ukończył w 1925 r. i otrzymał tytuł doktora wszech nauk lekarskich, habilitował się w 1945 r., profesorem nadzwyczajnym został w 1946 r., a profesorem zwyczajnym w 1961 r.
W latach 1926–1935 asystent II Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie, 1935–1940 prymariusz Oddziału Wewnętrznego Państwowego Szpitala Powszechnego we Lwowie, 1940–1941 docent Kliniki Szpitalnej Terapii Państwowego Instytutu Medycznego
we Lwowie. W czasie służby polowej (1944–1945) wykładowca interny polowej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1945 r. kierownik II Kliniki Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, następnie
Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1970 r. objął stanowisko dyrektora Instytutu Chorób Wewnętrznych i kierownika Kliniki Endokrynologii.
W latach 1949–1950 dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, prorektor ds. nauki Akademii Medycznej (1954 r.), rektor w kadencji 1954–1957.
W 1971 r. otrzymał godność doktora honoris causa Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Założyciel i przewodniczący Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek zwyczajny Międzynarodowego Towarzystwa
Internistów.
Autor ok. 600 pozycji opublikowanych w Polsce i za granicą oraz wielu rozdziałów w podręcznikach interny.
Opiekun 13 przewodów habilitacyjnych i promotor 36 doktoratów.
Główne kierunki badań: kardiologia, endokrynologia, immunopatologia kliniczna i choroby
zawodowe, immunologia kliniczna.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i Złoty Krzyż Zasługi.
Zmarł w 1977 r.
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Wiktor Jankowski
Urodził się w 1905 r. we Lwowie. Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie w 1930 r. Habilitowany w 1939 r., profesorem tytularnym został w 1948 r., profesorem
nadzwyczajnym w 1954 r., zwyczajnym w 1963 r. W latach: 1930–1946 asystent, starszy asystent
i docent Kliniki Otolaryngologicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, 1946–1954 docent i profesor tytularny Kliniki Otolaryngologicznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Wrocławskiego, a od 1950 r. Akademii Medycznej we Wrocławiu, od 1954 r. do 1975 r. kierownik tej
Kliniki. W latach 1954–1957 prorektor ds. nauki Akademii Medycznej we Wrocławiu. Emerytowany w 1975 r.
Członek Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Royal Society of Medicine i innych towarzystw naukowych.
Autor lub współautor 175 prac ogłoszonych w kraju i za granicą.
Główny kierunek badań: fizjologia ucha wewnętrznego.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 10-lecia Polski
Ludowej i innymi odznaczeniami.
Zmarł w 1988 r.
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Aleksander Kleczeński
Urodził się w 1910 r. Wydział Lekarski Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie ukończył
w 1935 r. W 1938 r. uzyskał stopień doktora medycyny, habilitował się w 1951 r., a w 1954 r. został
mianowany profesorem nadzwyczajnym.
W latach: 1935–1939 asystent Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie, 1939–1942 asystent Kliniki Chorób Wewnętrznych Państwowego Instytutu Medycyny we Lwowie, 1942–1944 pracownik Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej, 1944–1946 ordynator oddziału chorób wewnętrznych przy szpitalu ewakuacyjnym. Od 1946 r. asystent, następnie
adiunkt, a od 1954 r. profesor w II Katedrze Chorób Wewnętrznych. W 1961 r. został powołany na
kierownika I Kliniki Chorób Wewnętrznych. W latach 1957–1962 prorektor ds. nauki, w kadencji
1962–1965 rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Międzynarodowego Towarzystwa Internistów.
Główne kierunki badań: mechanizm działania stanów niedocukrzeniowych, układ krwiotwórczy w chorobach zawodowych.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i dwukrotnie Złoty Krzyż Zasługi.
Zmarł w 1966 r.

Prof. dr hab.

Aleksander Kleczeński
1957–1962

57

Leonard Ignacy Kuczyński
Urodził się w 1913 r. w Sejnach. Politechnikę Lwowską ukończył w 1938 r. W 1949 r. uzyskał
stopień doktora nauk technicznych. W 1954 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym,
a w 1966 r. profesorem zwyczajnym.
W latach 1936–1938 asystent Politechniki Lwowskiej, w okresie 1946–1951 starszy asystent
i adiunkt Politechniki Wrocławskiej. Zastępca profesora (1951–1954) i profesor Akademii Medycznej we Wrocławiu (od 1954 r.). W latach 1954–1956 prodziekan Wydziału Farmaceutycznego, w okresie 1956–1958 i 1961–1962 dziekan tego wydziału. Funkcję prorektora ds. nauki pełnił
w latach 1962–1968, a w kadencji 1968–1972 był rektorem wrocławskiej Akademii Medycznej.
W latach 1958–1965 profesor w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu, 1966–1978 kierownik Katedry Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, 1978–1981 kierownik Zakładu
Syntezy Leku, 1981–1984 kierownik Katedry i Zakładu Technologii Leków.
W 1981 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Medycznej w Łodzi.
Członek: Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, prezes Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiej Akademii
Nauk.
Autor 50 publikacji, 3 książek, 2 skryptów i 30 patentów.
Promotor około 100 prac magisterskich, 11 doktorskich, opiekun 3 przewodów habilitacyjnych, autor 3 wniosków w przewodach o nadanie tytułu profesora.
Główne kierunki badań: synteza związków o przypuszczalnym działaniu leczniczym, wyodrębnienie ciał czynnych z produktów naturalnych, opracowanie przemysłowych metod syntezy
leków. Opracowanie i wdrożenie do produkcji technologii kilkunastu leków odtwórczych, takich
jak: nefrecil, gwajakol, Ritalin czy ergotamina.
Odznaczenia: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, medal „Za Zasługi dla
Obronności Kraju”, Medal za Warszawę, Medal Zwycięstwa i Wolności, Medal Academia Medica Wratislaviensis, Medal XXV-lecia Odzyskania Dolnego Śląska; odznaki: „Za wzorową pracę
w służbie zdrowia”, Zasłużony dla Dolnego Śląska, Budowniczy Wrocławia, 1000-lecia Państwa
Polskiego oraz XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska.
Zmarł w 1994 r.
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Stanisław Iwankiewicz

Prof. dr hab.

Stanisław Iwankiewicz

Urodził się w 1920 r. w Kaliszu. Gimnazjum Humanistyczne A. Asnyka ukończył w 1937 r.,
liceum humanistyczne T. Kościuszki w 1939 r. W sierpniu 1939 r. rozpoczął służbę wojskową
w Szkole Podchorążych Sanitarnych Zawodowych w Warszawie. Brał udział w wojnie obronnej
w 1939 r. w 104. Szpitalu Polowym jako sanitariusz.
Absolwent pierwszego rocznika Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu,
który rozpoczął studia w 1945 r., a ukończył w 1951 r. W czasie studiów był jednym z organizatorów Akademickiego Związku Sportowego we Wrocławiu i realizatorem odbudowy przystani
wioślarskiej AZS. Od 1950 r. do 1991 r. pracował w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej
we Wrocławiu. W 1961 r. obronił pracę doktorską, habilitował się w 1963 r., docentem został
w 1965 r., profesorem nadzwyczajnym w 1970 r. i zwyczajnym w 1977 r. W latach 1975–1991 był
kierownikiem Kliniki Otolaryngologicznej.
W latach 1969–1972 pełnił funkcję prorektora ds. nauki, a 1972–1978 rektora. Jako rektor
patronował opracowaniu planów budowy Nowej Akademii Medycznej. Przyczynił się do rozwoju
kadry naukowej, wprowadził studia doktoranckie na 11 kierunkach.
W 1981 r. otrzymał doktorat honoris causa Akademii Medycznej w Dreźnie.
Członek wielu towarzystw: Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Polskiego Towarzystwa
Otolaryngologicznego, Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Wrocławskiego Towarzystwa
Naukowego, Czechosłowackiego Towarzystwa Lekarskiego i Deutsche Gesellschaft für Otorhinolaryngologie und Cervicofaciale Chirurgie oraz członek honorowy licznych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych.
Organizator w 1967 r. wydawnictwa „Prace Naukowe Akademii Medycznej we Wrocławiu”
i jego redaktor naczelny przez 24 lata.
Autor 372 prac naukowych i publicystycznych, w tym kilku wielokrotnie wznawianych podręczników, a także monografii, 41 filmów naukowych i 11 wniosków racjonalizatorskich. Jest pionierem mikrochirurgii ucha i krtani oraz autorem pierwszego polskiego podręcznika „Chirurgia ucha”
(1970 r.) i rozdziału w pierwszej polskiej „Audiologii klinicznej” pod red. T. Bystrzanowskiej (1968 r.).
Promotor 25 prac doktorskich z otolaryngologii i neurochirurgii, opiekun 4 habilitacji, autor
4 wniosków o nadanie tytułu profesora. Wyszkolił ponad 40 specjalistów z otolaryngologii.
Główne kierunki badań: audiologia, biometria mowy, mikrochirurgia ucha, zatok i krtani, modyfikacje operacji doszczętnej w nowotworach krtani.
Odznaczenia: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski, Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, Krzyż Partyzancki, Warszawski
Krzyż Powstańczy oraz wiele innych medali, nagród i odznaczeń wojskowych oraz cywilnych.
Zmarł w 2012 r. we Wrocławiu.

1969–1972

61

Jan Zarzycki
Urodził się w 1921 r. Studia ukończył na Uniwersytecie i Politechnice we Wrocławiu, stopień
doktora uzyskał w 1951 r., a doktora habilitowanego w 1962 r. Profesor nadzwyczajny od 1969 r.,
zwyczajny od 1976 r. W latach 1945–1950 pracował na stanowisku asystenta, a później starszego asystenta w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Od 1952 do 1955 r. adiunkt, a następnie zastępca profesora
(1956–1962). W okresie 1964–1990 pełnił funkcję kierownika Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Akademii Medycznej we Wrocławiu.
W latach 1957–1960 oraz 1963–1967 prodziekan, a w kadencji 1972–1981 prorektor ds. nauki.
Członek: komitetu redakcyjnego czasopisma „Folia Morphologica”, Komisji Mikroskopii Elektronowej PAN, Komisji Nauk Podstawowych PAN oraz Komisji Patomorfologii Komórki PAN,
a także Rady Głównej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1969–1976).
Autor wielokrotnie wydawanego podręcznika „Histologia zwierząt domowych i człowieka”.
Główne kierunki badań: zagadnienia związane z oceną zmian tkanki mięśniowej pod wpływem
bytujących w niej larw włośni, badania nad ultrastrukturą gruczołu mlekowego, które przyczyniły
się do wyjaśnienia mechanizmów sekrecji w tym narządzie.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, tytuł „Zasłużony Nauczyciel PRL”, Medal Uczelni i wiele innych odznaczeń resortowych.
Zmarł w 2005 r.
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Karol Sosnowski
Urodził się w 1919 r. Wydział Lekarski Uniwersytetu w Lublinie ukończył w 1945 r. Stopień
doktora nauk medycznych otrzymał w 1950 r., doktora habilitowanego w 1966 r., a tytuł profesora
nadzwyczajnego w 1977 r.
Dwukrotnie przebywał na stypendiach w instytutach Carlo Forlanini w Rzymie i Principi di
Piemonte w Neapolu.
W latach 1939–1946 pracował na różnych oddziałach szpitali lubelskich, a od 1945 r. w Przychodni Przeciwgruźliczej w Lublinie. W 1964 r. został p.o. kierownikiem Kliniki Ftyzjatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu, a od 1967 r. jej kierownikiem, w tym czasie zmieniła ona nazwę na
„Katedra i Klinika Gruźlicy Płuc”, a następnie „Katedra i Klinika Chorób Płuc”. Funkcję kierownika
pełnił do 1989 r., tj. do przejścia na emeryturę. W 1970 r. klinikę włączono do Instytutu Chorób
Wewnętrznych jako Klinikę Chorób Płuc. W okresie od 1981 do sierpnia 1982 r. prorektor ds.
nauki.
Był wspaniałym klinicystą. Służył swoją wiedzą i doświadczeniem wszystkim kolegom, konsultował ośrodki pulmonologiczne na Dolnym Śląsku. Inspiracje do badań naukowych czerpał
z pracy klinicznej przy łóżku chorego. Województwo dolnośląskie zawdzięcza mu kontynuację
uwieńczonych sukcesem prac związanych ze zwalczaniem gruźlicy. Także jako emeryt uczestniczył w komisjach egzaminacyjnych oceniających kandydatów na specjalistów chorób płuc.
Promotor 2 przewodów doktorskich i opiekun 2 habilitacji.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej i odznaka „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”.
Zmarł w 2015 r.
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Karol Sosnowski
1981–1982
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Augustyn Wasik
Urodził się w 1926 r. w Kalinie Wielkiej. W latach 1945–1951 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Stopień doktora medycyny uzyskał w 1961 r., stopień
doktora habilitowanego w 1969 r., w lipcu 1971 r. mianowany na stanowisko docenta AM we
Wrocławiu. Tytuł profesora uzyskał w 1979 r. W okresie 1982–1984 prorektor ds. nauki Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 1976–1991, do chwili przejścia na emeryturę, kierownik
Katedry i Kliniki Psychiatrii. Od 1974 r. pełnomocnik rektora ds. szkolenia podyplomowego.
W 1965 r. przebywał na 3-miesiecznym stypendium naukowym w Klinice Psychiatrycznej
w Zurychu, a w 1969 r. na miesięcznym stypendium w Klinice Psychiatrycznej w Wiedniu.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w latach 1965–1974 przewodniczący Wrocławskiego Oddziału PTP. Należy do Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.
Odznaczenia: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal 30-lecia Polski Ludowej, odznaka Budowniczy Wrocławia, XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska oraz „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”.
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Augustyn Wasik
1982–1984

67

Adam Masztalerz
Urodził się w 1925 r. we Lwowie. Studia stomatologiczne rozpoczął w 1948 r. na Wydziale
Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu; ukończył je w 1952 r. na tymże Wydziale
Akademii Medycznej we Wrocławiu. Stopień doktora medycyny stomatologicznej uzyskał w 1961 r.,
habilitował się z zakresu stomatologii, stopień docenta uzyskał w 1965 r., profesorem nadzwyczajnym mianowany w 1973 r. Specjalista II stopnia z zakresu ortodoncji.
W latach 1949–1950 wolontariusz w Katedrze Protetyki Uniwersytetu Wrocławskiego, 1950–
–1952 zastępca asystenta w tej katedrze, 1952–1956 lekarz w lecznictwie otwartym, od 1956
asystent, starszy asystent, a od 1961 r. adiunkt w Katedrze Ortodoncji Akademii Medycznej we
Wrocławiu, od 1965 r. kierownik tej katedry. Od 1970 r. zastępca dyrektora Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej i kierownika Zakładu Ortodoncji. W 1975 r. powołany na stanowisko
kierownika Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego. W latach 1984–1987 prorektor
ds. nauki.
W 1962 r. przebywał przez 3 miesiące jako stypendysta Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w Badawczym Instytucie Stomatologicznym w Pradze, a w 1967 r. 5 tygodni w Szpitalu im.
Heinricha Brauna w Zwickau.
Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i jego Sekcji Ortodontycznej, Sekcji Stomatologii Dziecięcej i Sekcji Parodontologii. W latach 1956–1965 był sekretarzem, 1968–1970
przewodniczącym, a od 1970 wiceprzewodniczącym Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, w latach 1967–1970 i od 1973 r. członek zarządu i przewodniczący
Koła Wrocławskiego PTS, a w latach 1970–1973 przewodniczący Sekcji Ortodontycznej PTS. Od
1974 r. członek zarządu Sekcji Stomatologii Dziecięcej PTS.
Członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, Rady Instytutu Stomatologii AM w Gdańsku, redakcji „Czasopisma Stomatologicznego” i zastępca redaktora czasopisma „Wrocławska
Stomatologia”.
Główny kierunek badań: epidemiologia stomatologiczna i antropometria ortodontyczna.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Order Zasługi dla Ojczyzny (NRD), Medal 30-lecia Polski Ludowej, Srebrny Medal „Zasłużonym na
Polu Chwały”, Srebrny i Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju”, odznaka „Za wzorową
pracę w służbie zdrowia”, Złota Odznaka Honorowa Związku Zawodowego Pracowników Służby
Zdrowia, Złota Odznaka „Zasłużony dla Dolnego Śląska”, Odznaka Honorowa ZSP, Złota Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Złota Odznaka Akademii Medycznej
we Wrocławiu, Srebrna i Złota Odznaka „Zasłużony Działacz LOK”.
Zmarł w 2004 r.
Prof. dr hab.

Adam Masztalerz
1984–1987
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Zenon Szewczyk
Urodził się w 1927 r. w Kawczynie. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1954 r., w 1963 r. uzyskał stopień doktora medycyny, w 1970 r. stopień doktora habilitowanego. W 1971 r. mianowany na stanowisko docenta AM we Wrocławiu.
W latach 1952–1955 p.o. asystenta III Kliniki Chorób Wewnętrznych we Wrocławiu, od 1955 r.
asystent III Kliniki Chorób Wewnętrznych, z której utworzono później Klinikę Nefrologiczną.
W latach 1964–1970 adiunkt Kliniki Nefrologicznej, od 1970 r. kierownik Kliniki Nefrologicznej
Instytutu Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej we Wrocławiu, od 1971 r. zastępca dyrektora Instytutu Chorób Wewnętrznych. W latach 1971–1998 kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii we Wrocławiu. Prorektor ds. nauki w latach 1987–1990.
W latach 1965–1966 stypendysta Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w Instytucie
Karolinska w Sztokholmie w Szwecji przez okres 6 miesięcy.
Przewodniczący Dolnośląskiego Towarzystwa Nefrologicznego, wieloletni członek Komisji
Patofizjologii PAN, przewodniczący Komisji Nauki PAN (1 kadencja), członek Europejskiego
Towarzystwa Dializ i Transplantacji, Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego i Nefrologicznego.
Autor 176 publikacji.
Wypromował 19 doktorów, opiekun 7 doktorów habilitowanych, spośród jego wychowanków
5 osób uzyskało tytuł profesora.
Główne kierunki badań: immunopatogeneza pierwotnych kłębuszkowych zapaleń nerek, immunologia alloprzeszczepu, leczenie immunosupresyjne glomerulopatii, patogeneza mocznicy,
leczenie hemodializą i dializą otrzewnową, balneoterapia.
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrna Odznaka Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia,
odznaka „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, odznaka „Zasłużony dla Dolnego Śląska”, Złota
Odznaka Akademii Medycznej we Wrocławiu i inne.
Zmarł w 2013 r.
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Zenon Szewczyk
1987–1990
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Hanna Maria Niżankowska
Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończyła w 1958 r. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1969 r., w 1976 r. stopień doktora habilitowanego,
w 1980 r. mianowana docentem, w 1992 r. otrzymała tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1993 r.
profesora, a w 2001 r. profesora zwyczajnego AM.
W latach 1959–1960 pracowała w Szpitalu Wojewódzkim we Wrocławiu jako lekarz stażysta,
w latach 1961–1966 jako lekarz zakładowy w Okręgowej Przychodni Lekarskiej PKP we Wrocławiu.
W latach 1963–1966 wolontariusz w Katedrze i Klinice Okulistyki AM we Wrocławiu, 1966–1968
studium doktoranckie, 1968–1972 asystent w tej katedrze, 1972 r. adiunkt, 1980–1983 prodziekan
Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu, 1983–1986 profesor okulistyki na
Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Oranie (Algieria), 1990–1993 prorektor ds. nauki Akademii
Medycznej we Wrocławiu, od 1994 r. do emerytury kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki AM we
Wrocławiu.
W latach 1971–1972 odbyła staż naukowy w klinikach okulistycznych we Francji (Strasburg,
Paryż, Albi), gdzie zajmowała się zagadnieniem diagnostyki niewydolności tętnic dogłowowych
oraz odbywała szkolenie z zakresu mikrochirurgii oka.
Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, sekretarz
generalny ZG Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, wiceprzewodnicząca ZG Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, przewodnicząca Sekcji Jaskry PTO, członek Prezydium Zarządu Sekcji
Informatyki PTO, członek Komisji Narządów Zmysłów PAN.
Autorka 249 publikacji i 5 książek.
Promotor 18 prac doktorskich.
Główne kierunki badań: fizjopatologia krążenia mózgowo-siatkówkowego, patofizjologia
neuropatii jaskrowej.
Odznaczenia: Złota Odznaka Honorowa Academia Medica Vratislaviensis Polonia, Krzyż
Kawalerski Polonia Restituta, Medal Optime de Glaucomatologia Merenti za zasługi dla rozwoju
i krzewienia wiedzy o jaskrze, nagroda Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej oraz nagroda Ministra Zdrowia II stopnia za rozprawę habilitacyjną.
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Jerzy Josiak
Urodził się w 1936 r. Studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej ukończył
w 1958 r. i rozpoczął pracę zawodową w Katedrze Chemii Nieorganicznej Akademii Medycznej
we Wrocławiu, przechodząc kolejno od stanowiska asystenta, adiunkta, docenta, profesora nadzwyczajnego (1984 r.) do profesora zwyczajnego (1992 r.). Kierownikiem Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej został w 1990 r.
Prodziekan ds. studentów Wydziału Farmaceutycznego w latach 1981–1987, prorektor ds. nauki w latach 1993–1996. W latach 1987–1993 i 1996–1999 dziekan Wydziału Farmaceutycznego.
Stypendysta Fundacji Humboldta w latach 1974–1975 w Instytucie Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu w Hanowerze oraz w Laboratorium Elektrochemii Uniwersytetu w Amsterdamie. W 1980 r. ponowny staż w Instytucie Chemii Nieorganicznej w Hanowerze,
a w 1985 r. w Instytucie Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu w Osnabrück.
Autor lub współautor 78 prac naukowych, w tym 59 prac eksperymentalnych publikowanych
w renomowanych czasopismach. Brał udział w wielu zagranicznych konferencjach naukowych na
temat stopionych soli. Jego dorobek naukowy po 1985 r. obejmuje 38 pozycji, w tym 24 prace eksperymentalne publikowane w recenzowanych czasopismach i wydawnictwach o zasięgu światowym.
Promotor wielu prac doktorskich, opiekun przewodów habilitacyjnych, recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych, a także trzykrotnie recenzent dorobku naukowego do tytułu profesora.
Główne kierunki badań: właściwości termodynamiczne stopionych soli i ich roztworów, opracowanie oryginalnej metody pomiarów sił elektromotorycznych odpowiednio dobranych ogniw
stężeniowych, wyznaczenie po raz pierwszy wartości cząstkowych molowych funkcji termodynamicznych w szeregu podwójnych układów stopionych soli, tworzenie i trwałość jonów kompleksowych, głównie w roztworach chlorków metali przejściowych z chlorkami litowców, wykazanie,
że z analizy zależności stężeniowej cząstkowych molowych funkcji termodynamicznych pierwszego składnika w powiązaniu z innymi danymi wynika, iż w badanych roztworach najtrwalsze są
jony kompleksowe o liczbie koordynacji 4. Zainteresowanie praktycznymi aspektami zastosowań
wybranych układów stopionych soli oraz badania termodynamiczne (fazowe, kriometryczne oraz
pomiary SEM ogniw stężeniowych) i elektryczne szeregu dwuskładnikowych układów stopionych
soli zawierających halogenki.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i Złoty Krzyż Zasługi.
Zmarł w 2014 r.
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Andrzej Kübler
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Andrzej Kübler
1996–1999

Urodził się w 1946 r. w Łańcucie. Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył w 1970 r. Od 1971 r. zatrudniony w Katedrze i Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii
AM we Wrocławiu, a od 1989 do 2012 r. był jej kierownikiem.
Stopień naukowy doktora uzyskał w 1976 r., w 1977 r. specjalizację II stopnia z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, w 1984 r. stopień naukowy doktora habilitowanego, w 1992 r.
uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego, w 1994 r. tytuł naukowy profesora zwyczajnego,
a w 2004 r. specjalizację z zakresu medycyny paliatywnej.
W latach 1993–1996 prorektor ds. klinicznych AM, 1996–1999 prorektor ds. nauki AM, 1996–
–2000 konsultant krajowy z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii.
Członek Senatu AM pięciu kadencji, w latach 1990–1993 pełnomocnik rektora ds. współpracy z zagranicą, w latach 1993–1996 prorektor ds. klinicznych, 1996–1999 prorektor ds. nauki,
1998–2001 specjalista krajowy z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, 2013–2016 specjalista krajowy z zakresu intensywnej terapii.
Organizator działalności szkoleniowej na terenie Dolnego Śląska z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, leczenia bólu oraz opieki paliatywnej, m.in. 12 lat „Zimowej Szkoły Ordynatorów Anestezjologii i Intensywnej Terapii”.
Wielokrotnie zapraszany jako wykładowca do ośrodków zagranicznych: Waszyngton D.C.,
Bethesda (National Institutes of Health), Phoenix, San Francisco (USA), Bonn, Frankfurt,
Homburg/Saar, Bochum, Bad Kissingen, Wilhelmshaven, Bad Krozingen, Oldenburg (Niemcy)
– wykładowca w programie szkolenia specjalistycznego anestezjologów niemieckich, Sztokholm
– Instytut Karolinska (Szwecja), Wiedeń, Linz (Austria), Barcelona, Grenada (Hiszpania), Praga,
Ostrawa (Czechy), Piestany (Słowacja), Budapeszt, Siófok (Węgry), Sankt Petersburg (Rosja).
Organizator międzynarodowych projektów badawczych: Wrocław–Monachium, Wrocław–
Sztokholm, Wrocław–Uppsala, Wrocław–Bethesda (USA – National Institutes of Health).
Członek honorowy: Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, Polskiego Towarzystwa
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, członek z wyboru międzynarodowych towarzystw i zespołów naukowych: European Academy of Anaesthesiology, Board
of European Society of Anaesthesiology, Board of European Society of Critical Care Medicine, Inter-continental Critical Care Centre of Excellence – Steering Committee, European Sepsis Board
i Surviving Sepsis Campaign. Członek Komitetu Naukowego 8. Europejskiego Kongresu Anestezjologii oraz 10. Europejskiego Kongresu Anestezjologii.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego ogólnopolskich zjazdów z udziałem międzynarodowym: XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii i V Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego 30 międzynarodowych konferencji „Progress in Anaesthesiology and Intensive
Care Medicine” oraz 19 konferencji „Zamkowe Spotkania z Anestezjologią, Intensywną Terapią
i Toksykologią Kliniczną”. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I i II Polskiego Kongresu
„Pokonać Sepsę”.
Redaktor naczelny czasopisma „Medycyna Intensywna i Ratunkowa” w latach 1998–2008 oraz
„Sepsis” w latach 2008–2012. Członek komitetów redakcyjnych i naukowych licznych czasopism.
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Autor i współautor 551 publikacji, autor 1 podręcznika, redaktor 5 polskich podręczników,
redaktor tłumaczeń 10 podręczników.
Promotor 38 prac doktorskich, opiekun 5 habilitacji, recenzent dorobku naukowego 14 profesorów, 16 habilitacji i 31 przewodów doktorskich.
Główne kierunki badań: anestezjologia, intensywna terapia, leczenie bólu.
Odznaczenia: Specjalna Indywidualna Nagroda Rektora za najwyższy na uczelni wskaźnik
cytowań za lata 2001–2003, Specjalna Indywidualna Nagroda Rektora za najwyższy na Uczelni
wskaźnik cytowań za lata 2005–2007, nagroda specjalna międzynarodowego komitetu „SepsEast”
za szczególny wkład w rozwój leczenia sepsy w Europie.
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Marian Klinger
1999–2005

Urodził się w 1948 r. w Warszawie. Akademię Medyczną we Wrocławiu ukończył z wyróżnieniem w 1972 r. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1978 r., stopień doktora habilitowanego
w 1984 r., tytuł profesora w 1992 r. Specjalista z chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej. Od 1998 r. kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Akademii, a następnie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W latach 1993–1999
i 2009–2016 członek Senatu Akademii Medycznej i następnie Uniwersytetu Medycznego. W latach 1999–2005 prorektor ds. nauki.
Odbył staże zagraniczne w Klinice Nefrologii w Bazylei, w charakterze post-doctoral fellow
w Klinice Nefrologii Uniwersytetu Południowej Kalifornii w Los Angeles oraz w Klinice Nefrologii
w Monachium. Prowadził wykłady w Hajfie i Monachium.
W latach 2002–2006 pracował w Komitecie Patofizjologii Klinicznej PAN, 2015–2018 członek
prezydium Komitetu Nauk Klinicznych PAN.
Członek z wyboru zarządów międzynarodowych towarzystw naukowych: Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego (European Renal Association/European Dialysis Association) i Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Toksemią Mocznicową (International Society of Uremic
Research and Toxicity), Rady Naukowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
(piąta kolejna kadencja), wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
w latach 2011–2013. Członek komitetu czasopism zagranicznych i polskich: „Nephrology Dialysis Transplantation” (2011–2017), „European Nephrology”, „Case Reports in Transplantation”,
„Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis”, „Advances in Clinical and Experimental
Medicine”, „Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej”, „Nefrologia i Dializoterapia Polska”,
„Forum Nefrologiczne”, „Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia” (miesięcznik OSOZ). Członek
kapituły stypendium im. Ludwika Hirszfelda powołany przez prezydenta m. Wrocławia. Ekspert
oceniający projekty w VII programie ramowym Komisji Europejskiej oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Autor 584 publikacji pełnotekstowych (5315 punktów w klasyfikacji Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego) i 211 prac (bez publikacji kontrybutorskich) zostało ogłoszonych w czasopismach z listy filadelfijskiej (impact factor: 441,793). Prace, których jest współautorem, uzyskały 4760 cytowań (bez autocytowań), indeks Hirscha – 28 (według Web of Science). Prace były
publikowane w: „Lancet”, „Journal of the American Society of Nephrology”, „Kidney International”, „American Journal of Kidney Diseases”, „American Journal of Nephrology”, „Nephrology”,
„Dialysis Transplantation”, „Nephron”, „Clinical Nephrology”, „International Journal of Artificial
Organs”, „Seminars in Nephrology”, „Transplantation”, „Transplant International”, „Blood Purification”, „Transplant Immunology”, „Transplantation Proceedings”.
Recenzent prac dla: „Journal of the American Society of Nephrology”, „American Journal of the
Transplantation”, „American Journal of Kidney Diseases”, „American Journal of Nephrology”,
„Nephrology Dialysis Transplantation”, „Nephron”, „Clinical Nephrology”, „Blood Pressure and
Kidney Research”, „Transplantation Proceedings”, „Medicinal Research Reviews” oraz projektów
w programie ramowym Unii Europejskiej, w konkursach polskiej, czeskiej i izraelskiej Agencji
Badań Naukowych oraz Austrian Science Fund.
Promotor 17 rozpraw doktorskich, 7 jego współpracowników uzyskało stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, a 4 tytuły profesora. Recenzent w 28 postępowaniach o tytuł profesora nauk medycznych, 39 rozpraw habilitacyjnych i 33 prac doktorskich.
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Główne kierunki badań: immunopatologia, klinika i terapia pierwotnych i wtórnych kłębuszkowych zapaleń nerek, toksyny mocznicowe, dostęp naczyniowy do celów hemodializy, czynniki
wpływające na adekwatność hemodializy i dializy otrzewnowej, monitorowanie odpowiedzi immunologicznej u biorców przeszczepu nerki, zastosowanie nowych protokołów leczenia immunosupresyjnego po przeszczepieniu nerki.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagroda Ministra Zdrowia i wielokrotnie nagrody Rektora Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
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Marek Ziętek

Prof. dr hab.

Urodził się w 1951 r. w Kłodzku. Studia na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego
ukończył z nagrodą „Primus Inter Pares” w 1974 r. W tym samym roku podjął pracę jako asystent
w Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1980 r. uzyskał stopień doktora, w 1991 r. stopień doktora habilitowanego, tytuł naukowy profesora w 1999 r., a w 2004 r. stanowisko profesora zwyczajnego. Specjalista II stopnia z zakresu periodontologii oraz protetyki stomatologicznej.
Odbył staże zagraniczne w: Debreczynie (Węgry), Moskwie (Rosja), Amsterdamie (Holandia),
Schaan (Liechtenstein), Wiedniu (Austria), Erfurcie, Dreźnie, Coburgu, Bensheim (Niemcy).
Twórca i kierownik Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej, przekształconego w 2000 r. w Katedrę i Zakład Periodontologii. Członek Senatu Uczelni 5 kadencji,
2000–2005 Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, 1996–2008 konsultant krajowy
z dziedziny periodontologii, 2002–2010 prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego,
a od 2010 r. honorowy prezydent PTS-u, 2001–2004 członek Sekcji Medycyny Wieku Rozwojowego Komitetu Badań Naukowych, 2001–2003 członek Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych, 2005–2011 prorektor ds. nauki Akademii Medycznej we Wrocławiu, pełniący obowiązki
rektora AM 2010/2011, od maja 2011 r. rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Wiceprezydent Sekcji Polskiej Akademii Pierre Faucharda, członek Europejskiego Towarzystwa Periodontologicznego oraz Groupement International pour la Recherche Scientifique en
Stomatologie et Odontologie, członek honorowy: Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego,
Stowarzyszenia Polskich Lekarzy Dentystów i Polskiego Towarzystwa Techniki Dentystycznej.
W 2012 r. otrzymał tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu (Ukraina), a w 2016 r. doktora honoris causa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego.
Od 1 września 2014 r. jest przewodniczącym Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.
Członek komitetów redakcyjnych 6 czasopism medycznych, w tym jednego z impact factor.
Autor ponad 200 prac naukowych oraz ponad 60 prac wygłoszonych na zjazdach krajowych
i międzynarodowych, rozdziałów w 6 podręcznikach medycznych, redaktor podręcznika tłumaczonego z języka angielskiego i rozdziałów w 2 podręcznikach tłumaczonych z języka niemieckiego.
Promotor 15 dysertacji doktorskich i opiekun 3 habilitacji.
Główne kierunki badań: nieswoista odporność w chorobach przyzębia, ocena biomateriałów
stosowanych w periodontologii, mechanizmy immunopatologiczne w chorobach przyzębia, stan
przyzębia po przeszczepach nerek, schorzenia błony śluzowej jamy ustnej, wpływ środowiska na
tkanki przyzębia, chirurgiczne leczenie periodontopatii. Były to nowatorskie w Polsce badania
z tego zakresu.
Odznaczenia: medal honorowy Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde.

Marek Ziętek
2005–2011
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Zygmunt Grzebieniak
Urodził się w 1949 r. Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył w 1974 r.
i w tym samym roku rozpoczął pracę zawodową w ówczesnej Klinice Chirurgii Ogólnej II Instytutu Chirurgii (obecnie II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej), w której
przeszedł wszystkie stopnie kariery zawodowej i naukowej. W 1979 r. uzyskał stopień doktora,
w 1990 r. doktora habilitowanego, a w 1998 r. tytuł profesora. W 2002 r. na swojej macierzystej
Uczelni otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego.
W latach 2000–2015 kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej. W latach 1996–1999 dziekan Wydziału Pielęgniarskiego (obecnie Wydziału Nauk o Zdrowiu). W latach 1999–2005 prorektor ds. dydaktyki, a przez dwie kadencje w latach 2011–2016
prorektor ds. nauki.
W latach 1998–2007 członek zarządu European Association for Endoscopic Surgery, w okresie 1999–2003 przewodniczący Dolnośląskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich, a od
1999 r. członek Zarządu Głównego i członek honorowy tego Towarzystwa oraz laureat Srebrnego
Medalu im. Rydygiera. Konsultant wojewódzki ds. chirurgii w województwie legnickim.
Członek kolegiów redakcyjnych czasopism: „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego”, „Proktologii” i „Advances in Clinical and Experimental Medicine”.
Autor 388 publikacji, w tym 245 prac oryginalnych, ogłoszonych w czasopismach polskich
i zagranicznych, oraz redaktor 2 podręczników dla studentów.
Promotor 16 doktoratów i ponad 40 prac magisterskich. Kierownik 10 ukończonych specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej, recenzent 54 doktoratów, 14 habilitacji i 18 postępowań do tytułu
naukowego.
Główne kierunki badań: chirurgia zapalenia otrzewnej, zakażenia chirurgiczne, chirurgia
onkologiczna (zwłaszcza przewodu pokarmowego), chirurgia endoskopowa.
Odznaczenia: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka
„Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia”. Laureat indywidualnej nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej za rok 2012 oraz wielu innych nagród.
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Zygmunt Grzebieniak
2011–2012, 2012–2016
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Piotr Ponikowski
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Piotr Ponikowski

Urodził się w 1961 r. Akademię Medyczną we Wrocławiu ukończył z wyróżnieniem w 1986 r.
i rozpoczął pracę w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej AM. W latach 1993–1997 pracował w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu, gdzie stworzył Poradnię Kardiologii
Prewencyjnej. W latach 1994–1996 pracował jako asystent w Royal Brompton Hospital w Londynie. Od 1997 r. pracuje w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, gdzie od 2005 r. kieruje Kliniką Kardiologii w Ośrodku Chorób Serca. Od 2009 r. jest kierownikiem Katedry
i Kliniki Chorób Serca Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
W 1992 r. uzyskał II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych, w 1997 r. z kardiologii,
w 1990 r. stopień doktora medycyny, w 1997 r. doktora habilitowanego, a w 2002 r. otrzymał tytuł
profesora.
Staże zagraniczne: pobyt w Szpitalu Karolinska, Cardiology Department, Thoracic Clinics
w Sztokholmie, stypendia British Council w National Heart and Lung Institute, Cardiac Department w Londynie, European Society of Cardiology w National Heart and Lung Institute, Cardiac
Department w Londynie w Anglii.
Główne kierunki badań: niewydolność serca (badania kliniczne i eksperymentalne), leczenie
interwencyjne chorób układu krążenia oraz badania nad oceną regulacji odruchowych w układzie krążenia i oddychania. Udział w licznych projektach badawczych, m.in.: granty Fundacji Nauki Polskiej, Komitetu Badań Naukowych oraz Wspólnoty Europejskiej (European Community,
Framework V and VII, Horyzont 2020).
Członek: Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – w latach 2004–2011 członek Zarządu
Głównego, przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresów, w 2015 r. prezes elekt PTK, członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (FESC), 2010–2012 prezydent Heart Failure
Association of the European Society of Cardiology, 2012–2014 członek zarządu European Society
of Cardiology, od 2012 r. Committee for Practice Guidelines, przewodniczący komitetu opracowującego aktualne zalecenia European Society of Cardiology odnośnie do rozpoznawania i leczenia niewydolności serca, członek honorowy Węgierskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
członek komitetów redakcyjnych i recenzent wielu czasopism naukowych, komitetów sterujących
licznych wieloośrodkowych badań klinicznych.
Współautor ponad 650 publikacji w recenzowanych czasopismach, łączna liczba cytowań
(wg Scopus, wrzesień 2018) – ponad 60 000, indeks Hirscha – 96.
Promotor 13 przewodów doktorskich i opiekun 2 habilitacji.
Za działalność naukową otrzymał m.in. Nagrodę Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
indywidualne i zespołowe nagrody JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz
zespołowe ministra zdrowia. W 2016 r. został uznany za jednego z czterech najbardziej wpływowych polskich naukowców w rankingu Thomson Reuters „The World’s Most Influential Scientific
Minds 2015”.
Odznaczenia: Medal Merito de Wratislavia, Nagroda Prezydenta Wrocławia.
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Józef Hano
1950–1954

Urodził się w 1906 r. w Zakościelu. Studia medyczne ukończył w 1932 r. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1932 r., doktora habilitowanego w 1937 r., tytuł profesora
nadzwyczajnego w 1964 r. Więzień obozów koncentracyjnych Sachsenhausen-Oranienburg
i Dachau. Współorganizator i wykładowca tajnego Oddziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1942–1944, w okresie 1946–1962 kierownik i organizator Zakładu Farmakologii
Akademii Medycznej we Wrocławiu, w latach 1950–1954 prorektor AM we Wrocławiu, od 1938 r. twórca
i kierownik Pracowni Farmakodynamiki na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przekształconej następnie w Katedrę Farmakodynamiki (1945–1972),
w latach 1964–1977 kierownik Zakładu Farmakologii Doświadczalnej w Instytucie Immunologii
i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, kierownik Zakładu Farmakologii PAN w Krakowie,
później jego dyrektor po przekształceniu zakładu w 1974 r. w instytut.
Członek sekretariatu Wydziału Nauk Medycznych, przewodniczący Komitetu Nauk Fizjologicznych oraz członek kilku innych komitetów naukowych PAN, w latach 1967–1969 wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, delegat Polski w Międzynarodowej Unii
Towarzystw Farmakologicznych, członek Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, członek International Society for Behavioral Pharmacology, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Leków w Warszawie, członek rzeczywisty PAN, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności,
członek rad naukowych wielu instytutów PAN i instytutów resortowych, przez wiele lat przewodniczący Komisji Leków Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, członek Komisji Nagród
Państwowych, członek sekcji Medycznej Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej przy Prezesie Rady
Ministrów, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego i Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Niemieckiego Towarzystwa Farmakologii i Toksykologii oraz Farmakologii
Klinicznej, honorowy przewodniczący Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN, honorowy redaktor
„Polish Journal of Pharmacology”.
Autor ponad 120 prac. Promotor ponad 30 przewodów doktorskich, opiekun 12 przewodów
habilitacyjnych.
Główne kierunki badań: w okresie przedwojennym – badania nad nowymi związkami syntetycznymi wykazującymi działanie biologiczne, nowych potencjalnych leków ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na układ krążenia i oddychania, na czynność przewodu
pokarmowego, wątrobę, nerki oraz inne narządy wewnętrzne; badania dotyczące witamin,
efedryny, pseudoefedryny, ergotaminy; działania substancji rakotwórczych i ich wpływu na
elementy morfotyczne krwi oraz układy i narządy organizmu; badania wpływu kwasów żółciowych na przemiany węglowodanów i tłuszczów oraz wpływu różnych czynników toksycznych i hormonów tarczycy na metabolizm glutationu; badania metabolizmu bakterii,
zwłaszcza krętka bladego i krętka żółtaczki zakaźnej; w okresie powojennym – przedkliniczne
badania wielu nowych związków o spodziewanym działaniu biologicznym i leczniczym, m.in.
o potencjalnym działaniu miejscowo znieczulającym, ganglioplegicznym, sympatykotonicznym,
kuraryzującym, psychostymulującym i analeptycznym, hipotensyjnym, przeciwdrgawkowym,
uspokajającym i nasennym; współtwórca proksybarbalu (Ipronalu); badania leków pochodzenia
roślinnego, zwłaszcza glikozydów nasercowych, hipotensyjnego działania ciemiężycy lobeliańskiej, badania leków przeciwhistaminowych (antazoliny, chloropyraminy) i leków psychotropowych (m.in. badania nad wpływem leków przeciwdepresyjnych i przeciwlękowych na procesy
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uczenia, które prowadził we współpracy z Instytutem Psychobiologii i Psychofarmakologii Consiglio Nazionale delle Ricerche w Rzymie); badania nad patologią wstrząsu pokrwotocznego, hibernacją, tachyfilaksją, teratogenezą polekową i chorobą wrzodową.
Odznaczenia: Krzyż Komandorski, Krzyż Komandorski z Gwiazdą, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal im. Mikołaja Kopernika, Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa
Polskiego, Odznaka Grunwaldzka, Krzyż Oświęcimski, Złota Odznaka „Za Pracę Społeczną dla
Miasta Krakowa”.
Zmarł w 1997 r. w Krakowie.
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Rudolf Arend
Urodził się w 1898 r. we Lwowie. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1945 r., doktora habilitowanego w 1950 r., tytuł profesora nadzwyczajnego w 1954 r., a profesora zwyczajnego
w 1963 r. W latach 1950–1951 ordynator Kliniki Neurologicznej UJ w Krakowie, 1951–1968 kierownik Kliniki Neurologicznej AM we Wrocławiu, w latach 1954–1957 prorektor ds. dydaktyki
Akademii Medycznej we Wrocławiu. Ugruntował i rozwinął wrocławską szkołę neurologii.
Autor 95 publikacji, w tym 2 książek.
Spośród swoich wychowanków wypromował 19 doktorów, 3 doktorów habilitowanych i 2 profesorów.
Główne kierunki badań: neurologia kliniczna, neuropatologia.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaka 1000-lecia Państwa
Polskiego.
Zmarł w 1980 r. w Krakowie.
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Rudolf Arend
1954–1957
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Tadeusz Garbiński
Urodził się w 1922 r. Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego w 1946 r., stopień doktora medycyny uzyskał w 1948 r. na Uniwersytecie Wrocławskim, mianowany docentem
w 1954 r., a profesorem nadzwyczajnym w 1958 r.
W latach 1946–1950 asystent Kliniki Gruźlicy Uniwersytetu Wrocławskiego, od 1950 r.
adiunkt, w latach 1951–1958 docent tej kliniki, od 1958 profesor nadzwyczajny i kierownik Kliniki
Gruźlicy oraz w latach 1952–1957 specjalista wojewódzki z zakresu ftyzjatrii, w latach 1957–1959
prorektor ds. nauczania, od 1957 r. członek Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy.
Przewodniczący Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Ftyzjatrycznego, członek
zwyczajny Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek tytularny Międzynarodowej Unii
Przeciwgruźliczej, członek rzeczywisty American Trudeau Society.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Zmarł w 1964 r.
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Tadeusz Garbiński
1957–1959
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Tadeusz Marciniak
Urodził się w 1895 r. Studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie, który ukończył w 1920 r., otrzymując dyplom doktora wszech nauk lekarskich. Przechodząc, jeszcze w czasie studiów i po doktoracie, wszystkie stopnie pomocniczego pracownika nauki
(demonstratora, młodszego i starszego asystenta, adiunkta), habilitował się w 1930 r. z anatomii
prawidłowej człowieka, otrzymując veniam legendi et docendi. Dalsze lata to okres intensywnej
pracy naukowej, wykładów na Wydziale Lekarskim oraz Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
Uniwersytetu Jana Kazimierza, czynnego udziału w pracach towarzystw naukowych. W 1938 r. na
wniosek Rady Wydziału i Senatu Uniwersytetu został mianowany profesorem tytularnym.
W 1946 r. został mianowany profesorem zwyczajnym. Z entuzjazmem odbudowywał i urządzał Zakład Anatomii Prawidłowej we Wrocławiu. W tym trudnym okresie nie uchylał się od obowiązków akademickich, pełniąc funkcje prodziekana Wydziału Lekarskiego, dziekana i w latach
1959–1962 prorektora ds. nauczania. W latach 1962–1965 rektor Wyższej Szkoły Wychowania
Fizycznego.
Sekretarz generalny Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (1958–1960), przewodniczący
Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego (1956–1963), członek Komitetu Antropologicznego PAN i Rady Naukowej Instytutu Antropologii PAN oraz Komitetu ds.
Nauki Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki.
Autor 36 prac i podręcznika anatomii. Jego rozprawy naukowe były drukowane w językach:
polskim, niemieckim, angielskim i francuskim.
Promotor 6 przewodów doktorskich i opiekun 2 habilitacji.
Dużo czasu poświęcał młodzieży, którą kochał i która darzyła profesora wielkim szacunkiem
i miłością. Wykształcił wiele pokoleń lekarzy, przekazując w swoich wykładach, oprócz podstawowej wiedzy z anatomii człowieka, głęboki humanizm, tak ważny w zawodzie lekarza.
Główne kierunki badań: zagadnienia morfologii i morfogenezy, teratologii i nieprawidłowości
anatomicznych oraz problemy związane z mianownictwem anatomicznym, zainicjowanie badań
nad mięśniem brzuchatym łydki.
Odznaczenia: Krzyż Walecznych (1918 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty
Krzyż Zasługi, odznaka „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”.
Zmarł w 1966 r.
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Tadeusz Marciniak
1959–1962
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Zdzisław Jezioro
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Urodził się w 1908 r. w Pantalowicach, w powiecie przeworskim. Dyplom lekarza uzyskał
w 1934 r. na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, stopień doktora medycyny w 1947 r. na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, w 1954 r.
mianowany docentem etatowym, w 1961 r. profesorem nadzwyczajnym, a w 1967 r. profesorem
zwyczajnym.
W latach 1934–1935 asystent Szpitala Państwowego we Lwowie, 1935–1939 lekarz Oddziału
Chirurgicznego Szpitala Powszechnego w Kołomyi, 1939–1944 asystent Państwowego Instytutu
Medycznego we Lwowie, w latach 1944–1946 lekarz Szpitala Ewakuacyjnego i Okręgu VI w Łodzi.
W latach 1946–1950 adiunkt I Kliniki Chirurgicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1950 r. kierownik III Kliniki Chirurgicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu, od 1972 r. kierownik Kliniki
Chirurgii Przewodu Pokarmowego Instytutu Chirurgii AM we Wrocławiu. W latach 1962–1965
prorektor ds. nauczania, 1965–1968 prorektor ds. klinicznych.
Członek Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgów, Towarzystwa Chirurgów Polskich,
Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Przez wiele lat pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Wrocławskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich.
Autor 181 publikacji.
Promotor 14 doktorów medycyny, 4 doktorów habilitowanych i 3 profesorów chirurgii.
Główne kierunki badań: chirurgiczne leczenie schorzeń przełyku, żołądka, jelit i dróg żółciowych, zwłaszcza zabiegi wytwórcze całego zamostkowego przełyku, leczenie kurczu wpustu
własną odmianą metody Hellera-Groeneweldta. Prace naukowo-badawcze nad leczeniem niedomogi układu zaporowego wpustu w przypadkach przepuklin rozworu przełykowego i choroby
wrzodowej dwunastnicy powikłanej niedomogą wpustu. Opracował własną metodę chirurgicznego
odtwarzania układu zaporowego wpustu. Organizator kierunku naukowego – chirurgii przełyku,
a szczególnie chirurgii wytwórczej całego przełyku z różnych odcinków jelit. Jako pierwszy w Polsce przemieścił przeszczep jelitowy przez przednie śródpiersie.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski i Medal 10-lecia Polski Ludowej, Medal
„Za zasługi dla obronności kraju”, Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały”, odznaka Budowniczy Wrocławia, XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska, „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”,
1000-lecia Państwa Polskiego, 50-lecia PCK, Złota Odznaka 50-lecia PCK, Złota Odznaka „Zasłużony dla Dolnego Śląska”. Za całokształt pracy naukowej odznaczony przez Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej nagrodą I stopnia.
Zmarł w 1991 r.

Zdzisław Jezioro
1962–1965
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Józef Kaniak
Urodził się w 1909 r. Studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
ukończył w 1934 r. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1937 r., w 1954 r. mianowany
docentem, a w 1957 r. profesorem nadzwyczajnym. Tytuł profesora otrzymał w 1974 r.
Po zakończeniu wojny osiedlił się we Wrocławiu, gdzie podjął pracę w Polskim Czerwonym
Krzyżu jako szef sanitarny Okręgu Dolnośląskiego. W odbudowanym Szpitalu PCK przy ul. Poniatowskiego zorganizował Oddział B Kliniki Chorób Wewnętrznych, obejmując jednocześnie
funkcję ordynatora i adiunkta. W latach 1950–1967 był kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób
Zakaźnych. W 1967 r. został kierownikiem I Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, a w 1970 r.
Kliniki Angiologicznej, gdzie zorganizował Pracownię Krzepnięcia Krwi i Fibrynolizy. W latach
1962–1965 dziekan Wydziału Lekarskiego, w latach 1965–1968 prorektor ds. dydaktyki.
Autor ponad 200 publikacji, redaktor podręcznika „Klinika i leczenie chorób naczyń obwodowych”.
Patron 5 przewodów habilitacyjnych oraz promotor 23 rozpraw doktorskich.
Główne kierunki badań: choroby naczyń, etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie, a także choroby zakaźne i zagrożenia środowiskowe. W 1969 r. podjął badania środowiskowe w Kopalni Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni pod kątem zagrożenia chorobami naczyń i nadciśnieniem tętniczym w tym regionie oraz czynników usposabiających, takich jak: uciążliwa praca, nikotynizm
i zaburzenia metaboliczne.
Odznaczenia: Krzyż Komandorski Odrodzenia Polski z Gwiazdą, odznaki: „Zasłużony Nauczyciel PRL” oraz „Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia”.
Zmarł w 1984 r.
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Józef Kaniak
1965–1968
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Janusz Erazm Terpiłowski
Urodził się w 1920 r. W grudniu 1939 r. rozpoczął studia chemiczne na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Lwowskiego. Po zajęciu Lwowa przez Niemców wyjechał do Łucka, gdzie pracował jako pomocnik aptekarza. W marcu 1944 r. został wcielony do 1. Armii Wojska Polskiego,
kończąc służbę wojskową w sierpniu 1946 r. jako szef Okręgowej Składnicy Sanitarnej Śląskiego
Okręgu Wojskowego.
W roku akademickim 1946/47 podjął przerwane studia chemiczne na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, uzyskując dyplom magistra
chemii w 1950 r. Stopień doktora otrzymał w 1956 r., w 1958 r. mianowany docentem, tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1965 r., a zwyczajnego w 1972 r.
Do 1954 r. pracował jako asystent, a następnie adiunkt w Katedrze Chemii Nieorganicznej Politechniki Wrocławskiej. W 1955 r. rozpoczął samodzielną pracę, obejmując kierownictwo Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Przez 2 kadencje,
w latach 1968–1973, prorektor ds. dydaktyki Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Członek rad naukowych: Instytutu Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich
Politechniki Wrocławskiej, Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu oraz Instytutu Podstaw Metalurgii PAN w Krakowie.
Autor bądź współautor ponad 160 prac, 2 skryptów oraz rozdziałów książek.
Autor wielu opinii naukowych, recenzent 63 prac habilitacyjnych i ponad 50 prac doktorskich,
promotor 13 doktorów, z których 8 uzyskało stopień doktora habilitowanego, a 2 otrzymało tytuł
profesora.
Główne kierunki badań: badania polarograficzne, spektrofotometryczne, trwałości kompleksów, badania nad strukturą i właściwościami termodynamicznymi dwu- lub trójskładnikowych
stopów metali oraz układów stopionych soli, które objęły około 30 układów, dla których wyznaczono dane termodynamiczne, i 20 układów, dla których skonstruowano diagramy fazowe. W latach 80. badał układy pseudopodwójne tellurku talu z tellurkami srebra, bizmutu, antymonu, ołowiu i cyny oraz prowadził badania przewodnictwa elektrycznego soli stopionych i stałych.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Najbardziej cenił tytuł honorowy „Zasłużony Nauczyciel PRL”.
Zmarł w 1990 r.
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Janusz Erazm Terpiłowski
1968–1973
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Stanisław Potoczek
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Stanisław Potoczek
1974–1978

Urodził się w 1923 r. w Bobowej. Studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu ukończył w 1950 r., uzyskując dyplom lekarza dentysty.
W latach 1952–1955 studiował na Wydziale Lekarskim AM we Wrocławiu, uzyskując dyplom lekarza medycyny. Stopień doktora medycyny uzyskał w 1961 r. Habilitował się z zakresu stomatologii. Stopień docenta zatwierdzony został przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w 1964 r.,
w 1965 r. powołany na stanowisko docenta etatowego w AM we Wrocławiu, profesorem nadzwyczajnym mianowany w 1971 r., w 1973 r. uzyskał podspecjalność z zakresu parodontologii. Specjalista II stopnia ze stomatologii zachowawczej i stomatologii dziecięcej oraz specjalista
I stopnia z chorób wewnętrznych.
W latach 1949–1951 zastępca asystenta, asystent, i starszy asystent, a od 1952 r. adiunkt
Katedry Stomatologii Zachowawczej. W 1965 r. powołany na kierownika tej katedry. W latach
1967–1969 prodziekan Wydziału Lekarskiego, a w latach 1969–1970 kierownik Oddziału Stomatologicznego. W 1970 r. powołany na stanowisko dyrektora Instytutu Stomatologii, a w 1974–
–1978 prorektor ds. nauczania. W latach 1955–1962 pracował w niepełnym wymiarze godzin
w III Klinice Chorób Wewnętrznych AM we Wrocławiu jako lekarz. W 1962 r. przebywał jako
stypendysta Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w Klinice Stomatologicznej Uniwersytetu
w Genewie, a w 1974 r. w Instytucie Stomatologii w Moskwie na kursie epidemiologii z zakresu
stomatologii, delegowany przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia).
Członek komitetu redakcyjnego „Czasopisma Stomatologicznego”, redaktor „Wrocławskiej
Stomatologii”, członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Prace Naukowe Akademii Medycznej
we Wrocławiu”. Członek Zespołu Naukowo-Technicznego ds. Profilaktyki Fluorowej przy MZiOS,
członek Sekcji Wyższych Szkół i Placówek Medycznych Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
i Techniki, członek Zespołu ds. Uzębienia Rady Naukowej przy Ministerstwie Zdrowia i Opieki
Społecznej.
Autor ok. 300 publikacji i współautor 6 podręczników.
Promotor 21 rozpraw doktorskich, patron 3 rozpraw habilitacyjnych, recenzent 32 prac doktorskich, 13 prac habilitacyjnych, 22 wniosków profesorskich oraz 8 superrecenzji dla Centralnej
Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki.
W 1961 r. otrzymał wyróżnienie, a w 1966 r. pierwszą nagrodę in. Antoniego Cieszyńskiego
za prace naukowe z dziedziny parodontologii. W 1968 r. wraz z zespołem asystentów otrzymał
nagrodę redakcji „Czasopisma Stomatologicznego” za cykl najlepszych prac. Dwukrotnie (w latach 1974 i 1975) otrzymał nagrodę I stopnia Ministra Zdrowia za szczególnie ważne i twórcze
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjne.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal
30-lecia Polski Ludowej, odznaki: „Za wzorową pracę w służbie zdrowia” i XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska, Złota Odznaka „Zasłużony dla Dolnego Śląska”, Odznaka Budowniczy Wrocławia, Odznaka Grunwaldzka, Krzyż Partyzancki, Odznaka „Za zasługi dla ZBoWiD-u”, Medal
Zwycięstwa i Wolności 1945, Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Brązowy i Srebrny Medal „Za zasługi dla obronności kraju”, Medal XXV-lecia Odzyskania Dolnego Śląska, Złota Honorowa Odznaka ZSP, Odznaka 50-lecia PCK, Srebrna i Złota Odznaka „Zasłużony
Działacz LOK”, Złota Odznaka AZS.
Zmarł w 2013 r.
109

Tadeusz Zawisza
Urodził się w 1923 r. Stopień doktora nauk farmaceutycznych otrzymał w 1960 r., doktora
habilitowanego w 1969 r., tytuł profesora nadzwyczajnego w 1976 r., a profesora zwyczajnego
w 1990 r. W latach 1970–1974 kierownik Samodzielnej Pracowni Technologii Chemicznej Ogólnej Instytutu Chemii i Technologii Środków Leczniczych, w okresie 1974–1993 kierował Katedrą
i Zakładem Chemii Leków Akademii Medycznej we Wrocławiu. Funkcję prorektora ds. dydaktyki
pełnił w kadencji 1978–1981.
Opracował nowy program wykładów z chemii leków, przechodząc z podziału chemicznego na
farmakologiczny.
Autor około 75 publikacji naukowych, ponad 40 patentów oraz 24 opracowań technologicznych dotyczących wytwarzania leków.
Wypromował 3 doktorów oraz był patronem 1 procesu habilitacyjnego. Jeden z jego wychowanków uzyskał tytuł profesora.
Główne kierunki badań: synteza nowych związków o przewidywanej aktywności biologicznej,
wywodzących się z nowych lub mało poznanych układów heterocyklicznych.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, tytuł „Zasłużony Nauczyciel PRL”.
Zmarł w 2000 r.
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Zdzisław Machoń
1981–1984, 1984–1987

Urodził się w 1929 r. Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu
ukończył w 1953 r., uzyskując dyplom magistra farmacji, a w 1954 r. rozpoczął studia na Wydziale
Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, które ukończył w 1957 r., otrzymując stopień inżyniera
chemika.
Pracę naukową rozpoczął w 1952 r., będąc jeszcze studentem, jako zastępca asystenta w Katedrze Technologii Chemicznej Środków Leczniczych AM we Wrocławiu, następnie od 1954 r.
jako asystent, a od 1955 r. jako starszy asystent. W 1969 r. został powołany na stanowisko docenta
w Katedrze Technologii Chemicznej Środków Leczniczych AM we Wrocławiu.
Stopień doktora nauk farmaceutycznych uzyskał w 1962 r., doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych w 1969 r., w 1976 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk farmaceutycznych i został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Technologii
Chemicznej Środków Leczniczych AM we Wrocławiu, a w 1986 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego nauk farmaceutycznych i został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Farmaceutycznym AM we Wrocławiu w Katedrze Chemii Organicznej.
W 1974 r. w ramach Katedry Technologii Chemicznej Środków Leczniczych objął kierownictwo Samodzielnej Pracowni Technologii Ogólnej, a w 1979 r. kierownictwo Katedry i Zakładu
Chemii Organicznej na Wydziale Farmaceutycznym AM.
Współpracował z zagranicznymi ośrodkami naukowymi w poszukiwaniu nowych leków przeciwnowotworowych i przeciwwirusowych: Instytutem Chemii Substancji Naturalnych, Centre
de Recherches sur les Macromolécules Végétales, Université Scientifique et Médicale de Lille – Institut de Chimie Pharmaceutique, International Centre de Recherches Anticancéreux,
Uniwersytetem w Strasburgu, Ohio State University-Columbus w USA oraz uniwersytetami
w Londonie, Edynburgu i Cardiff.
Członek Komitetu Redakcyjnego „Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis”.
Członek Komitetu Terapii Doświadczalnej PAN – Sekcji Badań nad Nowym Lekiem, Komitetu
Badań nad Lekiem PAN, Komisji Leku Syntetycznego, Komisji Immunoprofilaktyki i Immunoterapii PAN, Międzynarodowej Grupy Chemii Cukrów i Nukleotydów, Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego i Polskiego Towarzystwa Chemicznego, sekretarz Wrocławskiego Oddziału
PTFarm i wiceprzewodniczący Zarządu Wrocławskiego Oddziału PTChem, przewodniczący
Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, członek Komitetu Terapii
i Nauki o Leku PAN, gdzie przez wiele lat był przewodniczącym Komisji Leku Syntetycznego
i Projektowania Nowych Leków, członek Rady Naukowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Komitetu Badań Naukowych – Komisji Nauk Podstawowych, Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni, Komitetu Nagród Państwowych.
W latach 1976–1981 prodziekan Wydziału Farmaceutycznego, a latach 1979–1981 zastępca
dyrektora Instytutu Chemii i Fizyki, w latach 1981–1984 prorektor ds. wychowania i młodzieży,
w latach 1984–1987 prorektor ds. dydaktyki, w latach 1975–1981 członek Uczelnianej Komisji
ds. Badań Naukowych.
Członek komitetu organizacyjnego Ogólnopolskiego Zjazdu Naukowego PTFarm w 1962 r.
oraz współorganizator 2 konferencji naukowych poświęconych poszukiwaniom nowych leków na
choroby ośrodkowego układu nerwowego w ramach prac prowadzonych w Problemie Międzynarodowym MR.I.12 (1979 r., 1984 r.).
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Prowadził zajęcia dla studentów Wydziału Farmaceutycznego z technologii chemicznej środków leczniczych i technologii ogólnej oraz z biosyntezy.
Autor ponad 90 naukowych prac doświadczalnych, 5 monografii poświęconych głównie problemom tzw. „drug design”, 51 patentów i zgłoszeń patentowych oraz ponad 20 opracowań nowych
metod technologicznych dla przemysłu farmaceutycznego – według powyższych opracowań są
produkowane przez krajowy przemysł farmaceutyczny takie leki, jak np.: Nefrecil, perphenazinum, Mycotol, Triphenal, Heptaminol, Cyclonamine; salicylan choliny; ponadto 30 komunikatów naukowych, przedstawionych głównie na zjazdach zagranicznych (Praga, Warna, Uście nad
Łabą, Uppsala, Grenoble, Clermont-Ferrand, Graz, Heidelberg, Berlin, Piza, Strasburg, Paryż,
Maastricht, Lyon, Drezno).
Opiekun 100 prac magisterskich, promotor 4 przewodów doktorskich oraz opiekun 1 przewodu habilitacyjnego, recenzent ponad 20 prac doktorskich, 10 przewodów habilitacyjnych,
6 wniosków o tytuł profesora nadzwyczajnego i 8 profesora zwyczajnego, superrecenzent 1 przewodu habilitacyjnego.
W latach 1969–1974 opiekun IV roku Wydziału Farmaceutycznego, w 1976–1981 członek Komisji Wydziałowej ds. Doboru Kandydatów na I rok studiów na Wydział Farmacji, w latach 1981–
–1987 wiceprzewodniczący Uczelnianej Komisji ds. Doboru Kandydatów na AM we Wrocławiu,
w 1980 i 1981 r. członek Komisji Jurorów w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich, od
1969 r. członek Komisji Wynalazczości AM we Wrocławiu, a w latach 1975–1981 jej przewodniczący, w latach 1972–1978 członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów AM.
Autor obowiązującego w Polsce od 1985 r. programu z chemii organicznej dla studentów
wydziałów farmaceutycznych.
Główne kierunki badań: analiza środków leczniczych w płynach ustrojowych w chemioterapii gruźlicy, synteza związków o spodziewanym działaniu leczniczym – pochodnych pirydyny,
izotiazolu, pirymidyny, izoksazolu, pirazolu i bicyklicznych układów pirymidyny. Prace nad pirydylobenzylokarbinolami doprowadziły do otrzymania związków o silnych właściwościach przeciwnowotworowych, a nad układem izotiazolu wykazały właściwości biologiczne przeciwzapalne, przeciwwirusowe i przeciwnowotworowe. Prace nad układem pirymidyny dotyczyły syntezy,
właściwości chemicznych i biologicznych przede wszystkim pochodnych kwasów 5 i 6-pirymidynokarboksylowych, z których cykloheksyloamid kwasu 2,4-dihydroksy-2 5-benzoiloaminopirymidynokarboksylowego posiada silne działanie przeciwzapalne (silniejsze od indometacyny).
Wśród pochodnych nowego, dotychczas nieznanego układu perhydropirazyno(1,2-c) pirymidyny otrzymał związek o silnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, poszukiwał związków
biologicznie aktywnych wśród pochodnych izoksazolu, gdzie wykrył kilka połączeń o silnym
działaniu przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym. W opracowanej metodzie syntezy nowej grupy połączeń heterocyklicznych otrzymał acetale i hemiaminale z izoksazolopirymidyno-4-onu,
z których jedna (o nazwie roboczej MR-7) pomyślnie przeszła cykl badań przedklinicznych i toksykologicznych, w których potwierdzono jej bardzo silne działanie immunostymulujące. Wyselekcjonował p-etoksyfenyloamid (ITF), który wykazuje bardzo silne działanie przeciwzapalne
oraz p-chlorofenyloamid kwasu 5-benzoiloamino-3-metylo-4-izotiazolokarboksylowego (ITCL),
który został wprowadzony do lecznictwa jako oryginalny polski lek o działaniu przeciwwirusowym – Vratizolin. W grupie pochodnych izotiazolopirymidyny wyselekcjonował związek o bardzo silnym działaniu przeciwnowotworowym (IP-10).
114

Odznaczenia: Medal im. Ignacego Łukasiewicza, godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Medal im. S. Binieckiego, Medal „Zasłużony dla Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN”, Medal Academia Medica Wratislaviensis Polonia.
Wielokrotnie nagradzany m.in. indywidualną nagrodą naukową I stopnia PTChem, nagrodą
naukową sekretarza naukowego PAN, nagrodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, nagrodą
Prezesa Rady Ministrów, Nagrodą im. Hugona Steinhausa oraz nagrodą Rektora za działalność
dydaktyczną i osiągnięcia naukowe.
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Feliks Wąsik
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Feliks Wąsik
1987–1990

Urodził się w 1930 r. w Kolbuszowej Górnej. W latach 1949–1954 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie uzyskał dyplom lekarza i rozpoczął pracę na
stanowisku nauczyciela akademickiego w Klinice Dermatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Stopień doktora uzyskał w 1964 r., stopień doktora habilitowanego w 1976 r., etat docenta otrzymał w 1978 r., tytuł naukowy profesora w 1988 r., a stanowisko profesora zwyczajnego
w 1997 r.
W latach 1977–2001 kierował Katedrą i Kliniką Dermatologii i Wenerologii AM. W latach
1987–1990 prorektor ds. dydaktyki Akademii Medycznej we Wrocławiu.
W 1969 r. przez 4 miesiące przebywał na stypendium w Klinice Dermatologii w Paryżu.
Przewodniczący Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, członek wielu zagranicznych naukowych towarzystw dermatologicznych, m.in. European Academy
of Dermatology and Venereology, European Society for Dermatological Research, European
Confederation of Medical Mycology, American Academy of Dermatology, wiceprzewodniczący
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, przewodniczący Sekcji Onkologicznej PTD, organizator międzynarodowych i krajowych zjazdów i sympozjów naukowych.
Autor ponad 200 publikacji, w tym około 50 w piśmiennictwie obcojęzycznym. Pod jego kierownictwem został wydany „Atlas chorób skóry” (1993 r.) i podręcznik „Zarys dermatologii klinicznej” (1995 r.) oraz pierwszy podręcznik źródłowy – dwutomowa „Dermatologia pediatryczna” (razem z prof. M. Miklaszewską).
Promotor 8 rozpraw doktorskich, recenzent 3 przewodów o nadanie tytułu profesora, 7 przewodów habilitacyjnych i 9 przewodów doktorskich.
Główne kierunki badań: onkologia dermatologiczna, immunologia kliniczna, postępy terapii
dermatologicznej, alergologia doświadczalna i powiązania między dermatologią a medycyną ogólną. Inicjator powstania ogólnopolskiej grupy badawczej poświęconej chłoniakom. Wprowadził
w Klinice Dermatologicznej do użytku dermatoskop wraz z oprzyrządowaniem fotograficznym
w celu wczesnej diagnostyki czerniaka złośliwego. Z zakresu immunologii wdrożył do badań
naukowych i usługowych nowe metody, które pozwalają na dokładniejsze określenie kompleksu przeciwciał przeciwjądrowych, co pozwoliło na precyzyjniejszą diagnostykę całego spektrum
tocznia rumieniowatego, i mieszanej choroby tkanki łącznej oraz technikę pozwalającą na dokładniejszą diagnostykę chorób pęcherzowych, w tym diagnostykę rzadkiego schorzenia, tzw. pęcherzycy paraneoplastycznej, oraz opracował nową definicję tej choroby.
Utworzył w Klinice Oddział Chirurgii Dermatologicznej, prowadzony przez chirurgów z wykształceniem w chirurgii plastycznej. Oddział ten służy głównie leczeniu nowotworów skóry.
Odznaczenia: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medale 30-lecia
i 40-lecia Polski Ludowej, Medal XXV-lecia Odzyskania Dolnego Śląska, Odznaka „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, Odznaka Budowniczego Wrocławia, Odznaka XX-lecia ZSP, Złota
Odznaka „Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia”. Nagroda Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej II stopnia, wielokrotnie honorowany przez JM Rektora AM nagrodami za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.
Zmarł w 2002 r.
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Walentyna Mazurek
Urodziła się w 1942 r. Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończyła w 1965 r.
Stopień doktora uzyskała w 1973 r., w 1984 r. stopień doktora habilitowanego, w 1991 r. tytuł profesora. Od 1966 r. pracowała w Zakładzie Fizjologii, od 1967 r. w III Klinice Chorób Wewnętrznych, a po jej reorganizacji w Katedrze i Klinice Kardiologii kolejno na stanowisku asystenta,
starszego asystenta, adiunkta, docenta i od 1991 r. profesora nadzwyczajnego. W 1970 r. uzyskała
I stopień, a w 1974 r. II stopień specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych. W latach 1990–1993
prorektor ds. dydaktyki.
Członek Komisji Ochrony Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Wrocławskiego Towarzystwa
Naukowego, International Research into Science and Technology w Wielkiej Brytanii, Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego i Towarzystwa Internistów Polskich.
Autorka lub współautorka 153 prac naukowych, w tym 2 eksperymentalnych, 86 oryginalnych
klinicznych, 29 poglądowych, 2 oceniających lek i 1 kazuistycznej. Pięć prac zostało opublikowanych w czasopismach zagranicznych o zasięgu światowym, pozostałe w recenzowanych czasopismach krajowych. Część wymienionych prac została przedstawiona na zjazdach zagranicznych
w postaci prezentacji ustnych, a 7 na sesjach plakatowych.
Promotor 7 doktoratów, recenzent 16 rozpraw doktorskich, 2 habilitacyjnych i 1 skryptu.
Główne kierunki badań: etiopatogeneza przewlekłej zastoinowej niewydolności krążenia, ocena leków stosowanych w przewlekłej zastoinowej niewydolności krążenia, etiopatogeneza i leczenie pierwotnego nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży i u osób otyłych, metody diagnostyczne
w chorobie niedokrwiennej serca i przydatność testu dipyridamolowego w wykrywaniu niedokrwienia mięśnia sercowego o mechanizmie zjawiska podkradania krwi z obszaru niedokrwionego, interakcja leków stosowanych w kardiologii, farmakodynamika i farmakokinetyka leków
u osób w podeszłym wieku, a szczególnie digoksyny, diprofiliny i propranololu, mechanizmy hormonalne odpowiedzialne za powstawanie bezbólowej choroby niedokrwiennej serca, dusznica
bolesna, wpływ ćwiczeń fizycznych na wskaźniki hormonalne i hemodynamiczne.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, odznaka „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, Złota Odznaka Honorowa Akademii Medycznej we Wrocławiu. Wyróżniona czternastokrotnie indywidualnie i zespołowo nagrodami Rektora za działalność naukową.
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Walentyna Mazurek
1990–1993
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Andrzej Steciwko

Prof. dr hab.

Andrzej Steciwko
1993–1996

Urodził się w 1950 r. we Wrocławiu. W 1974 r. uzyskał z wyróżnieniem dyplom lekarza na
Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie rozpoczął pracę w Klinice Nefrologii. Przez kolejne lata zdobywał specjalizacje z dziedziny: chorób wewnętrznych, balneologii, bioklimatologii i fizjoterapii, nefrologii i medycyny rodzinnej. W 1982 r. uzyskał stopień doktora,
w 1991 r. doktora habilitowanego, w 1995 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Medycznej we Wrocławiu, w 1998 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych,
a w 2003 r. mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego.
W latach 1981–1989 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. klinicznych Państwowego Szpitala
Klinicznego nr 5. W latach 1989–1993 rzecznik prasowy AM we Wrocławiu, a w latach 1990–
–2002 kierownik Wojewódzkiej Stacji Dializ z Oddziałem Nefrologicznym w Legnicy oraz specjalista wojewódzki ds. nefrologii i dializoterapii dla województwa legnickiego. Przez część tego
okresu pełnił również funkcję specjalisty regionalnego ds. nefrologii i dializoterapii (dla regionu
obejmującego obszar dzisiejszego Dolnego Śląska). W latach 1993–1996 prorektor ds. dydaktyki,
w okresie 1997–1999 pełnomocnik rektora ds. budowy Centrum Klinicznego Nowej Akademii
Medycznej we Wrocławiu. W latach 1991–1999 członek Zespołu ds. Restrukturyzacji Szpitali
Klinicznych.
Twórca i pionier medycyny rodzinnej w Polsce. W 1994 r. powołany przez Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej na stanowisko koordynatora Regionalnego Ośrodka Kształcenia Lekarzy
Rodzinnych dla województw: wrocławskiego, wałbrzyskiego, jeleniogórskiego, zielonogórskiego
i legnickiego, a przez Rektora AM we Wrocławiu na stanowisko kierownika Zakładu Medycyny
Rodzinnej. W latach 1994–1996 zorganizował od podstaw Zakład Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej i Regionalny Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych we Wrocławiu, od 1999 r.
specjalista wojewódzki ds. medycyny rodzinnej dla województwa dolnośląskiego. W 1999 r. założył
Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, którego do końca życia był prezesem. Od 1999 r. redaktor naczelny kwartalnika naukowego dla lekarzy rodzinnych „Family Medicine & Primary Care
Review”. Utworzył od podstaw i był pierwszym rektorem Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Opolu (2003–2011).
W ramach działalności dydaktycznej prowadził wykłady dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego oraz egzaminy wstępne i końcowe dla lekarzy specjalizujących się w medycynie rodzinnej. W latach 1999–2005 wykładał fizykoterapię na Wydziale Fizjoterapii AWF we Wrocławiu.
W latach 80. i 90. organizował studenckie obozy naukowe, a w latach 1974–2010 zorganizował
18 Ogólnopolskich Zjazdów Studenckich Kół Naukowych Nefrologicznych oraz Medycyny Rodzinnej. Za działalność w Studenckim Towarzystwie Naukowym otrzymał kilkakrotnie wyróżnienia oraz Medal i Złotą Odznakę Studenckiego Towarzystwa Naukowego AM we Wrocławiu.
Członek wielu towarzystw naukowych, m.in.: Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego
Towarzystwa Nefrologicznego, European Renal Association – European Dialysis and Transplant
Association (EDTA-ERA), International Society of Nephrology (ISN) i innych. Poza działalnością
medyczną należał do Rotary Club, gdzie w latach 2004–2005 pełnił funkcję prezydenta. Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Medycyny Rodzinnej i Lekarzy Rodzinnych.
Promotor 15 obronionych i recenzent 21 prac doktorskich, projektów badawczych, grantów
uczelnianych i KBN. Pod jego kierownictwem 22 lekarzy uzyskało specjalizację I stopnia z zakresu
chorób wewnętrznych, 6 – II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych, 5 – II stopnia z nefrologii,
a 724 uzyskało specjalizację z zakresu medycyny rodzinnej.
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W 2000 r. przewodniczący komitetu organizacyjnego obchodów 50-lecia Akademii Medycznej
we Wrocławiu, organizator m.in. 4 kongresów Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej we
Wrocławiu (2000, 2004, 2008 i 2012), 6 kongresów „Top Medical Trends” (2007–2012) w Poznaniu, zjazdów jubileuszowych z okazji 5-, 10- i 15-lecia medycyny rodzinnej i wielu innych zjazdów,
szkoleń, konferencji i warsztatów z zakresu medycyny.
Autor lub współautor 1075 publikacji (835 prac oraz 240 streszczeń) w polskich i anglojęzycznych czasopismach z impact factor. Autor i redaktor kilkudziesięciu książek z dziedziny medycyny rodzinnej i nefrologii, członek Rady Naukowej 6 kwartalników oraz członek Komisji Nauk
Medycznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Brązowy Krzyż Zasługi, Złota Odznaka „Zasłużony dla Województwa i Miasta Wrocławia”, Medal Komisji Edukacji Narodowej,
Medal i Złota Odznaka Academia Medica Wratislaviensis Polonia, Srebrny Medal 50-lecia Akademii Medycznej we Wrocławiu, Statuetka Hipokratesa, medal z okazji 100-lecia Rotary International „Plaudete cives!”, Honorowa Odznaka Bene Meritus, w 2007 r. laureat ogólnopolskiego konkursu „Sukces Roku” z dziedziny „Edukacja i szkolenie”, w 2008 r. tytuł „Honorowego Ambasadora
Kongresów Polskich”, w 2009 r. „Człowiek Roku w Polskiej Medycynie”, w 2011 r. tytuł Złotego Lidera Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia w kategorii „Promocja Zdrowia i Profilaktyka”.
Zmarł w 2012 r. we Wrocławiu.
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Andrzej Milewicz

Prof. dr hab.

Andrzej Milewicz
1996–1999

Urodził się w 1943 r. W 1967 r. ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1976 r. otrzymał stopień doktora, w 1983 r. doktora habilitowanego, a w 1992 r. tytuł
profesora. W 1972 r. uzyskał specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych I, a w 1975 r. II stopnia,
zaś w 1985 r. specjalizację z endokrynologii.
W latach 1989–2013 był kierownikiem Katedry i Kliniki Endokrynologii (obecnie: Katedra
i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami), gdzie od podstaw stworzył warsztat
badawczy, tj. pracownie: radioimmunologiczną do oznaczeń hormonów, densytometryczną, medycyny nuklearnej i endokrynologii molekularnej. Kierownik Zakładu Promocji Zdrowia na AWF
we Wrocławiu w latach 2002–2007 oraz wykładowca w Karkonoskiej Szkole Wyższej na Wydziale
Pielęgniarstwa w Jeleniej Górze. W latach 1987–1989 pełnomocnik rektora ds. socjalnych, w latach 1993–1996 ds. studenckiego ruchu naukowego i indywidualnego szkolenia studentów oraz
programu Unii TEMPUS. W latach 1996–1999 prorektor ds. dydaktyki. Konsultant Województwa Dolnośląskiego z endokrynologii w latach 2000–2013, członek Prezydenckiej Rady Zdrowia
w 1998 r.
Wykładowca w latach 1982–1992 na uniwersytetach: Paris Sud, w Hamburgu, w Berlinie,
Cornell Medical Center w Nowym Jorku, w Chicago, w Manchesterze, w Instytucie Karolinska
w Sztokholmie, Rigshospitalet w Kopenhadze, Columbia University w Nowym Jorku, Newark
Beth Israel Medical Center, North Middlesex University Hospital w Londynie oraz na uczelniach
w Rzymie i Heidelbergu. Liczne wykłady plenarne: na kongresach International Gynecological
Society, European Gynecological Society, European Endocrine Society, European Obesity Society
oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Diabetologicznego, Endokrynologicznego, Ginekologii Endokrynologicznej i Medycyny Rodzinnej. Wykładowca i organizator kursów kształcenia
ustawicznego ESE oraz PTE.
Stypendysta DAAD, Duńskiego Ministerstwa Nauki, Fundacji Humboldta, przewodniczący kapituły Nagrody Fundacji Kościuszkowskiej im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich, ekspert Unii Europejskiej do oceny projektów w latach 2010–2013, organizator licznych międzynarodowych konferencji endokrynologicznych, w tym m.in. Szczytu Unii Europejskiej – Healthy Aging we Wrocławiu
w 2000 r. oraz Europejskiego Kongresu Endokrynologii we Wrocławiu w 2012 r.
Członek zarządu International Gynecological Endocrinology Society, skarbnik European
Gynecological Society, poprzedni prezes Polskiego Towarzystwa Endokrynologii, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologii Endokrynologicznej, International Study Group for Steroid Hormones, American Endocrine Society i Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.
Honorowy Członek Europejskiego Towarzystwa Endokrynologii, Ukraińskiego Towarzystwa
Endokrynologii, Słowackiego Towarzystwa Endokrynologii i Czeskiego Towarzystwa Endokrynologii.
Członek Redakcji: „The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism”, „Endocrine”, „International Journal of Gynecological Endocrinology”, „Endokrynologia Polska”.
Promotor 30 prac doktorskich, opiekun 6 przewodów habilitacyjnych oraz 22 lekarzy specjalizujących się z zakresu chorób wewnętrznych oraz endokrynologii, promotor 2 doktorów honoris
causa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Główne kierunki badań: zaburzenia hormonalne i metaboliczne w chorobie wielotorbielowatych jajników – pionierskie wprowadzenie do terapii spironolaktonu w tej chorobie, zaburzenia
steroidogenezy nadnerczowej we wrodzonym przeroście kory nadnerczy z wprowadzeniem pionierskiej, autorskiej metody radioimmunologicznej oznaczania 21-dezoksykortyzpolu w niepeł125

nym defekcie enzymatycznym, stężenie hormonów płciowych w tkankach gruczołu piersiowego
u kobiet chorych na raka sutka w Polsce i Holandii, zaburzenia metaboliczne i hormonalne
u kobiet w okresie klimakterium oraz u osób w okresie starości – koordynacja badań programu
PolSenior.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Edukacji Narodowej, Medal Academia Medica Wratislaviensis Polonia, Medal Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Medal Towarzystwa Internistów Polskich. Nagrody: dwukrotnie zespołowe Ministra Zdrowia, trzykrotnie indywidualne Ministra Zdrowia, dwukrotnie indywidualne Rektora III stopnia, II stopnia
i nagroda indywidualna PTE.
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Zygmunt Grzebieniak
Urodził się w 1949 r. Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył w 1974 r.
i w tym samym roku rozpoczął pracę zawodową w ówczesnej Klinice Chirurgii Ogólnej II Instytutu Chirurgii (obecnie II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej), w której
przeszedł wszystkie stopnie kariery zawodowej i naukowej. W 1979 r. uzyskał stopień doktora,
w 1990 r. doktora habilitowanego, a w 1998 r. tytuł profesora. W 2002 r. na swojej macierzystej
Uczelni otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego.
W latach 2000–2015 kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej. W latach 1996–1999 dziekan Wydziału Pielęgniarskiego (obecnie Wydziału Nauk o Zdrowiu). W latach 1999–2005 prorektor ds. dydaktyki, a przez dwie kadencje w latach 2011–2016
prorektor ds. nauki.
W latach 1998–2007 członek zarządu European Association for Endoscopic Surgery, w okresie 1999–2003 przewodniczący Dolnośląskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich, a od
1999 r. członek Zarządu Głównego i członek honorowy tego towarzystwa oraz laureat Srebrnego
Medalu im. Rydygiera. Konsultant wojewódzki ds. chirurgii w województwie legnickim.
Członek kolegiów redakcyjnych czasopism: „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego”, „Proktologii” i „Advances in Clinical and Experimental Medicine”.
Autor 388 publikacji, w tym 245 prac oryginalnych, ogłoszonych w czasopismach polskich
i zagranicznych, oraz redaktor 2 podręczników dla studentów.
Promotor 16 doktoratów i ponad 40 prac magisterskich. Kierownik 10 ukończonych specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej, recenzent 54 doktoratów, 14 habilitacji i 18 postępowań do tytułu
naukowego.
Główne kierunki badań: chirurgia zapalenia otrzewnej, zakażenia chirurgiczne, chirurgia onkologiczna (zwłaszcza przewodu pokarmowego), chirurgia endoskopowa.
Odznaczenia: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka
„Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia”. Laureat indywidualnej nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej za rok 2012 i wielu innych nagród.

Prof. dr hab.

Zygmunt Grzebieniak
1999–2005
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Mariusz Zimmer
Urodził się w 1958 r. Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył z wyróżnieniem w 1983 r. i podjął pracę w II Katedrze i Klinice Położnictwa. Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskał w 1992 r., a w 2001 r. stopień doktora habilitowanego. Od 2001 r. kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa, w latach 2001–2016 konsultant wojewódzki ds. ginekologii
i położnictwa dla województwa dolnośląskiego, przez dwie kadencje w latach 2005–2011 prorektor ds. dydaktyki, przez 2 kadencje w latach 1991–2003 sekretarz Dolnośląskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, przez 2 kadencje w latach 2003–2009 przewodniczący
Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, prezes elekt tego
towarzystwa na kadencję 2018–2021.
Członek towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Amerykańskiego
Towarzystwa Medycyny Rozrodu, Międzynarodowego Towarzystwa Ultrasonografii Ginekologiczno-Położniczej, Amerykańskiego Towarzystwa Ultrasonografii i Amerykańskiego Towarzystwa Endoskopii Ginekologicznej.
Autor 200 prac naukowych.
Promotor 12 przewodów doktorskich i wielokrotny recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych.
Główne kierunki badań: patologia ciąży (patologia łożyska, łożysko wrośnięte, przerośnięte),
USG w położnictwie i ginekologii (ultrasonografia dopplerowska śródporodowa, ocena blizny po
cesarskim cięciu i konsekwencje medyczne, diagnostyka dopplerowska w ginekologii), endoskopia ginekologiczna (histeroskopia w diagnostyce i leczeniu niepłodności), chirurgiczne leczenie
zaburzeń statyki narządu rodnego, laseroterapia w leczeniu nietrzymania moczu.
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi.

Prof. dr hab.

Mariusz Zimmer
2005–2008 i 2008–2011
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Michał Jeleń
Urodził się w 1948 r. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu.
W 1981 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, w 1999 r. doktora habilitowanego, a tytuł
naukowy profesora w 2004 r. Specjalizację II stopnia z patomorfologii uzyskał w 1979 r.
Stypendysta Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego, Institut für Pathologie Universität Würzburg,
Instytutu Curie w Paryżu i Centrum Onkologii w Warszawie.
Twórca i kierownik Zakładu Patomorfologii i Cytologii Klinicznej Katedry Patomorfologii.
Przez 2 kadencje prodziekan ds. socjalnych i 1 kadencję prodziekan ds. studenckich Wydziału
Lekarskiego. Od 2008 r. członek Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu. Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej. W latach 2011–2016 przez 2 kadencje prorektor ds. dydaktyki.
Przewodniczący i członek komitetów naukowych wielu konferencji krajowych i międzynarodowych. Przez 2 kadencje wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Patologów, obecnie członek Zarządu Głównego tego Towarzystwa. Przewodniczący Oddziału
Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Patologów. Przez 2 kadencje przewodniczący Polskiego
Stowarzyszenia Obrony Godności Lekarskiej, wiceprzewodniczący Komisji Etyki DIL.
Członek Deutsche Pathologische Gesellschaft, Polskiego Towarzystwa Patologów, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, European Society of Pathology.
Członek komitetów redakcyjnych 2 czasopism medycznych.
Autor lub współautor 412 opracowań i prac naukowych, 2 rozdziałów w podręczniku oraz
współautor 1 podręcznika.
Promotor 6 zakończonych przewodów doktorskich, recenzent 12 prac doktorskich, recenzent
dorobku naukowego 3 profesorów i 1 doktora habilitowanego.
Główne kierunki badań: morfologiczne czynniki prognostyczne i predykcyjne w rakach piersi,
przewodu pokarmowego oraz układu krwiotwórczego, wykorzystanie sieci neuronowych (tzw.
neurokomputerów) w ocenie stopnia złośliwości i ocenie ekspresji receptorów steroidowych
i białka Her-2/neu w raku gruczołu piersiowego.

Prof. dr hab.

Michał Jeleń

2011–2012 i 2012–2016
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Piotr Dzięgiel

Prof. dr hab.

Piotr Dzięgiel
2016–2020

Urodził się w 1964 r. W 1991 r. ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu i rozpoczął pracę w Zakładzie Patomorfologii Dolnośląskiego
Centrum Onkologii we Wrocławiu. Od 1994 r. asystent w Katedrze i Zakładzie Higieny AM we
Wrocławiu. W 2000 r. rozpoczął pracę w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii, a w 2007 r.
został jej kierownikiem. Od 2017 r. kierownik Katedry Morfologii i Embriologii Człowieka oraz
Zakładu Histologii i Embriologii. W 1994 r. uzyskał I stopień specjalizacji z patomorfologii,
w 1999 r. stopień doktora, w 2005 r. stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, a w 2014 r.
tytuł profesora.
Staże naukowe: trzykrotnie w Instytucie Patologii im. Rudolfa Virchowa w Berlinie (Institut für
Pathologie „Rudolf-Virchow-Haus”), na Uniwersytecie w Padwie (Laboratory of Applied Myology,
CNR Institute of Neuroscience, Unit for Neuromuscular Biology and Physiopathology).
Opiekun II roku Wydziału Lekarskiego, członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia,
przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, założyciel SKN Histologii i Biologii Molekularnej, którego wychowankowie sięgali po najwyższe krajowe laury naukowe („Diamentowy
Grant”, stypendia MNiSW oraz FNP, I nagrody w Konkursie „Młode Talenty” 2017, 2018).
Działalność naukowa i organizacyjna: kierownik 1 projektu KBN, 3 projektów badawczych
MNiSW (dotyczących badań nad guzami tkanek miękkich oraz czerniakiem), 3 projektów NCN
(badania nad rakiem gruczołu piersiowego i niedrobnokomórkowym rakiem płuc: 2011–2020),
2 zadań w ramach projektów POIG finansowanych ze środków EU: WCB EIT+ „Zaawansowana
diagnostyka chorób nowotworowych” oraz WROVASC „Badanie angiogenezy oraz limfangiogenezy w guzach pierwotnych i przerzutach nowotworowych”.
Członek: Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików (prezes i wiceprezes) oraz
Komitetu Cytobiologii PAN, przewodniczący Komisji Inżynierii Biomedycznej PAN we Wrocławiu. Członek kolegiów redakcyjnych czasopism: „Folia Histochemica et Cytobiologica”, „World
Journal of Methodology”, „International Journal of Chronic Diseases” i „Advances in Clinical and
Experimental Medicine”. Członek International Scientific Advisory Board of International Institute of Anticancer Research i Editorial Academy of the International Journal of Oncology, członek paneli recenzenckich projektów finansowanych przez MNiSW, członek zespołów ekspertów
NCN w panelu nauk o życiu. Członek zespołu ewaluatorów KEJN – MNiSW.
Autor 250 (wg PubMed) pełnotekstowych prac o łącznym impact factor – 441,552 oraz punktacji MNiSW – 5334 (indeks Hirscha H – 22; łączna liczba cytowań bez autocytowań – 1727 wg
Web of Science Core Collection), kilkanaście rozdziałów w monografiach anglo- i polskojęzycznych,
5 patentów (w tym 2 miedzynarodowe), współautor oraz redaktor 3 podręczników dla studentów:
„Histologii”, „Seminariów z cytofizjologii” oraz „Biologia molekularna nowotworów w praktyce klinicznej”. Promotor 10 przewodów doktorskich, wielokrotny recenzent wniosków FNP.
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, medal „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, medal „Zasłużony dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”, medal
„Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”. Lider Innowacji 2017 w kategorii:
„Technologia” za wynalazek: „Sposób wykrywania obniżonej podatności na przeciwnowotworową
chemioterapię adjuwantową u pacjentek z rakiem gruczołu piersiowego”. Indywidualna i zespołowa
nagroda MNiSW za badania nad rolą melatoniny oraz rakiem gruczołu piersiowego. W 2014 r. wraz
z zespołem otrzymał Złoty Medal z wyróżnieniem i Nagrodę Specjalną Stowarzyszenia Wynalaz135

czości z Tajwanu (Taiwan Prominent Inventor Association), przyznane na 63. Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii „Brussels Innova”. Zespołowa Nagroda Naukowa
Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN za eksperymentalne badania wpływu masażu na proces angiogenezy. VI miejsce w konkursie „Złoty Skalpel” za projekt:
„Sposób wykrywania obniżonej podatności na przeciwnowotworową chemioterapię adjuwantową cytostatykiem z grupy oksazofosforyn i antybiotykiem z grupy antracyklin u pacjentów z inwazyjnym przewodowym rakiem gruczołu piersiowego”.
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Prorektorzy
ds. Rozwoju Uczelni

Franciszek Bielicki
Urodził się w 1921 r. w Tczewie. W 1950 r. ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. W 1961 r. uzyskał stopień doktora medycyny, w 1965 r. doktora habilitowanego. W 1974 r. mianowany docentem. W 1957 r. uzyskał II stopień specjalizacji z zakresu chirurgii
ogólnej.
Od 1951 r. pracował w I Klinice Chirurgii (obecnie I Klinika Chirurgii Ogólnej) kolejno jako asystent, starszy asystent, adiunkt i docent. Od 1956 r. był dyrektorem Państwowego Szpitala
Klinicznego Nr 3.
W 1959 r. odbył trzymiesięczne studia specjalistyczne w Klinice Chirurgicznej w Utrechcie.
Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego – pełnił obowiązki skarbnika Oddziału Wrocławskiego, członek zarządu Wrocławskiego Towarzystwa Chirurgów, przewodniczący Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, członek Komisji Zdrowia Rady
Narodowej dla województwa i m. Wrocławia.
Główny kierunek badań: chirurgia endokrynologiczna.
Odznaczenia: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi,
Medal 30-lecia Polski Ludowej, Odznaka Budowniczy Wrocławia, Medal XV-lecia Wyzwolenia
Dolnego Śląska, Złota Odznaka Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Złota Odznaka PCK.
Zmarł w 1999 r. we Wrocławiu.

Dr hab.

Franciszek Bielicki
1981–1987
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Halina Milnerowicz

Prof. dr hab.

Halina Milnerowicz
2008–2011

W 1971 r. ukończyła Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek:
biologia ze specjalizacją biochemia), w 1980 r. uzyskała stopień doktora nauk przyrodniczych
w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, w 1998 r. stopień
doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych z zakresu biochemii farmaceutycznej na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich, w 2003 r. stanowisko profesora nadzwyczajnego Katedry i Zakładu Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego Akademii
Medycznej im. Piastów Śląskich, a w 2008 r. tytuł profesora. Od 2004 r. jest kierownikiem Zakładu Biomedycznych Analiz Środowiskowych Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, przekształconego w Katedrę i Zakład Biomedycznych Analiz
Środowiskowych uchwałą Senatu 1110 z dnia 20 grudnia 2011 r. Akademii Medycznej im. Piastów
Śląskich.
W latach 2005–2008 była prodziekanem ds. oddziału analityki medycznej Wydziału Farmaceutycznego, w latach 2008–2011 prorektorem ds. rozwoju uczelni Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich, ponownie wybrana na funkcję prodziekana ds. oddziału analityki medycznej na
okres 2016–2020.
Udział w polskich i międzynarodowych kongresach naukowych, m.in.: FOCIS Congress
w USA, FEBS Congress na Węgrzech, Annual Meeting of Federation of Clinical Immunology
Societies w USA, UEGW w Pradze, Berlinie i Londynie oraz Annual Cytokines & Inflammation
Conference w USA.
Członek Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Kolegium Medycyny Laboratoryjnej.
Współautorka 2 skryptów do ćwiczeń z zakresu toksykologii, autorka i współautorka 2 monografii, 169 publikacji oryginalnych i 141 komunikatów opublikowanych w zagranicznych i polskich czasopismach. Sumaryczna liczba punktów: KBN –1899, a IF –129,524.
Główne kierunki badań: biochemia toksykologiczna i toksykologia kliniczna, a szczególnie
toksycznego oddziaływania dymu tytoniowego na poziomie molekularnym, stresu oksydacyjnego
i znaczącej roli metalotioneiny.
Odbyła staże zagraniczne w Niemczech i Hiszpanii. Brała udział w pracach komitetów naukowych konferencji krajowych. Współpraca naukowa: międzyuczelniana w kraju (Wrocław, Katowice) oraz zagraniczna (Brno w Czechach i Debreczyn na Węgrzech).
Wypromowała 8 doktorantów i 65 magistrów.
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Honorowa Academia Medica Wratislaviensis, medal Merito de Wratislavia. Laureatka 15 nagród JM Rektora Akademii Medycznej,
w tym 5 pierwszego stopnia za osiągnięcia naukowe, 4 pierwszego stopnia za osiągnięcia organizacyjne (m.in. za zorganizowanie nowego Zakładu Biomedycznych Analiz Środowiskowych)
oraz 1 pierwszego stopnia za osiągnięcia dydaktyczno-organizacyjne. Wraz z zespołem w 2001 r.
otrzymała I nagrodę na II Ogólnopolskiej Konferencji „Kobieta i tytoń”, w 2004 r. i 2006 r. nagrodę
naukową w kategorii Best Abstract na 12th (Praga) i 14th (Berlin) United European Gastroenterology Week, w 2010 r. zespołową Nagrodę Ministra Zdrowia za cykl 7 publikacji dotyczących stresu
oksydacyjnego, antyoksydantów i zaburzeń funkcjonowania trzustki.
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Jacek Szepietowski

Prof. dr hab.

Jacek Szepietowski

2011–2012, 2012–2016, 2016–2020

Urodził się w 1966 r. we Wrocławiu. Akademię Medyczną we Wrocławiu ukończył z wyróżnieniem w 1991 r. i podjął pracę w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM
we Wrocławiu, zajmując kolejno stanowiska: asystenta, adiunkta, profesora nadzwyczajnego
i profesora zwyczajnego. W 1994 r. uzyskał I stopień, a w 1997 r. z wyróżnieniem II stopień specjalizacji z dermatologii i wenerologii. W 1996 r. otrzymał stopień doktora nauk medycznych,
w 1999 r. doktora habilitowanego, a w 2004 r. tytuł profesora.
Staże naukowe: Utrecht (1993 r.), Edynburg (1996 r. i 1998 r.), Nagoja (2000 r.).
Pełnione funkcje: kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prorektor ds. rozwoju uczelni Uniwersytetu Medycznego we
Wrocławiu (2011–2020), współorganizator i pierwszy rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy (2004–2005), w latach 2007–2011 dyrektor Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej
im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu oraz kierownik Zakładu Immunologii Lekarskiej tego
instytutu, członek Zespołu Medycznego Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2008–2011).
Członkostwo w towarzystwach naukowych: honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w latach 2008–2016), były prezes International Forum for the Study of Itch, prezydent elekt European Society for Dermatology
and Psychiatry, członek zarządu: International Society of Dermatology (wiceprezydent w latach
2009–2013), European Academy of Dermatology and Venereology, European Society for Cutaneous Lupus Erythematosus i Euro-Asian Association of Dermatovenereologists, przewodniczący Project Proposal and Review Committee Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii,
przewodniczący Education Committee of International Society of Dermatology. Do 2008 r. członek
zarządu European Confederation of Medical Mycology. W 2004 r. wiceprezydent 10th Congress
of the European Confederation of Medical Mycology (Wrocław), w 2007 r. prezydent 12th Congress of the European Society for Dermatology and Psychiatry (Wrocław), w 2013 r. prezydent
10th Spring Symposium of European Academy of Dermatology and Venereology (Kraków),
a w 2017 r. prezydent 9th World Congress on Itch. Członek Komitetu Immunologii i Etiologii
Zakażeń Człowieka PAN (2008–2011). Członek honorowy: Sigma Xi: The Scientific Research Society (USA), Italian Society of Dermatology and Sexually Transmitted Diseases, French Society
of Dermatology, Ethiopian Society of Dermatology, Georgian Association of Dermatovenereologists, Serbian Association of Dermatologists and Venereologists, Belarusian Society of Dermatovenereologists and Cosmetologists, Slovak Society of Aesthetic and Cosmetic Dermatology, Kaunas Society of Dermatology i Cosmetic Dermatology Society of India.
Deputy editor czasopisma „Mycoses”, section editor czasopisma „Acta Dermato-Venereologica”, associate editor czasopisma „Dermatology”, członek komitetów redakcyjnych licznych czasopism międzynarodowych i krajowych.
Autor ponad 600 publikacji naukowych, autor i/lub redaktor 16 książek, ponad 80 rozdziałów
w książkach krajowych i zagranicznych oraz ponad 500 komunikatów zjazdowych. Łączny impact
factor za publikacje pełnotekstowe – ponad 700, liczba cytowań wg bazy Web of Science (bez autocytowań) – 6080, indeks Hirscha – 38.
Promotor 26 rozpraw doktorskich, opiekun 6 habilitacji, recenzent 54 rozpraw doktorskich,
w tym 5 spoza Polski (Sztokholm, Moskwa, Kowno), 18 rozpraw habilitacyjnych, 13 wniosków
o nadanie tytułu profesora oraz 4 o mianowanie na stanowisko profesora w Izraelu, Libanie, Rumunii i Estonii.
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Główne kierunki badań: świąd skóry, psychodermatologia, hidradenitis suppurativa oraz immunodermatologia przewlekłego stanu zapalnego.
Odznaczenia: International League of Dermatological Societies Certificate of Appreciation,
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka Honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia” oraz Odznaka Honorowa „Za
Zasługi dla Turystyki”.

Prorektorzy
ds. Klinicznych

Antoni Falkiewicz
Urodził się w 1901 r. we Lwowie. Wydział Lekarski Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
ukończył w 1925 r. i otrzymał tytuł doktora wszech nauk lekarskich, habilitował się w 1945 r., profesorem nadzwyczajnym został w 1946 r., a profesorem zwyczajnym w 1961 r.
W latach 1926–1935 asystent II Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie, 1935–1940 prymariusz Oddziału Wewnętrznego Państwowego Szpitala Powszechnego we Lwowie, 1940–1941 docent Kliniki Szpitalnej Terapii Państwowego Instytutu Medycznego we Lwowie. W czasie służby polowej (1944–1945) wykładowca interny polowej na Wydziale
Lekarskim Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1945 r. kierownik II Kliniki
Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, następnie Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1970 r. objął stanowisko dyrektora Instytutu Chorób Wewnętrznych i kierownika Kliniki Endokrynologii.
W latach 1949–1950 dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, 1953–1954 prorektor ds. klinicznych, prorektor ds. nauki Akademii Medycznej (1954 r.), rektor w kadencji 1954–1957.
W 1971 r. otrzymał godność doktora honoris causa Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Założyciel i przewodniczący Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek zwyczajny Międzynarodowego Towarzystwa
Internistów.
Autor ok. 600 pozycji opublikowanych w Polsce i za granicą oraz wielu rozdziałów w podręcznikach interny.
Opiekun 13 przewodów habilitacyjnych i promotor 36 doktoratów.
Główne kierunki badań: kardiologia, endokrynologia, immunopatologia kliniczna i choroby
zawodowe, immunologia kliniczna.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i Złoty Krzyż Zasługi.
Zmarł w 1977 r.

Prof. dr hab.

Antoni Falkiewicz
1953–1954
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Edward Szczeklik
Urodził się w 1898 r. w Pilźnie. Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ukończył w 1923 r., habilitowany w 1946 r., mianowany profesorem nadzwyczajnym w 1947 r.,
a zwyczajnym w 1957 r.
W latach 1923–1924 asystent Zakładu Anatomii Patologicznej, 1924–1931 asystent II Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1931–1932 studia w Paryżu i Wiedniu,
1932–1946 adiunkt, a następnie ordynator Oddziału Wewnętrznego IB Państwowego Szpitala
św. Łazarza w Krakowie, 1946–1950 kierownik I Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu
Wrocławskiego, 1950–1969 kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej we
Wrocławiu. W latach 1954–1957 prorektor ds. klinicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Internistów Polskich, Polish Medical Alliance w USA, International Society of Internal Medicine, International Society of Cardiology i innych towarzystw naukowych.
Autor lub współautor ponad 330 prac naukowych, w tym monografii „Zawał serca” (1946 r. – 5 wydań) i podręcznika „Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych” (1952 r. – 7 wydań), współautor
kilku podręczników o chorobach wewnętrznych, które ukazały się w latach 1965–1978 oraz podręcznika „Enzymologia kliniczna” (1963 r.).
Główne kierunki badań: kardiologia, enzymologia kliniczna.
Odznaczenia: Krzyż Komandorski i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Państwowa
Nagroda Naukowa I stopnia, Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego i inne.
Zmarł w 1985 r. we Wrocławiu.

Prof. dr hab.

Edward Szczeklik
1954–1957
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Kazimierz Zbigniew Jabłoński
Urodził się w 1905 r. w Kałuszu. Doktor wszech nauk lekarskich. Ukończył Wydział Lekarski
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w 1931 r., habilitację z zakresu położnictwa i chorób
kobiecych uzyskał na Uniwersytecie Jana Kazimierza w 1939 r., mianowany profesorem nadzwyczajnym w 1951 r.
W latach 1931–1932 lekarz praktykant Państwowego Szpitala Powszechnego we Lwowie.
1932–1939 asystent i starszy asystent Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Jana
Kazimierza, 1940–1941 oraz w 1944 r. asystent Państwowego Instytutu Medycznego we Lwowie, 1945–1946 odbywał służbę wojskową, pełniąc obowiązki naczelnego ginekologa Armii Polskiej. W latach 1946–1949 starszy asystent, a następnie adiunkt Kliniki Ginekologiczno-Położniczej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, a od 1951 r. profesor nadzwyczajny i kierownik
II Kliniki Ginekologii i Położnictwa AM we Wrocławiu. W 1950 r. pełnił obowiązki dyrektora
i ordynatora Oddziału Ginekologicznego Szpitala Miejskiego we Wrocławiu. W latach 1957–1959
prorektor ds. klinicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 1971 r. kierownik Kliniki Ginekologii Zachowawczej Instytutu Ginekologii i Położnictwa AM we Wrocławiu. W 1974 r. odszedł
na emeryturę.
Były przewodniczący Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
w latach 1955–1957 przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, członek Polskiego Towarzystwa Cyto- i Histochemików, Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, członek zwyczajny Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek Komitetu Nauk Klinicznych II
przy VI Wydziale Nauk Medycznych PAN.
Członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Ginekologia Polska”.
Główne kierunki badań: patologia czynności porodowej, niepłodność, endokrynologia i radiodiagnostyka ginekologiczno-położnicza.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal za Warszawę 1939–1945,
Medal „Za Odrę, Nysę i Bałtyk”, Medal Zwycięstwa i Wolności 1939–1945, Odznaka Grunwaldzka,
Odznaka XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska, Odznaka „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”.
Zmarł w 2003 r.
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Kazimierz
Zbigniew Jabłoński
1957–1959
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Aleksander Kleczeński
Urodził się w 1910 r. Wydział Lekarski Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie ukończył
w 1935 r. W 1938 r. uzyskał stopień doktora medycyny, habilitował się w 1951 r., a w 1954 r. został
mianowany profesorem nadzwyczajnym.
W latach 1935–1939 asystent Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie, 1939–1942 asystent Kliniki Chorób Wewnętrznych Państwowego Instytutu Medycyny we Lwowie, 1942–1944 pracownik Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej, 1944–1946 ordynator oddziału chorób wewnętrznych przy szpitalu ewakuacyjnym. Od 1946 r. asystent, następnie
adiunkt, a od 1954 r. profesor w II Katedrze Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej we
Wrocławiu. W 1961 r. został powołany na kierownika I Kliniki Chorób Wewnętrznych. W latach
1957–1962 prorektor ds. nauki, a w kadencji 1962–1965 rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Międzynarodowego Towarzystwa Internistów.
Główne kierunki badań: mechanizm działania stanów niedocukrzeniowych, układ krwiotwórczy w chorobach zawodowych.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i dwukrotnie Złoty Krzyż Zasługi.
Zmarł w 1966 r.
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Aleksander Kleczeński
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Zdzisław Wiktor
Urodził się w 1911 r. w Kulikowie. Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie w 1938 r. Stopień doktora medycyny uzyskał tamże w 1945 r. Mianowany profesorem
nadzwyczajnym w 1955 r.
W latach 1936–1939 asystent Zakładu Historii Medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1939–
–1940 asystent Oddziału Zakaźnego Szpitala św. Łazarza w Krakowie, 1945–1949 adiunkt Zakładu Historii Medycyny Uniwersytetu Wrocławskiego, 1950–1958 dyrektor Biblioteki Akademii
Medycznej we Wrocławiu. W latach 1946–1948 p.o. ordynatora oddziału wewnętrznego Szpitala
Sióstr Elżbietanek we Wrocławiu, 1948–1950 starszy asystent oddziału wewnętrznego Szpitala
Ubezpieczalni Społecznej. Od 1950 r. starszy asystent, następnie adiunkt, 1955–1965 profesor przy
III Katedrze Chorób Wewnętrznych i kierownik Kliniki Nefrologicznej, od 1965 r. kierownik Katedry Nefrologii, 1962–1965 prorektor ds. klinicznych. Specjalista z chorób wewnętrznych dla
województwa opolskiego oraz konsultant i przewodniczący Rady Naukowej Uzdrowiska Cieplice.
W latach 1956–1958 przewodniczący Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 1956–1962 przewodniczący Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Historii
Medycyny, od 1964 r. przewodniczący Oddziału Towarzystwa Internistów Polskich, przewodniczący Sekcji Nefrologicznej Towarzystwa Internistów Polskich. Członek zwyczajny Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego i przewodniczący Wydziału V Nauk Lekarskich tego towarzystwa, członek International Society of Internal Médicine, International Society of Nephrology,
Société Internationale d’Histoire de la Médecine, Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und Technik, Komisji Bibliograficznej Wrocławskiego Towarzystwa
Naukowego.
W latach 1957–1959 redaktor „Spisu Wykładów i Składu Osobowego” Akademii Medycznej
we Wrocławiu. Redaktor Serii B „Prac Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” oraz członek
komitetu redakcyjnego „Medizinhistorisches Journal”.
Autor podręcznika „Zarys nefrologii klinicznej”.
Główne kierunek badań: nefrologia, miażdżyca, historia medycyny.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal
10-lecia Polski Ludowej oraz Odznaka XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska, Odznaka „Zasłużonemu Opolszczyźnie” i Odznaka „Zasłużony dla Dolnego Śląska”.
Zmarł w 1970 r.
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Zdzisław Jezioro
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Urodził się w 1908 r. w Pantalowicach, w powiecie przeworskim. Dyplom lekarza uzyskał
w 1934 r. na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, stopień doktora medycyny w 1947 r. na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, w 1954 r.
mianowany docentem etatowym, w 1961 r. profesorem nadzwyczajnym, a w 1967 r. profesorem
zwyczajnym.
W latach 1934–1935 asystent Szpitala Państwowego we Lwowie, 1935–1939 lekarz Oddziału
Chirurgicznego Szpitala Powszechnego w Kołomyi, 1939–1944 asystent Państwowego Instytutu
Medycznego we Lwowie, w latach 1944–1946 lekarz Szpitala Ewakuacyjnego i Okręgu VI w Łodzi.
W latach 1946–1950 adiunkt I Kliniki Chirurgicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1950 r. kierownik III Kliniki Chirurgicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu, od 1972 r. kierownik Kliniki
Chirurgii Przewodu Pokarmowego Instytutu Chirurgii AM we Wrocławiu. W latach 1962–1965
prorektor ds. nauczania, 1965–1968 prorektor ds. klinicznych.
Członek Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgów, Towarzystwa Chirurgów Polskich,
Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Przez wiele lat pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Wrocławskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich.
Autor 181 publikacji.
Promotor 14 doktorów medycyny, 4 doktorów habilitowanych i 3 profesorów chirurgii.
Główne kierunki badań: chirurgiczne leczenie schorzeń przełyku, żołądka, jelit i dróg żółciowych, zwłaszcza zabiegi wytwórcze całego zamostkowego przełyku, leczenie kurczu wpustu własną
odmianą metody Hellera-Groeneweldta. Prace naukowo-badawcze nad leczeniem niedomogi
układu zaporowego wpustu w przypadkach przepuklin rozworu przełykowego i choroby wrzodowej dwunastnicy powikłanej niedomogą wpustu. Opracował własną metodę chirurgicznego
odtwarzania układu zaporowego wpustu. Organizator kierunku naukowego – chirurgii przełyku,
a szczególnie chirurgii wytwórczej całego przełyku z różnych odcinków jelit. Jako pierwszy w Polsce przemieścił przeszczep jelitowy przez przednie śródpiersie.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski i Medal 10-lecia Polski Ludowej, Medal
„Za zasługi dla obronności kraju”, Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały”, odznaka Budowniczy Wrocławia, XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska, „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”,
1000-lecia Państwa Polskiego, 50-lecia PCK, Złota Odznaka 50-lecia PCK, Złota Odznaka „Zasłużony dla Dolnego Śląska”. Za całokształt pracy naukowej odznaczony przez Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej nagrodą I stopnia.
Zmarł w 1991 r.

Zdzisław Jezioro
1965–1968
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Tadeusz Dorobisz
Urodził się w 1916 r. w Sosnowcu. Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu w Zurychu
w 1944 r. Stopień doktora medycyny uzyskał na tym uniwersytecie w 1945 r., mianowany docentem w 1955 r., a profesorem nadzwyczajnym w 1966 r.
W latach 1946–1950 starszy asystent I Kliniki Chirurgicznej Uniwersytetu Wrocławskiego,
1950–1955 adiunkt, od 1955 r. docent, a od 1966 r. profesor przy I Katedrze Chirurgii Akademii
Medycznej we Wrocławiu. W latach 1966–1968 prodziekan Wydziału Lekarskiego, 1968–1970
prorektor ds. klinicznych Akademii Medycznej.
Członek Rady Naukowej Instytutu Hematologii w Warszawie, członek zarządu głównego i delegat krajowy Sekcji Transfuzjologicznej Polskiego Towarzystwa Hematologów oraz przewodniczący wrocławskiego koła tej sekcji. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Wrocławskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich, członek Zarządu Oddziału Wrocławskiego Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego oraz Sociéte Intérnationale de Chirurgie.
Członek redakcji „Spisu Wykładów i Składu Osobowego Akademii Medycznej” w latach
1957–1959. Redaktor i współautor „Podręcznika do ćwiczeń z propedeutyki chirurgicznej” (1960 r.).
Główne kierunki badań: chirurgia doświadczalna, wstrząs, chirurgia naczyń, hematologia
chirurgiczna.
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, Odznaka
Honorowa PCK II i III stopnia, Odznaka XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska, Odznaka 1000-lecia
Państwa Polskiego, dwukrotnie Odznaka Budowniczego Wrocławia, Złota Odznaka „Zasłużony
dla Dolnego Śląska”, Tytuł i Odznaka „Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji”.
Zmarł w 1973 r.
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Roman Smolik
Urodził się w 1926 r. w Tarnowie. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej we
Wrocławiu w 1952 r. Stopień doktora medycyny uzyskał w 1963 r., doktora habilitowanego w 1968 r.,
w 1969 r. mianowany docentem przy II Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej we Wrocławiu, a w 1974 r. mianowany profesorem nadzwyczajnym. W latach 1970–1978
prorektor ds. klinicznych.
Odbył staż w Klinice Szpitala Kardiologicznego Lariboisiére w Paryżu, przebywał na stypendium szkoleniowo-naukowym w Klinice Chorób Wewnętrznych w Solurze w Szwajcarii, w Anglii w ramach stypendium British Council. Odwiedził Toxicology Research Unit, North Middlesex Hospital i Royal Northern Hospital w Londynie oraz Department of Occupational Medicine
w Dundee.
Członek zwyczajny Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Internistów Polskich i Towarzystwa
Medycyny Społecznej, sekretarz Komisji Medycyny Przemysłowej Wrocławskiego Oddziału
PAN, członek Zespołu ds. Nauki i Szkolenia z zakresu medycyny pracy powołanego przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.
Główne kierunki badań: patologia zawodowa, toksykologia kliniczna, ekologia człowieka.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi,
Odznaka „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju”, Złota Odznaka „Zasłużony dla Dolnego Śląska”, Odznaka „Zasłużony dla Śląskiego Okręgu
Wojskowego”, Odznaka Honorowa PCK, Złota Odznaka „Budowniczy Legnicko-Głogowskiego
Okręgu Miedziowego”. W 1972 r. otrzymał nagrodę naukową zespołową I stopnia Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej za cykl prac dotyczących ochrony zdrowia pracowników zagłębia miedziowego.
Zmarł w 2007 r.
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Bogdan Łazarkiewicz
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Bogdan Łazarkiewicz
1978–1984

Urodził się w 1929 r. w Mokrzeszy. Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu
ukończył w 1954 r., w 1964 r. uzyskał stopień doktora medycyny, stopień doktora habilitowanego
w 1972 r., w 1975 r. mianowany docentem, tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1981 r.,
a tytuł profesora zwyczajnego w 1989 r.
W latach 1954–1959 asystent w Szpitalu Miejskim im. L. Rydygiera we Wrocławiu oraz w Zakładzie Anatomii Opisowej. W okresie 1959–1961 odbył służbę wojskową na Oddziale Chirurgicznym Okręgowego Szpitala Wojskowego we Wrocławiu. Równocześnie od 1951 do 1961 r. pracował w Zakładzie Anatomii Opisowej. W latach 1961–1972 asystent i adiunkt, 1972–1980 docent
II Kliniki Chirurgicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu, a następnie II Kliniki Chirurgii
Ogólnej Instytutu Chirurgii Akademii Medycznej (od 1972 r.). W latach 1981–2000 kierownik
II Katedry i Kliniki Chirurgii, 1978–1984 prorektor ds. klinicznych oraz w okresie 1987–1990
rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Stypendysta Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia) i Uniwersytetu w Århus (Dania). W latach
1976, 1980 i 1985 przebywał w klinikach chirurgicznych w Republice Federalnej Niemiec w ramach stypendium Deutscher Akademischer Austauschdienst w Bochum i Tybindze.
Doktor honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu i Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Członek: Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN (1987–1989) oraz Komisji Gastroenterologii
i Hepatologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk (1996–1998). W latach
1976–1981 specjalista wojewódzki z zakresu chirurgii w Legnicy, a w 1982–1998 specjalista regionalny ds. chirurgii ogólnej dla 5 województw, 1999–2000 specjalista regionalny ds. chirurgii dla
województwa dolnośląskiego i w 1978–1984 przewodniczący Zespołu Specjalistów Regionalnych,
prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich (1989–1991).
Członek zwyczajny International College of Surgeons, Collegium Internationale Chirurgiae
Digestivae, Societe Internationale de Chirurgie, International Gastro-Surgical Club, European
Association for Endoscopic Surgery, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz członek honorowy wielu towarzystw naukowych, m.in.: Societas Chirurgica Bohemoslovaca, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Stowarzyszenia Lekarzy Dolnośląskich, Polskiego
Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Deutsche Gesellschaft für Chirurgie, International College of Surgeons Poland Section i Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Członek
Kolegium Redakcyjnego czasopism: „Coloproctology”, „Acta Endoscopica Polona” i „Polskiego
Przeglądu Chirurgicznego”.
Autor lub współautor ponad 260 prac, 3 książek i 3 skryptów dla studentów. Autor monografii „Chirurgia na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej” oraz „Prezesi Towarzystwa Chirurgów
Polskich 1889–2002”.
Patron 4 doktorów habilitowanych (3 z nich otrzymało tytuły profesora) oraz 22 doktorów
nauk medycznych. Promotor 5 i recenzent 5 doktoratów honoris causa, recenzent 18 wniosków
o nadanie tytułu profesora, recenzent 15 habilitacji i 41 doktoratów.
Główne kierunki badań: chirurgia ogólna, chirurgia jamy brzusznej i klatki piersiowej z kardiochirurgią, wideochirurgia.
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Odznaczenia: Krzyż Komandorski Orderu Polonia Restituta, Krzyż Oficerski Orderu Polonia Restituta, Krzyż Kawalerski Orderu Polonia Restituta, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji
Edukacji Narodowej, Medal Gloria Medicinae, Medal Academia Medica Wratislaviensis, Złota
Odznaka Honorowa Akademii Medycznej, odznaka „Za Wzorową pracę w Służbie Zdrowia”, Medal Honorowy Wydziału Weterynarii Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Medal Zasłużony dla
Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu, Medal Merito de Wratislavia, laureat
wielu nagród indywidualnych i zespołowych.
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Józef Małolepszy
Urodził się w 1933 r. Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył w 1957 r.
Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 1967 r., doktora habilitowanego w 1975 r., tytuł
profesora nadzwyczajnego w 1985 r., a profesora zwyczajnego w 1992 r.
W okresie 1957–1962 pracował w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we
Wrocławiu. Od 1978 r. do 1981 r. był dziekanem ówczesnego Wydziału Pielęgniarskiego. W latach
1981–2003 kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii Akademii Medycznej
we Wrocławiu. W kadencji 1984–1987 prorektor ds. klinicznych.
Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (1988–1994), członek Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, członek honorowy American Society of Internal Medicine
i European Academy of Allergy and Clinical Immunology.
Autor ponad 370 publikacji naukowych, książek oraz 10 rozdziałów w monografiach.
Wypromował 25 doktorów, opiekun 11 doktorów habilitowanych, z których 7 uzyskało tytuł
naukowy profesora.
Główne kierunki badań: patofizjologia chorób alergicznych, a szczególnie astmy oskrzelowej
i badania nad ekspresją receptorów histaminowych na limfocytach, wpływ interferonu alfa na
wyzwalanie histaminy z bazofilów stymulowanych alergenem. Jako jeden z pierwszych w kraju
wprowadził do badań diagnostycznych i naukowych technikę płukania oskrzelowo-pęcherzykowego w astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, wykonał pionierskie badania nad znaczeniem zmian fenotypu i genotypu jako czynników ryzyka chorób alergicznych oraz prace z zakresu
immunoterapii w alergii na jad owadów błonkoskrzydłych.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal
Edukacji Narodowej.
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Marian Wawrzkiewicz
Urodził się w 1925 r. w Bydgoszczy. Studia lekarskie rozpoczął w 1947 r. w Poznaniu, a ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1952 r. Stopień doktora medycyny
uzyskał w 1963 r., doktora habilitowanego w 1971 r., a tytuł profesora w 1985 r.
W latach 1950–1951 zastępca asystenta Zakładu Fizjologii AM we Wrocławiu. Od 1952 r.
kolejno zastępca asystenta, asystent i starszy asystent I Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych
AM we Wrocławiu. Od 1964 r. adiunkt tej kliniki, a następnie Kliniki Ginekologii Operacyjnej
Instytutu Ginekologii i Położnictwa AM we Wrocławiu. W latach 1957–1972 pracownik Wojewódzkiej Poradni Onkologicznej na stanowisku cytologa. W kadencji 1987–1990 prorektor ds.
klinicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu.
W okresie od października do grudnia 1959 r. jako stypendysta Ministerstwa Zdrowia i Opieki
Społecznej przebywał na Węgrzech.
Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (były
skarbnik Oddziału Wrocławskiego) i Sekcji Cytologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Anatomopatologicznego.
Główne kierunki badań: onkologia ginekologiczna (szczególnie z zakresu wczesnej diagnostyki
nowotworów), radiobiologia.
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi.
Zmarł w 1996 r.
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Tadeusz Heimrath
Urodził się w 1927 r. w Poznaniu. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1952 r. Stopień doktora medycyny uzyskał w 1964 r., doktora habilitowanego w 1974 r.,
w 1978 r. mianowany docentem, a w 1987 r. profesorem nadzwyczajnym.
W latach 1952–1971 pracował w I Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych AM we Wrocławiu
jako asystent, starszy asystent i adiunkt. W latach 1971–1981 adiunkt i docent w Klinice Patologii
Ciąży i Porodu AM we Wrocławiu, następnie profesor nadzwyczajny w I Katedrze i Klinice Położnictwa AM. Od 1978 r. prowadził zajęcia z położnictwa i ginekologii na Wydziale Pielęgniarskim AM, w latach 1982–1984 opiekun Zakładu Historii Medycyny i Farmacji AM. W latach
1990–1993 prorektor ds. klinicznych AM.
Specjalista II stopnia z zakresu położnictwa i ginekologii. W latach 1974–1975 pełnił funkcję
specjalisty dla województwa wrocławskiego i miasta Wrocławia.
W 1962 r. stypendysta w Instytucie Matki i Dziecka w Pradze, odwiedzał kliniki i szpitale
w Londynie, Paryżu, Moskwie, RFN i NRD.
Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego od 1985 r., przewodniczący Zarządu Okręgowego Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji od 1976 r. i członek Komitetu Wydawniczego Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego od
1977 r. Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Europejskiego Stowarzyszenia Ginekologów
i Położników (EAGO) i Międzynarodowego Towarzystwa Historii Medycyny, członek rady redakcyjnej „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”.
Główne kierunki badań: patologia ciąży i porodu, historia położnictwa i ginekologii.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal
40-lecia Polski Ludowej, Srebrny i Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju”, Odznaka
„Za wzorową pracę w służbie zdrowia” i inne.
Zmarł w 2007 r.
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Tadeusz Heimrath
1990–1993
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Andrzej Kübler
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Andrzej Kübler
1993–1996

Urodził się w 1946 r. w Łańcucie. Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył w 1970 r. Od 1971 r. zatrudniony w Katedrze i Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii
AM we Wrocławiu, a od 1989 do 2012 r. był jej kierownikiem.
Stopień naukowy doktora uzyskał w 1976 r., w 1977 r. specjalizację II stopnia z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, w 1984 r. stopień naukowy doktora habilitowanego, w 1992 r.
uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego, w 1994 r. tytuł naukowy profesora zwyczajnego,
a w 2004 r. specjalizację z zakresu medycyny paliatywnej.
W latach 1993–1996 prorektor ds. klinicznych AM, 1996–1999 prorektor ds. nauki AM, 1996–
–2000 konsultant krajowy z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii.
Członek Senatu AM pięciu kadencji, w latach 1990–1993 pełnomocnik rektora ds. współpracy z zagranicą, w latach 1993–1996 prorektor ds. klinicznych, 1996–1999 prorektor ds. nauki,
1998–2001 specjalista krajowy z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, 2013–2016 specjalista krajowy z zakresu intensywnej terapii.
Organizator działalności szkoleniowej na terenie Dolnego Śląska z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, leczenia bólu oraz opieki paliatywnej, m.in. 12 lat „Zimowej Szkoły Ordynatorów Anestezjologii i Intensywnej Terapii”.
Wielokrotnie zapraszany jako wykładowca do ośrodków zagranicznych: Waszyngton D.C.,
Bethesda (National Institutes of Health), Phoenix, San Francisco (USA), Bonn, Frankfurt,
Homburg/Saar, Bochum, Bad Kissingen, Wilhelmshaven, Bad Krozingen, Oldenburg (Niemcy)
– wykładowca w programie szkolenia specjalistycznego anestezjologów niemieckich, Sztokholm
– Instytut Karolinska (Szwecja), Wiedeń, Linz (Austria), Barcelona, Grenada (Hiszpania), Praga,
Ostrawa (Czechy), Piestany (Słowacja), Budapeszt, Siófok (Węgry), Sankt Petersburg (Rosja).
Organizator międzynarodowych projektów badawczych: Wrocław–Monachium, Wrocław–
Monachium, Wrocław–Sztokholm, Wrocław–Uppsala, Wrocław–Bethesda (USA – National
Institutes of Health).
Członek honorowy: Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, Polskiego Towarzystwa
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, członek z wyboru międzynarodowych towarzystw i zespołów naukowych: European Academy of Anaesthesiology, Board
of European Society of Anaesthesiology, Board of European Society of Critical Care Medicine, Inter-continental Critical Care Centre of Excellence – Steering Committee, European Sepsis Board
i Surviving Sepsis Campaign. Członek Komitetu Naukowego 8. Europejskiego Kongresu Anestezjologii oraz 10. Europejskiego Kongresu Anestezjologii.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego ogólnopolskich zjazdów z udziałem międzynarodowym: XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii i V Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego 30 międzynarodowych konferencji „Progress in Anaesthesiology and Intensive
Care Medicine” oraz 19 konferencji „Zamkowe Spotkania z Anestezjologią, Intensywną Terapią
i Toksykologią Kliniczną”. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I i II Polskiego Kongresu
„Pokonać Sepsę”.
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Redaktor naczelny czasopisma „Medycyna Intensywna i Ratunkowa” w latach 1998–2008 oraz
„Sepsis” w latach 2008–2012. Członek komitetów redakcyjnych i naukowych licznych czasopism.
Autor i współautor 551 publikacji, autor 1 podręcznika, redaktor 5 polskich podręczników,
redaktor tłumaczeń 10 podręczników.
Promotor 38 prac doktorskich, opiekun 5 habilitacji, recenzent dorobku naukowego 14 profesorów, 16 habilitacji i 31 przewodów doktorskich.
Główne kierunki badań: anestezjologia, intensywna terapia, leczenie bólu.
Odznaczenia: Specjalna Indywidualna Nagroda Rektora za najwyższy na uczelni wskaźnik
cytowań za lata 2001–2003, Specjalna Indywidualna Nagroda Rektora za najwyższy na Uczelni
wskaźnik cytowań za lata 2005–2007, nagroda specjalna międzynarodowego komitetu „SepsEast”
za szczególny wkład w rozwój leczenia sepsy w Europie.
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Jacek Szechiński
Urodził się w 1939 r. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył w 1963 r. i otrzymał dyplom lekarza medycyny. Pracę doktorską obronił w 1973 r., stopień
doktora habilitowanego uzyskał w 1986 r. Od 1992 r. profesor nadzwyczajny Akademii Medycznej
we Wrocławiu, w 1994 r. otrzymał tytuł profesora, a w 1998 r. został profesorem zwyczajnym.
W 2009 r. objął stanowisko profesora zwyczajnego Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1970 r.
uzyskał I stopień, a w 1974 r. II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych. W 1993 r. uzyskał
II stopień specjalizacji z reumatologii. Od 1969 r. zatrudniony w Akademii Medycznej jako asystent, starszy asystent, adiunkt w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Zawodowych. W latach 1989–1992 detaszowany docent, ordynator Oddziału Wewnętrznego „A” Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu, następnie ordynator Oddziału Reumatologiczno-Wewnętrznego
Okręgowego Szpitala Kolejowego. W latach 1994–2008 kierownik Zakładu Reumatologii, a od
2007 r. Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej. W latach
1993–1996 dziekan Wydziału Pielęgniarskiego, a w okresie 1996–1999 prorektor ds. klinicznych.
Członek Rady Naukowej Krajowego Centrum Osteoporozy, Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Rady Naukowej Instytutu Reumatologicznego
w Warszawie. W latach 1995–1998 konsultant regionalny, w 1998–2008 konsultant krajowy
z dziedziny reumatologii.
Członek rady naukowej czasopism: „Służba Zdrowia”, „Przewodnik Lekarza”, „Medycyna Praktyczna” i „Reumatologia”. W 1982 r. został wybrany do American Society Experimental Biology
and Medicine.
Autor 212 publikacji wydanych zarówno w czasopismach polskich, jak i zagranicznych.
Promotor 19 zakończonych przewodów doktorskich; pod jego kierunkiem 16 osób uzyskało
I stopień, 12 – II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych, z reumatologii – 13.
Główne kierunki badań: diagnostyka i leczenie chorób wewnętrznych, rozpoznawanie i leczenie chorób reumatycznych.
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, wyróżnienie – statuetka Salix Aurea (Oscar Rheumatolgiae Poloniae) – za wybitne osiągnięcia z dziedziny reumatologii, nagrody rektora oraz za publikacje w czasopismach o najwyższym współczynniku wpływu.
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Jacek Szechiński
1996–1999
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Ryszard Andrzejak
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Ryszard Andrzejak
1999–2005

Urodził się w 1950 r. w Oleśnicy. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskał w 1979 r., tytuł naukowy profesora w 1997 r., a profesora zwyczajnego w 2002 r. Specjalizację I stopnia otrzymał w 1978 r., II stopnia z chorób wewnętrznych w 1982 r., specjalizację z medycyny pracy w 1983 r., z zakresu zdrowia publicznego w 2004 r.
oraz z hipertensjologii w 2006 r.
Od 1996 r. kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia
Tętniczego. Przez dwie kadencje (1999–2005) prorektor ds. klinicznych Akademii Medycznej we
Wrocławiu, od 2001 r. dziekan Korpusu Konsultantów Wojewódzkich przy Wojewodzie Dolnośląskim, doradca wojewody dolnośląskiego ds. służby zdrowia, konsultant wojewódzki z zakresu
medycyny pracy w latach 2000–2002, od 2002 r. konsultant wojewódzki ds. chorób wewnętrznych
dla województwa dolnośląskiego, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny
Pracy od 2004 r. do 2008 r., członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia
Tętniczego od 2006 r.
Rektor Akademii Medycznej w latach 2005–2008 i ponownie wybrany na drugą kadencję (2008–
–2011). Do jego najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć skuteczne pozyskiwanie dla Uczelni
środków finansowych zarówno z budżetu państwa, jak i ze środków unijnych. Dzięki temu, po wielu latach starań, w styczniu 2008 r. zostało uruchomione Centrum Kliniczne Akademii Medycznej
przy ul. Borowskiej we Wrocławiu. Z jego inicjatywy w lipcu 2009 r. rozpoczęła się budowa siedziby tzw. Nowej Farmacji, czyli wszystkich zakładów i katedr Wydziału Farmaceutycznego, Biblioteki Wydziałowej i Dziekanatu. Zakończyła się realizacja I etapu budowy Wrocławskiego Medycznego Parku Naukowo-Technologicznego. W 2008 r. zakończono trwający niespełna 2 lata remont
i otwarto jedyny w Polsce Ośrodek Chorób Otępiennych w Ścinawie, tzw. Ośrodek Alzheimerowski.
Przeprowadzono restrukturyzację szpitali klinicznych, dla których Akademia Medyczna jest
organem założycielskim.
Zmiany wprowadzone w procesie dydaktycznym i metodologicznym zaowocowały zajęciem
pierwszego miejsca w Lekarskim Egzaminie Państwowym w 2008 r. i utrzymaniem pierwszego
miejsca w Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Państwowym. W 2009 r. Akademia Medyczna zajęła 13. miejsce w Polsce wśród uczelni publicznych w rankingu tygodnika „Perspektywy” (najwyższe w całej historii rankingu), a w 2010 r. została uznana za uczelnię oferującą najlepsze warunki
studiowania w Polsce.
Członek wielu towarzystw naukowych, m.in.: European Cell Biology Organization, International Society for Development Biology, International Society for Applied Cardiovascular Biology,
Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych,
Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Towarzystwa Internistów Polskich.
Główne kierunki badań: stan zdrowia ludności zamieszkującej tereny zdegradowane ekologicznie oraz załóg pracowniczych narażonych na czynniki szkodliwe w środowisku pracy.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi i Medal Komisji Edukacji Narodowej.
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Jerzy Rudnicki
2005–2008 i 2008–2011

Urodził się w 1952 r. W 1978 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we
Wrocławiu, uzyskując dyplom lekarza medycyny. Pracę zawodową rozpoczął 1978 r. w II Klinice Chirurgicznej na etacie asystenta Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu, a od 1981 r. na etacie asystenta Akademii Medycznej we Wrocławiu, od 1986 r. adiunkt kliniki, od 2002 r. na stanowisku
profesora nadzwyczajnego, a od 2017 r. na stanowisku profesora zwyczajnego. Od 2003 r. pracuje
także na stanowisku profesora w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu.
Od 2007 r. kierownik Kliniki Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej. W latach 2005–2011
(przez 2 kadencje) prorektor ds. klinicznych.
W 1981 r. uzyskał I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej, a II stopień w 1985 r. Stopień
doktora nauk medycznych otrzymał w 1986 r., stopień doktora habilitowanego w 2000 r., a tytuł
profesora w 2012 r.
W latach 1980 i 1981 dwukrotnie przebywał na stażach z zakresu chirurgii ogólnej i endoskopowej w Regionalspital St. Maria w Visp w Szwajcarii, a w latach 1984, 1986 i 1988 na
stażach z zakresu chirurgii odbytu i jelita grubego w Poliklinice Proktologicznej w Dreźnie. W 1991 r. uczestniczył w szkoleniu z zakresu chirurgii laparoskopowej w Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Poznaniu, a w 1992 r. w szkoleniu o podobnej tematyce
w Klinice Chirurgii Weterynaryjnej we Wrocławiu. W 1994 r. w Warszawie brał udział w szkoleniu
na temat zespoleń jelitowych za pomocą pierścieni biofragmentalnych Valtrac. Dalsze doświadczenia w zespoleniach jelitowych zdobywał na szkoleniu w Ischgl (Austria). W latach 1998–1999
prowadził szkolenia i warsztaty chirurgiczne z zakresu zespoleń jelitowych dla lekarzy chirurgów
z całej Polski oraz dla lekarzy z Europy Wschodniej. W latach 1983–2005 czynnie uczestniczył
w 42 zjazdach i kongresach naukowych w Polsce i w 31 za granicą, m.in. w Acapulco, Hongkongu,
Atenach, Wiedniu, Kopenhadze, Berlinie, Genewie, Lizbonie, Waszyngtonie i Adelajdzie, prezentując na nich prace naukowe. W 1988 r. był pomysłodawcą i głównym organizatorem I Międzynarodowego Sympozjum Młodych Pracowników Nauki „Postępy w chirurgii”. Współorganizator
55. Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. W 1992 r. pomysłodawca i współorganizator I Dnia
Chirurgicznego Polsko-Czeskiego w Nysie. Członek Komitetu Organizacyjnego II Konferencji
Naukowej Sekcji Chirurgii Endoskopowej TChP we Wrocławiu w 1992 r. Organizator wielu kursów z zakresu chirurgii laparoskopowej.
Pod jego opieką szkolili się lekarze stażyści na I i II stopień specjalizacji z chirurgii. Był także
kierownikiem specjalizacji na I i II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej. Promotor pięciu przewodów doktorskich.
Od rozpoczęcia pracy w klinice prowadzi ćwiczenia i seminaria ze studentami III i IV roku stomatologii oraz V roku Wydziału Lekarskiego. Członek Rady Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego AM we Wrocławiu. Brał udział w realizacji 7 grantów uczelnianych, w 6 będąc kierownikiem
tematu badawczego.
Członek towarzystw naukowych: Société Internationale de Chirurgie, Towarzystwa Chirurgów
Polskich, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Sekcji
Chirurgii Endoskopowej TChP, Sekcji Wideochirurgii TChP, Klubu Koloproktologicznego.
Współpraca z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi działającymi w kraju i za granicą: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Katedra Fizjologii Zwierząt, prace
doświadczalne dotyczące gojenia się zespoleń jelitowych, aktywności mioelektrycznej jelit po
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zabiegach chirurgicznych, Politechnika Wrocławska – Zakład Naukowo-Dydaktyczny Wytrzymałości Materiałów, prace nad badaniem wytrzymałości mechanicznej zespoleń jelitowych,
konstrukcją krążka lateksowego wszywanego do sztucznego odbytu oraz nad utworzeniem unikalnego i nowoczesnego laboratorium treningowego (symulacyjnego) laparoskopii, Politechnika
Śląska – udział w badaniach nad systemem wspomagania diagnostyki, planowania i operacyjnego
niszczenia zmian nowotworowych w wątrobie, w ramach grantu Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju wraz z Wydziałem Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, gdzie obecnie trwają prace nad stworzeniem wirtualnego, przestrzennego modelu wątroby, University of Arizona
w Tucson (USA) – udział w pracach nad utworzeniem unikalnego i nowoczesnego laboratorium
treningowego (symulacyjnego) laparoskopii wspólnie z Politechniką Wrocławską, Zentrum für
Minimal-Invasive Chirurgie, Allgemeinchirurgie, Viszeralchirurgie und Unfallchirurgie w Wesselin (Niemcy) – współpraca naukowa i kliniczna w doskonaleniu technik chirurgii laparoskopowej i małoinwazyjnej oraz opracowaniu modelu prowadzenia chorych przed zabiegami w chirurgii małoinwazyjnej i po nich, Naples Breast Surgery Center (USA) – współpraca dotycząca
nowoczesnych zabiegów w chirurgii małoinwazyjnej oraz leczeniu nowotworów sutka.
Autor 204 prac ogłoszonych drukiem, w tym 26 z impact factor, 8 rozdziałów w podręczniku
chirurgii, 4 rozdziałów w skryptach. Współautor 2 podręczników oraz 3 skryptów z zakresu chirurgii dla studentów stomatologii.
Odznaczenia: Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagroda Ministra Zdrowia I stopnia. Trzykrotnie indywidualne
nagrody Rektora AM we Wrocławiu.
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Romuald Zdrojowy
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Romuald Zdrojowy

Urodził się w 1956 r. Absolwent III Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu, które ukończył ze złotym medalem. Akademię Medyczną we Wrocławiu ukończył z wyróżnieniem w 1981 r.
i rozpoczął pracę w Klinice Urologii.
W 1985 r. uzyskał I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej, a w 1987 r. II stopień specjalizacji
z urologii, w 1990 r. stopień doktora, w 2001 r. stopień doktora habilitowanego, w 2004 r. stanowisko profesora nadzwyczajnego urologii i onkologii urologicznej, w 2009 r. tytuł profesora,
a w 2011 r. stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, od 2005 r. kierownik tej kliniki.
Szkolenia: Oddział Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu (1982–1984),
Instytut Karolinska w Sztokholmie (1993 r.), Oddział Urologii University of Florida w Gainesville w USA (1994 r.), certyfikat z zakresu Good Clinical Practice (w roku: 2008, 2011, 2013, 2016
i 2017).
W latach 1992–2009 skarbnik Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego, 2002–2004 opiekun naukowy Sekcji Adeptów Urologii Polskiego Towarzystwa Urologicznego,
2004–2012 sekretarz Polskiego Towarzystwa Urologicznego, 2004–2008 redaktor Sekcji Onko-logii Urologicznej „Urologii Polskiej”, 2005–2011 pełnomocnik JM Rektora AM we Wrocławiu
ds. Studenckiego Towarzystwa Naukowego i indywidualnego toku studiów, od 2005 r. członek
Sekcji Urologii Komitetu Patofizjologii Polskiej Akademii Nauk, 2006–2011 członek kolegium
redakcyjnego czasopisma „Advances in Clinical and Experimental Medicine”, 2008–2012 redaktor naczelny „Urologii Polskiej”, 2009–2012 redaktor naczelny „The Central European Journal of
Urology”, 2012–2015 wiceprezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego, od 2011 r. pełni trzecią
kadencję prorektora ds. klinicznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, od 2011 r. przewodniczący Senackiej Komisji Statutowej UMW, od 2011 r. przewodniczący Rektorskiej Komisji
ds. Szpitali Klinicznych, Lecznictwa i Laboratoriów, od 2011 r. przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Restrukturyzacji Uczelni i Szpitali Klinicznych.
Członek: Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Komitetu Urologii Polskiej Akademii Nauk, Societé Internationale d’Urologie, European Association
of Urology, Komitetu Edukacji Polskiego Towarzystwa Urologicznego i Endourological Society.
Autor 170 artykułów oryginalnych, 84 rozdziałów w podręcznikach i wydawnictwach książkowych, 1 patentu, 28 redakcji naukowych monografii, podręczników lub czasopism, 175 abstraktów lub doniesień zjazdowych, 310 nieopublikowanych prezentacji. Liczba punktów za publikacje
wg kryteriów Głównej Biblioteki Lekarskiej: 1738, impact factor: 285,67, liczba cytowań: 2716.
Główne kierunki badań: leczenie raka gruczołu krokowego dużego i bardzo dużego ryzyka,
metody endoskopowe i małoinwazyjne w urologii, endoskopowe leczenie kamicy moczowej.
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, wielokrotnie nagrody JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
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Wydziału Lekarskiego

Ludwik Hirszfeld
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Ludwik Hirszfeld

Urodził się w 1884 r. Lekarz, bakteriolog i immunolog, twórca polskiej szkoły immunologicznej oraz nowej dziedziny nauki – seroantropologii. Medycynę studiował w Würzburgu i Berlinie.
W 1907 r. obronił pracę doktorską na temat aglutynacji. Był asystentem w Instytucie Badań Raka
w Heidelbergu oraz w Zakładzie Higieny Uniwersytetu w Zurychu, gdzie habilitował się w 1914 r.
na podstawie rozprawy nad związkiem zjawisk odpornościowych i krzepliwości krwi. W czasie
I wojny światowej uczestniczył w zwalczaniu epidemii tyfusu plamistego i duru brzusznego w Serbii. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. współtworzył Państwowy Zakład Higieny
w Warszawie.
W 1926 r. habilitował się po raz drugi z zakresu bakteriologii i immunologii. W czasie II wojny światowej został zmuszony do zamieszkania w getcie warszawskim, z którego uciekł w lipcu
1942 r. W 1943 r. spisał swoją autobiografię, „Historia jednego życia”, która została opublikowana
w 1946 r.
Po wyzwoleniu Lublina w 1944 r. brał udział w tworzeniu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W 1945 r. przeniósł się do Wrocławia i podjął pracę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu
Wrocławskiego i Politechniki we Wrocławiu. Wstępne posiedzenie Rady Wydziału pod przewodnictwem profesora L. Hirszfelda odbyło się 24 lipca 1945 r. W latach 1945–1946 dziekan Wydziału Lekarskiego.
Od 1945 r. był kierownikiem Zakładu Mikrobiologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu
i Politechniki we Wrocławiu. W 1952 r. utworzył Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
PAN we Wrocławiu.
W 1950 r. otrzymał godność doktora honoris causa Uniwersytetu Karola w Pradze, a w 1951 r.
Uniwersytetu z Zurychu.
W latach 1950–1954 był członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, członkiem Prezydium Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.
W okresie pracy we Wrocławiu opublikował ponad 130 spośród 394 prac naukowych, monografii i podręczników, w tym „Immunologię ogólną” (1948 r.).
Główne kierunki badań: badania nad grupami krwi, które prowadził w latach 1907–1911
z Emilem von Dungernem w Zurychu. Stworzył podstawy nauki o grupach krwi i odkrył prawa
dziedziczenia oraz ustalił w 1928 r. obowiązującą do dzisiaj terminologię. Oznaczył również czynnik Rh i odkrył przyczynę konfliktu serologicznego. Prowadził badania nad serologią kiły, chorobami nowotworowymi i zagadnieniami odporności, a także patologią ciąży związaną z konfliktem
serologicznym.
Z inicjatywy prof. Hirszfelda powstał we Wrocławiu, jako jeden z pierwszych na świecie,
Ośrodek Badań Patologii Ciąży.
Zmarł w 1954 r.
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Witold Grabowski
Urodził się w 1902 r. Stopień doktora wszech nauk lekarskich uzyskał w 1925 r. na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Pracował jednocześnie na stanowisku
asystenta Katedry Anatomii Patologicznej II Kliniki Chorób Wewnętrznych. W 1934 r. uzyskał
stopień doktora habilitowanego i otrzymał stopień docenta z radiodiagnostyki i radioterapii.
Doświadczenie zdobywał na stażach naukowych w Wiedniu, Paryżu, Strasburgu, Berlinie
oraz we Wrocławiu. We Lwowie utworzył wzorcową Katedrę Radiologii. Należy do najwybitniejszych twórców polskiej radiologii. Jednocześnie był internistą i wszechstronnie wykształconym
lekarzem. Zawsze przypominał, że radiolog musi posiadać znajomość wszystkich dziedzin medycyny, a zwłaszcza jej najnowszych osiągnięć. W 1946 r. prof. Ludwik Hirszfeld zaprosił go do objęcia Katedry i Kliniki Radiologicznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Rozpoczął krótki, bardzo intensywny okres pracy naukowej i dydaktycznej. Pełnił funkcję
dziekana Wydziału Lekarskiego w latach 1946–1947. W 1951 r. przeniósł się do Gdańska, gdzie
przez 9 lat pełnił obowiązki prorektora ds. nauki, zastępując przez długi czas rektora.
W latach 1949–1950 redaktor naczelny „Polish Journal of Radiology”.
Patron habilitacji 5 docentów i wielu doktorów medycyny, specjalistów z radiologii i radioterapii.
Zostawił bogaty dorobek naukowy, jest uznawany za twórcę polskiej rentgenologii. Był wzorem
pracowitości i dobrej organizacji.
Zmarł w 1963 r.
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Hugon Kowarzyk

Prof. dr hab.

Hugon Kowarzyk

Urodził się w 1906 r. Studia medyczne ukończył na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1930 r., otrzymując dyplom doktora wszech nauk lekarskich. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1939 r., profesorem nadzwyczajnym został mianowany w 1945 r.,
a zwyczajnym w 1957 r. Podczas okupacji prowadził Laboratorium Analiz Lekarskich w Krakowie.
Po przybyciu do Wrocławia w 1945 r. zaangażował się w organizację Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. W latach 1945–1977 pełnił funkcję kierownika Zakładu
Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, przekształconego następnie w Zakład Patofizjologii Akademii
Medycznej we Wrocławiu. W latach 1947–1948 dziekan Wydziału Lekarskiego.
Organizator i sekretarz naukowy Komitetu Nauk Medycznych PAN, kierownik Pracowni
Fizjopatologii Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda, a w latach
1956–1967 wicedyrektor tego instytutu. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Hematologicznego, członek Międzynarodowego Towarzystwa Hematologicznego, prezes Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, wiceprzewodniczący Wrocławskiego Oddziału PAN, członek New York
Academy of Sciences oraz członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.
Doktor honoris causa dwóch wrocławskich uczelni: Akademii Medycznej i Uniwersytetu Wrocławskiego.
Członek komitetów redakcyjnych kilku czasopism naukowych.
Autor 365 prac. Przed II wojną światową na Uniwersytecie Jagiellońskim opublikował prace
dotyczące antycholinesterazowego działania kurary, związku o działaniu toksyny tężcowej i acetylocholiny oraz stosunku plazmowo-jądrowego w nowotworach złośliwych.
Promotor wielu doktorów i opiekun 3 doktorów habilitowanych.
Główne kierunki badań: przełomowe odkrycia procesów krzepnięcia krwi, opracowanie stosowanej na całym świecie metody euglobulinowej badania aktywności fibrynolizy, odkrycie tzw.
antyprotrombiny C, uznanej za czynnik X kaskady koagulacji krwi, rola śledziony w adrenalinowym odczynie krzepnięcia krwi, stworzenie podstaw wektokardiografii, czyli wektorowego badania pola elektrycznego człowieka, skonstruowanie pod koniec lat 50. XX w. prototypu aparatu
zwanego aksonokardiografem, który służył do rejestracji perspektywicznych wektokardiogramów
serca, skonstruowanie wieloelektrodowej sieci odprowadzeń wektokardiograficznych oraz pionierskie badania z cytogenetyki. Stworzył pojęcie populacji chromosomów i badał dystans między
tymi populacjami.
Odznaczenia: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji
Narodowej.
Zmarł w 1985 r.
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Tadeusz Baranowski
Urodził się w 1910 r. we Lwowie. W 1934 r. uzyskał dyplom lekarza na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, w 1936 r. doktoryzował się na Uniwersytecie Stefana
Batorego w Wilnie, w 1939 r. habilitował na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W latach 1933–1935 asystent Zakładu Chemii Lekarskiej Uniwersytetu we Lwowie; 1935–1937 asystent Zakładu Chemii Fizjologicznej Uniwersytetu w Wilnie; 1937–1939 adiunkt Zakładu Chemii
Lekarskiej we Lwowie, 1939–1941 docent, a w 1941 r. profesor Katedry Biochemii Instytutu
Medycznego we Lwowie. W czasie okupacji niemieckiej pracował jako lekarz w Szczawnicy.
W maju 1945 r. uczestniczył w tworzeniu Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki
we Wrocławiu. W latach 1945–1980 kierownik Katedry Chemii Fizjologicznej (później Biochemii); 1970–1980 dyrektor Instytutu Biochemii i Biofizyki Akademii Medycznej; 1955–1970 kierownik Zakładu Biochemii Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.
W 1948 r. organizator i dyrektor Wydziału Farmacji, w latach 1948–1949 dziekan Wydziału
Lekarskiego, w kadencji 1965–1968 rektor Akademii Medycznej.
Od 1954 r. członek korespondent, od 1969 r. członek rzeczywisty PAN. W latach 1969–1975
przewodniczący Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN, w okresie 1970–1974 sekretarz Oddziału
PAN we Wrocławiu. Członek założyciel i członek honorowy Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, członek Królewskiego Towarzystwa Biochemicznego w Londynie. Organizator procesu dydaktycznego z biochemii, autor podręczników „Chemia fizjologiczna” i „Podręcznik biochemii”.
Twórca wrocławskiej szkoły enzymologicznej.
Autor 164 prac naukowych.
Od 1951 r. promotor 20 prac doktorskich, patron 13 habilitacji. Większość wychowanków
została profesorami, twórcami i kierownikami placówek biochemicznych we Wrocławiu, Warszawie, Katowicach i Olsztynie.
Główne kierunki badań: enzymy cyklu glikolitycznego. Jeden z nich – dehydrogenaza glicero
fosforanowa – nosi nazwę enzymu Baranowskiego. Dokonał też pierwszej krystalizacji białka enzymatycznego.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, tytuł „Zasłużony Nauczyciel PRL”, nagrody państwowe I i II stopnia.
Zmarł w 1993 r. we Wrocławiu.
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Antoni Falkiewicz
Urodził się w 1901 r. we Lwowie. Wydział Lekarski Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
ukończył w 1925 r. i otrzymał tytuł doktora wszech nauk lekarskich, habilitował się w 1945 r., profesorem nadzwyczajnym został w 1946 r., a profesorem zwyczajnym w 1961 r.
W latach 1926–1935 asystent II Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie, 1935–1940 prymariusz Oddziału Wewnętrznego Państwowego Szpitala Powszechnego we Lwowie, 1940–1941 docent Kliniki Szpitalnej Terapii Państwowego Instytutu Medycznego
we Lwowie. W czasie służby polowej (1944–1945) wykładowca interny polowej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1945 r. kierownik II Kliniki Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, następnie
Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1970 r. objął stanowisko dyrektora Instytutu Chorób
Wewnętrznych i kierownika Kliniki Endokrynologii.
W latach 1949–1950 dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, 1953–1954 prorektor ds. klinicznych, prorektor ds. nauki Akademii Medycznej (1954 r.), rektor w kadencji 1954–1957.
W 1971 r. otrzymał godność doktora honoris causa Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Założyciel i przewodniczący Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek zwyczajny Międzynarodowego Towarzystwa
Internistów.
Autor ok. 600 pozycji opublikowanych w Polsce i za granicą oraz wielu rozdziałów w podręcznikach interny.
Opiekun 13 przewodów habilitacyjnych i promotor 36 doktoratów.
Główne kierunki badań: kardiologia, endokrynologia, immunopatologia kliniczna i choroby
zawodowe, immunologia kliniczna.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i Złoty Krzyż Zasługi.
Zmarł w 1977 r.
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Stanisław Krzysztoporski
Urodził się w 1900 r. Studia medyczne ukończył na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego w 1927 r., w 1948 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Po uzyskaniu dyplomu
przez 1,5 roku pracował na wszystkich oddziałach Szpitala Miejskiego w Warszawie. We wrześniu 1928 r. rozpoczął specjalizację w Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Warszawskiego u prof. Czyżewicza. W Klinice pracował do marca 1939 r. W sierpniu 1939 r. wygrał
konkurs na ordynatora Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Miejskiego w Warszawie.
W okresie II wojny światowej przebywał we Lwowie, pracując jako zastępca prof. Henryka Becka.
W 1945 r. przyjechał do Wrocławia i rozpoczął pracę w Klinice Ginekologii pod kierunkiem profesora
H. Becka. Po nagłej śmierci H. Becka przez krótki czas był kierownikiem kliniki. W latach 1950–1951
pełnił funkcję dziekana Wydziału Lekarskiego. W styczniu 1953 r. wyjechał z Wrocławia.
Autor podręcznika „Fizjopatologia ciąży”.
Główne kierunki badań: korekcja statyki kobiety ciężarnej, fizyczne podstawy prawidłowego
ułożenia do porodu, czynna adaptacja główki w czasie porodu. Konstruktor łóżka porodowego.
Zmarł w 1978 r.
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Tadeusz Marciniak
Urodził się w 1895 r. Studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie, który ukończył w 1920 r., otrzymując dyplom doktora wszech nauk lekarskich. Przechodząc, jeszcze w czasie studiów i po doktoracie, wszystkie stopnie pomocniczego pracownika nauki
(demonstratora, młodszego i starszego asystenta, adiunkta), habilitował się w 1930 r. z anatomii
prawidłowej człowieka, otrzymując veniam legendi et docendi. Dalsze lata to okres intensywnej
pracy naukowej, wykładów na Wydziale Lekarskim oraz Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
Uniwersytetu Jana Kazimierza, czynnego udziału w pracach towarzystw naukowych. W 1938 r. na
wniosek Rady Wydziału i Senatu Uniwersytetu został mianowany profesorem tytularnym.
W 1946 r. został mianowany profesorem zwyczajnym. Z entuzjazmem odbudowywał i urządzał Zakład Anatomii Prawidłowej we Wrocławiu. W tym trudnym okresie nie uchylał się od obowiązków akademickich, pełniąc funkcje prodziekana Wydziału Lekarskiego, w latach 1952–1956
dziekana i 1959–1962 prorektora ds. nauczania. W latach 1962–1965 rektor Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego.
Sekretarz generalny Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (1958–1960), przewodniczący
Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego (1956–1963), członek Komitetu Antropologicznego PAN i Rady Naukowej Instytutu Antropologii PAN oraz Komitetu ds.
Nauki Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki.
Autor 36 prac i podręcznika anatomii. Jego rozprawy naukowe były drukowane w językach:
polskim, niemieckim, angielskim i francuskim.
Promotor 6 przewodów doktorskich i opiekun 2 habilitacji.
Dużo czasu poświęcał młodzieży, którą kochał i która darzyła profesora wielkim szacunkiem
i miłością. Wykształcił wiele pokoleń lekarzy, przekazując w swoich wykładach, oprócz podstawowej wiedzy z anatomii człowieka, głęboki humanizm, tak ważny w zawodzie lekarza.
Główne kierunki badań: zagadnienia morfologii i morfogenezy, teratologii i nieprawidłowości
anatomicznych oraz problemy związane z mianownictwem anatomicznym, zainicjowanie badań
nad mięśniem brzuchatym łydki.
Odznaczenia: Krzyż Walecznych (1918 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty
Krzyż Zasługi, odznaka „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”.
Zmarł w 1966 r.
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Józef Kubicz
Urodził się w 1906 r. W latach 1925–1930 studiował na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie uzyskał stopień doktora filozofii na podstawie rozprawy
„Znaczenie Przeglądu Tygodniowego i Prawdy w dziejach kultury polskiej”. W latach 1936–1941
studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W 1939 r. pracował jako zastępca demonstratora przy Katedrze Chemii Fizjologicznej. Dyplom lekarza uzyskał
w 1941 r. W okresie 1941–1943 zatrudniony na stanowisku kontrolera bakteriologicznego w Instytucie Przeciwtyfusowym we Lwowie, którego kierownikiem był prof. Rudolf Weigl. Praca ta,
poza możliwością prowadzenia doświadczeń medycznych, dawała w czasie wojny swoisty azyl.
W latach 1942–1945 pracował jako asystent w Klinice Pediatrycznej kierowanej przez prof. Groera oraz jako pracownik naukowy Oddziału Serologicznego Instytutu Ochrony Dziecka i Matki
we Lwowie. Od 1946 r. związany z Katedrą i Kliniką Dermatologii i Wenerologii we Wrocławiu.
W latach 1946–1949 zajmował stanowisko starszego asystenta, a od 1949 r. przez 5 lat adiunkta.
Od 1961 r. pełnił funkcję p.o. kierownika Katedry i Kliniki Dermatologii, a w 1963 r. został mianowany jej kierownikiem.
W 1954 r. otrzymał tytuł docenta, w 1965 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1966 r.
objął stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii Medycznej we Wrocławiu. W roku akademickim 1954/1955 prodziekan, a w latach 1956–1960 dziekan Wydziału Lekarskiego.
W 1958 r., wspólnie z Michałem Masiakiem, uzyskał patent: „Sposób zwiększania liczby nienasyconych wiązań w olejach roślinnych”. Wytwarzany produkt był podstawą receptury dla preparatów leczniczo-kosmetycznych Linomag, produkowanych w postaci kremu, maści i zasypki.
Przewodniczący Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz
Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego.
Opublikował ponad 200 prac naukowych.
Opiekun 3 procesów habilitacyjnych oraz promotor 6 doktoratów.
Główne kierunki badań: etiologia zakaźna wielu chorób, opisał przypadki rzadkich chorób i zespołów dermatologicznych, przyczyniając się do wzbogacenia kazuistyki dermatologicznej w Polsce.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Racjonalizatora Produkcji, Odznaka Budowniczego Wrocławia.
Zmarł w 1968 r.
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Tadeusz Szczęsny Owiński
Urodził się w 1904 r. Studia lekarskie ukończył na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.
Był uczniem profesora Antoniego Cieszyńskiego. W czasie wojny żołnierz AK w batalionie „Baszta” i uczestnik powstania warszawskiego. W 1945 r. wraz z grupą inicjatywną lekarzy i uczonych
lwowskich przybył do Wrocławia i podjął obowiązki organizatora stomatologii we Wrocławiu.
Wybitny organizator stomatologii wrocławskiej i dolnośląskiej, zwłaszcza chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1948 r. Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w latach 1945–1970. W latach 1960–1962 pełnił
funkcję dziekana Wydziału Lekarskiego.
Założyciel oraz redaktor naczelny czasopisma „Wrocławska Stomatologia”. Pełnił funkcję dyrektora Oddziału Stomatologii.
Wypromował liczną grupę doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych. Zasłużył
na miano twórcy, organizatora i nauczyciela współczesnej stomatologii dolnośląskiej. Wychował liczne pokolenie absolwentów, naukowców i wybitnych nauczycieli zawodu, wzorując się na
wspaniałej szkole lwowskiej profesora Antoniego Cieszyńskiego. Przewodniczył radzie naukowej
ustawicznego kształcenia podyplomowego. Wspaniały nauczyciel akademicki, organizator i naukowiec.
Główne kierunki badań: nowe techniki operacyjne w chirurgii ortognatycznej, wykrywalność
chorób odogniskowych zębopochodnych.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Powstańczy oraz wiele odznak resortowych i uczelnianych.
Zmarł w 1995 r.
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Józef Kaniak
Urodził się w 1909 r. Studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
ukończył w 1934 r. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1937 r., w 1954 r. mianowany
docentem, a w 1957 r. profesorem nadzwyczajnym. Tytuł profesora otrzymał w 1974 r.
Po zakończeniu wojny osiedlił się we Wrocławiu, gdzie podjął pracę w Polskim Czerwonym
Krzyżu jako szef sanitarny Okręgu Dolnośląskiego. W odbudowanym Szpitalu PCK przy ul. Poniatowskiego zorganizował Oddział B Kliniki Chorób Wewnętrznych, obejmując jednocześnie
funkcję ordynatora i adiunkta. W latach 1950–1967 był kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób
Zakaźnych. W 1967 r. został kierownikiem I Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, a w 1970 r.
Kliniki Angiologicznej, gdzie zorganizował Pracownię Krzepnięcia Krwi i Fibrynolizy. W latach
1962–1965 dziekan Wydziału Lekarskiego, w latach 1965–1968 prorektor ds. dydaktyki.
Autor ponad 200 publikacji, redaktor podręcznika „Klinika i leczenie chorób naczyń obwodowych”.
Patron 5 przewodów habilitacyjnych oraz promotor 23 rozpraw doktorskich.
Główne kierunki badań: choroby naczyń, etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie, a także choroby zakaźne i zagrożenia środowiskowe. W 1969 r. podjął badania środowiskowe w Kopalni Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni pod kątem zagrożenia chorobami naczyń i nadciśnieniem tętniczym w tym regionie oraz czynników usposabiających, takich jak: uciążliwa praca, nikotynizm
i zaburzenia metaboliczne.
Odznaczenia: Krzyż Komandorski Odrodzenia Polski z Gwiazdą, odz
naki: „Zasłużony
Nauczyciel PRL” oraz „Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia”.
Zmarł w 1984 r.
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Tadeusz Lorenz
Urodził się w 1906 r. Studia medyczne ukończył w 1933 r. na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W 1936 r. uzyskał stopień doktora medycyny, w 1954 r. stopień
doktora habilitowanego. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1958 r., a profesora zwyczajnego w 1969 r. Pracę lekarską rozpoczął w Krakowie na oddziałach: chorób wewnętrznych,
zakaźnym i chirurgicznym. Po powrocie do Lwowa pracował w Klinice Ginekologii i Położnictwa
Uniwersytetu Jana Kazimierza. W latach 1935–1938 był zatrudniony na Oddziale Urologicznym
Powiatowego Szpitala Powszechnego we Lwowie, gdzie od 1942 r. do 1944 r. sprawował funkcję
ordynatora. W okresie 1944–1946 pracował w Szpitalu Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej,
a w 1947 r. objął kierownictwo Oddziału Urologicznego przy I Klinice Chirurgicznej Akademii
Medycznej w Gdańsku. W latach 1958–1976 kierował Kliniką Urologii Akademii Medycznej we
Wrocławiu, jednocześnie był ordynatorem Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala im.
Babińskiego we Wrocławiu. Przez 2 kadencje pełnił obowiązki prodziekana, a w latach 1965–1967
dziekana Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu.
W latach 1958–1960 był prezesem Polskiego Towarzystwa Urologicznego.
Autor ponad 60 prac naukowych.
Promotor 10 przewodów doktorskich i patron 4 habilitacji.
Główne kierunki badań: rozpoznawanie oraz leczenie złośliwych i łagodnych nowotworów
gruczołu krokowego, kamica układu moczowego, urazy urologiczne, historia medycyny.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz wiele innych medali.
Zmarł w 1986 r.
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Jan Zarzycki
Urodził się w 1921 r. Studia ukończył na Uniwersytecie i Politechnice we Wrocławiu, stopień
doktora uzyskał w 1951 r., a doktora habilitowanego w 1962 r. Profesor nadzwyczajny od 1969 r.,
zwyczajny od 1976 r. W latach 1945–1950 pracował na stanowisku asystenta, a później starszego asystenta w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu
i Politechniki we Wrocławiu. Od 1952 do 1955 r. adiunkt, a następnie zastępca profesora (1956–
–1962). W okresie 1964–1990 pełnił funkcję kierownika Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Akademii Medycznej we Wrocławiu.
W latach 1957–1960 oraz 1963–1967 prodziekan, 1967–1972 dziekan Wydziału Lekarskiego,
a w kadencji 1972–1981 prorektor ds. nauki.
Członek: komitetu redakcyjnego czasopisma „Folia Morphologica”, Komisji Mikroskopii Elektronowej PAN, Komisji Nauk Podstawowych PAN oraz Komisji Patomorfologii Komórki PAN,
a także Rady Głównej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1969–1976).
Autor wielokrotnie wydawanego podręcznika „Histologia zwierząt domowych i człowieka”.
Główne kierunki badań: zagadnienia związane z oceną zmian tkanki mięśniowej pod wpływem
bytujących w niej larw włośni, badania nad ultrastrukturą gruczołu mlekowego, które przyczyniły
się do wyjaśnienia mechanizmów sekrecji w tym narządzie.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, tytuł „Zasłużony Nauczyciel PRL”, Medal Uczelni i wiele innych odznaczeń resortowych.
Zmarł w 2005 r.
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Tadeusz Kaniowski
Urodził się w 1921 r. W 1946 r. ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W 1946 r. przyjechał do Wrocławia, gdzie rozpoczął pracę jako młodszy asystent w Klinice Radiologii na Politechnice i Uniwersytecie. Stopień doktora uzyskał w 1949 r., stopień doktora habilitowanego w 1961 r., a nominację profesorską w 1973 r. Był asystentem, adiunktem i docentem
Kliniki Radiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 1965 r. pełnił funkcję kierownika Pracowni Rentgenowskiej II Kliniki Chirurgicznej. W 1971 r. został dyrektorem Instytutu Radiologii
i Radioterapii. Prodziekan w latach 1971–1972, a w latach 1972–1974 dziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1982 r. przeszedł na wcześniejszą emeryturę.
Odbył staże naukowe w Monachium, Utrechcie i Aarhus.
Wieloletni specjalista regionalny, członek rady naukowej „Polskiego Przeglądu Radiologii” oraz
wielu towarzystw naukowych.
Autor ponad 110 prac ze wszystkich dziedzin rentgenodiagnostyki.
Promotor 8 doktorów medycyny i opiekun 1 doktora habilitowanego.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż
Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, tytuł „Zasłużony Nauczyciel PRL”, Medal Uczelni
i wiele innych.
Zmarł w 2009 r.
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Zbigniew Knapik
Urodził się w 1926 r. Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył w 1951 r.
W 1961 r. uzyskał stopień doktora medycyny, habilitowany w 1966 r., profesorem nadzwyczajnym
został mianowany w 1975 r., a profesorem zwyczajnym w 1984 r.
W latach 1950–1951 młodszy asystent I Kliniki Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej
we Wrocławiu, od 1951 r. asystent Oddziału Wewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu, w okresie 1954–1967 starszy asystent, adiunkt i p.o. kierownik Katedry Medycyny Ogólnej
Studium Doskonalenia Lekarzy Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1967 r. docent w Klinice
Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 1970–1996 kierownik Kliniki Gastroenterologicznej Instytutu Chorób Wewnętrznych, później Katedry i Kliniki Gastroenterologii wrocławskiej Akademii Medycznej. Kierownik Zakładu Balneologii na Wydziale Zdrowia Publicznego (obecnie Wydział Nauk o Zdrowiu). Nestor wrocławskiej interny.
Dziekan Wydziału Lekarskiego (1974–1981) oraz rektor w latach 1990–1993. Jako rektor
zainicjował utworzenie Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego.
Doktor honoris causa Akademii Medycznej w Białymstoku.
Członek: Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Internistów Polskich, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Międzynarodowego Towarzystwa Internistów, Association Européenne
et Méditerranéenne de Gastrologie et Proctologie oraz International College of Psychosomatic
Medicine.
Autor 328 publikacji oraz autor lub współautor 4 podręczników.
Opiekun 4 przewodów habilitacyjnych, promotor 25 prac doktorskich. Ponad 100 lekarzy pod
jego kierunkiem zdobyło specjalizacje. Promotor 2 doktorów honoris causa macierzystej uczelni.
Główne kierunki badań: patogeneza chorób żołądka, motoryka przewodu pokarmowego, polekowe uszkodzenia przewodu pokarmowego i wątroby.
Odznaczenia: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, kilkakrotnie nagrody Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, medale uczelni.
Zmarł w 2010 r.
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Mieczysław Ujec
Urodził się w 1924 r. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu.
W 1964 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, stopień doktora habilitowanego w 1970 r.,
nominację na profesora nadzwyczajnego w 1983 r., a tytuł profesora zwyczajnego w 1990 r. Specjalista II stopnia z ginekologii i położnictwa. W latach 1972–1975 docent w Klinice Ginekologii
Operacyjnej, 1975–1994 kierownik II Kliniki Ginekologii Akademii Medycznej we Wrocławiu.
W latach 1981–1984 dziekan Wydziału Lekarskiego. Specjalista krajowy ds. ginekologii i położnictwa (1991–1994). W 1982 r. odbył staż naukowy w Akademii Medycznej w Dreźnie.
Członek wielu organizacji i towarzystw naukowych, w których pełnił ważne funkcje, m.in.
przewodniczącego Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, sekretarza i wiceprzewodniczącego Sekcji Medycznej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, był
członkiem European Association of Gynecology and Obstetrics i New York Academy of Science,
przewodniczącym Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, członek Polskiej
Akademii Medycyny.
Autor ponad 80 artykułów, w tym: 35 prac klinicznych i poglądowych w czasopismach krajowych i zagranicznych (około 21) oraz wielu streszczeń i komunikatów zjazdowych. Autor i tłumacz kilku podręczników z języka francuskiego.
Wypromował 8 doktorów, patron 2 przewodów habilitacyjnych.
Główne kierunki badań: zakażenia bakteryjne i pasożytnicze narządu rodnego, profilaktyka konfliktu serologicznego dotycząca czynnika Rh, endokrynologia wczesnej ciąży, aktywność
fibrynolityczna w czasie cyklu miesiączkowego, ciąży, porodu i połogu, receptory estrogenów
i progestagenów w ogniskach endometriozy i adenomiozy, markery w monitorowaniu leczenia
raka jajnika, zespół policystycznych jajników, ciąża przeterminowana.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Akademii Medycznej we Wrocławiu, medal „Zasłużony Nauczyciel PRL”, odznaka „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”.
Zmarł w 2016 r.
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Jerzy Brzeziński
Urodził się w 1926 r. Dyplom lekarza dentysty uzyskał w 1959 r. na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Stopień doktora uzyskał w 1966 r., doktora habilitowanego
w 1980 r. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1989 r. Pracę na Akademii Medycznej we Wrocławiu rozpoczął w 1958 r., początkowo w Zakładzie Histologii, a następnie w Klinice
Chirurgii Stomatologicznej. Od 1973 r. kierował zorganizowanym przez siebie Zespołem Dydaktycznym Fizjologii Narządu Żucia. W latach 1984–1990 dziekan Wydziału Lekarskiego.
Udzielał się również w towarzystwach naukowych: był sekretarzem, a następnie przewodniczącym Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, przewodniczył Oddziałowi Wrocławskiego Towarzystwa Histochemicznego i Cytochemicznego.
Autor wielu prac naukowych, promotor prac doktorskich, wykształcił wielu specjalistów z chirurgii stomatologicznej. Brał czynny udział w szkoleniu podyplomowym, przewodnicząc komisjom egzaminacyjnym w województwach: wrocławskim, opolskim i legnickim.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, złote odznaki: Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego oraz Województwa Opolskiego i Województwa
Legnickiego, Medal 40-lecia Polski Ludowej oraz odznaki resortowe. Otrzymał nagrodę Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej oraz liczne nagrody czasopism naukowych.
Zmarł w 1990 r.
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Jan Adam Kornafel
Urodził się w 1945 r. Studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu
w latach 1963–1969. W 1970 r. został asystentem w I Klinice Ginekologiczno-Położniczej, kierowanej przez prof. Kazimierza Nowosada. W latach 1971–1973 odbył okresową służbę wojskową
na stanowisku lekarza pułku czołgów. Drugi stopień specjalizacji z ginekologii i położnictwa uzyskał w 1978 r., a stopień doktora nauk medycznych w 1979 r. Do końca 1983 r. był adiunktem
I Kliniki Ginekologiczno-Położniczej. W 1984 r. rozpoczął pracę w działającym na bazie obcej
Zakładzie Onkologii, w którym przez 6 lat był adiunktem dydaktycznym. W 1986 r. uzyskał specjalizację z radioterapii onkologicznej. Stopień doktora habilitowanego otrzymał w 1989 r. i rok
później został mianowany docentem. Od 1992 r. zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego, w 1996 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych, a w 2000 r. Minister Zdrowia
i Opieki Społecznej powołał go na stanowisko profesora zwyczajnego. Od 1995 r. pełnił funkcję
kierownika Katedry Onkologii oraz Kliniki Ginekologii Onkologicznej Akademii Medycznej we
Wrocławiu, powstałej rok wcześniej po przekształceniu Zakładu Onkologii. W latach 1990–1996
dziekan Wydziału Lekarskiego.
Współorganizator i członek komitetów naukowych zjazdów i sympozjów. Przez wiele lat kierował Komisją Edukacji Rady Naukowej Polskiej Unii Onkologii, członek założyciel i wiceprzewodniczący Akademickiej Sieci Onkologicznej, autor części edukacyjnej Narodowego Programu
Zwalczania Chorób Nowotworowych. Jako współtwórca specjalizacji z ginekologii onkologicznej był pierwszym konsultantem krajowym z tej dyscypliny, opracował jej program i wykształcił
pierwszych na Dolnym Śląsku specjalistów z tej dziedziny medycyny.
Promotor 26 doktorów nauk medycznych, był recenzentem 23 prac na stopień doktora nauk
medycznych, 11 przewodów habilitacyjnych, a także 8 postępowań w sprawie nadania tytułu naukowego profesora.
Od 2006 r. Katedra Onkologii Akademii Medycznej we Wrocławiu realizowała na zlecenie
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej zadanie „Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania
onkologii w polskich uczelniach medycznych” jako element Narodowego Programu Zwalczania
Chorób Nowotworowych, którego był ogólnopolskim koordynatorem.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Odznaka „Za wzorową pracę w służbie
zdrowia”, Medal Akademii Medycznej we Wrocławiu i Złota Odznaka Academia Medica Wratislaviensis Polonia.
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Ludmiła Borodulin-Nadzieja
Urodziła się w 1945 r. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu
ukończyła w 1969 r. i w tym roku rozpoczęła pracę jako asystent w Katedrze i Zakładzie Fizjologii.
W 1973 r. została starszym asystentem, a w 1976 r. adiunktem. Stopień doktora nauk medycznych
uzyskała w 1976 r., a doktora habilitowanego w 1989 r. W 1978 r. ukończyła specjalizację I stopnia
z neurologii. W 1996 r. została powołana na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Od 1998 r.
sprawowała funkcję kierownika Katedry i Zakładu Fizjologii Akademii Medycznej we Wrocławiu.
W 2001 r. uzyskała tytuł profesora nauk medycznych, a w 2003 r. stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 1993–1996 pełniła obowiązki prodziekana ds. dydaktyki Wydziału Lekarskiego,
a w latach 1996–1999 i 1999–2002 dziekana Wydziału Lekarskiego.
Staże naukowe za granicą odbyła w Katedrze Fizjologii i Biocybernetyki w Moskwie, Pracowni
Neurofizjologii CNRS w Paryżu, Instytucie Medycyny Pracy w Paryżu oraz Instytucie Badań Klimatycznych w Strasburgu.
Od lat aktywnie uczestniczy w pracach Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Fizjologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Była członkiem Komisji
Dydaktycznej i Komisji Historycznej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego
oraz sekretarzem generalnym Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Współpracowała z francuskim towarzystwem ergonomicznym Société d’Ergonomie de Langue Franςaise, Wrocławskim
Oddziałem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego oraz Komisją Medyczną Wrocławskiego
Oddziału PAN.
Autorka 270 prac opublikowanych w czasopismach krajowych, zagranicznych i w pamiętnikach zjazdów oraz ekspertyz wykonanych w ramach umów z KGHM.
Promotor 7 przewodów doktorskich oraz recenzent doktoratów, opiekun przewodów habilitacyjnych i recenzent dorobku na tytuł profesora.
Główne kierunki badań: zagadnienia dotyczące fizjologii pracy, badania neurofizjologiczne, zagadnienia związane z fizjologią przewodu pokarmowego, zagadnienia dotyczące regulacji w układzie krążenia.
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Academia Medica Wratislaviensis, Medal 50-lecia
Akademii Medycznej oraz Medal Medicina Cracoviensis przyznany przez Uniwersytet Jagielloński.
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Adam Szeląg
Urodził się w 1957 r. Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu, na który został przyjęty bez egzaminu jako prymus szkoły średniej, ukończył w 1982 r., stopień doktora uzyskał w 1990 r.,
doktora habilitowanego w 1999 r., stanowisko profesora nadzwyczajnego AM w 2002 r., profesora
w 2006 r., stanowisko profesora zwyczajnego AM w 2009 r., od 1994 r. był p.o. kierownikiem, a od
2000 r. kierownikiem Katedry i Zakładu Farmakologii Wydziału Lekarskiego, w latach 1999–2002,
2002–2008 dziekan Wydziału Lekarskiego. W kadencji 2016–2020 członek Senatu i Uczelnianego
Kolegium Elektorów oraz przewodniczący Komisji Etyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Członek Komisji Bioetycznej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej (1999–2005), członek Zarządu
Głównego i przewodniczący Zarządu Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego (2002–2007 oraz 2013–2016 i obecnie 2016–2019), przewodniczący Głównej Komisji
Rewizyjnej ZG PTF 2010–2016, obecnie w kadencji 2016–2019 wiceprzewodniczący ZG Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego; był przewodniczącym Rady Społecznej i wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego Chorób Otępiennych
im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza w Ścinawie.
Członek kolegium redakcyjnego czasopism: „Advances in Clinical and Experimental Medicine” (2005–2008), „Gastroenterologii Polskiej” (2009–2014), od 2012 r. przewodniczący rady naukowej i zastępca redaktora naczelnego czasopisma „PrzypadkiMedyczne.pl.”
Autor lub współautor 351 prac naukowych w tym: 159 pełnych prac naukowych, 128 komunikatów zjazdowych, 22 prac badawczych międzyresortowych oraz kierownik 42 prac zrealizowanych we współpracy z przemysłem. Współautor 5 patentów.
Promotor 8 rozpraw doktorskich, opiekun 3 rozpraw habilitacyjnych.
Główne kierunki badań: interakcje leków z użyciem metod behawioralnych, wpływ leków na
narząd słuchu i wzroku, badania mechanizmu działania i toksyczności leków oraz poszukiwanie
odtrutek w różnych zatruciach, np. chromem, kadmem, amanityną i cyklofosfamidem, w tym
z wykorzystaniem pozaustrojowej perfuzji wątroby lub serca metodą Langendorffa, wpływ
selektywnych agonistów receptorów RXR i RAR na układ oksydoredukcyjny oraz na metabolizm
kostny i właściwości biomechaniczne kości.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka Honorowa Academia Medica Wratislaviensis.

Prof. dr hab.

Adam Szeląg

2002–2005 i 2005–2008
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Jolanta Antonowicz-Juchniewicz
Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończyła w 1977 r. Stopień naukowy doktora uzyskała w 1986 r., doktora habilitowanego w 2001 r., specjalizację
I stopnia w 1981 r., specjalizację II stopnia z chorób wewnętrznych w 1984 r., od 2007 r. profesor
nadzwyczajny w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego AM we Wrocławiu.
W latach 2005–2008 prodziekan ds. nauki Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we
Wrocławiu, w latach 2008–2011 dziekan Wydziału Lekarskiego.
W latach 2002–2006 konsultant wojewódzki z dziedziny epidemiologii dla województwa dolnośląskiego, w 2002 r. członek Komisji Nauk Medycznych Wrocławskiego Oddziału PAN. W tym
samym roku została przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, w 2004 r. przewodnicząca Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy i jednocześnie członek Zarządu Głównego PTMP. Od 2008 r.
wiceprzewodnicząca Dolnośląskiego Oddziału PTMP.
Członek: Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego
Towarzystwa Medycyny Pracy, Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych, Polskiego
Towarzystwa Ergonomicznego i Polskiego Towarzystwa Epidemiologicznego.
Autorka 65 prac naukowych, 45 doniesień zjazdowych, 42 raportów końcowych umów z przemysłem, kierownik 4 grantów naukowych oraz 4 tematów z działalności statutowej, kierownik
3 umów z zakładami pracy i 2 grantów promotorskich.
Promotor 1 ukończonego i 4 wszczętych przewodów doktorskich oraz recenzent 2 rozpraw
doktorskich.
Główne kierunki badań: problematyka chorób wewnętrznych i medycyny przemysłowej,
wpływ szkodliwych czynników zawodowych i środowiskowych (głównie metali ciężkich) na organizm człowieka.
Odznaczenia: Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi. Nagrodzona m.in.: dwukrotnie zespołową nagrodą I stopnia Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz indywidualną nagrodą I stopnia
za działalność naukową. W 1999 r. Prezydent RP odznaczył ją Srebrnym, a w 2006 r. Złotym
Krzyżem Zasługi.

Dr hab., prof. nadzw.

Jolanta Antonowicz-Juchniewicz
2008–2011
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Małgorzata Sobieszczańska
Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu, ukończyła, otrzymując
dyplom z wyróżnieniem, po czym podjęła pracę w Katedrze Patofizjologii. W 1993 r. uzyskała
stopień doktora nauk medycznych, w 2006 r. stopień doktora habilitowanego, w 2014 r. tytuł profesora, a w 2015 r. stanowisko profesora zwyczajnego. Uzyskała specjalizację z chorób wewnętrznych i geriatrii.
Organizator i kierownik Zakładu Elektrokardiologii i Prewencji Chorób Sercowo-Naczyniowych (2008–2016), od 2016 r. kierownik Katedry i Kliniki Geriatrii. Prodziekan ds. nauki
w latach 2008–2012 i dziekan Wydziału Lekarskiego w latach 2012–2016 oraz 2016–2020. Przewodnicząca Rady Programowo-Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UMW, prowadzi
zajęcia z patofizjologii i geriatrii dla studentów polsko- i anglojęzycznych.
Przebywała na trzymiesięcznym stażu na Aston University w Birmingham (Wielka Brytania).
Członek Zarządu International Society of Electrocardiology (jedyny przedstawiciel Polski),
rady naukowej czasopisma „Journal of Electrocardiology”, Międzynarodowego Towarzystwa
Elektrokardiologii, Międzynarodowego Towarzystwa Holterowskiego i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Europejskiego Stowarzyszenia Prewencji i Rehabilitacji Chorób Sercowo-Naczyniowych, jak również towarzystw krajowych, m.in Sekcji Elektrokardiologii Towarzystwa Internistów
Polskich, Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, wykładowca
i przewodnicząca sesji na międzynarodowych konferencjach naukowych (m.in. w Japonii, Turcji,
Brazylii i Kanadzie).
Organizator Międzynarodowego Kongresu Elektrokardiologii w 2009 r., redaktor i tłumacz
w wydawnictwach medycznych, konsultant filmów popularnonaukowych, wykładowca kilku uniwersytetów trzeciego wieku.
Autorka ponad 220 artykułów naukowych i 10 monografii.
Promotor 7 przewodów doktorskich i 50 prac licencjackich.
Główne kierunki badań: neurofizjologa, elektrokardiologia, uwarunkowania genetyczne i prewencja chorób cywilizacyjnych, gerontologia i geriatria.
Odznaczenia: Medal Edukacji Narodowej i Srebrny Krzyż Zasługi, 16 nagród Rektora UMW.

Prof. dr hab.

Małgorzata Sobieszczańska
2012–2016 i 2016–2020
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Dziekani
Wydziału
Lekarsko-Stomatologicznego

Marek Ziętek

Prof. dr hab.

Urodził się w 1951 r. w Kłodzku. Studia na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego
ukończył z nagrodą „Primus Inter Pares” w 1974 r. W tym samym roku podjął pracę jako asystent
w Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1980 r. uzyskał stopień doktora, w 1991 r. stopień doktora habilitowanego, tytuł naukowy profesora w 1999 r., a w 2004 r. stanowisko profesora zwyczajnego. Specjalista II stopnia z zakresu periodontologii oraz protetyki stomatologicznej.
Odbył staże zagraniczne w: Debreczynie (Węgry), Moskwie (Rosja), Amsterdamie (Holandia),
Schaan (Liechtenstein), Wiedniu (Austria), Erfurcie, Dreźnie, Coburgu, Bensheim (Niemcy).
Twórca i kierownik Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej, przekształconego w 2000 r. w Katedrę i Zakład Periodontologii. Członek Senatu Uczelni 5 kadencji,
2000–2005 Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, 1996–2008 konsultant krajowy
z dziedziny periodontologii, 2002–2010 prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego,
a od 2010 r. honorowy prezydent PTS-u, 2001–2004 członek Sekcji Medycyny Wieku Rozwojowego Komitetu Badań Naukowych, 2001–2003 członek Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych, 2005–2011 prorektor ds. nauki Akademii Medycznej we Wrocławiu, pełniący obowiązki
rektora AM 2010/2011, od maja 2011 r. rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Wiceprezydent Sekcji Polskiej Akademii Pierre Faucharda, członek Europejskiego Towarzystwa Periodontologicznego oraz Groupement International pour la Recherche Scientifique en
Stomatologie et Odontologie, członek honorowy: Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego,
Stowarzyszenia Polskich Lekarzy Dentystów i Polskiego Towarzystwa Techniki Dentystycznej.
W 2012 r. otrzymał tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu (Ukraina), a w 2016 r. doktora honoris causa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego.
Od 1 września 2014 r. jest przewodniczącym Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.
Członek komitetów redakcyjnych 6 czasopism medycznych, w tym jednego z impact factor.
Autor ponad 200 prac naukowych oraz ponad 60 prac wygłoszonych na zjazdach krajowych
i międzynarodowych, rozdziałów w 6 podręcznikach medycznych, redaktor podręcznika tłumaczonego z języka angielskiego i rozdziałów w 2 podręcznikach tłumaczonych z języka niemieckiego.
Promotor 15 dysertacji doktorskich i opiekun 3 habilitacji.
Główne kierunki badań: nieswoista odporność w chorobach przyzębia, ocena biomateriałów
stosowanych w periodontologii, mechanizmy immunopatologiczne w chorobach przyzębia, stan
przyzębia po przeszczepach nerek, schorzenia błony śluzowej jamy ustnej, wpływ środowiska na
tkanki przyzębia, chirurgiczne leczenie periodontopatii. Były to nowatorskie w Polsce badania
z tego zakresu.
Odznaczenia: medal honorowy Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde.

Marek Ziętek
2000–2005
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Tomasz Konopka
Urodził się w 1964 r. Studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył z wyróżnieniem w 1988 r. W tym samym roku rozpoczął pracę
w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1993 r.
uzyskał specjalizację z parodontologii i stopień doktora nauk medycznych. Od 1995 r. pracownik
Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej, przekształconego w 2000 r. w Katedrę
i Zakład Periodontologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1999 r. w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2009 r. tytuł profesora.
W latach 2005–2008 dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego.
Członek: European Federation of Periodontology, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
oraz Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego. Były przewodniczący Sekcji Periodontologii
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, obecnie wiceprezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, od 2013 r. członek Sekcji Medycznej Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.
Redaktor naczelny kwartalnika „Dental and Medical Problems”.
Autor ponad 320 opublikowanych prac.
Promotor 9 prac doktorskich, opiekun 11 specjalistów z zakresu periodontologii.
Główne kierunki badań: patogeneza zapaleń przyzębia, związki zapaleń przyzębia z chorobami układowymi (periodontal medicine), diagnostyka i epidemiologia chorób przyzębia, leczenie
periodontologiczne ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej, choroby
błony śluzowej jamy ustnej (epidemiologia, etiologia, obrazy kliniczne i leczenie).
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Prof. dr hab.

Tomasz Konopka
2005–2008
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Beata Kawala

Prof. dr hab.

Beata Kawala
2008–2012 i 2012–2016

Studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu
ukończyła w 1991 r. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1999 r., stopień doktora habilitowanego w 2008 r., a tytuł profesora w 2015 r. W 1994 r. uzyskała I stopień specjalizacji z zakresu
stomatologii ogólnej, a w 1998 r. II stopień specjalizacji z zakresu ortodoncji.
W latach 2001–2006 pełniła funkcję kierownika Samodzielnej Pracowni Ortodoncji Dorosłych
Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji AM we Wrocławiu. Od 2007 r. kierownik Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji AM we Wrocławiu. Przez 2 kadencje w latach 2008–2016 dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w 2013 r.
konsultant krajowy z dziedziny ortodoncji.
Członek komitetów naukowych w 4 czasopismach, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, International Association for Dental Research, Continental European Division IADR, European Orthodontic Society, Groupement International pour la Recherche Scientifique en Stomatologie et Odontologie oraz Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.
Uczestniczyła w 86 krajowych i 8 zagranicznych szkoleniach, 18 projektach uczelnianych oraz
4 grantach KBN.
Autorka lub współautorka 335 publikacji oraz komunikatów zjazdowych.
Promotor 8 rozpraw na stopień doktora nauk medycznych.
Kierownik zakończonego szkolenia specjalizacyjnego z dziedziny ortodoncji – 7 lekarzy, kierownik szkolenia specjalizacyjnego lekarzy.
Główne kierunki badań: leczenie pacjentów dorosłych oraz interdyscyplinarne leczenie
periodontologiczno-ortodontyczne pacjentów z chorobami przyzębia, profilaktyka z zakresu ortodoncji i jej zastosowanie w kolejnych etapach rozwoju narządu żucia u dzieci, leczenie zwężeń
szczęki z wykorzystaniem różnych metod i aparatów, ustalenie standardów postępowania ortodontycznego u dorosłych pacjentów z zaawansowaną chorobą przyzębia, analiza zmian w narządzie żucia u osób nieleczonych ortodontycznie po 30–60-letniej obserwacji, ustalenie potrzeb
leczenia ortodontycznego u kobiet z przewlekłą chorobą przyzębia w aspekcie estetyki twarzy
i uśmiechu, badania nad obiektywną oceną współpracy pacjentów ortodontycznych leczonych
aparatami zdejmowanymi, modyfikacja ortodontycznych metod leczenia z wykorzystaniem aparatów stałych, wykorzystanie wyciągów zewnątrzustnych w leczeniu wad zgryzu, leczenie ortodontyczne aparatami stałymi i ruchomymi oraz jego wpływ na stawy skroniowo-żuchwowe, wykorzystanie nowoczesnych aparatów grubołukowych w leczeniu ortodontycznym, ocena kliniczna
i laboratoryjna stanu stycznych powierzchni szkliwa po zabiegu strippingu, leczenie ortodontyczne pacjentów dorosłych przy współistniejących zaburzeniach periodontologicznych, wpływ
leczenia ekstrakcyjnego na stabilność poretencyjną w obserwacjach długoterminowych, analiza
zmian w narządzie żucia u pacjentów po leczeniu wad dotylnych aparatami ruchomymi i stałymi,
wpływ leczenia ortodontycznego na odbudowę kości wyrostka zębodołowego oraz tkanek przyzębia u osób z chorobami przyzębia, ocena czynników wpływających na stopień współpracy pacjentów leczonych z użyciem aparatów wyjmowanych, etiologia i czynniki sprzyjające powstawaniu
przebarwień u pacjentów leczonych stałymi aparatami ortodontycznymi, analiza porównawcza
kryteriów kwalifikowania pacjentów do leczenia ortodontycznego w Polsce i na świecie w celu
standaryzacji systematyki polskiej. W badaniach w ramach grantów KBN zajmowała się: osobami
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dorosłymi z rozpoznaną zaawansowaną chorobą przyzębia oraz opracowaniem prostych testów
in vivo umożliwiających określenie dawek metali toksycznych, które uwalniają się podczas leczenia stałymi aparatami ortodontycznymi.
Nagrody: nagroda II stopnia im. Mariana Zeńczaka – za pracę doktorską, nagroda Travel
Award przyznana przez International Association for Dental Research, dwukrotnie nagroda naukowa I stopnia rektora AM, dydaktyczna zespołowa nagroda II stopnia, nagroda rektora AM
za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, indywidualna
nagroda rektora AM za pracę na rzecz Uczelni przekraczającą zakres obowiązków służbowych.

244

Małgorzata Radwan-Oczko
Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu, pracę rozpoczęła w Katedrze Stomatologii Zachowawczej, następnie w Katedrze Periodontologii. Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskała w 1992 r., doktora habilitowanego w 2007 r., a tytuł profesora
w 2017 r. Posiada specjalizacje ze stomatologii ogólnej i zachowawczej oraz z periodontologii.
Obecnie kierownik Katedry Patologii Jamy Ustnej.
Odbyła staże naukowe w Department of Periodontology oraz Department of Oral and Maxillofacial Surgery, w Katolickim Uniwersytecie w Lowanium oraz w Aalborg Universitetohospital
(Dania).
Od 2008 r. przez 2 kadencje prodziekan ds. naukowych Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. W latach 2013–2015 pełnomocnik ds. jakości kształcenia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym w ramach projektu „Zintegrowany System Zarządzania Uniwersytetem Medycznym we
Wrocławiu”. Członek wielu stałych komisji wydziałowych i uczelnianych, w latach 2016–2020
dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego.
Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, gdzie pełniła m.in. funkcję Sekretarza
Generalnego Zarządu Głównego PTS, członka i sekretarza Komisji Rewizyjnej ZG PTS i przedstawiciela PTS ds. współpracy z World Dental Federation i członek Akademii Pierre Faucharda,
Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego i Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.
Autorka 116 publikacji oraz 65 komunikatów zjazdowych, współautorka 2 monografii. Autorka
i współautorka 3 grantów uczelnianych, 2 grantów ministerialnych i 2 grantów promotorskich.
Promotor 5 rozpraw doktorskich.
Główne kierunki badań: ocena czynników ryzyka przerostu dziąseł u chorych po przeszczepie nerki leczonych cyklosporyną A i takrolimusem, ocena powiązań między chorobą przyzębia,
infekcją Porphyromonas gingivalis a chorobami serca i naczyń oraz chorobą reumatyczną, powiązanie Helicobacter pylori z patologiami błony śluzowej jamy ustnej, interdyscyplinarne leczenie
periodontologiczno-ortodontyczne, miejscowe i ogólne czynniki ryzyka chorób błony śluzowej
jamy ustnej, badania cytologiczne i immunohistochemiczne zmian błony śluzowej jamy ustnej,
zastosowanie komórek macierzystych w regeneracji tkanek przyzębia.
Odznaczenia: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Medal Za
Długoletnią Służbę, wielokrotnie rektorskie indywidualne nagrody za osiągnięcia naukowe,
dydaktyczne i organizacyjne oraz za pracę na rzecz uczelni. Za działalność w PTS Srebrna i Złota
Odznaka, Godność Bene Meritus i Godność Członka Honorowego.

Prof. dr hab.

Małgorzata Radwan-Oczko
2016–2020
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Dziekani
Wydziału
Lekarskiego Kształcenia
Podyplomowego

Renata Jankowska
Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończyła w 1969 r.
Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1976 r., doktora habilitowanego w 1986 r., a nominację profesorską otrzymała w 1997 r. Pracę zawodową po ukończeniu dwuletniego stażu podyplomowego rozpoczęła w Klinice Chorób Wewnętrznych (obecnie Klinika Chorób Wewnętrznych,
Geriatrii i Alergologii) na stanowisku: asystenta (1971 r.), adiunkta (1978 r.), docenta (1988 r.)
i profesora nadzwyczajnego (1993 r.).
Od 1997 r. była kierownikiem Katedry i Kliniki Pulmonologii i Nowotworów Płuc. Od 2002 r.
zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego. Specjalista chorób wewnętrznych, alergologii
i chorób płuc.
W latach 1991–1992 prodziekan ds. nauki Wydziału Lekarskiego. W 1992 r. była organizatorem Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej, następnie w latach
1992, 1993–1996 i 1996–1999 dziekanem tego wydziału.
Od 1998 r. konsultant wojewódzki ds. chorób płuc dla województwa dolnośląskiego, przewodnicząca Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Od 2007 r. członek Komisji Chorób Układu Oddechowego Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN.
Autor lub współautor 180 publikacji oraz 120 doniesień zjazdowych.
Wypromowała 6 doktorów.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Academia Medica Wratislaviensis, Brązowy Medal dla Rozwoju
Alergologii Polskiej, Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Prof. dr hab.
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Rajmund Adamiec
Urodził się w 1948 r. Studia na Wydziale Lekarskim wrocławskiej Akademii Medycznej ukończył z wyróżnieniem w 1973 r. Stopień doktora uzyskał w 1978 r., doktora habilitowanego w 1989 r.
W 1990 r. objął stanowisko docenta. Tytuł profesora uzyskał w 1995 r., na stanowisku profesora
zwyczajnego został zatrudniony w 2002 r. W latach 1999–2005 dziekan Wydziału Lekarskiego
Kształcenia Podyplomowego.
Pracę zawodową rozpoczął w Katedrze i Zakładzie Anatomii Patologicznej (1973–1975).
W toku przyspieszonego szkolenia uzyskał specjalizację z patomorfologii. W latach 1975–1978
był słuchaczem studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Nefrologii, gdzie po otrzymaniu etatu
nauczyciela akademickiego zdobył poszczególne stopnie awansu naukowego i zawodowego. Od
1996 r. kierownik Katedry i Kliniki Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii. Specjalista
z zakresu nefrologii, angiologii, diabetologii i hipertensjologii. Stypendysta kilku ośrodków naukowych, m.in.: Institut für Biotechnologische Forschung w Hanowerze, Institut für Genbiologische Forschung w Berlinie, Goethe University we Frankfurcie nad Menem.
Był sekretarzem czasopisma „Advances in Clinical and Experimental Medicine”. Członek Zespołu Ekspertów przy Ministrze Zdrowia ds. Specjalizacji, Ministerialnej Komisji Akredytacyjnej,
Krajowej Grupy ds. Profilaktyki Przeciwzakrzepowej, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Angiologicznego (2008–2010), członek kilkunastu krajowych i zagranicznych towarzystw
naukowych. Organizator cyklicznych konferencji z zakresu angio-diabetologii w Polsce.
Autor lub współautor 800 publikacji w czasopismach medycznych oraz 7 rozdziałów w książkach i podręcznikach medycznych.
Kierownik lub współwykonawca 16 grantów ministerialnych, 27 programów uczelnianych.
Główne kierunki badań: aktywność dezoksyrybonukleaz, sekwencja SAR/DNA oraz polimeraz
RNA limfocytów w układowych chorobach tkanki łącznej i w zapaleniu naczyń, immunopatologia
śródbłonka naczyniowego, insulinooporność w kontekście ekspresji syntezy i polimorfizmu genu
syntazy aldosteronu, receptorów PPARγ oraz białek PAR – przezbłonowych receptorów trombiny, trombofilia, cukrzyca typu MODY na Dolnym Śląsku.
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Sapientia Corporationis.
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Grażyna Bednarek-Tupikowska
Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskała w 1989 r., doktora habilitowanego w 2003 r., specjalizację I stopnia z chorób wewnętrznych w 1985 r., specjalizację II stopnia w 1990 r., specjalizację II stopnia z endokrynologii
w 1996 r. Nominację profesorską otrzymała w 2009 r. W latach 2005–2012 dziekan Wydziału
Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego.
Czterokrotnie była sekretarzem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, od 1999 r. przez 2 kadencje pełniła funkcję rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli akademickich. Była zastępcą ordynatora Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami w Samodzielnym Publicznym
Szpitalu Klinicznym nr 1.
Przez 2 kadencje była sekretarzem Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, członek Komisji Nagród Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy.
Członek: Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Polskiego Towarzystwa Menopauzy
i Andropauzy, Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii, European Society of Endocrinology
i The Endocrine Society.
Autorka ponad 140 opublikowanych prac oraz 162 komunikatów zjazdowych.
Promotor 3 przewodów doktorskich, recenzent 1 pracy habilitacyjnej i 5 prac doktorskich,
recenzent prac publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych, współautor 9 grantów
uczelnianych, w tym kierownik 4 grantów, kierownik 1 grantu KBN.
Główne kierunki badań: antyoksydacyjne właściwości estrogenów u kobiet po menopauzie,
guz chromochłonny, problematyka otyłości, hiperandrogenizm, zaburzenia funkcji przysadki,
choroby nadnerczy, tarczycy i przytarczyc, zespoły niedoczynności wielogruczołowej i inne problemy endokrynologiczne.
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, dwukrotnie zespołowa nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, wielokrotnie nagrody indywidualne i zespołowe rektora Akademii Medycznej.
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Joanna Rymaszewska
Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Stopień naukowy doktora oraz specjalizację z psychiatrii uzyskała w 2000 r., stopień doktora habilitowanego w 2004 r., a tytuł profesora
w 2009 r.
Wieloletni konsultant psychiatra szpitali klinicznych i Dolnośląskiego Centrum Onkologii
we Wrocławiu (2004–2017). W latach 2008–2012 prodziekan ds. studiów doktoranckich, 2014–
–2016 r. kierownik Zakładu Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych Katedry Psychiatrii. Od 2016 r. kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
Od 2012 r. przewodnicząca Komisji Budżetowo-Finansowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, od 2017 r. przewodnicząca Zespołu ds. Wynagrodzeń UMW. Od 2012 r. pełni funkcję
dziekana Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego.
Od 2012 r. przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnych CEM dla specjalizacji z psychiatrii.
Członek europejskiej sieci naukowców zajmującej się wczesną i skuteczną interwencją w demencji (INTERDEM), członek Rady Doradczej European Association of Psychosomatic Medicine
(EAPM), członek Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, przewodnicząca Komitetu Naukowego corocznej konferencji „Psychiatria – Dialogi Interdyscyplinarne” oraz
konferencji „Psychiatria w Neurologii – Neurologia w Psychiatrii”, członek komitetów naukowych
krajowych konferencji naukowych oraz EAPM.
Autorka ponad 230 prac (impact factor > 89) oraz 170 komunikatów zjazdowych.
Recenzent 21 prac doktorskich, 3 postępowań habilitacyjnych, 2 do tytułu profesora oraz
1 doktoratu honoris causa, promotor 2 przewodów doktorskich, 11 promocji doktorskich, recenzent wielu prac publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych.
Kierownik i wykonawca w licznych projektach naukowo-badawczych krajowych i międzynarodowych (KBN, 5., 6. PR UE, JPND, POIG, POKL, POWER). Współautorka 3 patentów we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.
Główne kierunki badań: psychiatria wieku podeszłego, konsultacyjna i społeczna, neuropsychiatria i neurobiologia.
Odznaczenia: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi
Prezydenta RP, wielokrotnie nagradzana przez Rektora Uniwersytetu Medycznego (nagrody naukowe indywidualne i zespołowe oraz organizacyjne).
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Dziekani
Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem
Analityki Medycznej

Bogusław Bobrański
Urodził się w 1904 r. w Nowym Sączu. Politechnikę Lwowską ukończył w 1925 r. W 1929 r.
uzyskał stopień doktora nauk technicznych, doktora habilitowanego w 1933 r., profesorem nadzwyczajnym został w 1946 r., a w 1956 r. profesorem zwyczajnym.
W latach 1925–1932 młodszy asystent, starszy asystent i adiunkt Katedry Chemii Ogólnej Politechniki Lwowskiej. Docent i kierownik Zakładu Chemii Organicznej i Farmaceutycznej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1932–1939), profesor chemii farmaceutycznej Państwowego
Instytutu Medycznego we Lwowie (1939–1941), pracownik naukowy Fabryki Środków Leczniczych „Laokoon” we Lwowie (1941–1944). W latach 1944–1946 kierownik Zakładu Chemii Farmaceutycznej Państwowego Instytutu Medycznego we Lwowie i dyrektor „Laokoona”. Od 1946 r.
profesor Uniwersytetu i Politechniki, a następnie Akademii Medycznej we Wrocławiu. W okresie: 1948–1950 dyrektor Oddziału Farmaceutycznego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu,
w 1950 r. dziekan Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej, 1954–1970 kierownik
Zakładu Syntezy Środków Leczniczych Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN,
1957–1962 rektor wrocławskiej Akademii Medycznej.
W 1978 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Członek wielu towarzystw, m.in.: Lwowskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiej Akademii
Nauk, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz honorowy członek Societa Italiana di Scienze Farmaceutiche, New York Academy of Sciences i International Society for Biochemical Pharmacology.
Autor 150 prac eksperymentalnych wydanych w kraju i za granicą oraz podręczników
akademickich.
Promotor 16 prac doktorskich.
Główne kierunki badań: synteza nowych środków leczniczych, ilościowa analiza związków organicznych, wykorzystywanie odpadów naturalnych i przemysłowych do produkcji środków leczniczych. Prowadził szerokie badania nad lekami psychotropowymi, współpracował z przemysłem
chemicznym i farmaceutycznym. Zsyntetyzował związek barbiturowy – proksybarbal, który znalazł zastosowanie w lecznictwie jako Ipronal.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, brązowy medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
Zmarł w 1991 r. we Wrocławiu.
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Tadeusz Bodalski

Prof. dr hab.

Urodził się w 1905 r. Dyplom magistra farmacji otrzymał w 1930 r. po ukończeniu studiów na Oddziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Na tym Uniwersytecie w 1938 r.
zdobył stopień naukowy doktora farmacji. Stopień doktora habilitowanego z zakresu farmakognozji uzyskał w 1948 r. w Łodzi na Wydziale Farmaceutycznym tamtejszego Uniwersytetu. W 1950 r.
otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1969 r. tytuł profesora zwyczajnego.
Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w 1930 r. w Zakładzie Farmakognozji Uniwersytetu
Stefana Batorego w Wilnie jako młodszy asystent; po otrzymaniu dyplomu – starszy asystent
(1930–1934). W latach 1934–1939 pełnił funkcję kierownika Wytwórni Leków i Laboratorium
Analitycznego Ubezpieczalni Społecznej w Łodzi. W 1947 r., po powrocie z niewoli niemieckiej
(Dössel-Warburg, Oflag VI B., 1939–1945), kontynuował pracę naukowo-dydaktyczną na etacie
adiunkta w Zakładzie Farmakognozji Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. J. Muszyńskiego. W 1950 r. został desygnowany na stanowisko organizatora i kierownika Zakładu Farmakognozji Akademii Medycznej we Wrocławiu. Funkcję tę pełnił w okresie 1950–1972. W nowo
utworzonej jednostce Wydziału Farmaceutycznego zorganizował od podstaw pracę dydaktyczną i naukowo-badawczą. Dziekan Wydziału Farmaceutycznego w latach 1950–1952, 1952–1954
i 1958–1960.
Członek: Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskiego Towarzystwa Botanicznego,
Polskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. M. Kopernika, Polskiej Akademii Umiejętności, Rady
Naukowej Instytutu Leków przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej (1952–1972) oraz Komisji
Leku Roślinnego Sekcji Badań nad Lekiem PAN.
Promotor i recenzent wielu prac magisterskich, promotor 7 prac doktorskich, opiekun naukowy w 2 przewodach habilitacyjnych, recenzent wielu prac habilitacyjnych i doktorskich, recenzent
skryptów i innych opracowań o tematyce zielarskiej oraz opracowań naukowo-badawczych wykonanych w ramach programów resortowych i rządowych.
Autor lub współautor ponad 70 oryginalnych prac naukowych 1 podręcznika oraz 2 skryptów
do ćwiczeń z farmakognozji.
Główne kierunki badań: fitochemiczne związki flawonoidowe. Był jednym z pierwszych w Polsce wykładowców farmakognozji uwzględniających chemię związków naturalnych o właściwościach leczniczych. W prowadzonych badaniach podkreślał, poza izolacją i identyfikacją substancji czynnych, działanie biologiczne wyizolowanych związków bądź ich mieszanin; prace nad
związkami flawonoidowymi.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz liczne nagrody rektorskie
i resortowe.
Zmarł w 1972 r.
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Zenon Olszewski
Urodził się w 1908 r. Ukończył Szkołę Podchorążych Sanitarnych, a następnie studia na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując w 1935 r. tytuł magistra farmacji. Do Wrocławia przybył
w 1945 r. z grupą operacyjną PCK. Aktywnie uczestniczył w tworzeniu szpitala przy ulicy Poniatowskiego. Zorganizował Składnicę Sanitarną PCK przy ul. Bujwida. Był współtwórcą Okręgowej
Izby Aptekarskiej we Wrocławiu i jako jej przedstawiciel tworzył Oddział Farmaceutyczny przy
Uniwersytecie i Politechnice we Wrocławiu. Kierował odbudową gmachu dla Wydziału Farmaceutycznego. Organizował Katedrę Farmacji Stosowanej, gdzie w 1946 r. podjął pracę na stanowisku starszego asystenta, w lutym 1950 r. został mianowany adiunktem, a w maju powierzono mu
pełnienie obowiązków kierownika. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1952 r., a w 1954 r. otrzymał nominację na zastępcę profesora i kierownika Katedry. Tytuł i etat docenta objął w 1956 r.,
a nominację na profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1965 r. W 1976 r. został mianowany profesorem zwyczajnym.
W latach 1953–1954 i 1956–1958 prodziekan, a w latach 1954–1956 dziekan Wydziału Farmaceutycznego. W latach 1970–1978 dyrektor Instytutu Biologiczno-Farmaceutycznego na Wydziale Farmaceutycznym. W okresie 1974–1980 członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia
i Opieki Społecznej.
Przebywał na stażach naukowych w Instytucie im. Czernienki w Moskwie, Instytucie Farmaceutycznym Uniwersytetu w Paryżu oraz Instytucie Farmacji Przemysłowej w Montpellier.
Członek Rady Naukowej Instytutu Przemysłu Farmaceutycznego w Poznaniu, konsultant ds.
aptek dla województwa wrocławskiego, członek Komitetu Redakcyjnego „Farmacji Polskiej”,
członek Rady Stowarzyszeń Regionalnych przy Ministrze Kultury i Sztuki, prezes i członek zarządu Towarzystwa Miłośników Wrocławia. W Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym pełnił
przez 8 kadencji funkcję przewodniczącego Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego.
Autor ponad 120 publikacji naukowych, 7 patentów oraz kilku opracowań technologicznych
dla przemysłu farmaceutycznego, autor podręcznika „Technika przyrządzania leków”.
Promotor wielu prac magisterskich, 6 przewodów doktorskich i opiekun 2 prac habilitacyjnych.
Główne kierunki badań: technologia postaci leku i dostępność farmaceutyczna leku.
Odznaczenia: Krzyż Komandorski, Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż
Armii Krajowej, Medal „Polska Swemu Obrońcy”, Srebrny i Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju” oraz wiele innych.
Zmarł w 1998 r.
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Leonard Ignacy Kuczyński
Urodził się w 1913 r. w Sejnach. Politechnikę Lwowską ukończył w 1938 r. W 1949 r. uzyskał
stopień doktora nauk technicznych. W 1954 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym,
a w 1966 r. profesorem zwyczajnym.
W latach 1936–1938 asystent Politechniki Lwowskiej, w okresie 1946–1951 starszy asystent
i adiunkt Politechniki Wrocławskiej. Zastępca profesora (1951–1954) i profesor Akademii Medycznej we Wrocławiu (od 1954 r.). W latach 1954–1956 prodziekan Wydziału Farmaceutycznego, w okresie 1956–1958 i 1961–1962 dziekan tego wydziału. Funkcję prorektora ds. nauki pełnił
w latach 1962–1968, a w kadencji 1968–1972 był rektorem wrocławskiej Akademii Medycznej.
W latach 1958–1965 profesor w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu, 1966–1978 kierownik Katedry Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, 1978–1981 kierownik Zakładu
Syntezy Leku, 1981–1984 kierownik Katedry i Zakładu Technologii Leków.
W 1981 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Medycznej w Łodzi.
Członek: Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, prezes Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiej Akademii
Nauk.
Autor 50 publikacji, 3 książek, 2 skryptów i 30 patentów.
Promotor około 100 prac magisterskich, 11 doktorskich, opiekun 3 przewodów habilitacyjnych, autor 3 wniosków w przewodach o nadanie tytułu profesora.
Główne kierunki badań: synteza związków o przypuszczalnym działaniu leczniczym, wyodrębnienie ciał czynnych z produktów naturalnych, opracowanie przemysłowych metod syntezy
leków. Opracowanie i wdrożenie do produkcji technologii kilkunastu leków odtwórczych, takich
jak: nefrecil, gwajakol, Ritalin czy ergotamina.
Odznaczenia: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, medal „Za Zasługi dla
Obronności Kraju”, Medal za Warszawę, Medal Zwycięstwa i Wolności, Medal Academia Medica Wratislaviensis, Medal XXV-lecia Odzyskania Dolnego Śląska; odznaki: „Za wzorową pracę
w służbie zdrowia”, Zasłużony dla Dolnego Śląska, Budowniczy Wrocławia, 1000-lecia Państwa
Polskiego oraz XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska.
Zmarł w 1994 r.
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Wanda Mejbaum-Katzenellenbogen
Urodziła się w 1914 r. Studia na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie ukończyła w 1939 r. Doktor wszech nauk medycznych. Stanowisko docenta na Akademii Medycznej we Wrocławiu otrzymała w 1954 r., profesora nadzwyczajnego w 1961 r., a profesora
zwyczajnego w 1973 r. Organizator i twórca Katedry i Zakładu Chemii Fizjologicznej na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Katedry i Zakładu Biochemii na
Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1959–1969 kierownik
Katedry i Zakładu Chemii Fizjologicznej, w latach 1962–1964 dziekan Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej. W latach 1964–1968 dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 1971–1973 dyrektor Instytutu Botaniki i Biochemii, 1973–1986 kierownik
Zakładu Biochemii.
Członek Komitetów: Biochemii i Biofizyki PAN, przewodnicząca VIII Oddziału Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, a od 1984 r. członek
honorowy tego towarzystwa, członek rady redakcyjnej „Postępów Biochemii”, „Acta Biochimica
Polonica” i „Wiadomości Chemicznych”.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego.
Zmarła w 1986 r.
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Józef Mądalski
Urodził się w 1902 r. Studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie ukończył w 1928 r. W 1932 r. uzyskał stopień naukowy doktora, w 1950 r.
doktora habilitowanego na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Profesorem nadzwyczajnym został w 1953 r., a zwyczajnym w 1962 r.
Po ukończeniu studiów w latach 1928–1932 pracował jako asystent w Zakładzie Systematyki
i Morfologii Roślin Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie w 1932 r. uzyskał stanowisko
adiunkta. Po wojnie, w latach 1946–1949, pracował jako zastępca profesora na Wydziale Farmacji Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu i był kierownikiem Katedry i Zakładu Botaniki i Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych. Z jego inicjatywy powstał w 1946 r. Ogród
Roślin Leczniczych w miejscu dawnej posiadłości należącej do wrocławskiego botanika, doktora
P. Rüstera, który zajmował się amatorsko uprawą drzew i krzewów. Od 1949 r. do 1966 r. kierownik Katedry Botaniki Farmaceutycznej z Ogrodem Roślin Leczniczych na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 1966–1968 kierownik Katedry i Zakładu
Botaniki Akademii Medycznej. W latach 1964–1966 dziekan Wydziału Farmaceutycznego. Pod
koniec 1968 r. przeszedł na emeryturę. W okresie 1950–1952 prodziekan Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu.
W 1996 r. otrzymał godność doktora honoris causa Akademii Medycznej we Wrocławiu – uroczystość nadania odbyła się pośmiertnie.
Autor wielu publikacji z zakresu systematyki, florystyki, geografii roślin i karpologii. Redaktor
naczelny i członek rady redakcyjnej „Atlasu flory polskiej i ziem ościennych” (wznowienie w 1954 r.).
Założyciel „Zeszytów Przyrodniczych Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”.
Zmarł w 1995 r.
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Janusz Erazm Terpiłowski
Urodził się w 1920 r. W grudniu 1939 r. rozpoczął studia chemiczne na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Lwowskiego. Po zajęciu Lwowa przez Niemców wyjechał do Łucka, gdzie pracował jako pomocnik aptekarza. W marcu 1944 r. został wcielony do 1. Armii Wojska Polskiego,
kończąc służbę wojskową w sierpniu 1946 r. jako szef Okręgowej Składnicy Sanitarnej Śląskiego
Okręgu Wojskowego.
W roku akademickim 1946/47 podjął przerwane studia chemiczne na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, uzyskując dyplom magistra
chemii w 1950 r. Stopień doktora otrzymał w 1956 r., w 1958 r. mianowany docentem, tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1965 r., a zwyczajnego w 1972 r.
Do 1954 r. pracował jako asystent, a następnie adiunkt w Katedrze Chemii Nieorganicznej Politechniki Wrocławskiej. W 1955 r. rozpoczął samodzielną pracę, obejmując kierownictwo Katedry
Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 1966–1968
dziekan Wydziału Farmaceutycznego, a w okresie 1968–1973 prorektor ds. dydaktyki Akademii
Medycznej we Wrocławiu.
Członek rad naukowych: Instytutu Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich
Politechniki Wrocławskiej, Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu oraz Instytutu Podstaw Metalurgii PAN w Krakowie.
Autor bądź współautor ponad 160 prac, 2 skryptów oraz rozdziałów książek.
Autor wielu opinii naukowych, recenzent 63 prac habilitacyjnych i ponad 50 prac doktorskich,
promotor 13 doktorów, z których 8 uzyskało stopień doktora habilitowanego, a 2 otrzymało tytuł
profesora.
Główne kierunki badań: badania polarograficzne, spektrofotometryczne, trwałości kompleksów, badania nad strukturą i właściwościami termodynamicznymi dwu- lub trójskładnikowych
stopów metali oraz układów stopionych soli, które objęły około 30 układów, dla których wyznaczono dane termodynamiczne, i 20 układów, dla których skonstruowano diagramy fazowe.
W latach 80. badał układy pseudopodwójne tellurku talu z tellurkami srebra, bizmutu, antymonu,
ołowiu i cyny oraz prowadził badania przewodnictwa elektrycznego soli stopionych i stałych.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Najbardziej cenił tytuł honorowy „Zasłużony Nauczyciel PRL”.
Zmarł w 1990 r.
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Zenon Chabudziński
Urodził się w 1925 r. Dyplom magistra inżyniera chemii uzyskał w 1951 r. na Wydziale Chemii
Technicznej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. W 1949 r. jeszcze jako student podjął
pracę w II Katedrze Chemii Ogólnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, a po uzyskaniu
dyplomu ukończenia studiów został mianowany starszym asystentem. W 1955 r. objął stanowisko adiunkta w II Katedrze Chemii Organicznej Politechniki Wrocławskiej. W 1958 r. uzyskał
stopień naukowy kandydata nauk chemicznych. W 1962 r. obronił pracę habilitacyjną i otrzymał
stanowisko docenta. W 1969 r. został powołany przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na
stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii Medycznej we Wrocławiu, a w 1976 r. uzyskał
tytuł naukowy profesora zwyczajnego.
Od 1963 r. pełnił funkcję kierownika Katedry i Zakładu Chemii Organicznej na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej we Wrocławiu. Na stanowisku tym pozostał aż do śmierci.
W latach 1964–1968 prodziekan, a w okresie 1968–1972 dziekan Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Autor lub współautor 65 prac badawczych oraz 1 patentu.
Główne kierunki badań: chemia i stereochemia związków terpenowych; uzyskał wiele interesujących wyników, wysoko ocenianych w kraju i za granicą.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Honorowa Odznaka Zrzeszenia
Studentów Polskich.
Zmarł w 1979 r.
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Tadeusz Zawisza
Urodził się w 1923 r. Stopień doktora nauk farmaceutycznych otrzymał w 1960 r., doktora habilitowanego w 1969 r., tytuł profesora nadzwyczajnego w 1976 r., a profesora zwyczajnego w 1990 r.
W latach 1970–1974 kierownik Samodzielnej Pracowni Technologii Chemicznej Ogólnej Instytutu Chemii i Technologii Środków Leczniczych, w okresie 1974–1993 kierował Katedrą i Zakładem
Chemii Leków Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 1972–1975 był dziekanem Wydziału Farmaceutycznego, a funkcję prorektora ds. dydaktyki pełnił w kadencji 1978–1981.
Opracował nowy program wykładów z chemii leków, przechodząc z podziału chemicznego na
farmakologiczny.
Autor około 75 publikacji naukowych, ponad 40 patentów oraz 24 opracowań technologicznych dotyczących wytwarzania leków.
Wypromował 3 doktorów oraz był patronem 1 procesu habilitacyjnego. Jeden z jego wychowanków uzyskał tytuł profesora.
Główne kierunki badań: synteza nowych związków o przewidywanej aktywności biologicznej,
wywodzących się z nowych lub mało poznanych układów heterocyklicznych.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, tytuł „Zasłużony Nauczyciel PRL”.
Zmarł w 2000 r.
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Halina Rządkowska-Bodalska
Urodziła się w 1927 r. Dyplom magistra farmacji na Wydziale Farmaceutycznym Akademii
Medycznej we Wrocławiu uzyskała w 1952 r., stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych
w 1964 r., doktora habilitowanego z zakresu farmakognozji w 1971 r., tytuł profesora nadzwyczajnego nauk farmaceutycznych w 1979 r., a stanowisko profesora zwyczajnego w 1992 r. Specjalizację II stopnia z technologii roślinnych surowców leczniczych uzyskała w 1972 r.
Pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej we Wrocławiu rozpoczęła w Zakładzie Chemii Nieorganicznej (zastępca asystenta – 1952 r.), po uzyskaniu dyplomu asystent w Zakładzie Chemii Toksykologicznej i Sądowej (1952–1957). W latach
1957–1964 zatrudniona w Katedrze Farmakognozji jako starszy asystent, następnie awansowała
na stanowisko adiunkta (1964–1972), docenta (1972–1979), profesora nadzwyczajnego (1979–
–1992) i profesora zwyczajnego (1992–1997). W latach 1972–1997 pełniła funkcję kierownika
Katedry Farmakognozji. W 1969 r. odbyła trzymiesięczny staż naukowy w Szwajcarii (Pharmazeutisches Institut w Bernie), specjalizując się w analizie bioflawonoidów. W latach 1976–1981 była
dziekanem Wydziału Farmaceutycznego.
Członek Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (od 1952 r.), organizator i przewodnicząca Sekcji Leków i Produktów Naturalnych przy Wrocławskim Oddziale
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, członek Komisji Leku Naturalnego i Biotechnologii
przy Komitecie Nauk o Leku PAN (od 1978 r.).
Autorka ponad 100 publikacji, w tym około 80 oryginalnych prac eksperymentalnych, 2 skryptów do ćwiczeń z farmakognozji, referatów i obcojęzycznych monografii surowców roślinnych.
Promotor i recenzent wielu prac magisterskich, promotor 2 przewodów doktorskich oraz
opiekun naukowy 2 przewodów habilitacyjnych.
Główne kierunki badań: wyodrębnianie i identyfikacja związków naturalnych o spodziewanym działaniu biologicznym, głównie polifenoli, oraz ustalanie struktury chemicznej innych grup
związków naturalnych, takich jak: triterpeny, sterole oraz pochodne hydroksyacetofenonu, nitrokarboksyfenantrenu i inne.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, Medal im. Ignacego
Łukasiewicza, Medal „Zasłużony dla Wydziału Farmaceutycznego” oraz liczne nagrody rektorskie
i resortowe.
Prof. dr hab.
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Adam Nawojski
Urodził się w 1919 r. Pracę na Akademii Medycznej we Wrocławiu (w Katedrze Technologii
Leków) rozpoczął w 1952 r. Tytuł doktora nauk farmaceutycznych uzyskał w 1960 r. na Akademii Medycznej we Wrocławiu, stopień doktora habilitowanego w 1969 r., a profesorem nadzwyczajnym został w 1981 r. W latach 1984–1989 był kierownikiem Katedry i Zakładu Technologii
Leków.
W okresie 1971–1975 pełnił funkcję prodziekana, a w latach 1981–1987 dziekana Wydziału
Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Autor 29 publikacji naukowych.
Promotor około 100 prac magisterskich i 2 doktorskich, wśród jego wychowanków jest doktor
habilitowany i profesor.
Główne kierunki badań: synteza leku, synteza i ustalanie struktury pochodnych benzo- oraz
pirydodiazepin o aktywności psychotropowej; opracowanie odtwórcze i wdrożenie do produkcji
takich preparatów leczniczych, jak: kardiazol, butazolidyna, ritolina, chlorowodorek estru metylowego kwasu 2-piperydynylofenylooctowego, rafacholina, dilobrina; prace badawcze o charakterze
technologicznym: opracowanie metody rozdziału frakcji pikolinowej zasad pirydynowych, metoda ciągła otrzymywania sorbitolu jako produktu do otrzymywania witaminy C.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż
Zasługi, Medal „Za zasługi dla obronności kraju”.
Zmarł w 2003 r.
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Jerzy Josiak
Urodził się w 1936 r. Studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej ukończył
w 1958 r. i rozpoczął pracę zawodową w Katedrze Chemii Nieorganicznej Akademii Medycznej
we Wrocławiu, przechodząc kolejno od stanowiska asystenta, adiunkta, docenta, profesora nadzwyczajnego (1984 r.) do profesora zwyczajnego (1992 r.). Kierownikiem Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej został w 1990 r.
Prodziekan ds. studentów Wydziału Farmaceutycznego w latach 1981–1987, prorektor ds. nauki w latach 1993–1996. W latach 1987–1993 dziekan Wydziału Farmaceutycznego. Po zakończeniu kadencji prorektora ds. nauki ponownie objął stanowisko dziekana tego Wydziału (1996–
1999).
Stypendysta Fundacji Humboldta w latach 1974–1975 w Instytucie Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu w Hanowerze oraz w Laboratorium Elektrochemii Uniwersytetu w Amsterdamie. W 1980 r. ponowny staż w Instytucie Chemii Nieorganicznej w Hanowerze,
a w 1985 r. w Instytucie Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu w Osnabrück.
Autor lub współautor 78 prac naukowych, w tym 59 prac eksperymentalnych publikowanych
w renomowanych czasopismach. Brał udział w wielu zagranicznych konferencjach naukowych na
temat stopionych soli. Jego dorobek naukowy po 1985 r. obejmuje 38 pozycji, w tym 24 prace eksperymentalne publikowane w recenzowanych czasopismach i wydawnictwach o zasięgu światowym.
Promotor wielu prac doktorskich, opiekun przewodów habilitacyjnych, recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych, a także trzykrotnie recenzent dorobku naukowego do tytułu profesora.
Główne kierunki badań: właściwości termodynamiczne stopionych soli i ich roztworów, opracowanie oryginalnej metody pomiarów sił elektromotorycznych odpowiednio dobranych ogniw
stężeniowych, wyznaczenie po raz pierwszy wartości cząstkowych molowych funkcji termodynamicznych w szeregu podwójnych układów stopionych soli, tworzenie i trwałość jonów kompleksowych, głównie w roztworach chlorków metali przejściowych z chlorkami litowców, wykazanie,
że z analizy zależności stężeniowej cząstkowych molowych funkcji termodynamicznych pierwszego składnika w powiązaniu z innymi danymi wynika, iż w badanych roztworach najtrwalsze są
jony kompleksowe o liczbie koordynacji 4. Zainteresowanie praktycznymi aspektami zastosowań
wybranych układów stopionych soli oraz badania termodynamiczne (fazowe, kriometryczne oraz
pomiary SEM ogniw stężeniowych) i elektryczne szeregu dwuskładnikowych układów stopionych
soli zawierających halogenki.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i Złoty Krzyż Zasługi.
Zmarł w 2014 r.
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Janusz Pluta
Urodził się w 1946 r. Studia na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył w 1970 r. Pracę doktorską obronił w 1977 r. W 1991 r. uzyskał stopień doktora
habilitowanego, a w 1992 r. objął stanowisko profesora nadzwyczajnego i kierownika Zakładu Farmacji Aptecznej. W 2001 r. otrzymał nominację na profesora nauk farmaceutycznych, a w 2006 r.
na profesora zwyczajnego. Od 2006 r. do 2016 r. pełnił funkcję kierownika Katedry i Zakładu
Technologii Postaci Leku. W 1996 r. zorganizował i następnie kierował Studium Szkolenia Podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym. W latach 1993–1996 i 1999–2005 dziekan Wydziału
Farmaceutycznego AM we Wrocławiu.
Członek ministerialnych komisji ds. programów szkolenia przed- i podyplomowego. Od 1995 r.
koordynator prac związanych z przygotowaniem i wdrożeniem programu kształcenia z zakresu farmakoekonomiki, zasad dobrej praktyki wytwórczej i ustawodawstwa farmaceutycznego. W latach
1989–1992 sekretarz Komisji Technologii Postaci Leku Komitetu Nauki o Leku PAN. W 1993 r.
wiceprzewodniczący Rady Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP. Od 1996 r. wchodzi w skład
Komisji Farmakopei Polskiej. Od 1995 r. przewodniczący Krajowego Zespołu ds. Farmacji, członek Rady Konsultantów Krajowych przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej. Od 1985 r. przez
wiele lat konsultant wojewódzki. Od 1992 r. członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego. Od 1995 r. wiceprezes, a od 2001 r. prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Organizator samorządu aptekarskiego i prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej (od 1991 r. przez 2 pierwsze kadencje), przez 3 kadencje wiceprezes
Naczelnej Izby Aptekarskiej i członek Naczelnej Rady Aptekarskiej.
Autor 264 publikacji oraz 8 patentów i 11 zgłoszeń patentowych. Współautor kilku wydawnictw poświęconych historii wrocławskiego środowiska farmaceutycznego oraz redaktor książek
z zakresu farmacji aptecznej.
Promotor 4 przewodów doktorskich, recenzent dorobku naukowego 2 wniosków o tytuł profesora, recenzent 11 przewodów doktorskich, promotor ponad 200 prac magisterskich.
Główne kierunki badań: prace z zakresu technologii postaci leku, oceny czystości chemicznej i mikrobiologicznej leków, ocena aktywności biologicznej nowo syntetyzowanych substancji,
interakcja leków.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego, Medal im. Ignacego Łukasiewicza, medal Academia Medica Wratislaviensis Polonia, Medal 50-lecia Akademii Medycznej,
Medal im. Jana Szastera oraz wiele innych.
Prof. dr hab.
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Kazimierz Gąsiorowski
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Kazimierz Gąsiorowski

Urodził się w 1949 r. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskał w 1977 r., doktora habilitowanego z patologii
ogólnej i doświadczalnej w 2002 r., od 2004 r. profesor nadzwyczajny. W latach 1977–1978 asystent
w Zakładzie Patofizjologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, 1978–1980 adiunkt w Centrum
Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, następnie adiunkt w Zakładzie Bioanalizy
i Badania Środowiska w Instytucie Bioanalizy i Badania Środowiska Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu, p.o. kierownik Zakładu w okresie 1980–1982, adiunkt
w Katedrze i Zakładzie Podstaw Nauk Medycznych na Wydziale Farmaceutycznym, p.o. kierownik w latach 1982–2003, od 1982 r. kierownik Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Medycznych,
prodziekan Wydziału Farmaceutycznego ds. Oddziału Analityki Medycznej w latach 2002–
–2005. Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej dwóch kadencji:
2005–2008 i 2008–2012. W latach 2007–2013 pełnomocnik rektora ds. Budowy Nowej Farmacji,
nadzorował z ramienia Uniwersytetu Medycznego budowę i wyposażenie nowej siedziby Wydziału Farmaceutycznego. W 2015 r. uzyskał tytuł profesora nauk medycznych, a od 2016 r. zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.
W 1987 r. przebywał w University of Illinois at Chicago (Department of Rheumatology and
Immunology) oraz odbywał staże w: Zakładzie Biologii Nowotworów Instytutu Onkologii w Gliwicach, Instytucie Onkologii w Warszawie, Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi, Instytucie Medycyny Pracy w Sosnowcu.
Członek Europejskiej Sekcji Mutagenezy Środowiskowej, Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Autor blisko 140 oryginalnych prac doświadczalnych, 12 prac opublikowanych jako streszczenia w suplementach recenzowanych czasopism, 18 referatów i komunikatów naukowych,
15 artykułów poglądowych, 8 rozdziałów w książkach, 52 komunikatów zjazdowych, w tym 28 na
konferencjach międzynarodowych. Współtwórca 10 opatentowanych wynalazków.
Główne kierunki badań: poszukiwanie związków o działaniu antymutagennym i chemoprewencyjnym, badania mechanizmów działania nowych związków w zapobieganiu mutacjom,
w chemoprewencji wczesnej nowotworów i w uwrażliwianiu komórek nowotworowych na chemioterapię cytostatyczną, badanie związków pochodzenia naturalnego (izolowane z roślin)
i związków syntetycznych, ocena działania immunomodulującego nowych preparatów syntetycznych i naturalnych (pochodzenia roślinnego) w hodowlach ludzkich limfocytów i próbach granulocytów in vitro, badania patomechanizmu chorób neurodegeneracyjnych.
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Medal Wydziału Farmaceutycznego, medal „Ambasador Farmacji”, tytuł „Strażnik Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego” i wiele innych.

2005–2008 i 2008–2012

287

Halina Grajeta

Prof. dr hab.

Halina Grajeta
2012–2016, 2016–2020

Ukończyła studia na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej we Wrocławiu
w 1976 r. i w tym samym roku została zatrudniona jako asystent w Katedrze i Zakładzie Bromatologii AM, gdzie pracuje do obecnej chwili. W 1985 r. otrzymała stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych, a w 2002 r. stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych
z zakresu bromatologii. W 2008 r. uzyskała stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze
i Zakładzie Bromatologii i Dietetyki, gdzie od 2009 r. jest kierownikiem. W 1980 r. uzyskała specjalizację I stopnia z analizy farmaceutycznej.
W latach 2005–2012 (2 kadencje) prodziekan ds. studentów. W latach 2012–2016 i 2016–2020
dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Aktywnie uczestniczy w pracach licznych komisji wydziałowych, rektorskich
i senackich.
Prowadzi ćwiczenia oraz wykłady z przedmiotów: bromatologia, żywienie człowieka z elementami dietetyki, chemia żywności oraz higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności. Opracowała program nauczania i koordynuje przedmiot „Analiza i ocena jakości żywności”, prowadzi
wykłady dla studentów Studiów Podyplomowych Analityki Medycznej oraz szkolenia podyplomowe dla farmaceutów.
Członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, sekretarz Zarządu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, członek Komisji Analizy Bromatologicznej
Komitetu Chemii Analitycznej PAN i Komisji Analityki Żywności Komitetu Chemii Analitycznej
PAN, komitetu redakcyjnego czasopisma „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna” oraz zespołu
ekspertów powołanego przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej do nowelizacji programu specjalizacji z dziedziny bromatologii. Organizator Ogólnopolskich Sympozjów Bromatologicznych
oraz członek komitetów organizacyjnych i naukowych licznych konferencji. Członek i kierownik
zespołów realizujących zadania w ramach statutowych badań własnych uczelni i grantu KBN oraz
umowy z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu i Wrocławskimi Zakładami Zielarskimi „Herbapol”.
Autorka 221 publikacji, w tym 83 prac oryginalnych, 15 prac poglądowych, 2 rozdziałów
w monografiach w języku angielskim, 3 rozdziałów w monografiach w języku polskim, 87 streszczeń zjazdowych i 1 zgłoszenia patentowego. Autorka podręcznika z analizy żywności i żywienia
człowieka, 2 skryptów do ćwiczeń z bromatologii dla studentów Wydziału Farmaceutycznego
oraz 15 prac popularnonaukowych.
Główne kierunki badań: analiza żywności i żywienia człowieka, jakość zdrowotna i bezpieczeństwo żywności, wpływ wybranych składników pokarmowych na biodostępność podstawowych i ważnych dla zdrowia pierwiastków (Ca, Mg, Cr), ocena sposobu żywienia osób chorych
i zdrowych, oznaczania zawartości bioaktywnych składników w żywności, wpływ rodzaju diety
na działanie flawonoidów – związków o działaniu prozdrowotnym, rola żywienia w profilaktyce
różnych chorób.
Promotor 2 przewodów doktorskich i 48 prac magisterskich, recenzent pracy doktorskiej, wielu prac magisterskich, projektów badawczych i licznych prac publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Honorowa Akademia Medica Wratislaviensis, Złoty Medal za Długoletnią Służbę oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej, 15 indywidualnych i 9 zespołowych nagród Rektora za działalność naukową i dydaktyczną.
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Dziekani
Wydziału Nauk o Zdrowiu
(od 2008 r.)
Wydział Pielęgniarski
(1978–2000)
Wydział Pielęgniarski i Zdrowia Publicznego
(2000–2001)
Wydział Zdrowia Publicznego
(2001–2008)

Józef Małolepszy
Urodził się w 1933 r. Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył w 1957 r.
Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 1967 r., doktora habilitowanego w 1975 r., tytuł
profesora nadzwyczajnego w 1985 r., a profesora zwyczajnego w 1992 r.
W okresie 1957–1962 pracował w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we
Wrocławiu. W latach 1978–1981 dziekan ówczesnego Wydziału Pielęgniarskiego. W kadencji
1984–1987 prorektor ds. klinicznych. W latach 1981–2003 kierownik Katedry i Kliniki Chorób
Wewnętrznych i Alergologii Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (1988–1994), członek Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, członek honorowy American Society of Internal Medicine
i European Academy of Allergy and Clinical Immunology.
Autor ponad 370 publikacji naukowych, książek oraz 10 rozdziałów w monografiach.
Wypromował 25 doktorów, opiekun 11 doktorów habilitowanych, z których 7 uzyskało tytuł
naukowy profesora.
Główne kierunki badań: patofizjologia chorób alergicznych, a szczególnie astmy oskrzelowej
i badania nad ekspresją receptorów histaminowych na limfocytach, wpływ interferonu alfa na
wyzwalanie histaminy z bazofilów stymulowanych alergenem. Jako jeden z pierwszych w kraju
wprowadził do badań diagnostycznych i naukowych technikę płukania oskrzelowo-pęcherzykowego w astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, wykonał pionierskie badania nad znaczeniem zmian fenotypu i genotypu jako czynników ryzyka chorób alergicznych oraz prace z zakresu
immunoterapii w alergii na jad owadów błonkoskrzydłych.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal
Edukacji Narodowej.
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Jan Pellar
Urodził się w 1934 r. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu
ukończył w 1957 r. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1967 r., doktora habilitowanego
w 1976 r. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1988 r. Specjalista pediatrii i kardiologii. W latach
1961–2004 nieprzerwanie pracował jako nauczyciel akademicki – początkowo jako asystent, następnie adiunkt, docent i kierownik Kliniki Kardiologii Dziecięcej, a od 1989 r. kierownik I Katedry Pediatrii.
W latach 1978–1981 prodziekan, 1981–1984 i 1984–1987 dziekan Wydziału Pielęgniarskiego
Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Przez dwa lata przebywał na stypendiach rządu Finlandii i Francji w uniwersyteckich klinikach
dziecięcych w Helsinkach, Heidelbergu i Hanowerze. Poza działalnością naukową, związaną ściśle
z zagadnieniami kardiologii dziecięcej, pełnił funkcję specjalisty wojewódzkiego z zakresu pediatrii i medycyny szkolnej dla województwa wałbrzyskiego.
Członek Niemieckiego Towarzystwa Pediatrii Społecznej, Niemieckiego Towarzystwa Pediatrycznego, przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Inicjator
powołania Fundacji „Promyk Słońca”. W latach 1999–2001 członek zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Współzałożyciel Finland Alumni Association i Towarzystwa Naukowego
Societas Humboldtiana Polonorum.
Autor lub współautor 160 prac naukowych opublikowanych w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym z zakresu kardiologii dziecięcej i pogranicza kardiologiczno-hematologicznego, pediatrii ogólnej i społecznej (dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu, problemy dziecka niepełnosprawnego). Autor rozdziałów w wielu podręcznikach. Członek Komitetu Redakcyjnego
polskiego wydania „MSD Manual – Podręcznik diagnostyki i terapii”.
Promotor 13 przewodów doktorskich.
Główne kierunki badań: kardiologia dziecięca, hematologia dziecięca, pediatria społeczna.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, medal „Oskar Pediatrii”,
medal pamiątkowy im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego.
Zmarł w 2011 r.
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Andrzej Gładysz
Urodził się w 1940 r. W 1966 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej
we Wrocławiu. Stopień doktora uzyskał w 1973 r., doktora habilitowanego w 1980 r., stanowisko
profesora w 1992 r., a w 1998 r. tytuł profesora. Od 1982 r. do 2011 r. był kierownikiem Katedry
i Kliniki Chorób Zakaźnych (obecnie Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych). Specjalista chorób wewnętrznych i zakaźnych. Konsultant krajowy
z dziedziny chorób zakaźnych w latach 1993–2005. W latach 1987–1990 i 1990–1993 dziekan
Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Członek licznych towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Internistycznego, Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ), International Association for the Study of the Liver oraz International Society of Interferon Research. Przez 2 kadencje prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS
i przewodniczący Oddziału Wrocławskiego PTEiLChZ oraz sekretarz Sekcji Hepatologicznej tego
towarzystwa; członek Zarządu Głównego PTEiLChZ, Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia
i Opieki Społecznej, Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym.
Był redaktorem naukowym czasopisma medycznego „Problemy HIV i AIDS”.
Autor lub współautor wielu publikacji w formie monografii naukowych i poradników oraz licznych prac naukowych zamieszczonych w czasopismach „Lancet”, „AIDS”, „Antiviral Therapy”,
„Journal of Infectious Diseases”, „Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej”, „HIV/AIDS Review”, „Viral Immunology”, „Advances in Clinical and Experimental Medicine”, „Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis” i „Wiadomości Lekarskie”.
Główne kierunki badań: epidemiologia, klinika, diagnostyka i leczenie chorób zakaźnych, wirusowe zapalenie wątroby, parazytologia i choroby odzwierzęce, prace nad skutecznością leczenia
interferonem u zakażonych HBV i HCV, badanie farmakokinetyki metadonu u osób zakażonych
HIV uzależnionych od środków psychoaktywnych.
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Academia Medica Wratislaviensis, laureat Zespołowej Nagrody Naukowej im. Jędrzeja Śniadeckiego PAN, nagrody Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz licznych nagród Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
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Jacek Szechiński
Urodził się w 1939 r. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył w 1963 r. i otrzymał dyplom lekarza medycyny. Pracę doktorską obronił w 1973 r., stopień
doktora habilitowanego uzyskał w 1986 r. Od 1992 r. profesor nadzwyczajny Akademii Medycznej
we Wrocławiu, w 1994 r. otrzymał tytuł profesora, a w 1998 r. został profesorem zwyczajnym.
W 2009 r. objął stanowisko profesora zwyczajnego Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1970 r.
uzyskał I stopień, a w 1974 r. II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych. W 1993 r. uzyskał
II stopień specjalizacji z reumatologii. Od 1969 r. zatrudniony w Akademii Medycznej jako asystent, starszy asystent, adiunkt w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Zawodowych. W latach 1989–1992 detaszowany docent, ordynator Oddziału Wewnętrznego „A” Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu, następnie ordynator Oddziału Reumatologiczno-Wewnętrznego
Okręgowego Szpitala Kolejowego. W latach 1994–2008 kierownik Zakładu Reumatologii, a od
2007 r. Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej. W latach
1993–1996 dziekan Wydziału Pielęgniarskiego, a w okresie 1996–1999 prorektor ds. klinicznych.
Członek Rady Naukowej Krajowego Centrum Osteoporozy, Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Rady Naukowej Instytutu Reumatologicznego
w Warszawie. W latach 1995–1998 konsultant regionalny, w 1998–2008 konsultant krajowy
z dziedziny reumatologii.
Członek rady naukowej czasopism: „Służba Zdrowia”, „Przewodnik Lekarza”, „Medycyna Praktyczna” i „Reumatologia”. W 1982 r. został wybrany do American Society Experimental Biology
and Medicine.
Autor 212 publikacji wydanych zarówno w czasopismach polskich, jak i zagranicznych.
Promotor 19 zakończonych przewodów doktorskich; pod jego kierunkiem 16 osób uzyskało
I stopień, 12 – II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych, z reumatologii – 13.
Główne kierunki badań: diagnostyka i leczenie chorób wewnętrznych, rozpoznawanie i leczenie chorób reumatycznych.
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, wyróżnienie – statuetka Salix Aurea (Oscar Rheumatolgiae Poloniae) – za wybitne osiągnięcia z dziedziny reumatologii, nagrody rektora oraz za publikacje w czasopismach o najwyższym współczynniku wpływu.
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Zygmunt Grzebieniak
Urodził się w 1949 r. Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył w 1974 r.
i w tym samym roku rozpoczął pracę zawodową w ówczesnej Klinice Chirurgii Ogólnej II Instytutu Chirurgii (obecnie II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej), w której
przeszedł wszystkie stopnie kariery zawodowej i naukowej. W 1979 r. uzyskał stopień doktora,
w 1990 r. doktora habilitowanego, a w 1998 r. tytuł profesora. W 2002 r. na swojej macierzystej
Uczelni otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego.
W latach 2000–2015 kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej. W latach 1996–1999 dziekan Wydziału Pielęgniarskiego (obecnie Wydziału Nauk o Zdrowiu). W latach 1999–2005 prorektor ds. dydaktyki, a przez dwie kadencje w latach 2011–2016
prorektor ds. nauki.
W latach 1998–2007 członek zarządu European Association for Endoscopic Surgery, w okresie 1999–2003 przewodniczący Dolnośląskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich, a od
1999 r. członek Zarządu Głównego i członek honorowy tego towarzystwa oraz laureat Srebrnego
Medalu im. Rydygiera. Konsultant wojewódzki ds. chirurgii w województwie legnickim.
Członek kolegiów redakcyjnych czasopism: „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego”, „Proktologii” i „Advances in Clinical and Experimental Medicine”.
Autor 388 publikacji, w tym 245 prac oryginalnych, ogłoszonych w czasopismach polskich
i zagranicznych, oraz redaktor 2 podręczników dla studentów.
Promotor 16 doktoratów i ponad 40 prac magisterskich. Kierownik 10 ukończonych specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej, recenzent 54 doktoratów, 14 habilitacji i 18 postępowań do tytułu
naukowego.
Główne kierunki badań: chirurgia zapalenia otrzewnej, zakażenia chirurgiczne, chirurgia onkologiczna (zwłaszcza przewodu pokarmowego), chirurgia endoskopowa.
Odznaczenia: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka
„Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia”. Laureat indywidualnej nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej za rok 2012 oraz wielu innych nagród.
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Wiesław Prusek
Urodził się w 1935 r. w Przemyślu. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we
Wrocławiu ukończył w 1958 r. W 1967 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 1977 r.
stopień doktora habilitowanego. W 1989 r. otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego,
w 2000 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego, a w 2005 r. stanowisko profesora zwyczajnego.
Specjalizację I stopnia z pediatrii ukończył w 1960 r., a II stopnia w 1977 r. Od 1963 r. oddelegowany do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Babińskiego we Wrocławiu, gdzie pełnił
funkcję ordynatora oddziału pediatrycznego.
Od 1978 r. był związany z Wydziałem Pielęgniarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu,
w latach 1999–2002 i 2002–2004 dziekan tego Wydziału. W 2006 r. przeszedł na emeryturę.
Autor lub współautor 193 prac naukowych. Uczestniczył w tłumaczeniu z języka angielskiego
2 podręczników medycznych, a jednego był współredaktorem „MSD Manual. Podręcznik diagnostyki i terapii”.
Promotor 23 przewodów doktorskich oraz 197 prac magisterskich; wyspecjalizował z pediatrii
na I i II stopień 194 lekarzy.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Zmarł w 2009 r.
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Bernard Panaszek
Urodził się w 1948 r. Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył w 1973 r.
Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1980 r., doktora habilitowanego w 1997 r., a tytuł
profesora w 2009 r. W latach 2003–2018 r. kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych
i Alergologii. Od 2002 r. prodziekan, a w latach 2004–2012 r. dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.
W tym czasie nastąpił spektakularny rozwój Wydziału Nauk o Zdrowiu, który uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych i doktora nauk o zdrowiu, które umożliwiły,
nienotowany w historii awans naukowy pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów i absolwentów
zdrowia publicznego. Uzyskanie tych uprawnień miało też inny, historyczny wymiar, ponieważ
było niezbędnym warunkiem do zmiany nazwy Uczelni na Uniwersytet Medyczny.
W latach 2006–2012 r. przewodniczący Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa
Alergologicznego, a od 2005 r. konsultant z zakresu alergologii dla województwa dolnośląskiego.
W latach 1982–1983 odbył staż naukowy w University of Colorado Health Sciences Center
(USA), gdzie pracował nad testem cytotoksycznym w alergii pokarmowej.
Autor lub współautor 379 publikacji naukowych, kilkudziesięciu rozdziałów w podręcznikach
alergologicznych i dermatologicznych oraz redaktor 5 monografii.
Wypromował 11 doktorów i 1 doktora habilitowanego. Aktywny kontynuator wrocławskiej
szkoły alergologicznej.
Główne kierunki badań: patogeneza i klinika astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej
choroby płuc, patogeneza, diagnostyka i terapia pokrzywki i obrzęku naczyniowego oraz opracowania naukowe unikatowych problemów kazuistycznych.
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski.
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Jerzy Heimrath
Urodził się w 1958 r. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu
ukończył w 1983 r. W 1987 r. otrzymał I stopień specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii,
a w 1990 r. II stopień. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1993 r., a doktora habilitowanego w 2003 r. W latach 2005–2015 kierownik Katedry Ginekologii i Położnictwa na Wydziale
Nauk o Zdrowiu, w latach 2012–2013 dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.
Członek Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu.
Współautor 104 prac i licznych doniesień zjazdowych.
Promotor 6 doktoratów.
Główne kierunki badań: położnictwo i ginekologia, opieka okołoporodowa i prowadzenie
ciąży aż do momentu porodu.
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Po ukończeniu studiów na Wydziale Pielęgniarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu pracowała jako asystent w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Pielęgniarskiego AM we
Wrocławiu, a następnie w Zakładzie Chorób Układu Nerwowego Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu AM we Wrocławiu.
W 2006 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych, następnie stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu, a w 2018 r. tytuł profesora. Ukończyła Podyplomowe Studia Metodologii
Badań Naukowych oraz 2 specjalizacje – z pielęgniarstwa neurologicznego oraz z pielęgniarstwa
zachowawczego. Ukończyła 8 kursów dokształcających oraz 2 specjalistyczne: „Leczenie ran dla
pielęgniarek” i „Ordynowanie leków i wypisywanie recept”.
Przebywała na stażach krajowych i zagranicznych m.in. Université Sorbonne Paris Cité, Unité
de Formation et de Recherche Santé, Médecine et Biologie Humaine w Bobigny (Francja) oraz
w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie. Uczestnik ponad 100 konferencji międzynarodowych (Niemcy, Szwajcaria, Francja) i krajowych, licznych szkoleń oraz warsztatów.
Organizator wielu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.
Kierownik studiów podyplomowych działających na Wydziale Nauk o Zdrowiu: logopedii klinicznej i neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną. Kierownik Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego i Zakładu Chorób Układu Nerwowego Wydziału Nauk o Zdrowiu UM we
Wrocławiu. W latach 2009–2013 prodziekan ds. studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu. Od 2013 r.
dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu. Przeprowadziła 36 audytów wewnętrznych na Uniwersytecie
Medycznym we Wrocławiu.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne (wykłady, seminaria, ćwiczenia kliniczne i zajęcia praktyczne)
dla studentów wszystkich kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych neurologopedii klinicznej i logopedii klinicznej. Jest koordynatorem wielu przedmiotów: neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, neurologia dziecięca, pielęgniarstwo specjalistyczne – neurologia. Prowadzi wykłady dla pielęgniarek i położnych w ramach kształcenia
podyplomowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu – Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego we Wrocławiu.
Od 2001 r. wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Oddziału Dolnośląskiego i przewodnicząca sekcji naukowej PTP, członek Rady Naukowej PTP w kadencjach 2005–
–2009 oraz 2009–2013. Jedna z założycielek, a obecnie członek Zarządu Polskiego Towarzystwa
Pielęgniarek Neurologicznych. Członek wielu polskich i zagranicznych towarzystw i stowarzyszeń. Wiceprezydent Sekcji Prewencji i Ryzyka Zawodowego w Ochronie Zdrowia Międzynarodowego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Socjalnego (ISSA) z siedzibą w Niemczech. Członek
wielu komisji uczelnianych, m.in. rektorskich, wyborczych i senackich.
Członek komitetów redakcyjnych i rad naukowych czasopism: „Współczesne Pielęgniarstwo
i Ochrona Zdrowia”, „Problemy Pielęgniarstwa”, „Pielęgniarstwo Polskie”, „Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne” i „Pielęgniarstwo Specjalistyczne”.
Autorka lub współautorka 295 prac na sumę punktów MNiSW: 2133 i impact factor: 78,174
(50 prac), w tym jako pierwszy autor w 123 pracach, autorka 3 książek, redaktor naczelny 2 monografii w języku angielskim i 5 monografii w języku polskim.
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Promotor 72 prac licencjackich (recenzent 47) i 114 magisterskich (recenzent 72). Promotor
90 prac dyplomowych studiów podyplomowych na kierunku neurologopedia kliniczna (recenzent
259) oraz promotor 16 prac dyplomowych studiów podyplomowych na kierunku logopedia kliniczna (recenzent 65). Promotor 11 prac doktorskich.
Główne kierunki badań: zdrowie w połączeniu z doświadczeniami naukowo-badawczymi, promocja zdrowia, profilaktyka pierwotna i wtórna oraz aktywne działanie w celu poprawy świadomości zdrowotnej populacji. Jej działalność naukowa i dorobek naukowy wchodzi w zakres
dziedziny nauk o zdrowiu. Część dorobku wpisuje się w proces poznawczy zmierzający do rozwiązywania podstawowych problemów z zakresu zdrowia publicznego, w tym w szczególności
roli i miejsca systemu opieki zdrowotnej, jakości w ochronie zdrowia, satysfakcji pacjentów z systemu zdrowia oraz jakości życia w wybranych stanach chorobowych. W tematyce jej działalności
naukowej można wyróżnić kierunki badań, które wiążą się z kliniczną pracą zawodową, dotyczącą ochrony zdrowia, zawodowe doświadczenia pielęgniarki, której podmiotem i celem działań
jest ochrona najważniejszej wartości człowieka, tj. monitorowanie i oceny stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożenia zdrowia oraz jakość życia związana ze zdrowiem społeczeństwa, edukacja
zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych, jakość życia oraz problemy dnia codziennego pacjentów ze schorzeniami
neurologicznymi i neurochirurgicznymi, organizacja nauczania, badań naukowych i zarządzania
w ochronie zdrowia oraz prewencją zdrowotną, codzienne problemy, czynniki ryzyka i jakość
życia pacjentów z chorobami układu krążenia, układu oddechowego oraz cukrzycą, profilaktyka pierwotna i wtórna chorób cywilizacyjnych, etiopatogeneza oraz terapia ran przewlekłych,
a przede wszystkim ich profilaktyka w grupie pacjentów obłożnie chorych i w wieku senioralnym,
oddziaływanie dioksyn na organizm człowieka, a w szczególności na funkcję i strukturę ośrodkowego układu nerwowego, problemy neurologopedyczne pacjentów w różnych grupach wiekowych
z zburzeniami mowy, promocja, zachowanie i przywracanie zdrowia w ramach właściwych profesji medycznych, takich jak: pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, fizjoterapia i dietetyka oraz innych
pokrewnych dziedzinach nauk o zdrowiu.
Realizator wielu projektów badawczych i grantów, w 2015 r. ekspert Ministerstwa Zdrowia
w sprawie problemów zdrowotnych będących przyczyną dezaktywacji zawodowej.
Odznaczenia: Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Rozwoju Pielęgniarstwa”, Brązowy Krzyż
Zasługi oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. Wielokrotnie nagradzana przez JM Rektora nagrodami za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej (9 nagród, w tym 6 indywidualnych I stopnia
i 3 zespołowe) i dydaktyczno-organizacyjnej (13 nagród, w tym 7 indywidualnych i 6 zespołowych).
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