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Z życia naukowego

Jubileusz 80−lecia prof. Zbigniewa Pawłowskiego i ogólnopolska Konferencja Naukowo−Szkoleniowa pt. Aktualne kierunki w rozpoznawaniu i leczeniu chorób tropikalnych i pasożytniczych
Jubilee of 80 anniversary of. prof. Zbigniew Pawłowski and
the conference: Current trends in diagosis and treatment of
tropical and parasitic diseases
ABSTRACT. The conference was devoted to two events: 45 anniversary of the activity of the Department and Clinic
of Tropical and Parasitic Diseases of the Karol Marcinkowski Medical University in Poznań, and 80 birthday of prof.
dr hab. Zbigniew Pawłowski, who during many years was the chief of this institution. At the first part of the celebration many prominent persons — municipal, academic and parasitological institution authorities — rended homage to
the Eminent Celebrator. At the second — scientific part of the meeting — the participants can hear several interesting
lectures dealing with the problem of tropical and parasitic diseases.

Poznańska Konferencja w dniu 2 października
2006 r. została zorganizowana z okazji 45−lecia Katedry i Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego, nieodłącznie związanej z osobą dostojnego
Jubilata, Profesora Zbigniewa S. Pawłowskiego,
który obchodził 80−lecie urodzin. Aktywna kilkudziesięcioletnia działalność naukowo−dydaktyczna
i organizacyjna Profesora — wieloletniego kierownika Kliniki — jest dużym wkładem w dzieło budowania i rozwoju tej unikalnej w skali krajowej placówki parazytologicznej. Geneza, jej struktura organizacyjna, koncepcje teoretyczne i kierunki badań,
osiągnięcia naukowe oraz edukacyjne omówione są
szczegółowo m.in. w Dziejach Parazytologii Polskiej (w latach 1945−2000). Tamże, w Słowie wstępnym, profesor Pawłowski napisał: Instytucje powstają i giną. Ludzie przychodzą i odchodzą.
Mówione słowa ulatują, ale pisane zostają — verba
volant, scripta manent.
Słowa napisane przez Profesora zawarte są
w 627 pracach. Sam spis publikacji, w opracowaniu
edytorskim obejmuje aż 58 stron. W dorobku Profesora znajduje się bowiem 81 prac oryginalnych, 13
analiz i opracowań podsumowujących badania, 122
prace poglądowe i referaty, 134 doniesienia zjazdo-

we, 33 dokumenty WHO, 27 monografii i opracowań edytorskich, 109 rozdziałów w podręcznikach
i skryptach, 97 innych publikacji i 11 prac nieopublikowanych. Charakterystyka tych badań i sylwetka naukowa prof. Pawłowskiego były też prezentowane w Wiadomościach Parazytologicznych w okolicznościowych artykułach poświęconych wcześniejszym Jubileuszom 70 i 75−lecia urodzin.
Każda rocznica, zwłaszcza okrągła, jest ważna,
odsyła nas bowiem do historii, spojrzenia wstecz,
aby lepiej budować przyszłość. Najważniejsze wydarzenia związane z Kliniką zostały przywołane na
pamięć w pięknym, ilustrowanym archiwalnymi
zdjęciami, wykładzie prof. dra hab. Romana Meissnera (z Katedry Historii Nauk Medycznych, AM
w Poznaniu), który szeroko omówił wkład prof.
Zbigniewa Pawłowskiego w powstanie i rozwój tej
szeroko znanej w Polsce i w świecie placówki naukowej, dydaktycznej i leczniczej.
Sesja jubileuszowa była więc okazją do złożenia
gratulacji oraz podziękowania prof. Z. Pawłowskiemu za wszelkie dobro, które stało się naszym udziałem dzięki Jego obecności i ofiarnej działalności.
Kwiaty i życzenia dalszej pracy naukowej dla dobra
polskiej parazytologii lekarskiej złożyli osobiście:
prof. dr hab. Andrzej Obrębowski — prorektor Aka-
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demii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, dr med. Andrzej Wojtyła — Główny Inspektor Sanitarny przy Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej, Tomasz Kayser — zastępca Prezydenta Miasta Poznania, doc. dr hab. Bożena Moskwa —
prezes Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego,
prof. dr hab. Hanna Mizgajska−Wiktor, wiceprezes
PTP, a zarazem dziekan w Akademii Wychowania
Fizycznego w Poznaniu, prof. dr hab. Władysław Cabaj, prof. Andrzej Malczewski — obecny i były dyrektor Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, prof.
dr hab. Katarzyna Niewiadomska — przewodnicząca
Komitetu Parazytologii PAN, ks. dr Jan Wnęk
w imieniu Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie
i Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, oraz ks. dr Ambroży Andrzejak, mgr Mateusz Cofta i dr h.c. Wanda
Błeńska z Fundacji Redemptoris Misio; prof. dr hab.
Elżbieta Lonc (Zakład Parazytologii Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego)
w imieniu Oddziału Wrocławskiego PTP, dr hab. Maria Doligalska w imieniu Zakładu Parazytologii Instytutu Zoologii Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr
hab. Krystyna Boczoń i pracownicy Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej AM w Poznaniu oraz, last but not least, prof. dr hab. Jerzy Stefaniak — obecny kierownik Katedry i Kliniki Chorób
Tropikalnych i Pasożytniczych AM w Poznaniu
w imieniu własnym oraz pracowników, uczniów Profesora, a zarazem organizatorów Konferencji. Składanym życzeniom towarzyszyły wspomnienia z kontaktów osobistych z profesorem Pawłowskim oraz słowa
uznania i podziękowania za Jego inicjatywy służące
rozwojowi parazytologii lekarskiej w kraju i za granicami Polski, a także za cenną pomoc w szkoleniu polskich parazytologów dla misji.
Szczególnie miłym akcentem sesji były wystąpienia zagranicznych gości w osobach prof. Marii
Pia Viola Magni (z Uniwersytetu w Perugii, Włochy), która za współpracę z Jubilatem i z Akademią
Medyczną w Poznaniu została wyróżniona przez
Rektora AM medalem Karola Marcinkowskiego,
oraz prof. Johannesa Eckerta z Zurychu, który przywiózł ze sobą dyplom nadania prof. Zbigniewowi
Pawłowskiemu honorowego członkostwa w szwajcarskim towarzystwie The Swiss Society of Tropical
Medicine and Parasitology.
Długoletnia naukowa praca parazytologiczna i lekarska, formacyjna i wychowawcza prof. Pawłowskiego, została uwypuklona i doceniona w licznych
listach gratulacyjnych. Na ręce organizatorów Konferencji, prof. J. Stefaniaka i Jubilata serdecznie życzenia dalszej pomyślności przesłali z Polski: ks. ar-
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cybiskup metropolita poznański Stanisław Gądecki
i ks. Bronisław Poćwiardowski, SVD w Laskowicach, prof. em. Wanda Kocięcka (AM w Poznaniu),
prof. em. Zdzisław Dziubek (AM w Warszawie),
prof. dr hab. Jerzy Rokicki (UG) i prof. dr hab. Bogumiła Milewska−Bobula (Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie). Autorami zagranicznych laudacji
byli prof. Zbigniew Bańkowski (Genewa), prof.
i Mrs Berquist (Brastad, Szwecja), prof. Kinga Chałubiński (Wiedeń), prof. James Chubb (Liverpool),
dr Andrew Davis, (Somerset, UK), prof. Hans Diesfeld (Heidelberg), prof. Peter Kern (Ulm), prof. James Steele (Houston, Texas), ojciec Sigmund Laschenski (Bangkok), dr David Muir (Nyon, Szwajcaria), dr Peter Schantz i dr Myron Schultz (Atlanta,
USA), dr Edgar Widmer (Thalwill, Szwajcaria) oraz
współpracownice Mrs Grażyna Pozniak−Bishop (St.
Albans, UK) i Mrs Patricia Scarrott (WHO Geneva).
W drugiej — naukowej części Konferencji —
wygłoszono kilka referatów. Niektóre z nich, zamieszczone w tym okolicznościowym zeszycie
Wiadomości Parazytologicznych, są wyrazem uznania dla Jubilata i Jego działalności na rzecz poznańskiej Katedry i Kliniki Chorób Tropikalnych AM,
a także dla Jego optymistycznej życiowej postawy.
Profesor, dziękując wszystkim zebranym za miłe
słowa pod adresem Kliniki i Jego osoby, wspomniał
swoich nauczycieli i dobrodziejów, m.in. profesorów Rudolfa Weigla, Czesława Gerwela, Jana Rogulskiego (rektora AM w Poznaniu), Eugeniusza
Grabdę oraz wielu współpracowników z zagranicy,
głównie prof. Briana Maegraitha z Liverpoolu
i prof. Leonarda Bruce−Chwatta z Londynu.
Jubilat na zakończenie Konferencji, z właściwym sobie poczuciem humoru, przyznał rację prof.
Al. Buckowi, epidemiologowi z John Hopkins
School of Public Heath w Baltimore, że starzenie się
nie jest dla mamisynków „growing older is not for
sissies”; aktywne starzenie się wśród przyjaciół daje jednak oparcie, a nawet wiele satysfakcji. Dowodem jest liczne grono znajomych, kolegów ze szkoły i ze studiów oraz przyjaciół ponad 200 gości rodziny prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Jego żony, dr
Janiny Grzankowskiej−Pawłowskiej oraz dzieci dr
Magdaleny Pawłowskiej i prof. Jana Pawłowskiego,
zebranych w upalny dzień 29 lipca 2006 roku, dzień
80−tych urodzin Profesora, spędzony na terenie
Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach oraz w Ośrodku OO. Dominikanów im.
Jana Pawła II na Lednicy, dzień, który pozostanie na
długo w pamięci.
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