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Powstanie i rozwój Naszej Uczelni oraz studenckiego ruchu naukowego są ze sobą nierozerwalnie 

związane. Nasza Uczelnia została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz. U. 1948, nr 21, 

poz.146) jako Akademia Lekarska w Bytomiu. Była to wówczas ósma wyższa szkoła medyczna w Polsce. 

Siedzibą Uczelni były nieruchomości Spółki Brackiej w Rokitnicy, ówczesnej dzielnicy Bytomia. 

Dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 czerwca 1948 r. powołano pierwsze władze akademii. 

Rektorem został mianowany prof. zw. dr hab. med. Brunon Nowakowski. Prorektorem prof. zw. dr hab. 

med. Franciszek Groer. Dziekanem Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologicznego prof. zw. dr 

hab. med. Tadeusz Pawlikowski a prodziekanem prof. nadzw. dr hab. med. Mieczysław Jankowski. 



Wkrótce jednak, bo już w październiku 1949 r., na mocy rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. 1949, 

nr 58, poz. 452) nastąpiła zmiana nazwy naszej Uczelni na Śląska Akademia Medyczna im. Ludwika 

Waryńskiego. Już 14 marca 1949 r. powstało w niej Koło Naukowe Medyków, które rozpoczęło 

działalność w ramach Federacji Polskich Organizacji Studenckich – zrzeszenia różnych organizacji 

studenckich, politycznych, samopomocowych (Bratnia Pomoc) i Koła Naukowego Medyków. Funkcję 

przewodniczącego pełnił student Jan Marek, wiceprzewodniczącego i sekretarza Jan Szczygłowski a 

skarbnikiem była Zofia Rydzewska. 

Pierwszym kuratorem Koła Naukowego Medyków był prof. zw. dr hab. med. Tadeusz Pawlikowski, 

który jednocześnie był dziekanem Wydziału Lekarskiego, a także kierownikiem Katedry i Zakładu 

Histologii i Embriologii Ogólnej. W 1950 r. na I Kongresie Studentów Polskich powstało Zrzeszenie 

Studentów Polskich, które przejęło działalność federacji. Pod patronatem Komisji Nauki ZSP ruch 

naukowy w Śląskiej Akademii Medycznej został zreformowany i powstało Studenckie Koło Naukowe, 

którego pierwsze zebranie odbyło się w Zabrzu Rokitnicy 20 lutego 1951 r. Przewodniczącym 

pierwszego zarządu SKN został Zbigniew Cygan – student, który równocześnie pełnił funkcję asystenta 

w Katedrze Chemii Fizjologicznej. Funkcję kuratora SKN objął ponownie prof. zw. dr hab. med. Tadeusz 

Pawlikowski. W momencie powstania koło liczyło 32 członków, którzy pracowali w pięciu sekcjach: 

anatomii prawidłowej, histologii i embriologii, fizjologii, chemii fizjologicznej i mikrobiologii.  

W dniu 3 września 1952 r. zwołano drugie zebranie sprawozdawczo-wyborcze Studenckiego Koła 

Naukowego i wybrano nowy zarząd, którego przewodniczącym został lek. Jerzy Grabecki. Funkcję 

kuratora objął doc. dr n. przyr. Stanisław Jóźkiewicz, późniejszy prof. dr n. przyr., kierownik Katedry i 

Zakładu Chemii Fizjologicznej, wspaniały wykładowca, a równocześnie niezwykle przystojny 

mężczyzna. Największa sala wykładowa Zakładu Chemii Fizjologicznej zawsze była pełna, a pierwsze 

rzędy były okupowane przez studentki.  

Z inicjatywy docenta Jóźkiewicza rozpoczęto wydawanie „Biuletynu Informacyjnego SKN Śląskiej 

Akademii Medycznej”. W periodyku tym zamieszczano wyniki prac studenckich oraz informacje 

dotyczące piśmiennictwa fachowego. Redakcją zajmował się Komitet pod przewodnictwem studenta, 

a potem lekarza Kazimierza Zajusza. Pierwszy numer Biuletynu ukazał się 1 marca 1953 r., a do końca 

roku zostały wydane jeszcze trzy numery.  

Działalność SKN w tym okresie uległa dalszej intensyfikacji, czego dowodem było powstanie nowych 

sekcji: fizyki, farmakologii, chemii ogólnej, anatomii patologicznej i pediatrii. Liczba członków wzrosła 

w tym czasie do 218. W kwietniu 1953 r. w Poznaniu odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Studenckich 

Kół Naukowych, na której studentów Śląskiej Akademii Medycznej reprezentowali Zdzisław Kleinrok 



(sekcja farmakologii), późniejszy rektor Akademii Medycznej w Lublinie, oraz Włodzimierz Waroński 

(sekcja chemii fizjologicznej), późniejszy prof. dr hab.  med. naszej Uczelni. 

W dniu 10 maja 1954 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze SKN, na którym wybrano nowy 

zarząd Koła, a przewodniczącym został lek. Marek Pawlikowski. Nowy zarząd był głównym 

organizatorem I Otwartej Sesji SKN, która odbyła się w dniach 11 i 12 grudnia 1954 r. w Zabrzu-

Rokitnicy. Na sesji tej wygłoszono 22 prace, które powstały głównie w zakładach teorii medycyny, ale 

3 prace pochodziły z jedynej wówczas w Śląskiej Akademii Medycznej Katedry i Kliniki Pediatrii, która 

mieściła się w Zabrzu przy ulicy 3. Maja 63 (w pawilonach), a której kierownikiem był prof. dr hab. med. 

Artur Chwalibogowski, przedwojenny profesor Uniwersytetu im. Jana Kazimierza  we Lwowie. 

Wśród wygłaszających referaty naukowe studentów i absolwentów naszej Uczelni zwracają uwagę 

przyszli profesorowie Śląskiej Akademii Medycznej, tacy jak: Mieczysław Krause., Jeremi Czaplicki, 

Stanisław Kuśmierski, Jan Grzesik, Jerzy Pogorzelski, Jan Jonek- czy też Marek Pawlikowski – późniejsza 

światowa sława w dziedzinie endokrynologii i rektor Akademii Medycznej w Łodzi. 

W dniu 10 grudnia 1955 r. w sali wykładowej anatomii odbyły się obrady  II Otwartej Sesji Koła 

Naukowego Studentów Śląskiej Akademii Medycznej, które trwały tylko jeden dzień, gdyż na sesję 

zgłoszono mniej prac niż rok wcześniej – tylko 16. Pojawiło się jednak 5 prac z sekcji Koła Naukowego 

Studentów przy I Katedrze i Klinice Chirurgii w Zabrzu. Sesja ta zakończyła się wyborami władz 

Studenckiego Koła Naukowego. Nowym przewodniczącym SKN został student V roku Jerzy Pogorzelski. 

W następnych latach aż do roku 1960 otwarte sesje SKN nie były organizowane. 

Od 1957 r. nowym kuratorem Studenckiego Koła Naukowego został prof. dr hab. n. med. Stanisław 

Kohmann kierownik Katedry Anatomii Prawidłowej w Zabrzu. W dniach 9 i 10 grudnia 1960 roku odbyła 

się trzecia Otwarta Sesja Naukowa SKN. Podczas tej konferencji najliczniej były reprezentowane prace 

z Zakładu Mikrobiologii. Kilka miesięcy wcześniej, 26 maja 1960 r., studenci uchwalili Statut 

Studenckiego Koła Naukowego. Kolejna IV Otwarta Sesja Naukowa SKN miała miejsce w dniach 19 i 20 

stycznia 1962 r. Zgłoszono do niej wiele prac klinicznych, co było efektem szybkiego rozwoju sekcji SKN 

przy klinikach a także przy Zakładach Stomatologii. 

W dniach 8 i 9 marca 1963 roku w Zabrzu-Rokitnicy odbyła się V Otwarta Sesja Naukowa, podczas 

której zaprezentowano 23 prace naukowe, a w dniach 6 i 7 grudnia 1965  roku, kolejna określana jako 

VI Uczelniana Sesja Naukowa Studenckiego Koła Naukowego. Przedstawiono na niej także 23 prace 

naukowe w 3 sesjach. W 1967 r. odbyła się siódma sesja Koła Naukowego Śląskiej Akademii Medycznej, 

z której jednak nie zachowały się żadne materiały naukowe. Wiadomo, jedynie, że wybrano nowego 

przewodniczącego SKN, którym został student, a od 1968 r. lekarz Władysław Kalaciński. Był on 

głównym organizatorem następnej VIII Sesji, która po raz pierwszy zawitała do centrum Zabrza, a jej 



obrady toczyły się w dniach 6 i 7 maja 1968 r. w sali wykładowej Szpitala Klinicznego nr 2 przy ul. Marii 

Skłodowskiej-Curie. Po raz pierwszy został wygłoszony wykład inauguracyjny, nie wiadomo jednak, jaki 

był jego temat, ani kto go wygłosił. Obrady toczyły się w pięciu sesjach i łącznie zaprezentowano 28 

prac. Wśród nich były 4 prace z katedr stomatologicznych, po raz pierwszy prezentowana była także 

praca z sekcji języka francuskiego przy Studium Języków Obcych oraz praca z koła przy Instytucie 

Onkologii. Ponadto pierwszy raz na sesji SKN swoje prace prezentowali studenci z obozów naukowo-

badawczych w Brzeziu nad Odrą i Ustroniu-Jaszowcu. Ósma sesja STN została bardzo dobrze 

przygotowana organizacyjnie. Wiele prac reprezentowało wysoki poziom naukowy, coraz lepiej była 

przygotowana dokumentacja prezentowanych prac i pojawiła się nowa technika audiowizualna 

pozwalająca na prezentację dwóch filmów. Jeden z nich – o zakażeniach wewnątrz szpitalnych – 

powstał dzięki staraniom dwóch sekcji SKN: przy Katedrze Mikrobiologii i przy Klinice Chirurgii w 

Zabrzu, natomiast drugi, który powstał na Obozie Naukowo-Badawczym w Ustroniu-Jaszowcu, 

opowiadał o pracy studentów badających dzieci szkolne powiatu cieszyńskiego oraz o codziennym 

życiu studentów na tym obozie. 

W 1967 r. nowym kuratorem Studenckiego Koła Naukowego został prof. dr med. wet. Jerzy Szaflarski, 

kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii w Zabrzu. 

W 1968 r. odbyła się kolejna IX Sesja Studenckiego Koła Naukowego zorganizowana przez nowego 

przewodniczącego studenta, a od 1969 r. lekarza SKN Onufrego Torbusa. Nie zachowały się jednak 

żadne materiały z tej sesji. Wiadomo, jedynie, że po raz pierwszy uczestniczyli w niej i prezentowali 

swoje prace studenci zagraniczni z Instytutu Medycznego w Kalininie w ówczesnym ZSRR. 

W dniach 22 i 23 kwietnia 1970 r. w sali wykładowej Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu 

została zorganizowana pod kierownictwem przewodniczącego SKN lek. Onufrego Torbusa X 

Jubileuszowa Uczelniana Konferencja Naukowa SKN Śląskiej Akademii Medycznej. Wykład 

inauguracyjny pt. „Studenckie Koło Naukowe Śląskiej Akademii Medycznej w XX roku działalności” 

wygłosił prof. dr hab. n. med. Stanisław Kohmann  Była to największa  z dotychczasowych konferencji. 

Wygłoszono 58 prac, obrady toczyły się w sześciu sesjach, a referaty zostały pogrupowane tematycznie. 

Szczegółowe informacje dotyczące studenckich konferencji naukowych, ich przebiegu, tematów 

prawie wszystkich nagrodzonych prac, oraz ich autorów, opiekunów jednostek, w których powstały, 

można znaleźć w obszernej monografii pt. „Studencki ruch naukowy w Śląskim Uniwersytecie 

Medycznym w latach 1948 – 2012 ”, wydanej w roku 2014 przez naszą Uczelnię. W publikacji 

wykorzystano oryginalne materiały, pochodzące z prywatnych zbiorów czterech kolejnych kuratorów 

Studenckiego  Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego – profesorów: Jerzego 

Szaflarskiego, Ryszarda Brusa, Antoniego Dyducha i Katarzyny Mizi-Stec. 



Działalność naukowa studentów naszej Uczelni nie ograniczyła się tylko do Konferencji naukowych 

organizowanych na terenie Śląska. Nasi studenci brali aktywny udział i zdobywali nagrody na 

konferencjach organizowanych przez inne uczelnie, np. na Konferencji Kół Naukowych w Lublinie 

nagrodę otrzymał student Janusz Grzegorczyk z Koła przy Katedrze i Zakładzie Chemii Fizjologicznej w 

Zabrzu-Rokitnicy. Z kolei w 1967 roku nasi studenci zorganizowali Ogólnopolską Konferencję Naukową, 

w ramach której odbyło się  Sympozjum Medycyny Pracy. Studenci naszej Uczelni brali także udział w 

konkursach wiedzy anatomicznej „Scapula Aurea” oraz fizjologicznej – „Synapsa”, z bardzo dobrymi 

efektami. 

W latach siedemdziesiątych studenci kół naukowych, rozpoczęli wyjazdy na konferencje naukowe do 

krajów socjalistycznych (Budapeszt, Debreczyn, Ołomuniec, Praga, Witebsk), a po uzyskaniu przez 

Polskę pełnej niepodległości, od roku 1990, do Europy i na cały świat. Duże osiągnięcia naukowe 

studentów naszej Uczelni były możliwe dlatego, że w działalność naukową angażowali się najzdolniejsi 

i najbardziej prężni organizacyjnie studenci, którzy później w efekcie swej ciężkiej pracy uzyskiwali 

kolejne stopnie i tytuły naukowe, zwyciężali w naukowych konkursach krajowych i międzynarodowych. 

Ich osiągnięcia nie byłyby jednak możliwe bez pomocy wielu asystentów, adiunktów, docentów i 

profesorów. To ci doświadczeni pracownicy naukowi, ukierunkowali działalność badawczą młodych 

adeptów medycyny, nadzorowali wykonywane badania, pomagali pokonać trudności. Osiągnięcia 

podopiecznych uszczęśliwiały ich, a porażki napełniały smutkiem. Poświęcali studentom swój bezcenny 

czas, nie licząc na żadną zapłatę ani nagrody. 

Prof. dr hab. n. med. Antoni Dyduch 

 

 

 

	


