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 Prof. zw. dr hab. n. med. dr h.c. 
Zbigniew S. Pawłowski był prawdzi-
wym „Człowiekiem Renesansu” – 
wszechstronnie uzdolnionym, wiele 
potrafiącym, któremu nieobca była 
wiedza z wielu różnych, czasem od-
ległych sobie dziedzin. W dodatku, 
pomimo już sędziwego wieku – bar-
dzo sprawnie posługiwał się kom-
puterem, bez problemów korzystał 
z Internetu – czyli był na wskroś 
nowoczesny. Teraz, na wieść o Jego 

śmierci, mamy poczucie wielkiej 
straty, które jest obecne nie tylko 
w  redakcji Medicus Mundi Polonia, 
w Fundacji Pomocy Humanitarnej 
Redemptoris Missio, ale i w wielu in-
nych środowiskach.
 Poczytuję sobie za wielkie wy-
różnienie, że Profesor zaliczał mnie 
do grona swoich przyjaciół i często 
zapraszał do swojego domu na kawę 
i  długie rozmowy. Profesor często 
sam nazywał siebie półżartobliwie 
„gadułą”, ale mówił niezmiernie cie-
kawie i kształcąco – dlatego nieza-
pomniane są te długie i nastrojowe 
rozmowy – gawędy, wielokrotnie 

przeciągając się do zmierzchu dnia 
nad wystygłą już kawą. W czasie jed-
nej nagle powiedział jakby niedbale, 
ale znamiennie wieloznacznie a ra-
czej jednoznacznie, biorąc pod uwa-
gę czasy w których żyliśmy: „Żyję już 
bardzo długo i bardzo wiele faktów 
pamiętam, nie dla wszystkich wy-
godnych”. 
 Mnóstwo historii ze swego życia 
opowiedział w swojej bogato ilustro-
wanej ponad 400 zdjęciami książ-
ce pt. „Moje dziewięćdziesiąt lat na 
kilkuset stronach” (Wydawnictwo 
Kontekst, Poznań 2016, wydanie 
pierwsze, ISBN 978-83-65275-08-0).  
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 ✶ Z. Pawłowski, Prof. dr phil. Stanisław 
Pawłowski, 1882-1940. Wydawnictwo Kontekst, 
Poznań 2005.

Ale  nie wszystko w tamtej książce 
zawarł, więc niezmiernie ciekawe 
były dla mnie jakieś kontynuacje 
Jego opowieści, tym bardziej, że życie 
toczyło się stale dynamicznie a  raz 
uruchamiana pamięć dostarczała 
nowych szczegółów – a pamięć lu-
dzi i  zdarzeń miał zadziwiająco do-
skonałą i bardzo rozległe kontakty 
z nieprzebraną liczbą osób z różnych 
środowisk. 
 Profesor ciepło wspominał swoje-
go ojca, którym był prof. zw. dr hab. 

Stanisław Pawłowski (1882-1940) – 
Rektor Uniwersytetu Poznańskiego 
w latach 1932-1933.✶
 W Fundacji Pomocy Humanitarnej 
Redemptoris Missio mogliśmy się wie-
lokrotnie przekonać o Jego sprawności 
organizacyjnej, która z pewnością wy-
nikała m.in. z Jego długoletniej działal-
ności w Genewie (Szwajcaria) jako eks-

perta Światowej Organizacji Zdrowia.
 W niniejszym numerze Medicus 
Mundi Polonia – a jest to pismo wy-
dawane przez Fundację Pomocy Hu-
manitarnej Redemptoris Missio od 
lutego 2001 roku z inicjatywy Profe-
sora, który był pierwszym redakto-
rem – zamieszczamy tylko pierwszą 
część wspomnień o Profesorze, gdyż 
czekamy na następne od naszych P.T. 
Czytelników, które zamieścimy w ko-
lejnych numerach.

■

Wspomnienie o Współzałożycielu Fundacji

 Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmier-
ci Pana Profesora Zbigniewa Pawłowskiego. Pan Profesor 
był jednym ze współzałożycieli Fundacji. Do końca swoich 
dni żywo interesował się działaniami Fundacji i angażował 
swoje siły i umiejętności w pomoc w rozwoju Fundacji. 
 Pan Profesor Pawłowski zawsze aktywnie włączał się 
w pracę na rzecz społeczeństwa i nauki. Jego wybitne osią-
gnięcia zostały docenione przez kapituły wielu zaszczyt-
nych odznaczeń i orderów, które uhonorowały Go m.in. 
Srebrnym Krzyżem Zasługi (1972), Złotym Krzyżem Za-
sługi (1977), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski (1993), Medalem Pro Ecclesia et Pontifice (2017).
Profesor Zbigniew Pawłowski był człowiekiem aktywnym 
na wielu polach i w wielu dziedzinach. Dla nas jest jed-

nak najbliżej znany jako założyciel Fundacji „Redemptoris 
Missio”. Fundacja powstała w 1992 roku, a jej współzało-
życielami – wraz z Panem Profesorem – byli śp. ks. dr Am-
broży Andrzejak – misjolog, i ówczesny student medycyny 
dr Norbert Rehlis.
 Pan Profesor zawsze służył nam swoją radą i wspar-
ciem. Obserwując Jego działania mogliśmy się wiele nau-
czyć. Dla mnie osobiście największą lekcją było ostatnie 
pół roku życia Pana Profesora; to jak mężnie znosił swo-
ją chorobę i ile miał w sobie wewnętrznej siły i męstwa. 
Umierając osierocił nie tylko swoją rodzinę; dzieci i wnu-
ki, ale również Fundację… Łączymy się w bólu z bliskimi 
Pana Profesora.                ■

Justyna Janiec-Palczewska
prezes fundacji „redemptoris missio”

Zebranie Rady Fundacji 
Pomocy Humanitarnej Re-
demptoris Missio w 2002 r. 
W dolnym rzędzie od 
lewej: prof. Jerzy Stefaniak, 
lek. stom. Anna Tarajkow-
ska, śp. prof. Zbigniew 
Pawłowski; 
w górnym rzędzie od 
lewej: mec. Jerzy Pomin, 
prof. Katarzyna Łącka, śp. 
doc. Stefan Wiśniewski, 
prof. Krystyna Pecold, 
Justyna Janiec-Palczewska, 
dr Barbara Filipiak, prof. 
Wanda Baer-Dubowska, 
prof. Andrzej Łukaszyk, 
prof. Ryszard Żaba, 
ks. Waldemar Babicz
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 Żegnając dzisiaj Śp. Profesora Zbigniewa Pawłowskie-
go, w imieniu pracowników Kliniki Chorób Tropikalnych 
i Pasożytniczych Uniwersytetu Medycznego (UM) w Po-
znaniu – lekarzy, pielęgniarek i studentów – chciałbym 
przypomnieć najważniejsze fakty z życia naukowego i za-
wodowego Profesora.
 Profesor był absolwentem naszego Uniwersytetu Me-
dycznego w Poznaniu, wybitnym naukowcem o ogromnej 
wiedzy, doświadczeniu i wielkim autorytecie, nestorem 

Ostatnie pożegnanie✶

Prof. Jerzy Stefaniak
kierownik kliniki chorób pasożytniczych i tropikalnych uniwersytetu medycznego w poznaniu

polskiej parazytologii, wspaniałym nauczycielem akade-
mickim i tą wiedzą potrafił dzielić się z nami – lekarzami 
i studentami.
 Profesor od 1970 r. był pierwszym kierownikiem Kli-
niki Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych UM, którą 
kierował aż do 1996 roku, do czasu przejścia na emerytu-
rę. Dodatkowo w latach 1979-1986 pracował w Światowej 
Organizacji Zdrowia w Genewie. Pod wpływem 7-letniej 
pracy w Genewie, Profesorowi stawały się coraz bliższe 
problemy ochrony zdrowia w krajach rozwijających się. 
Po powrocie do kraju, wraz z ks. dr. Ambrożym Andrze-
jakiem, misjologiem oraz ówczesnym studentem medycy-
ny Norbertem Rehlisem, Profesor zainicjował stworzenie 
Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”. 

Podczas koncertu charytatywnego Fundacji. 
Od prawej: śp. prof. Zbigniew Pawłowski, prof. Jerzy Stefaniak

 ✶ Fragment wspomnień wygłoszonych przez Profesora Jerzego Stefania-
ka w Katedrze Poznańskiej w dniu 1 lutego 2019 r. podczas uroczystości pogrze-
bowych Śp. Profesora Zbigniewa S. Pawłowskiego.
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Fundacja powstała przy Klinice Chorób Pasożytniczych 
i Tropikalnych UM w Poznaniu. Było to możliwe z uwa-
gi na duże poparcie Władz Uczelni, gotowość do pracy 
w Fundacji młodzieży akademickiej zainspirowanej tra-
dycjami przedwojennymi, o których dowiadywali się na 
spotkaniach z dr h.c. Wandą Błeńską, która po 40-letniej 
posłudze misyjnej w Ugandzie powróciła do Poznania. 
Fundacja otrzymała także poparcie i błogosławieństwo 
Metropolity Poznańskiego ks. abp. Jerzego Stroby. 
 Dzisiaj Fundacja stale rozwija się, poszerzając pomoc 
misjom i misjonarzom na całym świecie, współpracując 
z Medicus Mundi International (MMI) – Międzynaro-
dową Siecią Organizacji Humanitarnych działającą na 
rzecz zdrowia dla wszystkich. Od 25 lat, pracownicy Uni-
wersytetu Medycznego w Poznaniu organizują naucza-
nie medycyny tropikalnej w Centrum Formacji Misyjnej 
w Warszawie. Początkowo zajęcia te były prowadzone pod 
kierunkiem Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, następnie 
przez dr h.c. Wandę Błeńską i dr Barbarę Skorynę – asy-
stenta Kliniki, a przez ostatnich kilkanaście lat przez ze-
spół profesorów, docentów i lekarzy specjalistów z UMP 
pod moim kierunkiem. O tym jak bardzo wolontariat 
Fundacji wpłynął na życie studentów, przyszłych lekarzy 
i pielęgniarek można dowiedzieć się na podstawie mo-
nografii pt. „Medycy na misjach” wydanej w 2018 r. pod 
redakcją prof. Jerzego T. Marcinkowskiego. Na podstawie 
tych wspomnień dowiadujemy się jak bardzo wolontariat 
uwrażliwił tych młodych ludzi na odmienną kulturę, spo-
sób życia, religię, a przede wszystkim nauczył pokory i sza-
cunku dla drugiego człowieka.
 Ogromny dorobek naukowy Profesora to ponad 700 
publikacji w języku polskim i angielskim. Profesor był 
członkiem wielu krajowych i zagranicznych towarzystw 
naukowych, sprawował wiele zaszczytnych i odpowie-
dzialnych funkcji w ogólnopolskich i światowych gre-
miach, komisjach eksperckich, radach naukowych, ko-
legiach redakcyjnych – nie sposób wszystkie wymienić, 
ale najważniejsze z nich to: członek, a później Sekretarz 

Generalny, Międzynarodowej Komisji Włośnicowej, czło-
nek europejskich szkół i instytutów medycyny tropikalnej, 
przewodniczący Komisji Medycznej WHO ds. Echinoko-
kozy, która ustalała programy zwalczania bąblowicy na 
świecie. Przez wiele lat był członkiem honorowym Brytyj-
skiego oraz Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Tro-
pikalnej i Higieny (American Society of Tropical Medicine 
and Hygiene). Podczas swojej pracy w WHO w Genewie 
w latach 1979-1986 utworzył tam nową jednostkę Intesti-
nal Parasitic Infections, mającą na celu zwalczanie paso-
żytów jelitowych w skali światowej. Przewodniczył w 2000 
roku w Poznaniu 8-emu Europejskiemu Multikolokwium 
Parazytologicznemu. 
 Nieustanna aktywność naukowa, ogromne do-
świadczenie zawodowe, niezwykły talent organizacyj-
ny Profesora zostały docenione przez uczelnie w kraju 
oraz międzynarodowe instytuty naukowe – Uniwersy-
tet Medyczny  w  Poznaniu uhonorował Profesora Dy-
plomem Karola Marcinkowskiego, Warszawski Uni-
wersytet Medyczny nadał Profesorowi tytuł Doktora 
Honoris Causa  w 2009 r., a za wieloletnią, międzynaro-
dową współpracę naukową Profesor otrzymał Dyplom 
Centers  for Disease  Control and Prevention (CDC) 
w Atlancie USA w 1996 r. 
 Proszę Państwa, miałem zaszczyt wraz z Kolegami 
z Uczelni organizować Konferencję z okazji Jubileuszu 
50-lecia naszej Kliniki. W tej Konferencji brała również 
udział Śp. dr Wanda Błeńska. Obawiałem się, jak Profesor 
oceni naszą działalność naukową i organizacyjną tej Kon-
ferencji. Profesor powiedział krótko: „Nic dodać, nic ująć 
Kolego”. Byliśmy wszyscy bardzo dumni z tak wysokiej 
oceny Eksperta.
 Panie Profesorze, jesteśmy niezmiernie wdzięczni za 
nieocenioną wiedzę i ogromne doświadczenie, które nam 
przekazałeś. 
 Profesorze, bardzo często w życiu podróżowałeś – za-
tem… szczęśliwej podróży…

■
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Spotkanie w Klinice Chorób 
Pasożytniczych i Tropikalnych 
w Poznaniu z okazji Dnia Chorego 2010.

Od lewej: siedzą – Wanda Błeńska, 
abp Stanisław Gądecki, Małgorzata Paul, 
Clinton Muoto, Barbara Skoryna-Karcz; 
stoją – A. Rucińska, Jerzy Stefaniak, Zbi-
gniew Pawłowski, Norbert Rehlis, 
ks. Ambroży Andrzejak



6  Medicus Mundi Polonia6  Medicus Mundi Polonia

Obchody XXV-lecia Fundacji Pomocy 
Humanitarnej Redemptoris Misiso. 

Od prawej: dr Ewa Stefaniak, 
śp. prof. Zbigniew Pawłowski, 
prof. Andrzej Łukaszyk

Rodzina prof. Zbigniewa Pawłowskiego podczas uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa

Okładka książki Zbigniewa S. Pawłowskiego pt. „Moje dzie-
więćdziesiąt lat na kilkuset stronach”, Wydawnictwo Kontekst, 
Poznań 2016, ss. 324
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O inspirującym życiu Profesora1

Jacek Jarosz
wiceprezes fundacji „redemptoris missio”

 Prof. Zbigniew Pawłowski urodził się 29 lipca 1926 
roku w Poznaniu w rodzinie inteligenckiej. Jego ojciec, 
znany geograf Stanisław Pawłowski, był rektorem Uni-
wersytetu Poznańskiego, a matka, Ewa Wanda Pawłowska, 
absolwentką szkół klasztornych. Rodzina Pawłowskich 
przeniosła się do Poznania z Lwowa w 1919 roku. Jedną 
z przyczyn przeprowadzki była perspektywa rozwoju ka-
riery prof. Stanisława Pawłowskiego na nowopowstałym 
Uniwersytecie Poznańskim. Szczególnie dramatyczny 
dla rodziny Pawłowskich był okres II wojny światowej, w 
przebiegu której życie stracili ojciec prof. Zbigniewa Paw-
łowskiego, jego siostra Wanda oraz brat Przemysław.
 Kilka lat po zakończeniu II wojny światowej, 3 wrze-
śnia 1952 roku, Zbigniew Pawłowski ożenił się z Janiną 
Grzankowską. Tak o swoim małżeństwie pisał w auto-
biograficznej książce „Moje dziewięćdziesiąt lat życia na 
kilkuset stronach”: Wybrałem ostatecznie Jankę, koleżan-
kę ze studiów, osobę, wielce zrównoważoną i wymagającą. 
Nie obiecywałem jej przed ślubem szalonej miłości, a tylko 
szacunek i wiarę w trwałość małżeństwa. W nim, dzięki 
obopólnemu zrozumieniu i zżyciu się, prawdziwa i ostatnia 
w mym życiu moja „miłość” rozwinęła się z czasem i prze-
trwała ponad 60 lat. Owocem małżeństwa prof. Zbigniewa 
Pawłowskiego i dr Janiny Grzankowskiej-Pawłowskiej, są 
dzieci kontynuujące naukową tradycję rodziny: dr chem. 
Magdalena Maria Pawłowska i prof. dr biol. Jan Wojciech 
Pawłowski.
 Prof. Zbigniew Pawłowski od dzieciństwa interesował 
się medycyną, a w związku z tym wiele uwagi poświęcał 
własnej edukacji. W latach 1956-1951 studiował medycy-
nę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. 
Praktykę medyczną rozpoczął pod okiem prof. Ru-
dolfa Weigla2,3, następnie pracował m.in. w Ka-
tedrze Biologii i  Parazytologii Lekarskiej AM 
w Poznaniu oraz na Oddziale Zakaźnym Woje-
wódzkiego Szpitala Dziecięcego w Poznaniu.
 W 1964 roku otrzymał stypendium na 
kurs medycyny tropikalnej w Liverpool School  

od Tropical Medicine. Istotnym wydarzeniem w karierze 
prof. Pawłowskiego było objęcie w 1970 roku kierownic-
twa w Klinice Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych AM 
w Poznaniu. W latach 1978-1979 był dyrektorem Instytutu 
Mikrobiologii i Chorób Zakaźnych AM w Poznaniu. Rok 
1979 były kluczowy w Jego karierze międzynarodowej, bo-
wiem wówczas prof. Pawłowski został kierownikiem IPI 
PDP Światowej Organizacji Zdrowia. Z WHO był związa-
ny w latach 1973-2011 jako ekspert tej organizacji.
 Prof. Zbigniew Pawłowski jest autorem 736 publikacji 
(dane na rok 2015), opiekunem naukowym 2 habilitantów 
i promotorem 11 doktoratów. W swojej długiej karierze 
został wyróżniony wieloma prestiżowymi wyróżnienia-
mi i odznaczeniami, pełnił kluczowe funkcje w polskich, 
euro pejskich i światowych towarzystwach, federacjach 
oraz komitetach. Przy ogromie obowiązków znajdował 
czas żeby dzielić się swoją wiedza i doświadczeniem z in-
nymi – efektem tego było powstanie Fundacji Pomocy 
Humanitarnej „Redemptoris Missio”. 
 Długie i intensywne życie Profesora Zbigniewa Paw-
łowskiego może stanowić źródło refleksji nad siłą ludzkie-
go intelektu i ideą bezinteresownego, społecznego zaan-
gażowania. Pamięć o prof. Pawłowskim będzie żywa we 
wszystkich , którzy mieli okazję z nim pracować, bądź 
przynajmniej obserwować Jego działalność.       ■

 1 Na podstawie: Z. Pawłowski, Moje dziewięćdziesiąt lat na kilkuset stro-
nach, Wydawnictwo Kontekst, Poznań 2016 oraz Z. Pawłowski, J. Stefaniak, 

Jubileusz 25-lecia Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, 
Medicus Mundi Polonia, styczeń-kwiecień 2019.

 2 Zbigniew S. Pawłowski: Moje wspomnienia o Profesorze Ru-
dolfie Weiglu (1883-1957). Hygeia Public Health 2014, 49(4): 

769-773.
 3 Zbigniew S. Pawłowski: Okres poznański działalności 
Profesora Rudolfa Weigla (1948-1951). Hygeia Public Health 
2014, 49(4): 765-768.



List Przewodniczącego KEP ds. Misji odczytany podczas uroczystości pogrzebowych w dniu 1 lutego 2019 r. w Katedrze Poznańskiej
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Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Pawłowski,
Emerytowany profesor Akademii Medycznej w Poznaniu,

Ekspert Światowej Organizacji Zdrowia
Doktor Honoris Causa 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

LAUDACJA

Wybitne osiągnięcia naukowe, kliniczne i organizacyjne 
o wymiarze światowym w dziedzinie parazytologii i me-
dycyny tropikalnej oraz zasługi dla rozwoju tych dziedzin 
medycyny w Polsce stały się podstawą dla decyzji Senatu 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który w dniu 
26 października 2009 roku nadał:

Profesorowi Zbigniewowi Pawłowskiemu
godność Doktora Honoris Causa 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Postępowanie o nadanie zaszczytnego tytułu Doktora 
Honoris Causa profesorowi Zbigniewowi Pawłowskiemu 
zostało wszczęte przez Dziekana II Wydziału Lekarskiego 
z jego własnej woli po zasięgnięciu opinii wstępnej Rady 
Wydziału Lekarskiego II z Oddziałem Nauczania w Języku 
Angielskim i Oddziałem Fizjoterapii Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego.

Niezwykle pozytywne recenzje dorobku i osiągnięć na-
ukowych przedstawili powołani przez Radę II Wydziału 
Lekarskiego recenzenci w osobach:
1. Profesor dr med. i wet. Johannes Eckert, emerytowany 

profesor parazytologii Uniwersytetu w Zurychu;
2. Prof. dr med. Piotr Zaborowski, kierownik Kliniki 

Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego;

3. Prof. dr hab. med. Józef Knap, Doradca Głównego 
Inspektora Sanitarnego, Kierownik Zakładu Higieny 
i  Parazytologii Środowiska Instytutu Medycyny Wsi 
im. Witolda Chodźki w Lublinie.

W dniu dzisiejszym, podczas uroczystej promocji, przypa-
da mi zaszczyt przedstawienia zasług i sylwetki naukowej 
nowego Doktora Honoris Causa naszej Alma Mater.

Życiorys

Profesor Zbigniew Pawłowski urodził się 29 lipca 1926 
roku w Poznaniu w rodzinie z tradycjami patriotycznymi 

i akademickimi. Matką profesora była Pani Ewa Wanda z 
Kamińskich, a ojcem geograf, profesor Stanisław Pawłow-
ski, późniejszy Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, zamordowany przez hitlerowców w 1940 
roku. Po ukończeniu studiów w Akademii Medycznej im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku 1951 rozpo-
czął swoją pracę w jednostkach tej samej uczelni. Uzyskał 
specjalizację z chorób wewnętrznych (1958) i pasożytni-
czych (1959). Tytuł doktora medycyny uzyskał w 1961 
roku, a habilitował się w zakresie parazytologii medycznej 
w 1967. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1977 
roku, a zwyczajnego w 1991. Całe swoje życie zawodowe 
poświęcił parazytologii. Główne zainteresowania profe-
sora Zbigniewa Pawłowskiego koncentrują się wokół geo-
helmintoz. Początkowo realizował je w ramach zespołu 
poznańskiego, następnie w skali ogólnopolskiej, a od roku 
1979 z chwilą powołania na stanowisko eksperta WHO 
jako kierownik działu IPI (Intestinal Parasitic Infections) 
i programu PDP (Parasitic Disease Program) w skali ogól-
noświatowej. Od 1970 roku do 1996 roku z przerwą na 
pracę w WHO, był kierownikiem Katedry i Kliniki Cho-
rób Pasożytniczych, przemianowanej potem na Katedrę 
i Klinikę Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych Akademii 
Medycznej w Poznaniu.

Dorobek Naukowy

Dorobek naukowy profesora Zbigniewa Pawłowskiego jest 
bardzo duży i do końca 2008 roku liczył 658 publikacji, 
w tym 33 dokumenty WHO oraz 110 rozdziałów w książ-
kach (34 opublikowane w Stanach Zjednoczonych Ame-
ryki Północnej i 5 w Wielkiej Brytanii). Prace profesora 
były publikowane w czasopismach o wysokim wskaźniku 
oddziaływania, co przyniosło również wysoki wskaźnik 
cytowania jego prac. Od 1996 roku Baza Science Citation 
Index Expanded zanotował ich aż 998.

Dorobek Organizacyjny 

Profesor Zbigniew Pawłowski był jednym z trzech fun-
datorów Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris 
Missio”, która udziela pomocy medycznej polskim misjo-
narzom i misjonarkom. Dzięki staraniu Profesora w 2008 
roku otwarto w Kiabakari w Tanzanii Polski Ośrodek Me-
dyczny. Profesor Zbigniew Pawłowski zorganizował lub 
współorganizował krajowe i międzynarodowe konferencje 

Wspomnienie z uroczystości nadania
tytułu Doktora Honoris Causa
Prof. Jerzy A. Polański
dziekan ii wydziału lekarskiego uniwersytetu warszawskiego



10  Medicus Mundi Polonia

Dyplom Doktora Honoris Causa prof. Zbigniewa Pawłowskiego, 
Warszawa, 2009
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Nr 61 – kwiecień 2019  11

z zakresu parazytologii klinicznej, chorób odzwierzęcych 
i medycyny tropikalnej.

Członkostwo Towarzystw Naukowych

Profesor Zbigniew Pawłowski jest członkiem Polskich To-
warzystw (Parazytologicznego i Epidemiologów i Lekarzy 
Chorób Zakaźnych) oraz prestiżowych Towarzystw zagra-
nicznych British Society of Parasitologists (1971-79), Ame-
rican Society of Tropical Medicine and Hygiene, European 
Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 
Global Health, International Society of Travel Medicine, 
Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene oraz 
Societe Suisse de Medecine Tropicale et de Parasitologie. 
Był i jest także redaktorem i współpracownikiem kilkuna-

stu, głównie międzynarodowych czasopism naukowych 
z dziedziny medycyny tropikalnej i parazytologii. Za swo-
ją działalność i aktywność był wielokrotnie odznaczany 
i wyróżniany, między innymi dyplomami i członkostwem 
honorowym ośmiu Międzynarodowych Organizacji i To-
warzystw, w tym CDCP.

Związki z WUM

Współpraca profesora Zbigniewa Pawłowskiego z Akade-
mią Medyczną w Warszawie zaczęła się w latach 60-tych 
XX wieku – współpraca z profesorem Bertoldem Kassu-
rem i jego zespołem i zaowocowała szeregiem publikacji. 
Współpraca była kontynuowana przez lata z innymi kli-
nikami i jednostkami Akademii Medycznej w Warszawie. 

Od lewej: prof. Zbigniew Pawłowski 
z prof. Markiem Krawczykiem 
– Rektorem Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego

Przemówienie 
prof. Zbigniewa Pawłowskiego 
podczas uroczystości nadania 
tytułu Doktora Honoris Causa
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Aktualnie Klinika kierowana przez wychowanka profesora 
Pawłowskiego, profesora Jerzego Stefaniaka, współpracuje 
z klinikami chirurgicznymi Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego w leczeniu chorych z alweokokozą. 

Wnioski Recenzentów

Wszyscy recenzenci popierają wniosek o nadanie profe-
sorowi Zbigniewowi Pawłowskiemu godności Doktora 
Honoris Causa naszej Uczelni. Na godność tę zasługuje 
jako wielki lekarz i uczony o międzynarodowej pozycji 
i ogromnych osiągnięciach oraz zasłużony dla polskiej pa-
razytologii i rozwoju tej dziedziny w naszym kraju.

W podsumowaniu dorobku naukowego profesora Paw-
łowskiego, profesor Johannes Eckert pisze: Profesor Paw-
łowski jest uznanym naukowcem i osobowością co objawia 
się wieloma zaszczytami jak honorowe dyplomy i tytuły, w 
tym Centers od Disease Control and Prevention w Atlan-
cie, czy Szwajcarskiego Towarzystwa Medycyny Tropikalnej 

i Parazytologii. Z całym przekonaniem popieram nomina-
cję profesora Zbigniewa Pawłowskiego do tytułu Doktor 
Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Profesor Piotr Zaborowski stwierdza na zakończenie swej 
recenzji: Cała droga życiowa prof. Zbigniewa Pawłowskiego 
to ciągłe poszukiwanie i odkrywanie. To, ile zawdzięcza mu 
zdrowie światowe zostanie być może ocenione dopiero za 
kilkadziesiąt lat. Cieszę się, że dostąpiłem zaszczytu wnio-
skowania do Wysokiej Rady II Wydziału Lekarskiego War-
szawskiego Uniwersytetu Medycznego o nadanie godności 
Doktora Honoris Causa wspaniałemu Człowiekowi, a zara-
zem wrażliwemu Lekarzowi i niestrudzonemu Badaczowi.

Czynię to z przekonaniem, że trudno znaleźć lepszego 
Kandydata do tej godności. Do tych jednoznacznie pozy-
tywnych opinii dołącza się profesor Józef Knap zwracając 
się do władz naszej uczelni o nadanie tytułu Doktora Ho-
noris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
profesorowi Zbigniewowi Pawłowskiemu.

■

Prof. Zbigniew Pawłowski 
wpisuje się do księgi pamiątkowej

Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris 
Causa prof. Zbigniewowi Pawłowskiemu. 
Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2009.

Od lewej: 
Dziekan prof. Jerzy Polański, 
prof. Zbigniew Pawłowski, 
Rektor prof. Marek Krawczyk
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 Pani dr Wanda Błeńska z okazji 20-lecia Fundacji po-
wiedziała:
 To była pierwsza organizacja, która otwierała serce 
i umysł na szeroki świat misyjny, potrzebujący naszego ser-
ca i pomocy – to było najważniejsze. Byliśmy bardzo zżyci, 
tworzyliśmy jedną wielką rodzinę, dużo wspólnych działań, 
myśli, pragnień – to nas łączyło.
 To drugie zdanie raczej dotyczyło przedwojennej gru-
py studentów tworzących przy Wydziale Lekarskim Uni-
wersytetu w Poznaniu Akademicki Ruch Misyjny. Fun-
dacja „Redemptoris Missio” powstała jako kontynuacja 
tego koła misyjnego, ale w dużo szerszym wymiarze i w 
odmiennych warunkach. W roku 1992 – 47 lat po wojnie 
– niedługo po zakończeniu rządów tzw. Polski Ludowej, 
w kraju zaczął dominować liberalizm, kapitalizm i rela-
tywizm. Gdy grupa zamierzająca organizować fundację 
przedstawiła jej założenia arcybiskupowi Jerzemu Strobie, 
ten zakończył spotkanie słowami: nie wierzę, że wam się to 
uda, ale próbujcie.
 Kto próbował? Oficjalnymi fundatorami Fundacji za-
rejestrowanej w dniu 28 maja 1992 byli:

•	 prof.	dr	hab.	Zbigniew	Pawłowski,	wówczas	kierow-
nik Kliniki Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych 
Akademii Medycznej w Poznaniu, organizator Dni 
Medycyny Tropikalnej, które wzbudziły zaintereso-
wanie młodzieży akademickiej problemami sfery 
tropikalnej;

•	 ksiądz,	dr	misjologii	Ambroży	Andrzejak,	 znawca	
historii przedwojennego akademickiego ruchu mi-
syjnego, jego aktywny propagator i łącznik Fundacji 
ze środowiskiem misjonarzy oraz

•	 Norbert	 Rehlis,	 dziś	 dr	 med.,	 podówczas	 stu-
dent Wydziału Lekarskiego o nieograniczonej pa-
sji tworzenia i wielu talentach organizacyjnych, 
a później jeden z pierwszych w kraju specjalistów 
international  health.

 Utworzenie Fundacji było możliwe w oparciu o zaple-
cze uczelniane w Klinice Chorób Pasożytniczych i Tropi-
kalnych i o jej kontakty ze środowiskiem misyjnym, niele-
galne w czasie PRL, a później już formalnie z Instytutem 
Formacji Misyjnej i Komisją ds. Misyjnych Episkopatu 
Polski w Warszawie. Wsparciem ideologicznym Fundacji 
była encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II Redemptoris 
Missio. W społeczności, nie tylko akademickiej, istniała 
potrzeba powołania takiej fundacji, ale nade wszystko byli 
ludzie, którzy ją tworzyli, popierali i subwencjonowali. 
 Fundacja miała dwie osobowe ikony: dr h.c. Wandę 
Błeńską, która po powrocie do Poznania, mając za sobą 
ponad 40 lat pracy w stworzonym przez siebie leprozorium 
w Ugandzie, odczuwała potrzebę kontaktu z młodzie-
żą i była przez nią uwielbiana, oraz ks. Mariana Żelazka,  
misjonarza  werbisty, wielkopolanina, nominowanego do 
nagrody Nobla, twórcę wielokulturowego ośrodka na misji 
w Puri w Indiach, wielokrotnego pacjenta Kliniki.

Profesor o Fundacji „Redemptoris Missio”
Fragmenty książki „Moje dziewięćdziesiąt lat na kilkuset stronach”✶

Prof. Zbigniew S. Pawłowski

 ✶ Z. Pawłowski, Moje dziewięćdziesiąt lat na kilkuset stronach, Wydaw-
nictwo Kontekst, Poznań 2016.

Dr h. c. Wanda Błeńska i o. Marian Żelazek,  
misjonarz werbista – Poznań 2002 r.
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 Od początku powstania Fundacja prowadzona była 
przez Radę, składającą się głównie z nauczycieli aka-
demickich, spotykającą się raz na kwartał i kierowaną 
w  ostatnich latach przez prof. Jerzego Stefaniaka oraz 
przez zarząd, w którym pod kierunkiem prezesa działa-
li młodsi nauczyciele akademiccy i studenci. Zgodnie ze 
statutem Fundację prowadził prezes Fundacji. Nie licząc 
kilku krótkotrwałych p.o. prezesów, Fundację prowadzi-
ło trzech wieloletnich prezesów, realizując skutecznie 
wypełnianie jej statutowych zadań. Byli to: dr med. Nor-
bert Rehlis, mgr Mateusz Cofta oraz obecnie lek. stom. 
Anna Tarajkowska. Cały ciężar codziennej pracy spoczy-
wał na opłacanym sekretariacie i wolontariacie, głównie 
studenckim. Fundacja, zwłaszcza w ostatniej dekadzie, 
miała szczęście w doborze personelu sekretariatu, który 
działał kolegialnie i sprawnie kierował ruchem w Cen-
trum Wolontariatu, zawsze pełnym wolontariuszy, nie 

tylko akademickich, ale również niezwiązanych bezpo-
średnio z Uczelnią. Ciepłe słowa uznania należą się tutaj 
mgr Justynie Janiec-Palczewskiej – motorze sekretariatu, 
inż. Monice Pacholak, która była w sekretariacie od po-
czątku, oraz mgr Sylwii Kubali, profesjonalnie dbającej 
o poprawność prowadzenia finansów Fundacji. Tu nale-
żałoby podkreślić duża pomoc i życzliwą pomoc ze stro-
ny proboszczy parafii św. Jana Kantego, na której terenie 
działa Centrum Wolontariatu.
 Sercem Fundacji jest jej wolontariat, rocznie około 40 
studentów naszej Uczelni, liczne pielęgniarki lekarze oraz 
niemało osób spoza świata medycznego. Magnesem przy-
ciągającym do fundacji była idea zrobienia czegoś kon-
kretnego dla ludzi potrzebujących. W Fundacji zawsze 
bardziej liczyły się czyny niż puste, górnolotne słowa. Nie 
bez znaczenia była też możliwość wyjechania na misje 
w ramach praktyki studenckiej lub z pomocą medyczną. 

Centrum Wolontariatu 
Fundacji przy 
ul. Grunwaldzkiej 86 
w Poznaniu. 

Od lewej w pierwszym rzędzie: 
prof. Jacek Łuczak, śp. dr h.c. Wanda 
Błeńska, śp. prof. Zbigniew Pawłowski

20-lecie Fundacji „Redemptoris Missio”, 
po spotkaniu w parafii katedralnej 
29 czerwca 2012 roku. 

Od lewej stoją: prof. Katarzyna Łącka, 
dr Janina Grzankowska-Pawłowska, 
prof. Zbigniew Pawłowski, dr Ewa Stefa-
niak, prof. Jerzy Stefaniak, 
dr Anna Tarajkowska – prezes
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Dawało to wolontariuszom okazję do kontaktu ze zmar-
ginalizowaną częścią społeczności światowej, z ich biedą, 
o jakiej w ogóle nie mamy pojęcia. 
 Z drugiej strony spotykali się oni z osobami pracujący-
mi na misjach, które, motywowane wyższymi ideami, całe 
życie poświęcają, aby w miarę możliwości pomóc potrze-
bującym.
 Od czasu powstania Fundacja jest organizacją świecką 
– akademicką, działającą w środowisku misyjnym katolic-
kim. Jej podstawowym celem była i jest pomoc w dziele 
misyjnym przez popularyzowanie wiedzy o misjach, wie-
lorakie inicjatywy uwrażliwiania społeczeństwa, a zwłasz-
cza studentów, na potrzeby misji, wspomaganie materialne 
medycznych ośrodków misyjnych oraz pomoc osobowa 
w postaci wyjazdów studentów, lekarzy i pielęgniarek. Do 
roku 2012 przez Fundację przewinęło się 67 studentów, 
10 pielęgniarek i 24 lekarzy, którzy wyjechali z pomocą do 
krajów misyjnych. Niezależnie od udzielonej tam pomo-
cy, osoby te wróciły z satysfakcją spełnionej dobrej robo-
ty i wzbogacone na całe życie o nieprzemijające wartości, 
dalekie od wyznawanych przez zmaterializowany świat. 
Dla kilku osób wolontariat w Fundacji był trampoliną do 
szerszej profesjonalnej działalności w zakresie zwalczania 
chorób tropikalnych, często niedocenianych na półkuli 
północnej.
 Oddzielnym terenem działalności Fundacji są misje 
katolickie. Fundacja jednak angażuje się w akcje niema-
jące bezpośredniego związku z misjami, np. po klęskach 
żywiołowych w Nepalu, w pomocy ludności Kazachsta-
nu i Afganistanu. W Afganistanie współpracowano bliżej 
z agencjami socjalnymi Ministerstwa Obrony Narodowej. 

Zdjęcie zbiorowe uczestników obchodów XXV-lecia Fundacji w ogrodach proboszczowskich przy katedrze poznańskiej. 
Widoczni są m.in. śp. prof. Zbigniew Pawłowski i abp Stanisław Gądecki

Wojsko transportowało nasze paczki na swój koszt, nie tyl-
ko do Afganistanu, ale również poprzez Czad do naszych 
misji w Kamerunie.
(…)
 Zawsze byłem wyznawcą stanowiska, że pomoc me-
dyczna nie powinna być warunkowana ani wiekiem, ani 
religią, ani pochodzeniem, czy też statusem społecznym 
lub finansowym. Z tej racji Fundacja nawiązała kontakt 
z Medicus Mundi International, założonej wprawdzie przez 
lekarzy i biskupów belgijskich, ale opartej obecnie na sze-
rokiej płaszczyźnie religii chrześcijańskich i korzystającej 
w dużej mierze z finansów protestanckich lub instytucji 
pozareligijnych. Związek z MMI pozwala Fundacji być 
na bieżąco w sprawach pomocy krajom rozwijającym się 
i brać udział w pomocowych programach Unii Europej-
skiej.
 Działalność Fundacji „Redemptoris Missio” została 
dostrzeżona przez werbistów – dekorujących ją Burszty-
nowym Orderem Kwiatu Lotosu, przez Komisję Episkopa-
tu i Metropolitę Poznańskiego – nierzadko obecnego na 
koncertach i spotkaniach Fundacji, przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych wyróżniające przedstawicieli Fun-
dacji medalem Bene Meritus oraz przez Polskie Towarzy-
stwo Lekarskie. To Towarzystwo motywuje odznaczenie 
w następujący sposób:
 Za ochronę wartości najwyższej, jaką jest życie ludzkie, 
za wrażliwość na krzywdę, cierpienie, chorobę i niedostatek, 
za wiarę w ludzką życzliwość, za dbanie o godność człowie-
ka, a także o honor i prestiż stanu lekarskiego.
 Trudno o lepszą ocenę i wizytówkę Fundacji.

■
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