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Wydarzenia

Z inicjatywy członka czynnego PAU Prof. Mieczysława 
Chorążego, przy wsparciu finansowym i organizacyjnym 
Prezydenta Miasta Gliwice Pana Zygmunta Frankiewicza 
i przy dużej życzliwości innych czynników lokalnych, 
zwłaszcza diecezjalnej Władzy kościelnej oraz Śląskiego 
Kuratorium Oświaty z jego gliwicką Delegaturą, a pod pa-

tronatem naukowym PAU, 
została powołana do ży-
cia w Gliwicach Wszech-
nica Naukowo-Kulturalna. 
Jej działalność zainaugu-
rował w dniu 27 X 2011 
w Centrum Edukacyjnym 
im. Jana Pawła II wykład 
Prof. Janusza Sylwestra 
z Zakładu Fizyki Słońca 
Centrum Badań Kosmicz-
nych PAN we Wrocławiu 
na temat Słońce: coraz 
lepiej badamy, lecz nie  

Wszechnica Naukowo-Kulturalna PAU w Gliwicach
do końca rozumiemy. Zainteresowanie tą formą nauko-
wego przekazu przeszło oczekiwania. W sali obliczonej 
na około 230 osób zabrakło miejsc. Część słuchaczy 
stała, a część siedziała na podłodze estrady.

Wykład, z natury rzeczy specjalistyczny, choć poda-
ny w bardzo komunikatywnej formie, wywołał żywą dys-
kusję, którą trudno było zakończyć, choć w kolejce do sali 
czekała już inna impreza. Tu wyłania się bardzo ważne 
pytanie: kim byli słuchacze? – Zdecydowanie przewa-
żała wśród nich młodzież, szacując na oko – licealna 
i gimnazjalna, być może także studencka. Stawiło się 
również duże gremium Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
podobno bardzo liczne w Gliwicach. Nie brakło lokalnych 
prominentów, co jest godne uwagi w okolicznościach uro-
czystego charakteru tej inauguracji.

Wszechnica Naukowo-Kulturalna w Gliwicach ma 
działać, w zamyśle jej inicjatora i głównego organizatora 
Prof. Mieczysława Chorążego, w cyklu comiesięcznych 
otwartych wykładów. Gratulujemy zamysłu i życzymy 
dalszych sukcesów.

(JW)

Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejęt
ności i Dziennika Polskiego zaprasza na kolejne spot
kanie. W poniedziałek, 21 listopada br. o godz. 18.15 
w Dużej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 prof. Daniel 
Zarzycki z Collegium Medicum UJ przedstawi wykład 
pod tytułem: „Kręgosłup – jako źródło bólu i cierpie
nia – wyzwaniem dla współczesnej ortopedii”.

Prof. Daniel Zarzycki jest od 1997 roku kierowni-
kiem Katedry i Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Collegium 
Medicum UJ. Pełni również funkcję dyrektora Uniwer-
syteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego  
w Zakopanem, w którym ma siedzibę Katedra Ortopedii. 
Kariera zawodowa i naukowa prof. Zarzyckiego zaczęła 
się w Krakowie, gdzie na ówczesnej Akademii Medycznej 
ukończył studia lekarskie. Po studiach rozpoczął pracę  
w Klinice Ortopedii pod kierunkiem prof. Janiny Markowej 
i tam też miała początek jego kariera naukowa i akade-
micka.

Jak nas informuje prof. Wiesław Pawlik z Polskiej 
Akademii Umiejętności, prof. Zarzycki jest wybitnym spe-
cjalistą z zakresu ortopedii, szczególnie schorzeń krę-
gosłupa, który jest częścią szkieletu i tworzy elastyczny 
dźwigar utrzymujący ciężar tułowia i, niestety, bywa co-
raz częściej kostną biografią swego „właściciela”. Zatem 
zainteresowania lekarskie i badawcze prof. Zarzyckiego 
zogniskowane są na udoskonalaniu metod diagnostyki 
i wprowadzaniu nowych oryginalnych technik terapeu-
tycznych.

Godny podkreślenia jest fakt – dodaje prof. Pawlik 
– iż prof. Zarzycki jest twórcą polskich implantów wyko-
rzystywanych szeroko do leczenia schorzeń kręgosłupa,  
są one stosowane w licznych ośrodkach ortopedycznych 
w USA, Meksyku, Południowej Afryce, Chinach i wielu 

klinikach Europy. Jest ponadto współautorem wielu pa-
tentów w zakresie implantów, w tym dwu ogólnoświato-
wych.

Prof. Zarzycki odbył wiele długoterminowych staży 
naukowych w ośrodkach uniwersyteckich w USA (Houston, 
Los Angeles), Kanadzie, w Niemczech i w Chinach. Jego 
dorobek naukowy obejmuje kilkaset publikacji w czoło-
wych krajowych i zagranicznych czasopismach z zakre-
su ortopedii i chirurgii kręgosłupa. Przedstawił również  
ponad 200 wykładów z za-
kresu swojej specjalności 
zawodowej na krajowych 
i zagranicznych konferen-
cjach i światowych kongre-
sach. Jest również człon-
kiem wielu towarzystw na-
ukowych, w tym Polskiego 
Towarzystwa Ortopedycz-
no-Traumatologicznego, 
Amerykańskiego Towarzy-
stwa Chorób Kręgosłupa 
i Europejskiego Towarzy-
stwa Kręgosłupa.

Jest założycielem Polskiego Towarzystwa Chirurgii 
Kręgosłupa i w latach 2006–2010 był pierwszym prezy-
dentem tegoż Towarzystwa. Jako nauczyciel akademicki 
wykształcił wielu specjalistów z zakresu ortopedii i peda-
gogów w szkołach wyższych, w tym doktorów medycyny 
i doktorów habilitowanych. Katedra i Szpital Uniwersy-
tecki, którymi kieruje, są wysoko oceniane przez polską  
i światową medycynę. Za swoje osiągnięcia prof. Zarzycki 
otrzymał nagrody ministra zdrowia i liczne wyróżnienia  
międzynarodowe.

(MN)

W Kawiarni Naukowej PAU i „Dziennika”

Kto ma zdrowy kręgosłup?

Prof. Daniel Zarzycki
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