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Jubileusz Profesora Kazimierza Imielińskiego
Uroczystości odbyły się 4 grudnia 2009 r. w reprezentacyjnych salach Zamku 

Królewskiego w Warszawie. Honorowymi patronami były Panie Minister: Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego - prof. Barbara Kudrycka i Zdrowia - dr Ewa Kopacz.

Oficjalną część zaczęło powitanie prof. Zbigniewa Izdebskiego oraz wystąpienia 
obu Pań Minister. Laudację wygłosił prof. Lechosław Gapik. Po odczytaniu nominacji 
Jubilata do
Pokojowej Nagrody Nobla przez Izbę Deputowanych Rumunii wystąpił sam Jubilat. 
Nastąpiły wypowiedzi: dra Zbigniewa Podrazy - prezydenta Dąbrowy Górniczej (która 
nadała urodzonemu tu Jubilatowi honorowe obywatelstwo), prof. Jacka Juszczyka 
i prof. Zbigniewa Izdebskiego. W przerwach pianista Eugeniusz Chudak-Morzuchowski 
odegrał polonezy i nokturn Chopina. Zebrani wysłuchali też walca Jana Straussa „Nad 
pięknym modrym Dunajem”.

W swym bogatym życiorysie Jubilat pracował, często jako kierownik, 
w naukowych placówkach wpierw internistycznych, a następnie zajmujących się 
psychiatrą i psychologią kliniczną. Stał się pionierem polskiej seksuologii, pierwszym 
specjalistą, doktorem habilitowanym i profesorem seksuologii, jej wykładowcą na 
uniwersytecie, autorem licznych monografii i artykułów z tej dziedziny. Stworzył system 
edukacji i sieć placówek seksuologicznych i patologii międzyludzkich więzi. Głęboko 
zaangażowany w medycynę humanistyczną został honorowym członkiem, doktorem 
oraz profesorem honoris causa towarzystw i akademii, w tym inicjatorem i wieloletnim 
prezesem Polskiej Akademii Medycyny i Światowej Akademii Medycyny im. Alberta 
Schweitzera, grupujących wielu czołowych uczonych, w tym ponad 30 laureatów nagród 
Nobla.

Był też silnie związany z Krakowem. Tu odbył studia lekarskie (1949-54), 
w czasie których kontakt mój jako asystenta z ówczesnym studentem zapoczątkował 
naszą ponad 60-letnią znajomość, współpracę i przyjaźń. Osławione przydziały-nakazy 
pracy, a potem już własne decyzje spowodowały, że Imieliński opuścił podwawelski 
gród. W czasie działalności w Gdańsku mistrzem przyszłego Jubilata się Tadeusz 
Bilikiewicz, mający za sobą chlubną działalność, zwłaszcza w dziedzinie historii 
medycyny, w krakowskiej uczelni. Imieliński wrócił do Krakowa w 1972 roku i pracował 
jako starszy wykładowca, a następnie doktor habilitowany i kierownik Pracowni 
Seksuologicznej Kliniki Ginekologiczno-Położniczej. W 1973 r. otrzymał stanowisko, 
a wtórnie nominację na docenta i prowadził Zakład Seksuologii Kliniki Psychiatrycznej 
AM do 1977 r. W rok później został docentem Centrum Medycznego Kształcenia 
Podyplomowego w Warszawie. Warto wspomnieć, że Medal im. Mikołaja Kopernika, 
wydany przez Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ w Krakowie, 
był pierwszym odznaczeniem, które w 1972 r. otworzyło późniejszą długą listę licznych 
honorowych wyróżnień. Krakowskie Polskie Towarzystwo Schweitzerowskie w 1994 r. 
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nadało Imielińskiemu honorowe członkostwo i honorowy medal im. Alberta Schweitzera 
oraz rozpoczęło ścisłą współpracę z oboma stworzonymi przez Jubilata Akademiami. 
W jubileuszowej książeczce „Wybrane impresje o Prof. Kazimierzu Imielińskim” wśród 
14 ich autorów znajdują się trzej krakowscy profesorowie: Julian Godlewski, Paulin 
Moszczyński i niżej podpisany.

Henryk Gaertner - Kraków


