
Prof. Tadeusz Kielanowski 
Klinika akademicka to przede wszystkim dobry szpital. W związku 
z tym leczenie chorych jest naszym pierwszym obowiązkiem, drugim 

dopiero nauczanie studentów, a trzecim – praca naukowa.

Pierwszy Rektor AMB
1950 – 1955



Zmieniali się  
rektorZy

Prof. Jerzy Łebkowski
„Przekuwanie marzeń w rzeczywistość wymaga heroicznych my-
śli, a czynów zaledwie maluczkich. Zmieniali się ludzie, zacho-
dziły wydarzenia, uczelnia wciąż trwała. Ci, co odchodzili, po-
zostawiali trwałe podwaliny pod budowę coraz wyższych pięter 
uczelnianego gmachu”. 

1981– 1987

Prof. Stefan Soszka
Słynne powiedzenie profesora „poszerzenie horyzontów wiedzy” 
miało swoje przełożenie w praktyce. Owocem tych działań było 
powstanie nieformalnej struktury zwanej „Białostocką szkołą po-
łożnictwa i ginekologii”. Rozwinął gęstą sieć poradni dla kobiet 
w regionie. Rozpoczął akcję profilaktyki nowotworów narządu 
rodnego.

1970 – 1972

Prof. Andrzej Kaliciński
Sprawował mandat senatora Sejmu I kadencji. Współtworzył 
ustawę o zawodzie lekarza, broniąc zasady tajemnicy lekarskiej. 
Uczestniczył w pracach nad ustawą kombatancką.

1990 – 1993

Prof. Piotr Boroń
Pionier białostockich zakaźników. Jako pierwszy w Polsce wpro-
wadził opiekę szpitalną i ambulatoryjną nad osobami zakażonymi 
HIV i chorymi na AIDS.

1972 – 1973

Prof. Stanisław Legeżyński
Pierwszy redaktor naczelny „Roczników AMB”. Dla wielu pra-
ca pod jego kierunkiem była prawdziwą „szkołą życia”. Rozwinął 
działalność popularyzatorską w zakresie medycyny.

1955 – 1959



Prof. Jan Górski
„Uczelnia, by istnieć, musi być młoda. Młoda młodością swoich 
studentów, młoda młodością swoich idei, wreszcie młoda młodo-
ścią wiedzy, jaką sama tworzy i jaką przekazuje innym”.

1993 – 1999, 2002 – 2008

Prof. Konstanty Wiśniewski 
Powtarzał, że człowiek rodzi się z gruntu leniwy, dlatego raz w ty-
godniu prosił pracowników o zreferowanie całotygodniowej pracy. 
Radził, by każdego wieczoru wpisać do kalendarza, co się zrobiło 
i wyciągnęło dla siebie wnioski. 

 1974 – 1981

Prof. Ludwik Komczyński
Zorganizował i uruchomił od podstaw Zakład Anatomii Patolo-
gicznej AMB. Był inicjatorem i organizatorem comiesięcznych 
posiedzeń z klinicystami w sprawie niezgodności rozpoznań kli-
nicznych z wynikami badań anatomopatologicznych zmarłych 
chorych. Założył Polskie Towarzystwo Anatomopatologiczne 
Oddział Białystok. Aktywnie uczestniczył w życiu społeczno-po-
litycznym Białegostoku.

1962 – 1970

Prof. Tadeusz Januszko
„Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić to tylko jedno – mi-
łować” – mógłby za Janem Pawłem II powtórzyć prof. Tadeusz 
Januszko, dla którego zawsze najważniejszy był drugi człowiek. 
Wiedział, że za każdym nierozwiązanym problemem kryje się 
ktoś, komu należy pomóc.

1973 – 1974

Prof. Jakub Chlebowski
„Właściwie każdy może się nauczyć medycyny, ale od człowieka, 
który posiada wiedzę lekarską, do dobrego lekarza – odległość jest 
jeszcze ogromna”.

 1959 – 1962

Prof. Zbigniew Puchalski
„Uczelnia dokłada starań, aby informacje o jej zamierzeniach 
i dokonaniach były znane, poprzez środki masowego przeka-
zu, szerokiemu ogółowi społeczeństwa. Chcielibyśmy, aby były 
to wieści rzetelne i pozbawione emocji z powodu incydentalnych 
wydarzeń”.

1987 – 1990, 1999 – 2002



Rektor UMB
od 2008

Prof. Jacek Nikliński
Myślę o tym, co będzie za 10 lat. Najważniejsza jest wizja, 

a potem jej konsekwentne wcielanie w życie. To jaką 
będziemy uczelnią w przyszłości zależy tylko od nas.


