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Prof. zw. dr hab. n. med. Sabina Chyrek-Borowska

1929 – 2011
W dniu 11 marca 2011, w wieku 82 lat, zmarła w Białymstoku Profesor Sabina ChyrekBorowska, emerytowany Kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych UM w
Białymstoku.
Profesor Sabina Chyrek-Borowska urodziła się w 1929 roku w Nowej Wilejce na
Wileńszczyźnie. Dyplom lekarza uzyskała w 1953 roku na Wydziale Lekarskim Akademii
Medycznej w Gdańsku. Pracę nauczyciela akademickiego podjęła już po II roku studiów
w Zakładzie Chemii Fizjologicznej AM w Gdańsku prowadzonym, wówczas przez
wybitnego pedagoga i biochemika, Profesora Włodzimierza Mozołowskiego.
Po 6-ciu latach pracy w Zakładzie Chemii Fizjologicznej Sabina Chyrek-Borowska
przeniosła się w 1956 roku na etat starszego asystenta do I Kliniki Chorób Wewnętrznych
AMG, prowadzonej wówczas przez Profesora Mariana Górskiego.
W Klinice Chorób Wewnętrznych AM w Gdańsku Profesor Sabina Chyrek-Borowska
przeszła kolejne etapy rozwoju naukowego nauczyciela akademickiego, uzyskując w
1962 roku stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy p.t. „Zachowanie się
kwasu neuraminowego i białek surowicy krwi u chorych na dychawicę oskrzelową” oraz
specjalizację I i II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych i podspecjalizację z alergologii.
Na przełomie lat 1963-1964 przebywała w Instytucie Biochemii w Lund na stypendium
naukowym Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, gdzie zajmowała się głównie
techniką badań mukopolisacharydów tkanki łącznej. Doświadczenia zdobyte za granicą
wykorzystała w swojej pracy habilitacyjnej, w której zastosowała nowoczesną metodykę
badań chromatograficznych mukopolisacharydów tkanki płucnej. Stopień doktora
habilitowanego Profesor Sabina Chyrek-Borowska uzyskała w Akademii Medycznej w
Gdańsku w 1967 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Glikoproteidy krwi i
mukopolisacharydy tkanki płucnej w ostrej fazie odczynu alergicznego u ludzi i zwierząt
doświadczalnych.”
W 1967 r. Profesor Sabina Chyrek-Borowska przeniosła się wraz z mężem, Profesorem
Jerzym Borowskim, do Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie podjęła pracę na etacie
docenta w Klinice Chorób Wewnętrznych, prowadzonej wówczas przez Profesor Beatę
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Bogdanikową.
W tym samym czasie zorganizowała pierwszą w regionie północno-wschodnim,
Przykliniczną Konsultacyjną Poradnię Alergologiczną, która funkcjonuje do chwili obecnej.
W 1970 r., z chwilą powołania Instytutu Chorób Wewnętrznych, została mianowana
kierownikiem nowo utworzonej Kliniki Alergologii i zajęła się od podstaw jej organizacją,
rozwojem naukowym i ukierunkowaniem dydaktyczno-szkoleniowym.
Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego na wniosek Rady Wydziału Lekarskiego AM w
Białymstoku nadała jej Rada Państwa w 1977 r. i w tym samym roku została powołana na
stanowisko profesora uczelni. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego na wniosek Rady
Wydziału Lekarskiego uzyskała w 1984 r.
Była promotorem 26 zakończonych przewodów doktorskich oraz opiekunem 4
przewodów habilitacyjnych i recenzentem licznych wniosków o tytuły naukowe. Była
autorem lub współautorem około 300 prac, opublikowanych w czasopismach krajowych i
zagranicznych.
Profesor Sabina Chyrek-Borowska była członkiem honorowym Towarzystwa Internistów
Polskich i Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz aktywnym członkiem Polskiego
Towarzystwa Immunologicznego, a także: Europejskiego Towarzystwa Pulmonologów,
Międzynarodowego Towarzystwa „Interasma”, Towarzystwa Badań nad Histaminą,
Międzynarodowego Towarzystwa Aerobiologii, Europejskiej Akademii Alergologii i
Immunologii Klinicznej, Amerykańskiej Akademii Alergii, Astmy i Immunologii Klinicznej.
Ponadto, Profesor Sabina Chyrek-Borowska, od 1972 r. była członkiem Komitetu
Immunologii PAN i uczestniczyła w pracach kilku komisji tej Akademii, przewodniczyła
Komisji Alergii.
Do 2000 roku pełniła funkcję konsultanta regionalnego do spraw alergii w województwie
podlaskim.
W 1995 r. została wybrana do Zarządu Głównego Europejskiej Akademii Alergologii i
Immunologii Klinicznej, jako Member-at-Large of Executive Committee EAACI.
Była także członkiem Komisji Rejestracji Środków Farmaceutycznych i Materiałów
Medycznych, w której prowadziła podzespół d/s rejestracji leków przeciwalergicznych,
przeciwastmatycznych i immunomodulujących.
Osiągnięcia Profesor Sabiny Chyrek-Borowskiej na polu pracy naukowej i dydaktycznej, a
także organizacyjne były wielokrotnie wyróżniane i nagradzane nagrodami
indywidualnymi i zespołowymi Resortu Zdrowia i Rektora Akademii Medycznej w
Białymstoku.
Żegnamy Panią Profesor, Wspaniałego Człowieka i Nauczyciela wielu lekarzy,
zapewniając, że na zawsze pozostanie w naszej pamięci i wspomnieniach.
Prof. dr hab. n. med.
Anna Bodzenta-Łukaszyk
Kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych UM
w Białymstoku
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