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Prof. dr hab. n. med. Edmund Rogala (1929-2013)
W dniu 25.05.2013 r. po długiej chorobie, odszedł od nas Profesor Edmund Rogala,
wspaniały Mąż i Ojciec, wybitny Polski Alergolog, członek Honorowy Polskiego
Towarzystwa Alergologicznego, ceniony Lekarz, wybitny Naukowiec, znany
Społecznik, wspaniały Kolega i Przyjaciel, na którego zawsze można było liczyć. O
ciężkiej chorobie Profesora wiedzieliśmy od dawna, ale było wiele podstaw do nadziei,
że uda Mu się ją pokonać. Dlatego Jego śmierć zaskoczyła nas, pogrążając całe
środowisko polskich alergologów w głębokim smutku.
Profesor Edmund Rogala był osobą wybitną. Urodził się w 1929 roku w Bitkowie na
kresach wschodnich. Po II Wojnie Światowej wraz z rodziną zamieszkał w Opolu. W
1949 roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej, a po
ich ukończeniu jako młody lekarz stypendysta rozpoczął pracę najpierw w II Klinice
Chorób Wewnętrznych Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, a od 1957 roku w
Klinice Chorób Wewnętrznych i Zawodowych Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu
gdzie pracował do roku 1976, przechodząc typową dla ówczesnych lekarzy drogę
rozwoju zawodowego i naukowego. W 1963 roku uzyskał stopień doktora medycyny,
w 1972 roku doktora habilitowanego nauk medycznych. Dwa lata później został
powołany na stanowisko docenta Śląskiej Akademii Medycznej oraz kierownika
Oddziału Alergologii w Klinice Chorób Wewnętrznych i Zawodowych. Oddział ten w
1976 roku przekształcono w Klinikę Alergologii Śląskiej Akademii Medycznej. Tą
kliniką kierował do czasu przejścia na emeryturę w 1999 roku. Emerytura nie
przerwała Jego aktywności. Nadal był czynnym uczestnikiem wielu naszych spotkań i
aktywnie pracował w organach Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Bardzo
liczyłem, ze spotkamy się jesienią tego roku na „Kurzawiadzie” w Krakowie.
Profesor od początku swej pracy zawodowej prowadził działalność naukową, czego
efektem jest imponujący wielowątkowy dorobek publikacyjny, odnoszący się jednak w
głównej mierze do szerokiego zakresu ważnych problemów alergologii. W realizacji
kilkunastu tematów badawczych koordynował współpracę wielu zespołów
badawczych.
W pamięci alergologów pozostanie jako organizator udanego VII Krajowego Zjazdu
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz cieszących się dużym uznaniem
cyklicznych Sympozjów poświęconych immunoterapii alergenowej.
Pogrzeb Profesora odbył się 29.05.2013 w Zabrzu. Po uroczystej mszy z udziałem
władz miasta Zabrza, władz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, przedstawicieli
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, został pochowany na miejscowym
cmentarzu
Śmierć Profesora Edmunda Rogali, jednego z nestorów Polskiej Alergologii, to duża,
niepowetowana dla nas strata, bowiem nikt nie jest w stanie Go zastąpić. Profesor był
osobą wyjątkową. Miał swój styl i szczególną, ujmującą osobowość. Był niezwykle
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skromny, zawsze spokojny, życzliwy i uczynny. Cechował Go rozsądek, racjonalne
podejście i obiektywizm. Wnosił do naszych dyskusji i rozważań ożywcze myśli oraz
cenne uwagi i jakże słuszne rady wynikające z własnego, bogatego doświadczenia
życiowego. Był uosobieniem spokoju, rozwagi i tolerancji. W sporach cechowała go
jakże cenna w obecnych czasach umiejętność osiągania kompromisów. To wszystko
sprawiło, że ceniliśmy Go bardzo i darzyliśmy ogromnym zaufaniem.
Edmundzie, drogi mój Przyjacielu, na zawsze pozostaniesz w mojej pamięci.

Nowi alergolodzy
W wyniku egzaminów sesji wiosennej 2013 roku nowymi alergologami zostali: Krzysztof
Bigus, Magdalena Błońska, Bogusława Cimoszko, Zdzisław Domagała, Monika
Donderska, Violetta Gołąbek, Dorota Kierszniewska-Stepień, Renata KorzepskaGawryluk, Marcin Moniuszko, Jacek Mućka, Grzegorz Osmenda, Michał Przybyszewski,
Katarzyna Solarewicz-Madejek, Anna Szyling, Izabella Zielińska.
Jak zwykle witamy ich gorąco w naszym gronie.
Zamknij
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