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Składam Panu najserdeczniejsze gratulacje z okazji 40 – lecia Pana pracy zawodowej.  

Niezwykle pracowity przebieg Pańskiej pracy zawodowej jako urologa i menadżera w służbie 

zdrowia jest godnym pochwały i uznania. Fascynacja Pana postępami w leczeniu chorych 

urologicznych, wprowadzaniu nowych metod operacyjnych czy organizacji pracy oddziałów 

urologicznych były przedmiotem odbycia w latach 1990 do 1991 staży naukowo-

praktycznych w czołowych klinikach urologicznych Francji. W Paryżu jednej z  

najznamienitszych klinik urologii ówczesnej Europy u prof. Alana Le Duc, Prezesa 

Francuskiego Towarzystwa Urologicznego, w Klinice Urologii prof. Bernarda Lobela w 

Rennes, oraz w Klinice Urologii prof. Etienne Mazemana w Lille. Także we Francji w 1990 

roku ukończył Pan również, Wyższą Państwową Szkołę Menadżerów Ochrony Zdrowia. 

Mogę tutaj przytoczyć istotny fakt jaki miał przebieg podczas wystąpienia Pana Prof. Stefana 

Wesołowskiego na Kongresie naukowym PTU przed 25 laty, kiedy z zachwytem opowiadał 

jak podczas swojej kolejnej wizyty we Francji u prof. Alana Le Duca na sali operacyjnej wśród 

obserwujących zabiegi młodych lekarzy spotkał lekarza z Polski Adama Michalskiego. 

Wystąpienie Pana Profesora Wesołowskiego, przyjaciela urologii francuskiej było 

emocjonalne i miało na celu zachęcenie młodych polskich urologów do staży i wizyt we 

francuskich klinikach urologicznych w związku z nowymi możliwościami w nowej Europie. 

         Zasługuje również na duże uznanie Pana pionierski pomysł i założenie w 1998 roku 

oraz kierowanie do dzisiaj znanym nie tylko w Poznaniu ale i w Polsce ośrodkiem urologii 

NZOZ Uromed. W tym samym roku zorganizował Pan wspólnie z Kolegami w Poznaniu nowy 

oddział urologiczny w Szpitalu Świętej Rodziny, który do dzisiaj wykonuje największy kontrakt 

urologiczny w Poznaniu i Wielkopolsce. Jest to również oddział o znaczącym dorobku 

zabiegowym w skali całego kraju. W oddziale tym, wykorzystując wiedzę nabytą we Francji, 

po raz pierwszy w Polsce zostały wprowadziliście jako ośrodek kontrakty na usługi 

medyczne, które dzisiaj są normą zatrudnienia w wielu szpitalach. Obchodzone przez 
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UROMED 10-cio lecie działalności było wspaniałym podsumowaniem Waszej inicjatywy, a 

publikacja jej poświęcona w Przeglądzie Urologicznym stała się inspiracją do działań wielu 

polskich urologów. W 2008 roku po powołaniu przez Konsultanta Krajowego prof. Andrzeja 

Borówkę do Kolegium Ordynatorów Polskiego Towarzystwa Urologicznego, podtrzymywał 

Pan działalność tej agendy PTU swoją solidną, żmudną i cierpliwą pracą, którą mogę 

potwierdzić jako Prezes PTU w latach 2008-2012. Obecny Prezes PTU nadal popiera Pana 

działania w tym zakresie powierzając funkcję przewodniczącego tego Kolegium. A ja znowu 

jako Konsultant Krajowego w dziedzinie urologii od 2012 roku mogę potwierdzić nasze 

wspólne, żmudne działania i uczestnictwo w trudnych, czasochłonnych negocjacjach w 

centrali NFZ i w Ministerstwie Zdrowia, na rzecz rozwoju i dobra polskiej urologii.     

 

Dzisiaj dziękuję Ci dzisiaj,  Adamie za Twój wkład i pracę dla Polskiej Urologii i dla naszych 

Pacjentów. 

Wraz z gratulacjami przesyłam życzenia zdrowia i dalszej pomyślności w życiu osobistym. 

 

Prof. Marek Sosnowski 
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