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"
Uprzejmie Cię proszę o przyjęcie w Dniu Twojego Święta, najserdeczniejszych
życzeń wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. "
Jestem głęboko przekonany, podobnie jak całe środowisko urologiczne w Polsce, że od
ponad 40 lat, które minęły od czasu zakończenia przez Ciebie studiów medycznych w AM
w Poznaniu każdy Twój krok w doskonaleniu umiejętności w urologii, zarówno w ośrodkach
krajowych jak i zagranicznych (Paryż - kierownik Alain Le Duc, Rennes - prof. Lobel, Lille prof. Mazman) oraz umiejętności w zarządzaniu na które składają się m.in. francuski
dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Menadżerów oraz z sukcesem zdany prestiżowy
egzamin Ministerstwa Skarbu Państwa, przynosi chlubę polskiemu środowisku
lekarskiemu."
"
Twoja działalność organizacyjna w Polsce jest godna najwyższych zaszczytów.
Składa się na nią nie tylko stworzenie od podstaw słynnego ośrodka NZOZ Uromed, ale
również współtworzenie i zarządzanie Oddziałem Urologicznym Kliniki Świętej Rodziny,
znakomitego ośrodka urologicznego, słynnego nie tyko w Wielkopolsce. "
"
Twoja aktywność na rzecz PTU od 2008 r., początkowo jako członka, a następnie
przewodniczącego Kolegium Ordynatorów PTU, na każdym etapie podkreślająca
rzeczywiste znaczenie polskiej urologii w medycynie, jest również podstawą do złożenia Ci
nie tylko gratulacji, ale i najgorętszych podziękowań. "

"

Drogi Adamie,"
"
nasza znajomość, a potem serdeczna przyjaźń trwa nieprzerwanie od 1995 roku.
Od tego czasu, z satysfakcją obserwuję Twój pomyślny rozwój zawodowy, będący wynikiem
uzdolnień, którymi dysponujesz, ogromną pracowitość, a także Twoją godną uznania
działalność lekarską i najwyższy poziom etyki zawodowej. Jestem przekonany, podobnie
jak całe nasze środowisko, że jesteś znakomicie wykształconym lekarzem oraz
utalentowanym, dysponującym rozległą wiedzą i odpowiednim doświadczeniem urologiem,
umiejącym samodzielnie rozwiązywać problemy kliniczne, krytycznie oceniać wartość
nowatorskich metod postępowania zabiegowego oraz potrafiącym uzasadnić
wprowadzanie metod najwartościowszych do praktyki urologicznej."
"
Uważam, że Twoja dotychczasowa działalność i kwalifikacje zawodowe pozwalają
wyrazić z przekonaniem opinię, że należysz do grupy wiodących urologów w naszym kraju. "
"
Jestem dumny z Tego, że mogę czuć się Twoim przyjacielem! "
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