
Szanowny Panie Prezesie, 
Dostojni Goście, 
Szanowne Koleżanki i Koledzy,
 

Ponad 20 lat temu 18-letni chłopak z hemofilią doznał urazu okolicy lędźwiowej, w wyniku 
którego przerwana została tętnica nerkowa. Mogą sobie Państwo wyobrazić dramatyczną 
walkę o życie wykrwawiającego się pacjenta. Walkę, jak się wydawało, skazaną na 
niepowodzenie. Pomimo masywnych transfuzji nie można było opanować szybko 
pogłębiającego się wstrząsu, a towarzysząca hemofilia stwarzała dodatkowe zagrożenia dla 
ewentualnej interwencji chirurgicznej. 
I wtedy w zakładzie rentgenodiagnostycznym znalazł się człowiek, który wykorzystując 
swoje doświadczenia z terapię cewnikową, z dostępu naczyniowego w spektakularny sposób 
zamknął krwawiące naczynie. Był nim tu obecny Pan Profesor Marian Klamut.  (Panie 
Profesorze, czy Pan wie, że Pan Kosiński żyje do dziś) 
Przywołuję to wydarzenie sprzed 20 lat, ponieważ dobrze charakteryzuje ono Pana Profesora. 
Świadczy o jego ciekawości medycznej, umiejętności realizowania wizji, wybiegających w 
wiek 21, wyznaczaniu oraz konsekwentnym realizowaniu szczytnych i ambitnych celów.

Dziś przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia Państwu Pana Profesora hab. Mariana 
Kazimierza Klamuta jako nominowanego do odznaczenia medalem Lubelskiej Okręgowej 
Izby Lekarskiej. Szczegółowa nota biograficzna Pana Profesora będzie zaprezentowana w 
„Medicusie”, co pozwala mi ograniczyć się do danych podstawowych:

Jest absolwentem Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. H.J. Zamojskiego
1954 Dyplom lekarski Akademii Medycznej 
1962 Spec. IIo w dziedzinie rentgenodiagnostyki 
1963 Doktorat 
1969 Dr hab. 
1977 Prof. Nadzw. 
1990 Prof. Zwycz. 
1993 – 1999 Rektor AM

Pan Profesor Marian Kazimierz Klamut swoje życie zawodowe związał z Akademią 
Medyczną. W kierowanej przez niego placówce opracowano wiele liczących się w świecie 
metod badawczych, zdobywano liczne tytuły naukowe i publikowano liczne dysertacje 
naukowe. Katedra Radiologii ze swymi czterema Zakładami jest dziś chlubą Akademii.
Jako Rektor AM mówił:
„Uniwersytet nie jest jedynie ośrodkiem szkolenia zawodowego. Jest miejscem 
poszukiwania sensu życia, zarówno sensu życia zawodowego, jak i sensu istnienia i 
spełniania się człowieka. Jest miejscem wypracowywania wzorów zachowań i ich 
weryfikowania.”
Cała swoją bogatą działalnością jako lekarz, naukowiec, wychowawca i administrator 
Profesor udowadniał, że nie były to puste słowa ani deklaracja bez pokrycia. Dlatego Kapituła 
ma możliwość uhonorowania w osobie Pana Profesora prawdziwego HUMANISTY, 
prawdziwego LEKARZA i prawdziwego NAUKOWCA. 

Szanowni Państwo,

Jeśli prawdą jest, że potrzebne są nam dziś wzorce osobowe, to wyróżnienie Pana Profesora 
Mariana Klamuta może jemu przynieść zasłużoną satysfakcję, a innym pożytek.


