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Szanowna Pani Profesor!                  

Szanowni Państwo , Drodzy Delegaci!

Przypadł mi zaszczyt przedstawienia sylwetki Pani Prof. dr. hab. med. Zofii 
Grażyny Jarząb, której Kapituła w oparciu o wnioski środowiska lekarskiego  i 
zgodnie z własnym przekonaniem przyznała Medal Lubelskiej Izby Lekarskiej.        
Pani Profesor urodziła się we Lwowie , jako córka Józefa Jarząba  późniejszego 
profesora doktora habilitowanego medycyny. Od 1927 r. przez 12 lat  mieszkała z 
rodzicami w Poznaniu, skąd  w grudniu 1939 r. Niemcy rodzinę wysiedlili. Rodzina 
przeszła tułaczkę w okupowanym Kraju  osiedlając się w Krakowie. Dalszą naukę 
aż do matury Zofia Grażyna kontynuowała na tajnych kompletach. Trzeba trochę 
wyobraźni, żeby uzmysłowić sobie dramat tamtych czasów i determinację w 
zdobywaniu wiedzy.

Po maturze  rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
Jagiellońskiego a ukończyła ze względów rodzinnych w 1949 r. Lublinie.

Pracę jako lekarz rozpoczęła w Poradni Przyzakładowej a jednocześnie jako 
wolontariusz w Klinice Stomatologicznej Akademii Medycznej  kierowanej przez 
swojego Ojca prof. Józefa Jarząba.

W 1950 r. obroniła pracę doktorską, a już w 1951 r. dorobek naukowy pani Doktor 
został dostrzeżony i uhonorowany umieszczeniem Jej nazwiska w światowym 
WHO’s WHO. Prace naukowe  wieńczone były uzyskiwaniem kolejno stopni 
naukowych: dr. habilitowanego(1970),  profesora nadzwyczajnego (1978), 
profesora zwyczajnego. Wraz z rozwojem naukowym przychodziły kolejne 
awanse: od asystenta do kierownika Kliniki Stomatologicznej Wydziału 
Lekarskiego.

Staraniem Pani Profesor doszło do wybudowania Instytutu Stomatologii w 
Lublinie, w którym w 1973 r. objęła stanowisko dyrektora Instytutu, a ten stał się 
materialną i realną podstawą utworzenia Oddziału Stomatologii A.M.

Rozpoczęła pracę jako dziekan, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii 
Stomatologicznej i Szczękowo Twarzowej. Jednocześnie organizowała Zakłady 
Katedry Oddziału Stomatologii, wkładając wiele pracy i zaangażowania w 
zapewnienie im dobrze wykształconej kadry. Osiągnięcia te zostały uhonorowane 
nagrodą naukową I stopnia Ministra Zdrowia. 

W to bogate życie naukowe wpleciona była muzyka, Pani Profesor sama grała na 
fortepianie, interesowała się muzyką poważną, była miłośniczką koncertów 
symfonicznych, prezesem Towarzystwa Muzycznego w Lublinie, organizowała też 
Międzynarodowe Konkursy Młodych Skrzypków im. Henryka Wieniawskiego w 



Lublinie. Była też radną w Wojewódzkiej Radzie Narodowej.

Za swoje zasługi otrzymywała liczne medale i odznaczenia m. inn.  Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski” , Zasłużony Działacz Kultury , „ Za zasługi 
dla Lubelszczyzny, „ Za zasługi dla Miasta Lublina”.

Środowisko lekarskie w pełni docenia i podziwia pracowite życie lekarza, uczonej, 
mądrego i lojalnego wychowawcy, społecznika ; kochanego i podziwianego  przez 
środowisko lekarskie człowieka i prosi  o przyjęcie od naszej Korporacji Lekarskiej 
w dowód najwyższego uznania  Medalu Lubelskiej Izby Lekarskiej


