WSPOMNIENIE
O PROF. ZW. DR HAB. N. MED. BOGUSŁAWIE FRAŃCZUKU
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Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci prof. Bogusława
Frańczuka. Jego najwyższy profesjonalizm jako lekarza oraz imponujący dorobek naukowy i osiągnięcia w pracy dydaktycznej są znane wszystkim: pacjentom, studentom, lekarzom i naukowcom, którzy mieli okazję poznania Profesora.
Dla mnie, jako dziekana Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, prof. Frańczuk pozostanie w pamięci również jako znakomity organizator pracy kierowanej przez Siebie Katedry Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji, realizującej nauczanie studentów
kilku kierunków prowadzonych na Wydziale. Przede wszystkim Profesor był
jednak człowiekiem niezmiernie pogodnym, życzliwym i zawsze chętnym do
udziału w różnych aspektach działalności Uczelni i Wydziału, często niezwiązanymi bezpośrednio z Jego zasadniczymi obowiązkami. Profesora nie trzeba było
prosić o pomoc. Sam niestrudzenie proponował nowe inicjatywy i angażował się
bez reszty w ich realizację. Do ostatnich chwil, mimo poważnej choroby, emanował poczuciem humoru i dystansem do otaczającego świata. Wiadomość o Jego
śmierci poruszyła głęboko wszystkich pracowników Wydziału, od osób z administracji do profesorów, co świadczy o ogromnym szacunku, jakim Go darzono
i o życzliwości osób, również pozornie w niewielkim stopniu z Nim związanych.
Po Jego odejściu pozostają nam jedynie wspomnienia i satysfakcja, że mieliśmy
okazję kontaktów i wspólnej pracy z tak wspaniałym człowiekiem.
Prof. dr hab. Filip Gołkowski,
dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Z poczuciem ogromnej straty 7 czerwca 2018 roku na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie żegnaliśmy prof. Bogusława Frańczuka. W ostatniej drodze wśród rodziny i przyjaciół Profesorowi towarzyszyli również pracownicy
i przedstawiciele studentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, z którą był związany przez ponad 10 ostatnich lat swojego życia.
Prof. Frańczuk był inicjatorem powołania kierunku Fizjoterapia na Krakowskiej
Akademii. Z wielkim oddaniem poświęcał swój czas pracy na uczelni, dzielił
się imponującą wiedzą i bogatym doświadczeniem. Z zaangażowaniem popierał
wszelkie inicjatywy rozwoju ﬁzjoterapii, czego przejawem było m.in. wsparcie
podczas pracy nad uruchomieniem studiów drugiego stopnia, a następnie specjalizacji z Fizjoterapii. Niewątpliwie był ważną osobą wśród Profesorów Uczelni.
Cieszył się ogromnym szacunkiem współpracowników oraz studentów.
Odejście prof. Bogusława Frańczuka pozostawiło wielką pustkę w społeczności Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Prof. nadzw. dr hab. Joanna Golec
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Profesor Bogusław Frańczuk urodził się 24 maja 1947 roku w Krakowie.
Był mężem i ojcem, niezwykłym człowiekiem, lekarzem z powołania, wybitnym
specjalistą i cenionym dydaktykiem. Zmarł 4 czerwca 2018 roku.
W 1972 roku ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie, gdzie w 1977 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych.
Pierwsze szlify w zawodzie chirurga zdobywał pod okiem swojego ojca, płk.
dr. n. med. Stanisława Frańczuka, na oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii
5. Wojskowego Szpitala Rejonowego w Krakowie.
W 1978 roku uzyskał specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii
narządu ruchu, natomiast w 1996 roku w zakresie rehabilitacji medycznej. Tytuł
doktora habilitowanego uzyskał w 1994 roku w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie rozprawy pt.: „Badanie metod leczenia operacyjnego złamań krętarzowych kości udowej z zastosowaniem do zespolenia
kości płytek kątowych oraz nowo wprowadzonych do leczenia gwoździ śródszpikowych na podstawie badań klinicznych i doświadczalnych”. W 2005 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk medycznych, nadany przez Prezydenta RP.
W latach 1981–1984 pracował w Klinice Traumatologii CHU Averroes
w Casablance w Królestwie Maroka, specjalizując się w leczeniu uszkodzeń
urazowych narządu ruchu. Profesor odbył liczne staże specjalistyczne w renomowanych klinikach traumatologicznych i ortopedycznych, m.in.: w Londynie,
Berlinie, Hamburgu, Wurzburgu, Stambule oraz we Lwowie. Od 1995 roku jako
Visiting Professor pracował w American Alliance Institute Pittsburgh PA w Stanach Zjednoczonych.
Jako pierwszy w Polsce, bo już w 1989 roku, zastosował i szeroko propagował w leczeniu operacyjnym złamań okołokrętarzowych kości udowej gwoździe śródszpikowe typu Y. Był także autorem dostępu podżuchwowego, który
stosował w leczeniu operacyjnym złamań kręgów C2 i C3.
W latach 1989–1994 organizował prace okręgowych izb lekarskich, pełnił
m.in. obowiązki zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej
Izby Lekarskiej w Krakowie oraz Sekretarza Komisji Współpracy z Zagranicą
Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie.
Twórca Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii. Od 1991 do
2007 roku był organizatorem i pierwszym dyrektorem Krakowskiego Centrum
Rehabilitacji i Ortopedii, tworząc szpital z byłych koszar wojskowych.
W latach 1991–2004 kierował Kliniką Chirurgii Urazowej Ortopedii i Rehabilitacji Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ w Krakowie. W latach
1998–2002 był Sekretarzem Generalnym Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali
Polskich aﬁliowanego przy Unii Europejskiej w Brukselii.
Od 2010 do 2017 roku kierował Katedrą Fizjoterapii na Wydziale Zdrowia
i Nauk Medycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a od 2017 roku Katedrą Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji Wydziału
Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu KAAFM.
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Profesor Bogusław Frańczuk był autorem 168 prac naukowych (ujętych
na liście ﬁladelﬁjskiej), promotorem 18 przewodów doktorskich, kierownikiem
specjalizacji 21 lekarzy oraz członkiem Rad Naukowych licznych specjalistycznych czasopism krajowych i zagranicznych z dziedziny ortopedii i traumatologii,
a także rehabilitacji i ﬁzjoterapii, m.in.: „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”, „Fizjoterapia Polska”, „Rehabilitacja Medyczna”, „The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research” i „Przegląd Medyczny”.
Został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Św. Stanisława;
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; Złotym i Srebrnym Krzyżem
Zasługi; Złotą Odznaką „Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa”; Copernicus
Prize, Medalem UJ; nagrodą I stopnia Rektora UJK; Złotą Odznaką Polskiego
Towarzystwa Fizjoterapii i Medalem Towarzystwa Walki z Kalectwem, Medalem Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Odznaką Prezydenta Krakowa Honoris Gratia, Odznaczeniem „Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii”.
Redakcja zeszytów
„Państwo i Społeczeństwo – Medycyna i Zdrowie Publiczne”

