
PROF. EDWARD RUŻYŁŁO – INTERNISTA 

 

Tytuł doktora honoris causa Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego nadany 

na wniosek Rady Wydziału Lekarskiego I w 2003 r. 

 

Profesor Edward Rużyłło urodził się 13 października 1909 r. w rodzinie Michała i Julii 

z Wyspiańskich, w Kościaszynie – miejscowości leżącej w województwie lwowskim. Po 

odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w wieku 10 lat zamieszkał w Warszawie, tam też 

egzaminem maturalnym ukończył gimnazjum im. Króla Władysława IV. Swoją medyczną 

drogę rozpoczął podejmując studia lekarskie na Uniwersytecie Warszawskim, których 

zwieńczeniem było uzyskanie w 1935 r. dyplomu lekarza. Zainteresowania profesora Rużyłło 

od początku pracy zawodowej koncentrowały się na zagadnieniach ściśle związanych z  

dziedziną interny: bezpośrednio po ukończeniu warszawskiej uczelni pracował na oddziałach 

chorób wewnętrznych Szpitala Ujazdowskiego oraz Szpitala Sióstr Elżbietanek. W tym 

samym okresie pełnił po kilka miesięcy służbę jako lekarz wojskowy w trzech jednostkach: 2-

gim Batalionie Balonowym w Legionowie, 1-szym Pułku Szwoleżerów w Warszawie oraz w 

32-gim Pułku Piechoty w Modlinie, zaś w latach 1937-1938 w objął funkcję dowódcy plutonu 

podchorążych sanitarnych jednostki w Ujazdowie. Podczas kampanii wrześniowej brał udział 

w walkach obronnych na południu Polski. Internowany na terenie Węgier, w 1940 roku 

poprzez Marsylię przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie przez 6 miesięcy związany był z 

powstającym w Edynburgu Polskim Wydziałem Lekarskim, a w kolejnych latach z Military 

Hygiene School w Koegh-Aldershot, London School of Hygiene and Tropical Medicine oraz 

z British Postgradual Medical School w Londynie.  

Po zakończeniu II wojny światowej w 1946 r. powrócił do kraju, aby podjąć pracę w 

klinice profesora Witolda Orłowskiego, a od 1948 r. w klinice profesora Andrzeja 

Biernackiego. Jego rozwój naukowy zaowocował uzyskaniem tytułu doktora medycyny w 

1951 r., w r. 1954 roku – docenta, a w 1963 r. – profesora nadzwyczajnego. Ukoronowaniem 

drogi rozwoju naukowego był tytuł profesora zwyczajnego, nadany Edwardowi Rużyłło w 

1980 r. W okresie 1957-1958 Edward Rużyłło sprawował funkcję ordynatora Oddziału 

Chorób Wewnętrznych szpitala na Solcu, aby w 1958 r. objąć kierownictwo II Kliniki Chorób 

Wewnętrznych Studium Doskonalenia Lekarzy stołecznej Akademii Medycznej, a następnie 

w okresie 1970-1980 Kliniki Gastroenterologii i Przemiany Materii. Od r. 1962 profesor 

Rużyłło został mianowany Kierownikiem Studium Doskonalenia Lekarzy, a po 

przekształceniu w Centrum Kształcenia Podyplomowego – dyrektorem tej jednostki do 1974 

r. W okresie tym stworzył nowe zasady i pojęcia w procesie doskonalenia lekarzy.  

W swojej pracy naukowo-badawczej profesor Rużyłło koncentrował się na kwestiach 

związanych z reumatologią, endokrynologią, gastroenterologią oraz przemianą materii. Jego 

bogaty dorobek naukowy obejmuje ponad 300 prac naukowych z zakresu chorób 

wewnętrznych, a także redakcję pierwszego polskiego podręcznika lekarskiego, 

poświęconego chorobom naczyń obwodowych. Ponadto, Edward Rużyłło redagował i 

współtworzył wiele polskich czasopism medycznych, opiniował przeznaczone do druku 

monografie i podręczniki lekarskie, był recenzentem wielu prac doktorskich, 27 prac 

habilitacyjnych oraz dorobku naukowego 6 profesorów nadzwyczajnych. Na uwagę zasługuje 

ponadto wyjątkowa aktywność dydaktyczna: profesor Rużyłło był promotorem 29 rozpraw 

doktorskich, opiekunem 12 przewodów habilitacyjnych, a także kierownikiem specjalizacji aż 

135 lekarzy. Swoją aktywność rozwijał również w pracach Polskiej Akademii Nauk, jako 

ekspert z ramienia Światowej Organizacji Zdrowia, a także w wielu krajowych i 

międzynarodowych towarzystwach naukowych, uczestnicząc w licznych kongresach i 

sympozjach medycznych.   



W dowód uznania dla wybitnych osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz z uwagi 

na zaangażowanie w działalność sił zbrojnych II Rzeczypospolitej na Zachodzie, Edward 

Rużyłło odznaczony otrzymał wiele wysokich odznaczeń, w tym Krzyż Komandorski z 

Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.  

Profesor Edward Rużyłło, jeden z najwybitniejszych współczesnych internistów 

polskich uhonorowany został  tytułem doktora honoris causa Akademii Medycznej w 

Poznaniu w dniu 12 czerwca 2003 r.  

Zmarł w Warszawie, 16 lutego 2009 r.  
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