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Abstract: The article presents the biography and scientific achievements of the renowned Polish surgeon, 
Marian Pardela, MD (1935-2021), Professor at the Silesian Medical Academy. His contribution to the 
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Życiorys

 Marian Stefan Pardela urodził się 1 kwietnia 1935 r. w Skałacie, w ówczesnym wo-
jewództwie tarnopolskim na wschodnich kresach II Rzeczypospolitej. Jego ojciec Ju-
lian był zastępcą komendanta Policji Państwowej w Skałacie, a matka Helena Kańska 
była krawcową. We wrześniu 1939 r. jego ojciec został aresztowany przez sowieckie 
NKWD i wywieziony do obozu w Ostaszkowie, a w kwietniu 1940 r. zamordowany 
w Kalininie (obecnie Twer). Do lipca 1941 r. Marian wraz z matką i starsza siostrą Alicją  
musieli się ukrywać. W lipcu 1941 r. ówczesne władze niemieckie wyraziły zgodę  na 
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ich wyjazd do rodzinnego Zawiercia. Jako szesnastoletni chłopak, ze względu na cięż-
ką sytuację rodzinną, zmuszony był do opuszczenia domu. W latach 1951-1954 uczył 
się w Państwowym Liceum Felczerskim w Siemianowicach Śląskich, otrzymując dy-
plom felczera z prawem ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. W 1954 r. roz-
począł studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej (ŚlAM, obecnie 
Śląski Uniwersytet Medyczny) w Zabrzu-Rokitnicy, które ukończył w 1961 r. uzysku-
jąc dyplom lekarza. W czasie studiów poznał Ewę Geisler, córkę dr Mariana Geislera, 
pierwszego dyrektora administracyjnego ŚlAM. Para pobrała się w 1959 r. W 1960 r. 
przyszedł na świat ich pierwszy syn Andrzej, a w 1965 r. drugi, Artur3.
 Po odbyciu stażu podyplomowego rozpoczął pracę w klinikach chirurgicznych 
ŚlAM. W latach 1962-1964 pracował w II Klinice Chirurgii Ogólnej ŚlAM w Zabrzu, 
jako asystent w zespole profesora Józefa Gasińskiego. W 1964 r. klinika ta przekształciła  
się w I Klinikę Chirurgii Ogólnej w Zabrzu, której kierownikiem został prof. dr Sta-
nisław Szyszko. Doktor Pardela pracował w niej do 1974 r. W latach 1965-1967 od-
bywał okresową służbę wojskową pracując jednocześnie jako wolontariusz w klinice 
prof. Szyszki. W 1965 r. Marian Pardela uzyskał pierwszy, a w 1969 r. drugi stopień spe-
cjalizacji z chirurgii ogólnej. W 1972 r. uzyskał bezpłatny urlop i wyjechał do Tanzanii, 
gdzie przez dwa lata był zatrudniony jako ordynator oddziału chirurgicznego Szpitala 
Bombo w Tanga oraz pełnił obowiązki konsultanta regionu Tanga. Po powrocie do Pol-
ski w 1974 r. pracował początkowo jako adiunkt w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej 
w Zabrzu (powstałej z przekształcenia I Kliniki Chirurgii Ogólnej), a następnie w nowo 
powołanej Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmowego w Katowicach-Ligocie. Jej kie-
rownikiem został doc. dr hab. Zygmunt Górka, a dr Pardela brał udział w jej organi-
zowaniu. W 1976 r. podjął pracę w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej w Bytomiu 
prowadzonej przez prof. dr S. Szyszko, a od 1980 r. przez prof. dr hab. Jana Skrzypka4,5. 
W latach 1980-1981 za zgodą Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej pracował jako 
specjalista chirurg w Lagos (Nigeria). Z dniem 17 czerwca 1985 r. został powołany na 
stanowisko kierownika II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń ŚlAM w Zabrzu 
(przemianowanej w 2003 r. na Katedrę i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Ope-
racyjnego Leczenia Otyłości), którą prowadził do 30 września 2005 r., tj. do momentu 
przejścia na emeryturę6. W latach 2006-2019 pracował w Klinice Chirurgii Onkologicz-
nej i Rekonstrukcyjnej Instytutu Onkologii w Gliwicach, od 2018 r. jako wolontariusz7.

 3 W. K. Karcz, B. Osiadacz, Professor Doctor Marian Pardela. In Memoriam Renowned Polish Sur-
geon and a Pioneer in The Field of Bariatric Surgery, „Obesity Surgery”, 2022, Vol. 32, Issue 2, s. 548; W. 
Mika, Pardela Marian Stefan, [w:] red. J. M. Dyrda, B. Gruszka, Słownik medycyny i farmacji Górnego 
Śląska, t. 5, Biograficzny (A-Z), Katowice 2003, s. 320-322; B. Prudel, Wkład Kresowiaków w powstanie 
i rozwój Śląskiej Akademii Medycznej, „Annales Academiae Medicae Silesiensis”, 2012, t.  66, nr 3, s. 67.
 4 L. Cierpka, Następcy szkoły chirurgicznej Mikulicza i Gasińskiego. Śląska szkoła chirurgiczna, 
„Biuletyn Informacyjny” Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, 2005, nr 1, s. IX-XII.
 5 W. Mika, dz. cyt.
 6 Archiwum Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (dalej: Archiwum ŚUM), sygn. 
1046/11, dział A, k. 41 (powołanie na stanowisko); tamże, dział C, k. 185 (wygaśnięcie stosunku pra-
cy w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych).
 7 Informacja od Iwony Mendel z Działu Spraw Pracowniczych i Płac Narodowego Instytutu 
Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIN, Oddział w Gliwicach, 27.04.2021 (e-mail).
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 Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskał 28 czerwca 1967 r. po obronie 
rozprawy pt. „Wpływ mieszanych stopów metalowych na gojenie się tkanki kostnej w wa-
runkach doświadczalnych”, której promotorem był prof. S. Szyszko. W dniu 23 czerwca 
1977 r., na podstawie oceny całokształtu dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy ha-
bilitacyjnej pt. „Wpływ doświadczalnego wyłączającego zespolenia jelitowo-biodrowego 
na czynnościowe i submikroskopowe zmiany w wątrobie w zależności od czasu obserwa-
cji”, Rada Wydziału Lekarskiego ŚlAM nadała mu stopień naukowy doktora habilitowa-
nego w zakresie chirurgii ogólnej8. W czasie pracy klinicznej przeszedł wszystkie szczeble 
kariery naukowej i zawodowej, od stanowiska asystenta (1962 r.), poprzez starszego asy-
stenta (1967 r.), adiunkta (1974 r.), docenta (1978 r.) do profesora (nadzwyczajnego, 1986 r.) 
i zwyczajnego (1992 r.), będąc przez całe życie zawodowe wiernym swojej Alma Mater9.
 Opublikował 262 prace naukowe i 148 streszczeń. Na sympozjach i kongresach 
zaprezentował 203 tematy. Ponadto był redaktorem i współautorem 3 monografii: 
„Zastosowanie żywienia pozajelitowego w chorobach wyniszczających” (1994 r.), 
„Współczesne rozpoznawanie i leczenie guzów sutka u kobiet” (1997 r.), „Diagnosty-
ka i postępowanie w raku przełyku” (2001 r.)10.
 Profesor Marian Pardela był promotorem 28 rozpraw doktorskich i jednej pracy magi-
sterskiej. Recenzował wiele rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i wniosków o nadanie 
tytułu profesora. Pod jego kierunkiem 19 lekarzy uzyskało specjalizację z zakresu chirur-
gii11. Odbył szereg zagranicznych staży chirurgicznych i naukowych, m.in. w Glasgow 
(1982 r.), Ulm (1989 r.), Wiedniu (1992 r.), Londynie (1993 r.), Pittsburghu (1993 r.). Był 
członkiem wielu międzynarodowych i polskich stowarzyszeń naukowych12.
 Za osiągnięcia naukowe, medyczne i dydaktyczne otrzymał odznaczenia, w tym: 
Krzyż Oficerski (2005 r.) i Krzyż Kawalerski (1999 r.) Orderu Odrodzenia Polski, od-
znakę honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia” (2007 r.), a także liczne nagrody 
i wyróżnienia oraz wielokrotnie Nagrodę Rektora ŚlAM13.
 Poza chirurgią pasjonował się sportem i czynnie go uprawiał w kilku dyscypli-
nach, uzyskując liczne osiągnięcia zwłaszcza w pływactwie, tenisie ziemnym i strze-
lectwie14. Od 1993 r. był członkiem Zarządu Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej, 
a w latach 1996-1999 Honorowym Wiceprzewodniczącym budowy Pomnika Katyń-
skiego w Katowicach. Za działalność tą w 1992 r. otrzymał Srebrny Medal Opiekuna 
Miejsc Pamięci Narodowej, a w 2005 r. Medal „Pro Memoria”15.

 8 W. Mika, dz. cyt.
 9 Archiwum ŚUM, sygn. 1046/11, dział B, k. 14 (asystent), k. 29 (st. asystent), k. 41 (adiunkt); 
tamże, dział A, k. 5 (docent), k. 52 (prof. [nadzw.]), k. 65 (prof. zw.).
 10 W. K. Karcz, B. Osiadacz, dz. cyt., s. 549.
 11 Tamże.
 12 W. Mika, dz. cyt.
 13 Archiwum rodzinne prof. M. Pardeli, dyplomy i legitymacje nadań orderów i odznaczeń; Ar-
chiwum ŚUM, sygn. 1046/11, dział B, k. 123-124, Autoreferat, 24-25.02.2003 (nagrody), k. 118, Wnio-
sek awansowy, [2003] (nagrody).
 14 Archiwum rodzinne prof. M. Pardeli, dyplomy osiągnięć sportowych.
 15 Tamże, legitymacje odznaczeń; Archiwum ŚUM, sygn. 1046/11, dział B, k. 120, Autoreferat, 
24-25.02.2003 (działalność katyńska).
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 Profesor dr hab. n. med. Marian Pardela zmarł nagle 31 stycznia 2021 r. w Za-
brzu. Pochowany został na cmentarzu parafialnym św. Anny w Zabrzu (pole VIII, 
nr 617)16.

Chirurgia ogólna

 Marian Pardela pasjonował się chirurgią już w latach studenckich. Został uczniem 
prof. dr hab. Józefa Gasińskiego (1903-1989), jednego z najwybitniejszych operato-
rów w historii polskiej chirurgii i twórcy śląskiej szkoły chirurgicznej oraz wybitnego 
chirurga prof. dr Stanisława Szyszki (1912-1990), znawcy chirurgii przełyku i naczy-
niowej17. Obydwaj jego wszechstronni mistrzowie byli uczniami prof. Jana Glatzla, 
kontynuatora krakowskiej szkoły chirurgicznej, czerpiącej wzory z Młodszej Szkoły 
Wiedeńskiej poprzez prof. Jana Mikulicza-Radeckiego18. Prof. Gasiński w swojej klini-
ce w Zabrzu utworzył ośrodek chirurgii doświadczalnej, gdzie opracowywano i testo-
wano koncepcje, techniki i ocenę skuteczności nowatorskich operacji19. W tym zespo-
le Pardela wykonał (na królikach) doświadczalną pracę doktorską, która traktowała 
o nowatorskich wówczas zagadnieniach przydatności stopów metali chirurgicznych 
(płytka Eggersa i grot Kuntschera) do tworzenia zespoleń kostnych20.
 Pardela okazał się uczniem godnym swych mistrzów, szybko i efektywnie pozna-
jąc różnorodne techniki operacyjne, osiągając biegłość i kunszt chirurgiczny. Szko-
łą życia okazała się jego praca w Bombo Hospital w Tanga (Tanzania, 1972-1974), 
gdzie jako ordynator m.in. szkolił z zakresu aseptyki i antyseptyki oraz chirurgii 
urazowej asystentów szpitala oraz lekarzy z całego regionu. Praca tam przypomi-
nała czas wojny, głównie z powodu „urągających warunków lokalowych, braku 
personelu, sprzętu i zaopatrzenia medycznego, braku bielizny do przebrania, zu-
pełnego braku krwi a chirurg musiał zajmować się również ginekologią, ortopedią 
i chirurgią dziecięcą”21. Po powrocie do kraju oprócz pracy chirurga i nauczyciela 
akademickiego prowadził w Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmowego w Katowi-
cach-Ligocie badania doświadczalne do swojej rozprawy habilitacyjnej, którą pisał 
pracując już w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej w Bytomiu, kierowanej przez 
prof. Szyszkę. Na tworzonym właśnie Wydziale Lekarskim w Katowicach „w la-
tach 1974-1976 (…) zorganizował i wyposażył salę ćwiczeń i pomieszczeń dla stu-
dentów i lekarzy w Katowicach-Ligocie, co znacznie podniosło poziom nauczania”, 

 16 kiro (Jarasz P.), Zabiła go szczepionka?, „Głos Zabrza i Rudy Śląskiej”, 2021 (11 luty), nr 6, s. 1, 4.
 17 J. Bogusz, Krakowska szkoła chirurgiczna od 1860, „Polski Przegląd Chirurgiczny”, 1960, 
z. 8-9, s. 715-742; W. Noszczyk, S. Szyszko, Chirurgia w Polsce Ludowej, [w:] red. W. Noszczyk, Zarys 
dziejów chirurgii polskiej, wyd. II rozsz. i uaktual., Warszawa 2011, s. 440.
 18 J. Starzewski, Jan Mikulicz-Radecki (1850-1905). Pionier nowoczesnej chirurgii polskiej i nie-
mieckiej, „Biuletyn Informacyjny” Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, 2005, nr 1, s. II-V.
 19 S. Łukasiewicz, Józef Gasiński – twórca śląskiej szkoły chirurgicznej, „Biuletyn Informacyjny” 
Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, 2005, nr 1, s. VII-VIII.
 20 Archiwum ŚUM, sygn. 747/88, Pardela M., Wpływ mieszanych stopów metalowych na gojenie 
się tkanki kostnej w warunkach doświadczalnych. Rozprawa na stopień doktora medycyny, Śląska 
Akademia Medyczna, I Klinika Chirurgiczna, Zabrze 1966, ss. [2], 27, [15].
 21 Archiwum rodzinne prof. M. Pardeli, Wrażenia z pobytu w Tanzanii w latach 28.03.72 – 7.04.74.
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za co m.in. doceniał w 1984 r. doc. Pardelę ówczesny Rektor ŚlAM prof. dr hab. 
Franciszek Kokot22.
 Po habilitacji i uzyskaniu stanowiska docenta Marian Pardela był już na tyle dojrza-
łym i doświadczonym naukowcem, by zdaniem przełożonych móc stworzyć własny 
zespół chirurgów. Dobitnie poświadcza to opinia konkursowa przedłożona w 1984 r. 
przez jego mentora, prof. Szyszkę:

doc. dr Pardela jest bardzo wybitnym chirurgiem ogólnym o ogromnym klinicznym 
doświadczeniu, rozporządzającym znakomitą techniką operacyjną i wykonującym nad-
zwyczaj sprawnie bardzo szeroki wachlarz – nawet najcięższych – zabiegów operacyj-
nych z dziedziny chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej i torakochirurgii. (…) Prace 
naukowe doc. dr Pardeli wyróżniają się interesującymi, nowatorskimi i twórczymi kon-
cepcjami, nienaganną metodyką badawczą, ostrożnie sformułowanymi wnioskami oraz 
bardzo poprawną stroną formalną. Jako chirurg-klinicysta wyróżnia się doc. dr Pardela 
wielką dbałością o chorych, którym poświęca bardzo wiele czasu i uwagi. Na szczególną 
wzmiankę zasługuje jego umiejętność intensywnego – bardzo nowoczesnego i świad-
czącego o głębokiej znajomości chirurgicznej fizjopatologii – pooperacyjnego prowadze-
nia, dzięki czemu udaje mu się uratować wielu nawet najciężej chorych, a uzyskiwane 
przez niego wyniki operacyjnego leczenia są bardzo dobre23.

 Po mianowaniu go kierownikiem II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń 
w Zabrzu musiał ją de facto zorganizować od nowa, stworzyć zespół i warunki do 
pracy, o czym doc. Pardela pisał w sprawozdaniu za pierwsze półrocze: „warunki 
lokalowe kliniki bardzo trudne z uwagi na fatalny stan budynku i pomieszczeń, jak 
również na usytuowanie kliniki”. Klinika nie posiadała żadnych pracowni, nie pełniła 
nadzoru specjalistycznego i była zintegrowana z lecznictwem otwartym, miała 16 pra-
cowników i 50 łóżek. Mimo to szybko podjęła szeroko zakrojoną aktywność; w ciągu 
pierwszych 6 miesięcy działalności przyjęła 680 pacjentów i wykonała 520 operacji, 
z których najważniejsze były: rak żołądka i przełyku, operacje na drogach żółciowych, 
operacje naczyniowe, operacje na jelitach i chirurgiczne leczenie otyłości24. Przy kli-
nice utworzył Wojewódzką Poradnię Proktologiczną, Wojewódzką Poradnię Chorób 
Sutka, Przykliniczną Poradnię Chirurgicznego Leczenia Otyłości, Poradnię Chirurgii 
Ogólnej oraz Poradnię Chorób Naczyń. Ponadto przeniósł z Bytomia do Zabrza Po-
radnię Schorzeń Wątroby, Dróg Żółciowych i Trzustki, którą kierował od 1976 r.
 Stworzenie własnego zespołu klinicznego w Zabrzu pozwoliło prof. Pardeli na 
ukazanie pełni jego kunsztu, wszechstronności i kreatywności w wielu dyscyplinach 
nie tylko chirurgicznych oraz efektywną pomoc tysiącom pacjentów borykających się 
z ciężarem wielu chorób. Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrowały się 
zwłaszcza na zagadnieniach z dziedziny chirurgii przewodu pokarmowego, w szcze-
gólności leczenia chorób wątroby i dróg żółciowych, operacyjnego postępowania  

 22 Archiwum ŚUM, sygn. 692/25, Franciszek Kokot, Ocena działalności dydaktyczno-wycho-
wawczej i organizacyjnej doc. dr hab. n. med. M. Pardeli, 17.04.1984, s. 2.
 23 Archiwum rodzinne prof. M. Pardeli, Stanisław Szyszko, Zaświadczenie opiniodawcze, 
19.07.1984.
 24 Archiwum ŚUM, sygn. 1046/11, dział C, k. 118-120, Karta dorobku profesora, docenta i doktora 
habilitowanego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, 1981-1985, 27.09.1986.
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w nowotworach przewodu pokarmowego, zwłaszcza przełyku i żołądka, chirurgicz-
nemu leczeniu skrajnej otyłości. Wiele uwagi poświęcił schorzeniom naczyń i tar-
czycy. Na uwagę zasługuje także jego działalność racjonalizatorska w chirurgii oraz 
prace o różnorodnej tematyce, będące wynikiem codziennej, wieloletniej obserwacji 
chorych. Ważniejsze osiągnięcia naukowe prof. Pardeli spoza chirurgii bariatrycznej 
przedstawiono w tabeli 1.

Osiągnięcie (czego dotyczy)

Transplantacje wątroby

Schorzenia dróg żółciowych

Urazy wątroby

Kamica żółciowa 

Przewód żółciowy wspólny

Rok

 1987-199525

 1978-1983
 1985-1988

 1990

 
 1988

 1981

Opis

Jeden z pionierów transplantacji wątroby w Polsce. W  dniu 
10.12.1987 r. przeprowadził drugi w Polsce przeszczep wątro-
by u dorosłego chorego z hepatoma, ale pierwszy zakończony 
sukcesem26,27. Łącznie wraz z zes połem wykonał 9 przeszcze-
pień wątroby, z najdłuższym przeżyciem 185 dni28.
Z powodu znacznych kosztów katedra została zmuszona do 
rezygnacji z dalszych badań w tym zakresie29.

Ocenił przydatność choledochoduodenostomii w kamiczych 
i niekamiczych schorzeniach dróg żółciowych30.

Przedstawił współczesne poglądy na szybkie rozpoznawanie 
obrażeń wątroby oraz schematy postępowania w  ciężkich 
schorzeniach tego narządu31.

Opracował własny podział kamieni żółciowych w oparciu 
o badanie ich struktury32.

Opracował własną technikę plastyki znacznie zwężonego 
przewodu żółciowego wspólnego33.

Tabela 1. Ważniejsze osiągnięcia prof. Mariana Pardeli z zakresu chirurgii pozabariatrycznej

Chirurgia wątroby i dróg żółciowych

 25 A. Gabriel, A. Ziółkowski, A. Kozłowski, J. Piecuch, M. Pardela, Morphological changes in 
transplanted liver – our own experience, „Medical Science Monitor”, 1997, Vol. 3, No. 1, s. 13-15.
 26 M. Pardela, J. Żmudziński, J. Piecuch, K. Gołąb, K. Nocoń, W. Orkisz, M. Dróżdż, Z. Kruk, A. 
Kozłowski, K. Salich, Ortotopowy przeszczep wątroby z powodu hepatoma, „Polski Przegląd Chi-
rurgiczny”, 1988, z. 7, s. 583-586.
 27 Archiwum ŚUM, sygn. 765/5, k. 31, Piecuch T., Ocena dorobku naukowego prof. dr hab. Ma-
riana Pardeli 16.09.1991, s. 2.
 28 M. Krawczyk, History of liver transplantation in Poland, „Polski Przegląd Chirurgiczny”, 2018, 
z. 3, s. 61.
 29 Archiwum ŚUM, sygn. 1046/11, dział B, k. 122, Autoreferat, 24-25.02.2003.
 30 A. Lemieszewski, M. Pardela, J. Skrzypek, A. Urbaniak, J. Kaletka, Wczesne i odległe wyniki 
zespolenia przewodowo-dwunastniczego w kamiczych i niekamiczych schorzeniach dróg żółcio-
wych, „Polski Przegląd Chirurgiczny”, 1992, z. 1, s. 23-28.
 31 M. Pardela, M. Dróżdż, A. Kozłowski, Postępowanie w urazach wątroby. „Postępy Nauk Me-
dycznych”, 1990,  nr 2, s. 63-69.
 32 W. Chechliński, L. Czerwiński, M. Gajdek, C. Kizowski, M. Pardela, Wstępne badania struktu-
ry kamieni żółciowych, „Polski Przegląd Chirurgiczny”, 1988, z. 7, s. 503-507.
 33 M. Pardela, Własna odmiana plastyki znacznie zwężonego przewodu żółciowego wspólnego, 
„Polski Przegląd Chirurgiczny”, 1983, z. 1, s. 61-64.
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Zespolenie omijające w raku przeły-
ku 

Nowotwory przełyku 

Technika staplerowa w zespalaniu 
jelit

Technika koalgulacji

Miażdżyca tętnic

Miażdżycowa niedrożność aorty 
brzusznej i tętnic biodrowych 

Żylaki kończyn dolnych

 1985

 2001
 

 
 1990
 

 1999

 

 1986

 1987

1973-1985

 1992

Opracował własną modyfikację omijającego zespolenia jelita 
grubego z użyciem prawej połowy okrężnicy we wznowie 
nowotworowej połączenia przełykowo-żołądkowego34.

Zainicjował, zredagował i został współautorem monogra-
fii „Diagnostyka i postępowanie w raku przełyku”, w której 
przedstawiono najnowsze osiągnięcia z zakresu etiologii, pa-
tofizjologii, diagnostyki i chirurgicznego leczenia raka przeły-
ku. Był to pierwszy w kraju podręcznik z tego zakresu35.

Wprowadził i zastosował szwy mechaniczne oraz zespolenie 
jelita grubego przy pomocy urządzenia zwanego Valtrack 
w chirurgicznym leczeniu nowotworów przewodu pokarmo-
wego36.

Wprowadził nową technikę koagulacji przy użyciu aparatu 
LigaSure37.

Ocenił przydatność fonoangiografu – urządzenia własnego 
pomysłu – w prostej i szybkiej diagnostyce niedrożności du-
żych tętnic38.

Ocenił przydatność protez naczyniowych Proteograft w chi-
rurgicznym leczeniu miażdżycy tętnic39.

Wykazał, że zaprzestanie palenia tytoniu ma istotny wpływ 
na uzyskanie dobrego wyniku odległego po chirurgicznym 
leczeniu zespołu Leriche’a40.

Wprowadził własny sposób operacji żylaków kończyn dolnych41.

 34 M. Pardela, Własna modyfikacja omijającego zespolenia z użyciem prawej połowy okrężnicy 
we wznowie nowotworowej połączenia przełykowo-żołądkowego, „Polski Przegląd Chirurgiczny”, 
1987, z. 4, s. 328-331.
 35 Diagnostyka i postępowanie w raku przełyku, red. M. Pardela, Katowice 2001, ss. 263.
 36 M. Pardela, M. Wyleżoł, J. Piecuch, A. Kozłowski, K. Nocoń, A. Drabek, Zastosowanie staplera 
intraluminarnego w zespoleniu przełykowo-jelitowym – wczesne wyniki operacyjnego leczenia raka 
wpustu u 50 chorych, „Polski Przegląd Chirurgiczny”, 1994, z. 5, s. 472-477.
 37 M. Wyleżoł, M. Wiewióra, M. Pardela, Całkowite wycięcie żołądka za pomocą koagulacji typu 
LigaSure, „Polski Przegląd Chirurgiczny”, 2001, z. 5, s. 460-463.
 38 M. Dróżdż, M. Pardela, J. Skrzypek, Przydatność fonoangiografu w rozpoznawaniu niedroż-
ności dużych tętnic, „Polski Przegląd Chirurgiczny”, 1988, z. 9, s. 733-737.
 39 M. Pardela, S. Woś, K. Witkowski, K. Gołąb, J. Piecuch, W. Orkisz, A. Kozłowski, Wstępna oce-
na przydatności protez naczyniowych Protegraft DV 1900 firmy B. Braum Melsungen AG, „Polimery 
w Medycynie”, 1991, nr 1-2, s. 3-7.
 40 K. Witkowski, J. Piecuch, M. Pardela, R. Kustosz, J. Puzio, K. Gołąb, Zależność odległego wy-
niku operacyjnego leczenia zespołu Leriche’a od zaprzestania palenia tytoniu, „Polski Przegląd Chi-
rurgiczny”, 1990, z. 5, s. 359-363.
 41 A. Urbaniak, M. Pardela, R. Zbroński, M. Sławski, J. Kultys, S. Kowalczyk, Zmodernizowany 
sposób operacji żylaków kończyn dolnych poprawiający wyniki kosmetyczne, [w:] 56 Zjazd Towa-
rzystwa Chirurgów Polskich, Lublin 8-11 września 1993. Pamiętnik, T. 2, Lublin 1993, s. 593-595.

Chirurgia gastroenterologiczna i onkogastrologia

Chirurgia naczyniowa
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Pierwszy w Polsce wprowadził do operacji żylaków kończyn 
dolnych instrumentarium umożliwiające radykalne usunięcie 
zmienionych chorobowo żył przy zadawalającym efekcie ko-
smetycznym42 oraz udowodnił jego skuteczność43.

Stwierdził, że napromieniowanie zewnętrzne poprzedzone 
leczeniem operacyjnym z ewentualną chemioterapią jest 
najlepiej rokującym postępowaniem w raku tarczycy, za-
równo brodawkowatym, jak i anaplastycznym, a zwłaszcza 
rdzeniastym44.

Ustalił taktykę postępowania chirurgicznego w zależności od 
patoklinicznego podziału raka tarczycy45.

Wykazał, że pozytywne wyniki leczenia chirurgicznego nad-
czynności gruczołów przytarczowych uzależnione są głównie 
od skutecznej identyfikacji śródoperacyjnej oraz doraźnego 
badania mikroskopowego46.

Skonstruował prosty przyrząd do usuwania monet z przeły-
ku47 (patent).

Skonstruował uniwersalny przyrząd ssący znajdujący szerokie 
zastosowanie podczas zabiegów chirurgicznych48 (świadec-
two racjonalizatorskie).

Skonstruował proste urządzenie do graficznej rejestracji pe-
rystaltyki jelitowej oraz szmerów przepływu krwi w dużych 
naczyniach tętniczych49.

 1992

 1970-1981

 1970-1981

 1983-1986

 1972

 1984

 1982-1984

Nowotwory tarczycy

Nadczynność przytarczyc 

Usuwak monet

Ssak

Fonoangiograf

Chirurgia endokrynologiczna

 42 M. Pardela, P. Matousek, R. Zbroński, K. Twardowska-Saucha, A. Urbaniak, New technique of 
varicose vein operation by means of the „Varix-Set” instruments, [w:] red. D. Negus, G. Jantet, P. D. 
Coleridge-Smith, Phlebology ’95, Vol. 1, London 1995, Suppl. 1, s. 429-431.
 43 R. Zbroński, P. Matousek, M. Pardela, K. Twardowska-Saucha, A. Urbaniak, Operations of vari-
cose vein of lower extremities using Babcock procedure vs “Varix-Set”, [w:] red. D. Negus, G. Jantet, 
P. D. Coleridge-Smith, Phlebology ’95, Vol. 1, London 1995, Suppl. 1, s. 432-434.
 44 J. Skrzypek, A. Podwiński, M. Pardela, R. Kurzbauer, A. Niemiec, Leczenie uzupełniające u 148 
chorych operowanych z powodu raka tarczycy, „Annales Academiae Medicae Lodziensis”, 1982, 
T. 23, Supl. 25, s. 142-146.
 45 J. Skrzypek, A. Podwiński, M. Pardela,  M. Wieczorek, A. Niemiec, Rola podziału patoklinicznego 
w leczeniu operacyjnym raków tarczycy, „Annales Academiae Medicae Silesiensis”, 1987, s. 161-167.
 46 J. Skrzypek, A. Podwiński, M. Wieczorek, J. Waler, M. Pardela, J. Arendt, Ocena postępowania 
operacyjnego w leczeniu pierwotnej nadczynności przytarczyc, „Annales Academiae Medicae Sile-
siensis, 1989, [Supl. 6], Chirurgia tarczycy, przytarczyc i nadnerczy, IV Sympozjum Chirurgii Endo-
krynologicznej, s. 337-339.
 47 M. Pardela, M. Lesicka, Przyrząd własnego pomysłu do usuwania monet z przełyku, „Polski 
Przegląd Chirurgiczny”, 1977, z. 8, s. 775-776.
 48 M. Pardela, G. Przerwa, Uniwersalny przyrząd ssący własnego pomysłu, „Polski Przegląd Chi-
rurgiczny”, 1985, z. 3, s. 243-245.
 49 M. Pardela, M. Dróżdż, J. Skrzypek, Urządzenie do rejestracji szmerów jelitowych i naczynio-
wych – „fonoenteroangiograf”, „Polski Przegląd Chirurgiczny”, 1985, z. 3, s. 246-248.

Działalność racjonalizatorska w chirurgii
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Hak

Nosze

Chirurgia jamy brzusznej – przepu-
kliny

Żywienie pozajelitowe

Nowotwory sutka

Wyrostek robaczkowy

 1991

 1986

 1978-1984

 1994-1996

 1994
 

 1997

 1985-1988

Skonstruował haki ułatwiające szeroki dostęp do nadbrzu-
sza, przydatne zwłaszcza w operacjach bariatrycznych50 
(patent).

Skonstruował proste nosze do transportu pacjentów na od-
dziale chirurgicznym51 (świadectwo racjonalizatorskie).

Doświadczalnie i klinicznie ocenił operacyjne leczenie prze-
puklin przy użyciu materiałów biomedycznych i tworzyw 
sztucznych52,53.

Wprowadził i ocenił wartość operacji Shouldice’a w zam-
knięciu wrót przepukliny pachwinowej54.

Zainicjował, zredagował i został współautorem monografii 
„Zastosowanie żywienia pozajelitowego w chorobach wy-
niszczających”. Było to pierwsze w Polsce, kompleksowe stu-
dium traktujące o tej formie leczenia i uwzględniające różni-
ce wynikające z przebiegu chorób o szczególnym znaczeniu: 
niewydolność nerek, niewydolność wątroby, nowotwory zło-
śliwe, cukrzyca55.

Zainicjował, zredagował i został współautorem monografii 
„Współczesne rozpoznawanie i leczenie guzów sutka u ko-
biet”, w którym przedstawiono ogółowi lekarzy metody wła-
ściwego postępowania, diagnostyki, zasad profilaktyki i po-
operacyjnego leczenia. Był to pierwszy w Polsce tak szeroki 
i wyczerpujący podręcznik przedstawiający aktualne zagad-
nienia dotyczące nowotworów sutka z wyraźnym aspektem 
praktycznym56.

Ocenił przydatność antybiotykoterapii w ostrym zapaleniu 
wyrostka robaczkowego57.

 50 M. Pardela, H. Baran, A. Kwiatek, Prosty hak ułatwiający szeroki dostęp do górnej części nad-
brzusza, „Polski Przegląd Chirurgiczny”, 1991, z. 11, s. 1046-1048.
 51 M. Pardela, W. Orkisz, R. Zbroński, K. Salich, Proste nosze do transportu chorego w oddziale 
chirurgicznym, „Polski Przegląd Chirurgiczny”, 1986, z. 10, s. 871-872.
 52 M. Pardela, J. Skrzypek, M. Paliga, Z. Łabudziński, Operacyjne leczenie wielkich i nawroto-
wych przepuklin brzusznych za pomocą materiałów z tworzyw sztucznych i przeszczepów kseno-
genicznych, „Polski Przegląd Chirurgiczny”, 1985, z. 9, s. 739-743.
 53 M. Pardela, M. Dróżdż, A. Kozłowski, M. Wyleżoł, Przydatność protezy powięzi Dallop 
w zam knięciu nawrotowej przepukliny pachwinowej z dostępu śródotrzewnowego, „Wiadomości 
Lekarskie”, 1992, nr 23-24, s. 914-915.
 54 J. Kultys, M. Pardela, M. Dróżdż, K. Witkowski, J. Machelska, Miejsce operacji Shouldice’a 
w leczeniu przepukliny pachwinowej, „Wiadomości Lekarskie”, 1997, Supl. 1, cz. 1, s. 382-384.
 55 M. Dróżdż, A. Kozłowski, M. Pardela, Zastosowanie żywienia pozajelitowego w chorobach 
wyniszczających, red. M. Pardela, Katowice 1994, ss. 64.
 56 Współczesne rozpoznawanie i leczenie guzów sutka u kobiet, red. M. Pardela, Katowice 1997, 
ss. 348.
 57 A. Lemieszewski, M. Pardela, Przydatność antybiotykoterapii w chirurgii ostrego zapalenia 
wyrostka robaczkowego, „Polski Przegląd Chirurgiczny”, 1990, z. 7, s. 499-507.

Różnorodna tematyka
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Niedrożność jelita cienkiego

Przetoka okołoodbytnicza

Przetoka odbytniczo-pochwowa 

Jatrogenne uszkodzenie brodawki 
Vatera

Wrastający paznokieć

 1980

 1973

 1990-1992

 1987

 1985

Wprowadził i ocenił przydatność operacji Raymonda w le-
czeniu niedrożności zrostowej jelita cienkiego58.

Opracował własny sposób chirurgicznego leczenia przetoki 
okołoodbytniczej z zastosowaniem cewnika Tiemanna59.

Opracował własny sposób operacji w leczeniu nawrotowej 
przetoki odbytniczo-pochwowej60.

Opracował własną modyfikację wszczepienia brodawki Va-
tera z przewodem trzustkowym do wyosobnionej pętli jelita 
czczego61.

Opracował własny sposób chirurgicznego leczenia wrastają-
cego paznokcia62.

 58 S. Szyszko, M. Pardela, J. Skrzypek, Własne spostrzeżenia dotyczące operacji Reymonda w nie-
drożności zrostowej jelita cienkiego, „Polski Przegląd Chirurgiczny”, 1980, z. 1, s. 5-10.
 59 M. Pardela, J. Arendt, J. Osadnik, Zastosowanie cewnika gumowego Tiemanna w leczeniu ope-
racyjnym przetoki okołoodbytniczej, „Polski Przegląd Chirurgiczny”, 1979, z. 4, s. 387-389.
 60 M. Pardela, A. Lemieszewski, A. Żubrowski, Odmienny sposób operacyjnego leczenia przetoki 
odbytniczo-pochwowej, „Polski Przegląd Chirurgiczny”, 1995, z. 2, s. 179-182.
 61 M. Pardela, J. Piecuch, A. Drabek, A. Kozłowski, Własna modyfikacja wszczepienia brodawki 
Vatera wraz z przewodem trzustkowym do wyosobnionej pętli jelita czczego, „Polski Przegląd Chi-
rurgiczny”, 1991, z. 11, s. 1049-1052.
 62 M. Pardela, Odmienny sposób chirurgicznego leczenia wrastającego paznokcia, „Wiadomości 
Lekarskie”, 1985, nr 6, s. 469.
 63 Informacja od Iwony Mendel z Działu Spraw Pracowniczych i Płac Narodowego Instytutu 
Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIN, Oddział w Gliwicach, 27.04.2021 (e-mail).

 Przez całe życie zawodowe prof. Pardela rozwijał się i dokształcał uczestnicząc 
w różnych kursach i sympozjach oraz prezentował wyniki swoich badań na wielu 
konferencja krajowych i zagranicznych. Zdobytą wiedzą, swoim doświadczeniem 
i umiejętnościami chętnie dzielił się z lekarzami wielu specjalizacji z całej Polski. Ak-
tywnie dbał też o rozwój naukowy i zawodowy członków swojego zespołu. Po przej-
ściu na emeryturę nie zrezygnował z życia zawodowego, nadal pomagał pacjentom 
oraz szkolił młodszych kolegów chirurgów. Od września 2006 do lipca 2019 r. praco-
wał (od 2018 r. jako wolontariusz) w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyj-
nej Instytutu Onkologii w Gliwicach, gdzie wdrożył i nadzorował techniki operacyjne 
raka przełyku oraz konsultował i uczestniczył w operacjach onkologicznych przewo-
du pokarmowego63.

Chirurgia bariatryczna i metaboliczna

 Pierwszą na świecie operację bariatryczną przeprowadził szwedzki chirurg dr Vic-
tor Henriksson w 1952 r. Przełomowym momentem w rozwoju tej dziedziny chirurgii 
był jednak r. 1969, kiedy to dr John Howard Payne i dr Loren T. DeWind zapropono-
wali operację wyłączenia jelitowego (jejunoileostomia, JIB), która stosunkowo szybko 
zyskała przychylność chirurgów i z czasem stała się najpopularniejszą metodą chirur-
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gicznego leczenia otyłości. Polegała ona na zespoleniu jelita czczego z krętym sposo-
bem koniec do boku o długości odcinków odpowiednio 14 cali i 4 cale64. W Polsce tę 
operację po raz pierwszy wykonał w 1972 r. dr Oskar Jankau (w Gdańsku), jeszcze 
w tym samym roku zaczął ją wykonywać prof. Roman Góral (w Poznaniu), a w 1974 r. 
wykonał ją doc. Wiesław Gołąb przy asyście dr Pardeli (w Zabrzu)65.
 Już w 1972 r. dr Pardela przypadkowo zetknął się z piśmiennictwem dotyczącym 
chirurgicznego leczenia otyłości i to skłoniło go do zajęcia się tym zagadnieniem, tym 
bardziej, że była to dziedzina prawie nieznana w Polsce66. Tej problematyce poświę-
cił swoją rozprawę habilitacyjną67, poprzedzoną stypendium habilitacyjnym w latach 
1974-1976. Jako pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w świecie udowodnił w niej 
eksperymentalnie (na psach), że wyłączenie jelitowe sposobem Payne i DeWinda 
może doprowadzić do ciężkiego uszkodzenia miąższu wątroby68. Rozprawa habi-
litacyjna, jako krytyczna analiza patologicznych zmian narządowych wątroby oraz 
biochemicznych (białek, lipidów i cholesterolu w surowicy krwi) powstających po za-
biegach wyłączających w przebiegu leczenia nadmiernej otyłości69, przyczyniła się do 
poszukiwania bardziej sprawnych metod leczenia w tej dziedzinie chirurgii.
 Pierwszą swoją operację bariatryczną – wyłączenie jelitowe Payne i DeWinda – 
dr Pardela wykonał w 1976 r.70. Do 1985 r. wykonał ich aż 120. Zauważał jednak liczne 
wczesne i późne powikłania tej operacji. Jednym z rzadkich powikłań było wgłobienie 
bliższej pętli jelita cienkiego. Stało się to impulsem do opracowania własnej, prostej 
metody zapobiegającej takim powikłaniom – przyszycia pojedynczymi szwami wyłą-
czonej pętli w okolice zespolenia71. W kilku przypadkach z powodu ciężkich zaburzeń 

 64 J. H. Payne, L. T. De Wind, Surgical treatment of obesity, „The American Journal of Surgery”, 
1969, Vol. 118, Issue 2, s. 141-147.
 65 R. Góral, M. Tuszewski, Chirurgiczne leczenie otyłości, „Polski Przegląd Chirurgiczny”, 1975, 
z. 5, s. 621-629; O. Jankau, J. Dybicki, W. Majewski, M. Herrmann-Janka, Przypadek otyłości regu-
lacyjnej leczony wyłączeniem jelita cienkiego, „Polski Tygodnik Lekarski, 1974, nr 4, s. 149-150; M. 
Pardela, M. Wiewióra, T. Sitkiewicz, M. Wyleżoł, The Progress in bariatric surgery. “Journal of Phy-
siology and Pharmacology”, 2005, Suppl. 6, s. 35-44.
 66 Informacja ustna uzyskana od prof. M. Pardeli, 09.10.2015.
 67 Archiwum ŚUM, sygn. 288/22, Pardela M., Wpływ doświadczalnego wyłączającego zespole-
nia jelitowo-biodrowego na czynnościowe i submikroskopowe zmiany w wątrobie w zależności od 
czasu obserwacji. Rozprawa na stopień doktora habilitowanego, Śląska Akademia Medyczna w Ka-
towicach, Zabrze 1977, ss. [2], 67, [43].
 68 M. Pardela, Wpływ doświadczalnego wyłączającego zespolenia jelitowego na czynnościowe 
i submikroskopowe zmiany w wątrobie w zależności od czasu obserwacji, „Polski Przegląd Chirur-
giczny”, 1977, z. 6, s. 567-572; M. Pardela, S. Ziarek, M. Rudnicki, Lʼinfluence du court-circuit jéjuno-
-iléal expérimental sur lʼimage ultrastructuale et fonctionnelle du foie, “Lyon Chirurgival”, 1980, 
T. 76, nr 3, s. 212-214.
 69 M. Pardela, M. Rudnicki, Zachowanie się białek surowicy krwi w doświadczalnym wyłącza-
jącym zespoleniu jelitowym, „Polski Przegląd Chirurgiczny”, 1977, z. 6, s. 593–597; M. Pardela, M. 
Rudnicki, Poziom lipidów całkowitych i cholesterolu w surowicy krwi w doświadczalnym wyłącza-
jącym zespoleniu jelitowym, „Polski Przegląd Chirurgiczny”, 1977, z. 12, s. 1261-1264.
 70 M. Pardela, G. Mikołajczyk, M. Jarochowski, Wgłobienie jelita cienkiego po wyłączającym zes-
poleniu sposobem Payne-De Winda, „Polski Przegląd Chirurgiczny”, 1979, z. 6, s. 619-621.
 71 M. Pardela, Zapobieganie wgłobieniu jelita cienkiego po wyłączającym zespoleniu w chirur-
gicznym leczeniu otyłości, „Polski Przegląd Chirurgiczny, 1980, z. 12, s. 1091-1092.
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wodno-elektrolitowych, objawów niewydolności wątroby lub napadów gorączki do-
konał operacji naprawczej, przywracając ciągłość przewodu pokarmowego72.
 Coraz liczniejsze dowody na to, że operacje Payne i DeWinda powodowały wiele 
powikłań groźnych dla chorych, skłoniły doc. Pardelę do poszukiwania skuteczniej-
szej metody. W 1985 r. wdrożył własny sposób jejunoileostomii (45x15 + VT), w Polsce 
nazywaną operacją odchudzającą Pardeli. Była to modyfikacja klasycznej JIB, polega-
jąca na wydłużeniu zespolonych odcinków jelita czczego z 30 do 45 cm, jelita krętego 
z 10 do 15 cm oraz równoczesnej obustronnej wagotomii pniowej bez pyloroplastyki73. 
Rozwiązanie to powodowało, co prawda, wolniejszy spadek ciężaru ciała, lecz znacz-
nie obniżyło nasilenie i liczbę skutków ubocznych, zwłaszcza negatywnego wpływu 
na miąższ wątroby i zaburzeń elektrolitowych. Autorską operację prof. Pardela wy-
konał u 150 pacjentów chorujących na skrajną otyłość. Od 1986 r. wykonywał również 
operacje restrykcyjne metodą zaproponowaną przez norweskiego chirurga dr Knuta 
Kolle poprzez opasanie żołądka (NAGB)74.
 Operacje bariatryczne były wówczas w Polsce pionierskimi, dlatego środowiska 
lekarskie powszechnie traktowały je ze sporą rezerwą. Nawet środowisko chirurgów 
operacje te zaliczało do tzw. chirurgii eksperymentalnej. Na szczęście władze rektor-
skie uczelni przychylnym okiem patrzyły na odważne poczynania Mariana Pardeli. 
Już w 1979 r. otrzymał indywidualną nagrodę II stopnia Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej: „Za wnikliwą i krytyczną ocenę możliwości leczenia niektórych postaci 
otyłości metodą zespolenia czczo-biodrowego”75.
 Z myślą o pacjentach operowanych z powodu skrajnej otyłości, w 1987 r. utworzył 
w Zabrzu jedyną w Polsce Przykliniczną Poradnię Chirurgicznego Leczenia Otyłości, 
którą również kierował76. W 1997 r. została ona przemianowana na Wojewódzką Po-
radnię Chirurgicznego Leczenia Otyłości i Chorób Przewodu Pokarmowego77. W tej 
jedynej wówczas poradni bariatrycznej w Polsce pod stałą opieką pozostawali nie 
tylko pacjenci cierpiący na otyłość, ale również operowani z powodu nowotworów 
przewodu pokarmowego.
 Jeszcze w latach 80. rozpoczął współpracę z prof. Krystyną Żwirską-Korczalą (Ka-
tedra i Zakład Fizjologii ŚlAM w Zabrzu) oraz prof. Zofią Ostrowską (Katedra i Za-
kład Ogólnej Biologii Lekarskiej ŚlAM w Zabrzu) w zakresie chirurgii metabolicznej. 

 72 M. Pardela, Przywrócenie ciągłości jelita cienkiego u chorego po wyłączającym zespoleniu 
sposobem Payne De Winda, „Polski Przegląd Chirurgiczny, 1983, z. 10-11, s. 947-950; M. Pardela, 
M. Dróżdż, J. Szeliga, M. Sawiniak, Odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego z powodu go-
rączki o nieustalonej etiologii po chirurgicznym leczeniu skrajnej otyłości metodą częściowego wyłą-
czenia jelitowego, „Wiadomości Lekarskie”, 1994, nr 7-8, s. 307-309.
 73 M. Pardela, M. Dróżdż, Zmodyfikowana operacja częściowego wyłączenia jelita cienkiego 
w leczeniu skrajnej otyłości, „Wiadomości Lekarskie”, 1989, nr 7, s. 428-435.
 74 M. Pardela, 13-letnie doświadczenie własne w chirurgicznym leczeniu skrajnej otyłości, [w:] 
Pamiętnik LV Zjazdu Naukowego, Wrocław 15-18 września 1991 r., Towarzystwo Chirurgów Pol-
skich, T. I, Wrocław 1992, s. 293-294.
 75 Archiwum ŚUM, sygn. 1046/11, dział B, k. 118, M. Pardela, Wniosek awansowy, [2003].
 76 Archiwum ŚUM, sygn. 1046/11, dział C, k. 127, Zezwolenie Prorektora ds. Nauki ŚlAM na 
dodatkowe zatrudnienie, 27.07.1987.
 77 Archiwum ŚUM, sygn. 1046/11, dział B, k. 124, Autoreferat, 24-25.02.2003.
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Badania tego zespołu były pionierskimi w Polsce. W 1997 r. zostały one docenione 
Nagrodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej „za cykl prac dotyczących zachowania 
się różnych hormonów i ich biorytmów u otyłych kobiet i mężczyzn przed i po chirur-
gicznym leczeniu jejunoileostomią”78.
 Podczas pobytu na stypendium naukowym w University of Pittsburgh (USA) 
w 1993 r. prof. Pardela zetknął się osobiście z operacją dr Edwarda Masona znaną jako 
pionowa opaskowa plastyka żołądka (VBG). Jest to zabieg restrykcyjny polegający 
na przeszyciu żołądka przy pomocy staplerów, przy jednoczesnym podzieleniu go 
na dwie części: górną, o objętości ok. 30 ml oraz połączoną wąskim kanałem dolną, 
która stanowi pozostała część żołądka. Operacja ta, pomimo, że jest trudna technicz-
nie uznana została jako złoty standard w chirurgicznym leczeniu otyłości79. Jeszcze 
w 1993 r. prof. Pardela zaczął ją przeprowadzać jako jedyny w Polsce i jeden z pierw-
szych chirurgów w Europie80. Od tego czasu, głównie za sprawą mediów, prof. Parde-
la stał się znany w całej Polsce, pomimo że nigdy o taką sławę nie zabiegał. Mówiono 
o nim: „profesor, który robi nowe żołądki”.
 Po wdrożeniu i sprawdzeniu operacji Masona oraz przeszkoleniu całego zespołu, 
z którym pracował, zaczął dzielić się swoimi doświadczeniami i uczyć chirurgów 
z innych ośrodków w kraju. W 1996 r. w klinice, którą kierował, zorganizował kurs 
„Leczenie otyłości sposobem Masona” z seminarium, szkoleniem w laboratorium i na 
sali operacyjnej, dla lekarzy z całej Polski, jak również z zagranicy. W r. 1997 zorgani-
zował seminarium naukowe z udziałem gości zagranicznych pt. „Postępy w leczeniu 
otyłości”. Do kliniki w Zabrzu zaczęli przyjeżdżać coraz liczniejsi chirurdzy z innych 
ośrodków, żeby zapoznawać się z techniką operacji, zgraną pracą całego zespołu oraz 
szeroko rozumianą opieką nad pacjentem bariatrycznym. W latach 1993-1997 klinika 
prof. Pardeli była jedyną w Polsce leczącą otyłość sposobem Masona. Dzięki szkole-
niom i operacjom pokazowym w zabrzańskiej klinice inne kliniki w kraju zaczęły od 
1998 r. wprowadzać u siebie ten rodzaj operacji. Na koniec ubiegłego wieku (r. 2000) 
oprócz kliniki w Zabrzu operacje bariatryczne wykonywane były jeszcze tylko w pię-
ciu innych klinikach w Polsce: Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Torakochi-
rurgii WAM w Warszawie (prof. Edward Stanowski z zespołem), Klinice Chirurgii 
Ogólnej i Transplantacyjnej AM w Łodzi (dr Janusz Strzelczyk z zespołem), Katedrze 
i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej AM w Gdańsku (dr Sylwia Raczyńska 
z zespołem), Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej AM w Warszawie (dr hab. 
Zbigniew Wierzbicki z zespołem) oraz II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Chi-
rurgii Onkologicznej AM we Wrocławiu (dr Jan Kazanowski z zespołem)81. Wśród 

 78 Archiwum ŚUM, sygn. 1046/11, dział B, k. 118, M. Pardela, Wniosek awansowy, [2003].
 79 M. Pardela, M. Wyleżoł, Miejsce chirurga w leczeniu otyłości, „Wiadomości Lekarskie”, 2003, 
nr 3-4, s. 186-191.
 80 A. Lemieszewski, M. Pardela, Ocena leczenia nadmiernej otyłości sposobem Masona (vertical-
-banded gastroplasty) przy użyciu staplera EEA-28 i TA-90, „Gastroenterologia Polska”, 1994, nr 2, 
s. 89-92.
 81 I Ogólnopolska Konferencja „Chirurgiczne Leczenie Otyłości”, 18-20 kwietnia Bystra Śląska, 
Stowarzyszenie na rzecz Zapobiegania i Leczenia Otyłości, Chorób Tarczycy oraz Towarzyszących 
Zaburzeń Metabolicznych, Zabrze 2002, ss. 30 (materiały konferencyjne).



226 Profesor dr hab. Marian Pardela (1935-2021) – twórca polskiej szkoły chirurgii bariatrycznej...

nich jedynie klinika kierowana przez prof. Stanowskiego posiadała nieco większe 
doświadczenie w operacyjnym leczeniu otyłości, gdzie w latach 1993-1997 wykona-
no 26 zabiegów pionowego przeszycia żołądka z użyciem silikonowego pierścienia 
(SRVG). Warto zaznaczyć, że w tym samym okresie prof. Pardela wraz ze swoim 
zespołem wykonał 190 operacji Masona82.
 W 1998 r. prof. Pardela, również jako pierwszy w Polsce, wprowadził do leczenia 
skrajnej otyłości laparoskopowe przewiązanie żołądka opaską regulowaną (LAGB)83. 
W 2000 r. po raz pierwszy w Polsce wykonał laparoskopowe wyłączenie żołądko-
we metodą Roux-en by pass (LRYGB)84. Jako jedyny w Polsce i jeden z nielicznych 
w Europie w 1999 r. wykonał pierwsze operacje wyłączenia żółciowo-trzustkowego 
sposobem Scopinaro (BPD)85 i wyłączenia żołądkowego z Fobi-Pouch (FPO)86, które 
w 2001 r. włączył do technik laparoskopowych. W 2003 r. wdrożył operację wyłącze-
nia żółciowo-trzustkowego z przełączeniem dwunastniczym (BPD-DS)87. W klinice 
prof. Pardeli wykonywano również nieliczne zabiegi rewizyjne wynikające głównie 
z winy pacjentów, którzy nie stosowali się do zaleceń pooperacyjnych. Na ponad 700 
operacji bariatrycznych przeprowadzonych w Zabrzu w latach 1993-2005 zabiegi re-
wizyjne stanowiły niecałe 9%88.
 Dzięki prof. Pardeli ponad tysiąc pacjentów poddanych zostało chirurgicznemu 
leczeniu otyłości, co wówczas było wynikiem wręcz imponującym. Do zabrzańskiej 
kliniki przyjeżdżali pacjenci z całej Polski, którzy w akcie desperacji szukali szansy 
na lepsze, zdrowsze życie. Profesor Pardela dawał im taką możliwość, również pa-
cjentom ważącym powyżej 200 kg, którym inne ośrodki w Polsce odmawiały pomo-
cy.
 Jego działalność w zakresie chirurgii bariatrycznej i metabolicznej była w pierw-
szej kolejności doceniana poza granicami Polski, dlatego w 1999 r. władze Interna-
tional Federation  for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO) przyjęły 
prof. Pardelę w poczet swoich członków jako pierwszego z Polaków89.

 82 M. Pardela, M. Wiewióra, T. Sitkiewicz, M. Wyleżoł, The Progress in bariatric surgery, ”Journal 
of Physiology and Pharmacology”, 2005, Vol. 56, Suppl. 6, s. 35-44.
 83 M. Wyleżoł, M. Pardela, M. Gluck, J. Puzio, J. Czapla, Swedish adjustable gastrin band (SAGB) 
implanted laparoscopically in the treatment of morbid obesity – the first experience in Poland, „Me-
dical Science Monitor”, 2000, nr 3, s. 441-445.
 84 M. Pardela, M. Wiewióra, T. Sitkiewicz, M. Wyleżoł, The Progress in bariatric surgery, ”Journal 
of Physiology and Pharmacology”, 2005, Vol. 56, Suppl. 6, s. 35-44.
 85 Archiwum ŚUM, sygn. 1046/11, dział B, k. 122, Autoreferat, 24-25.02.2003. Od 2001 roku prze-
prowadzał z zespołem planowe operacje BPD, zob.: M. Pardela, M. Wiewióra, T. Sitkiewicz, M. Wy-
leżoł, The Progress in bariatric surgery, ”Journal of Physiology and Pharmacology”, 2005, Vol. 56, 
Suppl. 6, s. 35-44.
 86 Archiwum ŚUM, sygn. 1046/11, dział B, k. 122, Autoreferat, 24-25.02.2003.
 87 M. Pardela, M. Wiewióra, T. Sitkiewicz, M. Wyleżoł, The Progress in bariatric surgery, ”Journal 
of Physiology and Pharmacology”, 2005, Vol. 56, Suppl. 6, s. 42.
 88 M. Wyleżoł, Wyniki leczenia otyłości metodą pionowej opaskowej plastyki żołądka w świetle 
zabiegów rewizyjnych. Rozprawa habilitacyjna nr 11/2006. Śląska Akademia Medyczna w Katowi-
cach, Katowice 2006, ss. 128.
 89 Archiwum rodzinne prof. M. Pardeli, dyplom potwierdzający członkostwo prof. M. Pardeli 
w International Federation for the Surgery of Obesity, 31.03.1999.
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 Profesorowi bardzo zależało na zmianie podejścia polskiego środowiska lekar-
skiego do choroby otyłości oraz by chirurgiczne leczenie otyłości przestało być za-
liczane do chirurgii doświadczalnej w Polsce, a stało się powszechnym sposobem 
na jej skuteczne zwalczanie. Nawet pod koniec lat 90. nie było to łatwe zadanie. 
W 1999 r. prof. Pardela został członkiem Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyło-
ści i Przemiany Materii (prezes prof. Wiktor Szostak), gdzie był współtwórcą i prze-
wodniczącym Komisji ds. Chirurgicznego Leczenia Otyłości. W 2000 r. z wspólnie 
z prof. Żwirską-Korczalą zainicjował powstanie Stowarzyszenia na Rzecz Zapobie-
gania i Leczenia Otyłości, Chorób Tarczycy oraz Towarzyszących Zaburzeń Metabo-
licznych, którego został wiceprezesem. Celem powstania Stowarzyszenia była troska 
o poprawę zdrowia społeczeństwa oraz inicjowanie i wspieranie badań naukowych 
dotyczących otyłości oraz chorób metabolicznych, do których dochodzi w jej prze-
biegu. Dzięki staraniom prof. Pardeli stowarzyszenie stało się członkiem IFSO już 
w 2001 r.90.
 Profesor miał świadomość konieczności prowadzenia kompleksowej opieki nad 
pacjentem bariatrycznym przez interdyscyplinarny zespół lekarzy i specjalistów, co 
próbował wprowadzać w swojej klinice i propagował w polskim środowisku medycz-
nym. Podobnie, jak w przypadku operacji bariatrycznych, również w tym przypad-
ku profesor był zmuszony zmagać się z niezrozumieniem ze strony systemu służby 
zdrowia i brakiem świadomości znaczenia tego problemu w środowisku lekarskim. 
W kwietniu 2002 r. z inicjatywy i pod kierunkiem prof. Pardeli odbyła się w Bystrej 
Śląskiej I Ogólnopolska Konferencja „Chirurgiczne leczenie otyłości” z udziałem wie-
lu specjalistów z Polski i z zagranicy, w tym Prezydenta IFSO Martina Frieda. Dla roz-
woju chirurgii bariatrycznej i metabolicznej w Polsce było to przełomowe wydarzenie. 
Po raz pierwszy naukowcy i lekarze z różnych dziedzin medycyny (chirurgii, chorób 
wewnętrznych, endokrynologii, kardiologii, neurologii, anestezjologii, fizjologii, pato-
fizjologii, immunologii, biochemii i biologii), pracujący w różnych ośrodkach w kraju 
i zagranicą mogli się spotkać, wymienić się informacjami, podzielić doświadczeniem 
klinicznym, a przede wszystkim zacząć ze sobą współpracować, a nie konkurować 
w celu skutecznego i coraz lepszego leczenie otyłych pacjentów. W słowie wstępnym 
do uczestników prof. Pardela napisał m.in.:

Do zorganizowania Konferencji skłonił nas fakt, iż w Polsce coraz więcej ośrodków zaj-
muje się chirurgicznym leczeniem skrajnej otyłości. Moje doświadczenie w tym zakresie 
obejmuje okres 25 lat i liczbę blisko 1000 pacjentów operowanych różnymi metodami, 
począwszy od wyłączeń jelitowych, a skończywszy na osiągnięciach chirurgii minimal-
nie inwazyjnej, w tym laparoskopowym opasaniu żołądka czy też laparoskopowym 
wyłączeniu żołądkowym. Zawsze dążyłem do tego, ażeby moja pomoc pacjentom była 
zgodna z najnowocześniejszymi osiągnięciami chirurgii światowej. Mając przed sobą 
program obecnej Konferencji stwierdzam, że coraz większa liczba skrajnie otyłych cho-
rych może liczyć na kompetentną opiekę medyczną. Zachęcam Wszystkich Państwa 

 90 K. Żwirska-Korczala, [Słowo wstępne], [w:] I Ogólnopolska Konferencja „Chirurgiczne Lecze-
nie Otyłości”, 18-20 kwietnia Bystra Śląska, Stowarzyszenie na rzecz Zapobiegania i Leczenia Otyło-
ści, Chorób Tarczycy oraz Towarzyszących Zaburzeń Metabolicznych, Zabrze 2002, s. 3.
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do opracowania na zakończenie konferencji wspólnego stanowiska dotyczącego zasad 
leczenie skrajnej otyłości w naszym kraju91. 

 Druga z tego cyklu, konferencja (prof. Pardela był przewodniczącym Komitetu 
Nau kowego), zatytułowana „Chirurgiczne leczenie otyłości, aspekty podstawowe 
i kliniczne”, odbyła się w Wiśle w październiku 2004 r. Dzięki propozycji prof. Barbary 
Zahorskiej-Markiewicz konferencja ta odbywała się równolegle i częściowo wspólnie  
z V Zjazdem Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii, Zjaz-
dem Endokrynologów Dziecięcych oraz Zjazdem Stowarzyszenia Fizjoterapii w Oty-
łości. Pozwoliło to stworzenie interdyscyplinarnej platformy wymiany wiedzy i do-
świadczeń z zakresu szeroko pojętej otyłości92. W obydwu konferencjach aktywnie 
uczestniczył prof. Pardela i pracownicy jego katedry, wygłaszając wiele referatów.
 Na początku XXI w. katedra kierowana przez prof. Pardelę była niewątpliwie wio-
dącym w Polsce klinicznym i naukowym ośrodkiem zajmującym się chirurgicznym 
leczeniem otyłości i towarzyszących chorób metabolicznych. Wynikało to nie tylko 
z ogromnego i długoletniego doświadczenia, którym dysponował profesor, ale rów-
nież ze stale rozwijanej kompleksowej opieki nad pacjentami chorującymi na skrajną 
otyłość. Podczas gdy w innych kilku ośrodkach w Polsce wdrażano dopiero opera-
cje bariatryczne, a ich liczba wahała się w poszczególnych ośrodkach od kilkunastu 
do maksymalnie kilkudziesięciu, zespół prof. Pardeli mógł się poszczycić ponad 300 
przeprowadzonymi zabiegami (biorąc pod uwagę tylko te od 1993 r.). Co ważne mógł 
sobie pozwolić na dokonywanie wiarygodnych analiz nie tylko chirurgicznych efek-
tów leczenia otyłości, ale również jakości życia pacjentów po operacjach bariatrycz-
nych, a we współpracy z zespołem prof. Żwirskiej-Korczali również parametrów bio-
chemicznych93.
 W 2003 r., w uznaniu dokonań prof. Pardeli, katedra, którą kierował, została prze-
mianowana na Katedrę i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Operacyjnego Le-
czenia Otyłości – był to pierwszy i jedyny w Polsce naukowy ośrodek tego typu. Do 
2005 r. Klinika w Zabrzu pozostawała jedynym ośrodkiem w kraju, gdzie przepro-
wadzano prawie wszystkie znane wówczas i zalecane operacje bariatryczne, równo-
cześnie przestrzegając rekomendowanych przez IFSO procedur. Warto podkreślić, że 
w zabrzańskiej klinice równocześnie z zabiegami bariatrycznymi przeprowadzano 
wszystkie pozostałe operacje z zakresu chirurgii ogólnej, naczyniowej, nowotworowej 
i endokrynologicznej.

 91 M. Pardela, [Słowo wstępne], [w:] I Ogólnopolska Konferencja „Chirurgiczne Leczenie Otyło-
ści”, 18-20 kwietnia Bystra Śląska, Stowarzyszenie na rzecz Zapobiegania i Leczenia Otyłości, Cho-
rób Tarczycy oraz Towarzyszących Zaburzeń Metabolicznych, Zabrze 2002, s. 4.
 92 II Ogólnopolska Konferencja „Chirurgiczne leczenie otyłości. Aspekty podstawowe i klinicz-
ne”, Zabrze-Wisła, 15-17 października 2004, Stowarzyszenie na rzecz Zapobiegania i Leczenia Oty-
łości, Chorób Tarczycy oraz Towarzyszących Zaburzeń Metabolicznych, Zabrze-Wisła 2004, ss. 46 
(materiały konferencyjne).
 93 I Ogólnopolska Konferencja „Chirurgiczne Leczenie Otyłości”, 18-20 kwietnia Bystra Śląska, 
Stowarzyszenie na rzecz Zapobiegania i Leczenia Otyłości, Chorób Tarczycy oraz Towarzyszących 
Zaburzeń Metabolicznych, Zabrze 2002, ss. 30 (materiały konferencyjne).
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 Z inicjatywy prof. Stanowskiego (Warszawa) zawiązała się w 2003 r. grupa chi-
rurgów, która utworzyła Sekcję Chirurgicznego Leczenia Otyłości, działającą przy 
Towarzystwie Chirurgów Polskich. Tytuł Honorowego Przewodniczącego Sekcji 
przyznano prof. Marianowi Pardeli w uznaniu jego zasług, jako prekursora chirur-
gii bariatrycznej. W 2005 r. została ona oficjalnie zatwierdzona przez Towarzystwo 
Chirurgów Polskich jako Sekcja Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej94. W 2009 r. 
podczas XIV Światowego Kongresu IFSO we Francji prof. Pardela jako jedyny Polak 
otrzymał od IFSO zaszczytne wyróżnienie z rąk ówczesnego Prezydenta Mathiasa A. 
L. Fobi za jego rolę w rozwój organizacji95.
 W maju 2015 r. odbyła się w Zabrzu VII Międzynarodowa Konferencja Chirurgii 
Metabolicznej Bariatrycznej96, podczas której prof. Pardela otrzymał dyplom „w uzna-
niu zasług jako pioniera, twórcy szkoły chirurgicznego leczenia otyłości w Polsce”97. 
Profesor został zaproszony przez Komitet Naukowy i Organizacyjny do udziału 
w uroczystości otwarcia konferencji. W liście wystosowanym 20 kwietnia 2015 r. do 
jej uczestników przeprosił, że z przyczyn od niego niezależnych nie mógł osobiście 
uczestniczyć w tej uroczystości. Znaczną część listu warto przytoczyć, ponieważ traf-
nie i w zwięzły sposób pokazuje dokonania profesora oraz jakim był człowiekiem:

Z przyjemnością przyjąłem wiadomość, iż powyższa Konferencja odbywa się w związ-
ku z przypadającą w bieżącym roku 30. rocznicą działalności zabrzańskiego ośrodka 
w chirurgicznym leczeniu otyłości. Z zaprezentowanego programu wynika, iż omawia-
ne będą aktualne problemy związane z chirurgią metaboliczną i bariatryczną. Zapro-
szenie do udziału w Konferencji szeregu znakomitości świata lekarskiego gwarantuje 
wysoki poziom merytoryczny obrad, co niewątpliwie zapewni dalszy postęp w tej dzie-
dzinie chirurgii. W tym miejscu pragnę szczególnie pozdrowić Panią profesor Barbarę 
Zahorską-Markiewicz, profesorów Krzysztofa Paśnika, Grzegorza Wallnera, Mariusza 
Wyleżoła i innych. Nie mogę również pominąć profesora Edwarda Stanowskiego, za-
wsze życzliwego mi Przyjaciela. Sięgając myślą wstecz, wypada mi przypomnieć postać 
profesora Romana Górala, który zapoczątkował rozwój chirurgii bariatrycznej. Miałem 
niewątpliwy zaszczyt poznać Profesora w 1977 roku, będącego wówczas recenzentem 
mojej rozprawy habilitacyjnej dotyczącej wpływu doświadczalnego wyłączającego ze-
spolenia jelitowo-biodrowego na czynnościowe i submikroskopowe zmiany w wątro-
bie. Dzięki życzliwości profesora Stanisława Szyszko opracowałem własną odmianę 
chirurgicznego leczenia skrajnej otyłości „Vagotomia pniowa i jejunoileostomia 45-15”. 
Kierując już zabrzańską Kliniką wdrożyłem, wraz z zespołem, operację Masona – tzw. 
„pionową opaskową plastykę żołądka”. Powyższa technika znalazła uznanie w wielu 

 94 Historia, [w:] Sekcja Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich, 
https;//bariatria.tchp.pl/historia/, dostęp 8.08.2022.
 95 W. K. Karcz, B. Osiadacz, dz. cyt., s. 549.
 96 VII Międzynarodowa Konferencja Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej, 21-23.05.2015, Hotel 
Diament, ul. Cisowa 4, 41-800 Zabrze, Medycyna Praktyczna dla Lekarzy, Szkolenia, https://szkole-
nia.mp.pl/zjazdy/szkolenia/show.html?id=10300, dostęp 30.04.2022.
 97 Archiwum rodzinne prof. M. Pardeli, VII Międzynarodowa Konferencja Chirurgii Metabolicz-
nej i Bariatrycznej. Dyplom dla prof. dr hab. n. med. M. Pardeli. Z okazji 30. rocznicy działalności 
Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej w Zabrzu, 
(…) Zabrze, 21 maja 2015 r., podpisany przez prof. dr hab. Krystyna Sosadę, przewodniczącego Ko-
mitetu Naukowego i Organizacyjnego.
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ośrodkach krajowych i nadal jest szeroko stosowana. W roku 1998 w Klinice przepro-
wadzono drogą laparoskopową pierwszą w kraju operację założenia opaski LAGB na 
żołądek u osób z nadmierną otyłością. Wdrożono również szereg innych, skutecznych 
metod leczenia tej choroby m. in. w 1999 roku operację Scopinaro i Fobiego. Niestety, 
muszę podzielić się moją osobistą, gorzką refleksją. Wprowadzenie przez zabrzański 
ośrodek wielu sposobów leczenia otyłości, powszechnie już stosowanych w krajach 
zachodnich, spotkało się w tym okresie z nieprzychylną reakcją części mediów oraz 
niektórych przedstawicieli społeczności lekarskiej. Skutki powyższych działań, których 
przyczyny pominę milczeniem, odczuwam do chwili obecnej. Jednak z dużą satysfakcją 
mogę odnotować, iż metody zastosowane w Zabrzu w leczeniu skrajnej otyłości, zostały 
następnie z powodzeniem wykorzystane przez inne ośrodki chirurgiczne w Polsce98.

 Dziś operacje bariatryczne nikogo już w Polsce nie dziwią, przeprowadza je wiele 
ośrodków, są refundowane lub komercyjne, w mediach każdy może obejrzeć seriale 
paradokumentalne na ich temat, istnieje wiele grup na portalach społecznościowych 
zrzeszających i wspierających pacjentów bariatrycznych, powstał nawet rządowy 
program kompleksowej opieki medycznej dla tej grupy pacjentów. Zawdzięczamy to 
w większości prof. Marianowi Pardeli, który przez 30 lat swojego zawodowego życia 
nieustannie zabiegał o zmianę podejścia środowiska lekarskiego do problemu otyło-
ści i o to, by zaczęto ją traktować jako poważną i zagrażającą życiu chorobę, niosącą 
negatywne skutki nie tylko dla zdrowia fizycznego i psychicznego, ale również dla 
społeczeństwa, która wymaga poszukiwania coraz to lepszych sposobów na jej po-
konanie również metodami chirurgicznymi. Dzięki jego ciężkiej pracy i determinacji, 
niezwykłej naukowej pasji, ogromnemu doświadczeniu klinicznemu i zdolnościom 
pedagogicznym chirurgia bariatryczna i metaboliczna przestała być w Polsce chirur-
gią doświadczalną i stała się powszechnym sposobem leczenia otyłości i chorób me-
tabolicznych. Profesor Marian Pardela jest ojcem współczesnej chirurgii bariatrycznej 
i metabolicznej oraz twórcą polskiej szkoły chirurgicznego leczenia otyłości. Niewąt-
pliwie są to jego największe osiągnięcia zawodowe. Istotne, że czynił to wszystko wy-
łącznie dla pacjentów cierpiących na skrajną otyłość, z myślą o nich i ich rodzinach. To 
właśnie im, jak to sam określał, chciał „stwarzać nowe życie”. Zawsze podkreślał, że 
dla pacjentów „operacja to ich akt desperacji, ale daje gwarancję, że nigdy nie będzie 
się tak grubym jak przedtem”, a „chirurgiczne leczenie otyłości jest wyborem mniej-
szego zła względem następstw samej choroby”.

Podsumowanie

 Profesora Mariana Pardelę można śmiało zaliczyć do grona znamienitych, wszech-
stronnych chirurgów. Pomimo przeciwności, trudnych warunków i siermiężnej rze-
czywistości odważnie i wytrwale podejmował liczne działania, które przyczyniły się 
do rozwoju chirurgii w Polsce. Nie tylko zaszczepiał w rodzimej medycynie najnow-

 98 Archiwum rodzinne prof. M. Pardeli, list prof. M. Pardeli do uczestników VII Międzynarodo-
wej Konferencji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej w Zabrzu, 20.04.2015.
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sze osiągnięcia chirurgii, lecz twórczo je udoskonalał, poszukując nowatorskich roz-
wiązań, z myślą by były jak najbardziej korzystne dla pacjentów i ułatwiały codzien-
ną pracę lekarzy. Niewątpliwie był największym autorytetem i ekspertem w Polsce 
w dziedzinie chirurgicznego leczenia otyłości. Do dziś nikt w naszym kraju nie zdołał 
uczynić tak wiele dla rozwoju tej dyscypliny chirurgii. W historii medycyny zapisał 
się jako prekursor i propagator chirurgii bariatrycznej i metabolicznej w Polsce i Euro-
pie oraz twórca polskiej szkoły chirurgicznego leczenia otyłości.

 Podziękowania: autorzy pragną podziękować Pani Ewie Pardeli za udostępnie-
nie prywatnych dokumentów jej Małżonka oraz Pracownikom Archiwum Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za umożliwienie skorzystania z materiałów 
archiwalnych.
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