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Prof. dr.hab.n.med., dr.h.c.mult. Kornel Gibiński był Wybitnym Autorytetem w dziedzinie
chorób wewnętrznych i farmakologii klinicznej, pełnił ważne funkcje w wielu znamienitych
towarzystwach naukowych. Był Człowiekiem prawym i wrażliwym na problemy etyczne.
Urodzony w Krakowie, dyplom lekarza uzyskał w 1939 roku na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Habilitował się w III Klinice Chorób Wewnętrznych we Wrocławiu,
od roku 1953 objął kierownictwo Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Śląskiej AM w
Bytomiu. Następnie, aż do przejścia na emeryturę, kierował Instytutem Chorób Wewnętrznych
i Kliniki Gastroenterologii w Ligocie. Szerokie zainteresowania badawcze profesora Gibińskiego
obejmowały zagadnienia kardiologii i enzymologii klinicznej, a zwłaszcza gastroenterologii.
Prace z zakresu farmakologii klinicznej przyczyniły się do wprowadzenia standardów
kontrolowanych badań klinicznych, a w szczególności przestrzegania i stosowania zasad
etycznych. Profesor Kornel Gibiński jest autorem ok. 500 prac opublikowanych w prestiżowych
czasopismach krajowych i zagranicznych jak również jest autorem wielu opracowań
monograficznych i podręczników, spośród których szczególne znaczenie posiada "Endoskopia
układu trawiennego". Wypromował 40 doktorów, był opiekunem 13 przewodów habilitacyjnych.
Dzięki Jego staraniom powstała w Ministerstwie Zdrowia Komisja do spraw badań na ludziach,
a w latach 60. powołano Komitet Terapii PAN. Był doktorem h.c. Akademii Medycznych we
Wrocławiu, w Poznaniu i Katowicach. Wyrazem uznania dla działalności profesora Gibińskiego
było także m. in. przyznanie mu nagrody im. A. Jurzykowskiego, nagrody państwowej II
stopnia oraz Medalu "Gloria Medicine". Jak napisał jeden z recenzentów, prof. Gibiński należał
do niewielkiego obecnie grona "ludzi renesansu". Wniósł ogromny wkład w rozwój wielu
dziedzin nauk medycznych. Był twórcą własnej szkoły, człowiekiem o niezwykle szerokich
horyzontach myślowych, ale równocześnie skromnym, prawym i szczególnie wrażliwym na
problemy etyczne w podejściu do chorych. Był jednym z największych autorytetów moralnych
w naszej medycynie.
W początkowym okresie swojej pracy zajmował się pionierską jak na owe czasy poligraficzną
oceną struktury i pracy serca. Z Jego kliniki wyszły pierwsze w Polsce prace poświęcone
diagnostyce i leczeniu pierwotnego hiperaldosteronizmu.
Prace z zakresu farmakologii klinicznej przyczyniły się do wprowadzenia standardów
kontrolowanych badań klinicznych, a w szczególności przestrzegania i stosowania zasad
etycznych. Jako pierwszy w kraju, dostrzegł rolę zjawisk chronobiologii i ich znaczenie dla
farmakoterapii.
Na szczególną uwagę zasługują również badania dotyczące czynności gruczołów potowych w
trudnych warunkach klimatycznych.
Profesor Kornel Gibiński pełnił ważne funkcje w wielu znamienitych towarzystwach naukowych
m. in. był:
Członkiem rzeczywistym PAN i członkiem czynnym PAU;
Przewodniczącym Komisji Etyki PAU i członkiem Prezydium PAN;
Honorowym prezesem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i członkiem honorowym
Czeskiego i Francuskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego;
Członkiem Royal Society of Medicine;
Był wiceprezydentem European Association of Digestive Endoscopy, World Organisation of
Gastroenterology, a także ekspertem światowej Organizacji Zdrowia.
Dzięki Jego staraniom powstała w Ministerstwie Zdrowia Komisja do spraw badań na ludziach,
a w latach 60. powołano Komitet Terapii PAN.
Był doktorem h.c. Akademii Medycznych we Wrocławiu, w Poznaniu i Katowicach.
Wyrazem uznania dla działalności profesora Gibińskiego było także m. in. przyznanie mu
nagrody im. A. Jurzykowskiego, nagrody państwowej II stopnia oraz Medalu "Gloria Medicine".
Prof. Kornel Gibiński otrzymał też w 2000 r. nagrodę Lux ex Silesia - nagroda ta została
ufundowana w 1994 przez metropolitę górnośląskiego abp. Damiana Zimonia przeznaczona dla
tych, którzy w swej działalności naukowej lub artystycznej ukazują wysokie wartości moralne i
wnoszą trwały wkład w kulturę Górnego Śląska. Nazwa nagrody nawiązuje do dominikanów
św. Jacka i bł. Czesława Odrowążów, o których mówiono w Krakowie Ex Silesia Lux - Światło
ze Śląska.
We wrześniu 2006 r. SP Centralny Szpital Kliniczny ŚAM w Katowicach-Ligocie otrzymał
zaszczytne imię profesora Kornela Gibińskiego.
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