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Profesor Geoff rey Shaw – wspomnienie

In memory of Professor Geoff rey Shaw

Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii, 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Chair and Department of Dental Surgery and Periodontology, Poznan University of Medical Sciences, Poland 

Dnia 22 stycznia 2022 zmarł były członek Rady Na-
ukowej Dental Forum, nasz wieloletni Nauczyciel 
i Przyjaciel, pan profesor Geoffrey Shaw, DDs, PhD. 
Miał 95 lat. Z nadzwyczajnym taktem i dyskretnie 
korygował, gdy jeszcze było trzeba, polskie prace 
pisane w języku angielskim i ich streszczenia, a cza-
sem, cicho wzdychając pisał je po prostu od nowa. 
Był pisarzem i wspaniałym kronikarzem epoki 
wplatając swój bogaty życiorys angielskiego dżen-
telmena w interesująca wersję podróżniczej, histo-
rycznej fantastycznej prozy. „A Palette of Colours”, 
„The circle around Harradine”, „46 Pagoda Road” 
dedykowane Ojcu i innym członkom Rodziny Geof-
fa i jeszcze dwie wydała Polihymnia w Lublinie w la-
tach 2018–2021. Ostatnią, piątą książkę dedykowa-
ną żonie, ukończył kilka dni przed śmiercią. 

W życiu zawodowym był kierownikiem Kate-
dry Stomatologii Zachowawczej na Uniwersytecie 
w Birmingham, nauczycielem akademickim i kie-
rownikiem stomatologicznych poradni uniwer-
syteckich, a także dziekanem w Irbidzie i Birmie. 
Nauczał również w Jeddah w Arabii Saudyjskiej. 
Miał czwórkę fantastycznych i bardzo kochanych 
dzieci. Korespondował ze swoimi uczniami i ko-
legami z całego świata. Geoffowi zawdzięczamy 
optymizm i pomoc we wprowadzeniu nauczania 
stomatologii w języku angielskim na II Wydziale 
Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 
Studenci znajdowali u pana Profesora doskonałe-
go przewodnika po Poznaniu i meandrach Uczelni, 
a także doskonałego, dowcipnego a czasem nieco 
krytycznego przewodnika po medycynie bardzo 
wysoko stawiającego poprzeczkę. Zmieniał się z ła-
twością ze starszego kolegi w medyczny autorytet 
wykładając etykę dla studentów medycyny i sto-
matologii. Miał niemały wpływ na pozycjonowanie 
polskiej stomatologii po wejściu do Unii Europej-
skiej. Uważał, że jest to zawód odrębny, samodziel-
ny i autonomiczny. Popierał pogląd, że stomato-
logia powinna utworzyć odrębną Izbę Lekarską. 
Służył pomocą wielu nauczycielom akademickim 
w przygotowywaniu prac do druku. Ponadto pro-

wadził w naszym Uniwersytecie zajęcia dla lekto-
rów języka angielskiego pomagając im opanować 
niełatwą nomenklaturę medyczną. Prowadząc za-
jęcia urozmaicał je żartami i dowcipnymi historyj-
kami, które w medycynie się zdarzają.

Mieszkał w Borówcu pod Poznaniem tworząc 
wraz z żoną piękny ogród, w którym ambitnie 
hodował trawnik w stylu angielskim, co było na 
piaszczystej glebie trudne do osiągnięcia. Był też 
współautorem projektu architektonicznego domu, 
w którym zamieszkał i który okazał się przykłado-
wo wygodny. Ogród pielęgnowany z pasją przycią-
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ga oko i wycieczki ambitnych ogrodniczek z okoli-
cy. Powiedzenie „jak u Anglika” było miarą oceny 
ogrodniczych umiejętności mieszkańców Borówca. 

Był też zamiłowanym podróżnikiem. W Polsce 
mieszkał przez trzydzieści lat, od 1992. Cokolwiek 
robił była w tym pasja, wiedza, umiejętność i takt. 
Na pustej bałtyckiej plaży budował z dziećmi nie 
zamki, lecz tamy i przepusty dla młynków kierują-
cych wodę tam, gdzie jest potrzebna. Był dobrym, 
serdecznym i ciepłym człowiekiem. Miał, nam Pola-
kom, za złe, że nie umiemy docenić w jakim wspania-
łym żyjemy kraju. Był tu bardzo szczęśliwy i dumny 

z wszystkich naszych osiągnięć. Pokonała Go niewy-
dolność serca. 

Profesor Geoffrey Shaw został uhonorowany 
przez Senat Uniwersytetu Medycznego w Pozna-
niu Nagrodą im Antoniego Tomasza Jurasza przy-
znawaną w uznaniu zasług za wybitne osiągnięcia 
w rozwoju nauczania w naszym Uniwersytecie me-
dycyny, stomatologii i farmacji w języku angielskim. 
Panie Profesorze, dziękujemy i żegnamy. 
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