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18 maja 2002 r. w pi´knej sali Muzeum im. Jana Paw∏a
II Fundacji Caroll-Porczyƒskich odby∏a si´ uroczystoÊç
wr´czania dyplomów absolwentom Wydzia∏u Farma-
ceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie. 

Spotkaniu przewodniczy∏ Dziekan Wydzia∏u Farmace-
utycznego prof. dr hab. Jan Pachecka. 

Zanim jednak 149 magistrom farmacji zosta∏y
wr´czone dyplomy, Jego Magnificencja Rektor
Akademii Medycznej prof. dr hab. Janusz Piekarczyk
z∏o˝y∏ absolwentom gratulacje i ˝yczy∏ sukcesów na
drodze zawodowej.

Nast´pnie prodziekan ds. studentów prof. ndzw. dr
hab. Andrzej Tokarz w imieniu w∏adz Wydzia∏u
po˝egna∏ absolwentów oraz odebra∏ przyrzeczenie
(tekst wystàpienia w za∏àczeniu).

Promocja m∏odych farmaceutów po∏àczona by∏a 
z wr´czaniem dyplomów doktorskich i habilitacyjnych
osobom, którym stopnie te nada∏a Rada Wydzia∏u
Farmaceutycznego w roku akademickim 2001 /2002.

Dyplomy doktora nauk farmaceutycznych wr´czane
przez promotorów otrzymali: dr hab. Dorota Ewa
Maciejewska, dr Jolanta Antoniewicz-Papis, dr Agnie-

szka Ma∏kiewicz, dr Irena Mazgajska, dr Hanna Mojska,
dr Katarzyna Sy∏kowska-Baranek, dr Zbigniew Luliƒski, 
dr Justyna Diana Steinbrich, dr Tadeusz Szost. W imie-
niu doktorów podzi´kowa∏a dr hab. Dorota Maciejewska
(tekst wystàpienia w za∏àczeniu). Przyrzecze-nie od dok-
torantów odebra∏ prodziekan prof. dr hab. Józef
Kowalski, który tak˝e kierowa∏ przebiegiem uroczystego
wr´czania im dyplomów.
Mgr Dorota Gronostajska, przedstawicielka absolwen-

tów, podzi´kowa∏a w swoim wystàpieniu W∏adzom
Uczelni i nauczycielom akademickim (tekst w za∏àcze-
niu). 

Pani dr Helena Makulska - Nowak, Kierownik
Komisji d/s Szkolenia Podyplomowego w Okr´gowej
Izbie Aptekarskiej, gratulowa∏a sukcesu ˝yciowego
m∏odym magistrom. 

Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej
Medycyny i Farmacji  dr med. Tadeusz Kocon  przy-
pomnia∏ o istnieniu tej organizacji i zaprasza∏ kolegów
do wst´powania w jej szeregi. 

UroczystoÊç uÊwietni∏ krótki koncert chóru Akademii
Medycznej pod dyrekcjà mgr Beaty Herman.

UROCZYSTOÂå WR¢CZANIA DYPLOMÓW 
NA WYDZIALE FARMACEUTYCZNYM
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Szanowni paƒstwo,

UroczystoÊç promocji magistrów farmacji, doktorów 
i doktorów habilitowanych nauk farmaceutycznych jest
najwi´kszym wydarzeniem akademickim Wydzia∏u
Farmaceutycznego; jest Êwi´tem  ca∏ej Uczelni. Wielki
to dla mnie zaszczyt i wielka przyjemnoÊç, ˝e dane mi
jest w tej ceremonii uczestniczyç. 

Tradycyjnie ju˝ od wielu lat uroczystoÊç ta odbywa si´
w pi´knych wn´trzach Muzeum im. Jana Paw∏a II
Fundacji Caroll-Porczyƒskich. Mam nadziej´, ˝e
zarówno donios∏y charakter uroczystoÊci, jak i to dosto-
jne otoczenie - ˝ywa obecnoÊç sztuki, przyczynià si´ do
tego, ˝e zapami´tacie Paƒstwo to wydarzenie na d∏ugo;
dobrze by∏oby - gdybyÊcie zapami´tali je na ca∏e ˝ycie.
Wr´czenie dyplomów to nie tylko formalnoÊç, to prze-
cie˝ donios∏y akt nadania pewnych praw, ale i obow-
iàzków, popartych Êwiadomym z∏o˝eniem przyrze-
czenia, zachowujàcego wa˝noÊç przez ca∏e ˝ycie zawo-
dowe. Za chwil´, to przyrzeczenie paƒstwo z∏o˝ycie 
w naszej obecnoÊci, w obecnoÊci w∏adz Uczelni i w∏adz
wydzia∏u, waszych profesorów, a tak˝e - waszych rodzin,
waszych rodziców. 

Wszyscy tu obecni jesteÊmy - po cz´Êci - wspó∏twórca-
mi tego sukcesu, choç udzia∏ w nim poszczególnych
osób jest ró˝ny. MyÊl´, ˝e obecna chwila jest stosownym
czasem, aby zastanowiç si´ nad tym nieco g∏´biej, bar-
dziej refleksyjnie.

UkoƒczyliÊcie studia na Uczelni posiadajàcej
znakomità renom´, niemal 200 letnià histori´. Wydzia∏
Farmaceutyczny - stanowiàcy jednà z trzech gwiazd 
w herbie Uczelni, co oznacza jeden z podstawowych
kierunków studiów - nale˝y do najstarszych w kraju.
Sami wiecie jak trudne i pracoch∏onne sà to studia, 
w porównaniu z innymi kierunkami, ale za to jak wiel-
ka satysfakcja zwiàzana jest z ich ukoƒczeniem. 

W obr´bie Mazowsza, a nawet samej Warszawy - ciàgle
jeszcze rynek pracy dla absolwentów Wydzia∏u Farma-
ceutycznego nie jest nasycony.  W innych, mniejszych
regionach, gdzie wydzia∏y farmacji kszta∏cà zbyt wielu
przysz∏ych adeptów tego zawodu, zarysowujà si´ ju˝
trudnoÊci ze znalezieniem miejsc pracy. Dlatego rozwój
Wydzia∏u Farmaceutycznego przebiegajàcy synchron-
icznie z rozwojem ca∏ej Uczelni zmierza do tworzenia
nowych kierunków studiów, a nie do zwi´kszania liczby
studentów farmacji. Innym niezwykle wa˝nym kierunk-
iem rozwoju jest poszerzenie kszta∏cenia podyplo-
mowego farmaceutów.
Nasz wydzia∏ powinien byç - i jest - przygotowany na
podj´cie obowiàzków w tym zakresie. Kszta∏cenie pody-
plomowe - w tym specjalizowanie si´ farmaceutów, nie
tylko aptekarzy, wymaga konsekwentnych i klarownych
uregulowaƒ. Wymaga te˝ przywrócenia w tym zakresie

priorytetowej roli wydzia∏om farmacji, podobnie jak
ma to miejsce w wydzia∏ach lekarskich, w odniesieniu
do kszta∏cenia specjalistycznego lekarzy. 

Jak wiemy, w Uczelni naszej powo∏any zosta∏ ostatnio
kolejny, piàty ju˝ wydzia∏ - Wydzia∏ Kszta∏cenia
Podyplomowego.  Analogicznà strukturà dla Wydzia∏u
Farmaceutycznego móg∏by docelowo staç si´ odpo-
wiedni oddzia∏.  W ten sposób, w najbli˝szym czasie, 
w sk∏ad warszawskiego Wydzia∏u Farmaceutycznego
wesz∏y by co najmniej dwa oddzia∏y - oddzia∏ analityki i
oddzia∏ kszta∏cenia podyplomowego, a ca∏a Akademia
Medyczna w nowy rok akademicki 2002/2003, wejdzie
jako uczelnia liczàca 5 wydzia∏ów i 6 oddzia∏ów.
Kszta∏càc studentów na 8 kierunkach i w 6 specjal-
noÊciach; ∏àczna liczba studentów wzroÊnie do oko∏o 5 tys.

Wymogiem dzisiejszych czasów jest zmiana struktury
wykszta∏cenia, dlatego utworzyliÊmy szereg nowych
kierunków i nowych specjalnoÊci studiów. Wiele osób
zastanawia si´ nad tym, czy wprowadzenie tych nowych
kierunków nie wp∏ynie negatywnie na poziom kszta∏-
cenia w naszych tradycyjnych wydzia∏ach i kierunkach
studiów.
Z pewnoÊcià istnieje takie zagro˝enie, ale jednoczeÊnie
wszyscy wiemy, ˝e uczelnia dysponuje ciàgle niewyko-
rzystywanymi do koƒca rezerwami, które muszà byç
uruchamiane abyÊmy podo∏ali ostrej konkurencji na
rynku dynamicznie rozwijajàcych si´ szkó∏ wy˝szych -
niepublicznych, które sà niezale˝ne od trudnoÊci
bud˝etu paƒstwa. Studenci tam studiujàcy sami pokry-
wajà koszty swoich studiów.

Szanowni paƒstwo, drodzy absolwenci Wydzia∏u
Farmaceutycznego, dzisiaj macie za sobà bardzo wa˝ny
etap w ˝yciu, uzyskaliÊcie dyplom, a z nim prawo do
wykonywania tego jak˝e pi´knego i potrzebnego
zawodu. Przed wami wa˝ny wybór dalszej drogi
zawodowej i praca: w aptece, przemyÊle, w przedstaw-
icielstwach firm, ale równie˝ mo˝liwoÊci pracy
naukowej. Zale˝y nam na tym, aby najzdolniejsi absol-
wenci wybrali prac´ w uczelni - jak˝e potrzebnà, choç
trudnà i nie zawsze przynoszàcà oczekiwanà satysfakcj´.
Choç z drugiej strony - czy mo˝e byç coÊ bardziej satys-
fakcjonujàcego od faktu promocji naszych wycho-
wanków do stopnia magistra farmacji, nie mówiàc ju˝ 
o stopniu doktora i doktora habilitowanego nauk far-
maceutycznych.

To w naszych absolwentach pok∏adamy wielkà
nadziej´, bo to wy przejmiecie od nas w swe r´ce, losy
rozwoju tego pi´knego zawodu i losy rozwoju nauk far-
maceutycznych. Farmaceuta, aptekarz to podobnie jak
lekarz - zawód szczególnego zaufania publicznego,
zawód niezwykle pi´kny, zawsze potrzebny. Trudny,
odpowiedzialny ale przynoszàcy prawdziwà satysfakcj´
je˝eli si´ go pokocha. Je˝eli w cierpiàcych ludziach

WYSTÑPIENIE JM REKTORA
prof. dr hab. Janusz Piekarczyk



Magnificencjo Rektorze, Panie Dziekanie, Wysoka
Rado, Szanowni GoÊcie, Dostojni doktorzy i doktorzy
habilitowani oraz Drogie Kole˝anki i Koledzy,
Absolwenci Warszawskiego Wydzia∏u Farmaceutycz-
nego!
Mija 5 lat odkàd postawiliÊcie pierwsze
kroki w murach naszej Uczelni. Nad-
szed∏ zatem czas rozstania. Warszaw-
ska Alma Mater ˝egna swoich wycho-
wanków.

Dzi´kuj´ wi´c za przybycie na naszà
uroczystoÊç wszystkim zaproszonym
goÊciom. Swojà obecnoÊcià potwier-
dzacie Paƒstwo wag´ i znaczenie
dzisiejszego wydarzenia jakim jest
przekazanie przez Wydzia∏ Farmace-
utyczny Akademii Medycznej w War-
szawie w s∏u˝b´ spo∏eczeƒstwu 149
magistrów farmacji. 

Serdecznie witam na dzisiejszej
uroczystoÊci absolwentów naszego wydzia∏u. Jest to
szczególny powód do radoÊci i satysfakcji. Powodem do

dumy mo˝e byç równie˝ fakt koƒczenia uczelni znaj-
dujàcej si´ w czo∏ówce  polskich szkó∏ wy˝szych.
Pozycj´ t´ nasza Akademia zawdzi´cza ca∏ej jej
spo∏ecznoÊci, którà tworzà studenci, pracownicy
administracyjni jak i nauczyciele akademiccy.  Stanowi

to w sumie ogromny potencja∏ wiedzy 
i intelektu.
Podejmujàc, nie nale˝àce do ∏atwych,

studia farmaceutyczne, wyruszyliÊcie
jako abiturienci w nowà drog´, którà w
pe∏ni uwiarygodni dopiero dyplom
magistra farmacji Êwiadczàcy o Waszym
przygotowaniu do zawodu farmaceuty.
DziÊ macie okazj´ prze˝ywaç i dog∏´-
bnie zrozumieç sens sentencji “koniec
wieƒczy dzie∏o”. Koniec Waszego dzie∏a
przypada zatem na 18 maja 2002 roku.
Dzisiejsza uroczystoÊç wieƒczy zatem
Wasz pi´cioletni wysi∏ek, dzie∏o
rozpocz´tych przed pi´ciu laty studiów

farmaceutycznych. Nale˝à si´ Wam gratulacje i s∏owa
uznania.

WYSTÑPIENIE PRODZIEKANA
prof. dr hab. Andrzej Tokarz
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widzi si´ tych, którym mo˝na pomóc, tych - którym
mamy obowiàzek pomóc.

˚ycz´ paƒstwu, abyÊcie w ka˝dym pacjencie widzieli
cz∏owieka, któremu chcecie pomóc. Nawet tym
nieznoÊnym, dokuczliwym i na pozór z∏oÊliwym, oni sà
tacy bo sà doÊwiadczeni przez cierpienie i przez ˝ycie.
Ale najbardziej negatywnie nastawiony, roszczeniowy
pacjent jest bezsilny wobec szczerego uÊmiechu. 
˚ycz´, aby nigdy wam nie zabrak∏o si∏y na szczery
uÊmiech. Uzyskanie takiej samej reakcji pacjenta w
postaci - równie˝ uÊmiechu, stanie si´ z czasem
wa˝niejsze od wygranych konkursów czy plebiscytów na
najlepszego farmaceut´.

UkoƒczyliÊcie studia w okresie nacechowanym dosyç
du˝à dynamikà rozwoju farmacji, jest on nierozerwal-
nie zwiàzany z rozwojem nauki, post´pem technolog-
icznym. Rozwój ten inspiruje tak˝e przyspieszenie
przemian w szkolnictwie wy˝szym. Z∏a, wcià˝ nie
poprawiajàca si´ kondycja finansowa paƒstwa narzuca
pewne ograniczenia, ale dzi´ki w∏aÊciwemu wykorzysta-
niu sprzyjajàcych momentów np.: jubileuszu wydzia∏u,
jak i innych zdarzeƒ, uda∏o si´ nam dokonaç pewnego
post´pu; na przyk∏ad otworzyç nowoczesne pracownie
np.: MR. 

Wydzia∏ Farmacji w naszej uczelni w roku aka-
demickim 2001/2002 liczy 15 katedr i zak∏adów,
zatrudniajàc 259 pracowników, w tym ponad 150
nauczycieli akademickich. Corocznie wydzia∏ koƒczy
ponad 100 absolwentów; w roku 1997 - 102 absolwen-

tów,  w roku 2000 ju˝ 141, a w roku 2001 - 140. Miarà
poziomu pr´˝noÊci naukowej wydzia∏u jest liczba dok-
toratów, w latach 1950 - 2001 - w wydziale stopieƒ dok-
tora uzyska∏o 421 magistrów farmacji, a stopieƒ dokto-
ra habilitowanego 91 doktorów nauk farmaceuty-
cznych. Z okazji uroczystoÊci jubileuszowych 75-lecia
wydzia∏u wydana zosta∏a pamiàtkowa monografia, gdzie
wydrukowano nazwiska wszystkich absolwentów, od
jego powstania w 1926 do 2000 r. w∏àcznie, oraz
nazwiska wszystkich pracowników, wszystkich profe-
sorów.

˚ycz´ wam, aby przy okazji kolejnego jubileuszu np.:
100-lecia wydzia∏u w publikacji, którà wy wydacie,
pojawi∏o si´ wiele nazwisk absolwentów z rocznika 2002
na liÊcie pracowników i profesorów wydzia∏u, który - nie
wàtpi´ - nadal odgrywa∏ b´dzie poczesne miejsce w
europejskiej sieci wy˝szego szkolnictwa medycznego.

Pami´tajcie prosz´ o historii, o twórcach tego
wydzia∏u, o profesorze Bronis∏awie Koskowskim - jego
pierwszym dziekanie, o profesorze Józefie Sawickim, z
którym rozpoczynaliÊcie studia, i o profesorze Janie
Pachecka, który doprowadzi∏ was do szcz´Êliwego ich
zakoƒczenia. Pami´tajcie te˝, ˝e dzieje waszego zawodu
si´gajà drugiego wieku naszej ery, w którym ˝y∏ wybitny
grecki lekarz twórca wiedzy o lekach - Claudius Galen z
Pergamonu.

˚ycz´ wszelkiej pomyÊlnoÊci w ˝yciu osobistym, ˝ycz´
te˝ wiele satysfakcji z pracy zawodowej.



Widzàc w tej sali tak liczne grono absolwentów, którym
za chwil´ wr´czone zostanà dyplomy magistra, cieszymy
si´ wszyscy, ˝e wytrwaliÊcie w podj´tym przed laty
postanowieniu i dziÊ finalizujecie ten etap swojego
˝ycia. MyÊl´, ˝e jesteÊcie Êwiadomi faktu, ˝e  dyplom
magistra farmacji jest szczególnym papierem
wartoÊciowym. I ˝e powstaje w uczelni wy˝szej, b´dàcej
instytucjà, która umo˝liwi∏a zdobycie wiedzy zapewnia-
jàcej funkcjonowanie w zawodzie farmaceuty, jednak,
co nale˝y podkreÊliç, tylko umo˝liwi∏a, zw∏aszcza tym,
którzy t´ wiedz´ pragn´li rzeczywiÊcie zdobyç. O ile
bowiem dyplom Warszawskiego Wydzia∏u Farmaceutycz-
nego jest dobrà legitymacjà formalnà przy ubieganiu
si´ o prac´, to jednak jego wartoÊç materialna przy-
nale˝na jest oddzielnie do ka˝dego jego posiadacza.
Ci´˝ar dowodu tej wartoÊci cià˝y na ka˝dym Was, t´
wartoÊç b´dziecie musieli wykazywaç i piel´gnowaç
przez ca∏e Wasze zawodowe ˝ycie. 
G∏ównymi aktorami dzisiejszego sukcesu jesteÊcie Wy
sami, ale nie jedynymi. S∏owa uznania kieruj´ ku
Waszym rodzicom. Ich udzia∏ w Waszym sukcesie jest
niepodwa˝alny i trudny  do przecenienia. Aby u∏atwiç
Wasz start w nowe ˝ycie wzi´li na swoje barki
poÊwi´cenie i wyrzeczenia. To oni, wiecie to najlepiej,
˝yli Waszymi egzaminami i pocieszali w chwilach
niepowodzeƒ. Najlepszà i nale˝nà im za to zap∏atà b´dà
Wasze przysz∏e sukcesy, dziÊ natomiast zas∏u˝yli na
szczególne brawa. 

Na Waszà wdzi´cznoÊç zas∏u˝yli tak˝e Wasi nauczy-
ciele, profesorowie, którzy przekazywali Wam swojà
wiedz´, którzy chocia˝ cz´sto tego nie okazywali, ˝yli
Waszymi problemami i egzaminami. Tak jak Wy
b´dziecie pami´taç wymagajàcych nauczycieli, tak i my
pami´tamy aktywnych uczniów, dyskutujàcych,
prowokujàcych, poszukujàcych odpowiedzi.

W Waszym sukcesie majà tak˝e niema∏y udzia∏ pra-
cownicy administracyjni, bez których funkcjonowanie
naszego Wydzia∏u nie by∏oby mo˝liwe. Mam tu na myÊli
zw∏aszcza ca∏y zespó∏ z Dziekanatu, który dba∏ o porzà-
dek w Waszej dokumentacji studiów. 

Drodzy Paƒstwo!

UroczystoÊç Waszej promocji magisterskiej odbywa
si´ w szczególnym miejscu. Oto bowiem z galerii
portretów otaczajàcych sal´ spoglàdajà na nas ca∏e
wieki, spoglàda historia minionych epok. MyÊl´, ˝e ta
wspania∏a oprawa  g∏´boko zapadnie w pami´ci
bohaterów tego spotkania. Drugim aspektem nawiàzu-
jàcym równie˝ do historii, mo˝e nie tej Êwiatowej, ale
bliskiej naszemu sercu, jest fakt istnienia Warszaw-
skiego Wydzia∏u Farmaceutycznego na przestrzeni 
76 lat. Jak zapewne pami´tacie, w ubieg∏ym roku odby-
wa∏y si´ na naszym Wydziale uroczystoÊci poÊwi´cone
75-leciu jego istnienia.
Wydzia∏ nasz powsta∏, jak mówi∏ jego pierwszy Dziekan,
prof. W∏adys∏aw Mazurkiewicz “bez oglàdania si´ na
skarb Paƒstwa, przy wybitnej a godnej uznania pomocy

ca∏ego zawodu farmaceutycznego”. Nawiasem mówiàc,
dzisiaj po zatoczeniu du˝ego ko∏a historii, Wydzia∏ nasz
znowu mo˝e czuç si´ wspomagany przez Êrodowisko
farmaceutyczne. Ale w tej zgodnej wspó∏pracy zawodu
z Wydzia∏em wystàpi∏y ró˝ne zakr´ty i okresy, które los
podda∏ szczególnej próbie. Jedynie ˝arliwemu przeka-
zywaniu wiedzy i prawdy, a tak˝e  olbrzymiej màdroÊci
˝yciowej i nieustraszonemu stanowisku nauczycieli aka-
demickich Wydzia∏u wspartych w tej dzia∏alnoÊci przez
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, liczàce ju˝ 54
lata swego istnienia, zawdzi´czaç mo˝emy, ˝e ocala∏o
to, co jest najwa˝niejsze dla naszego zawodu. 

Z pewnoÊcià sprawà kontrowersyjnà i wa˝nà dla
Êrodowiska aptecznego jest rodzàce si´ w bólach  nowe
Prawo Farmaceutyczne, którego zatwierdzenie uleg∏o
kolejnemu przesuni´ciu, tym razem do listopada 2002
roku.
Obecnie powracamy do sprawdzonych w przesz∏oÊci
form dzia∏ania samorzàdnych organizacji i stowarzy-
szeƒ zawodowych zwiàzanych z farmacjà. W Êrodowisku
zawodowym farmaceutów - praktyków bardzo wa˝ne
znaczenie odgrywaç b´dà reaktywowane stosunkowo
niedawno Okr´gowe Rady Aptekarskie, w tym równie˝
Okr´gowa Rada Aptekarska w Warszawie oraz
powo∏ana przez nià Fundacja Rozwoju Warszawskiego
Wydzia∏u Farmaceutycznego, a funkcj´ integracyjnà
wszystkich absolwentów naszego wydzia∏u, niezale˝nie
od charakteru wykonywanej przez nich pracy spe∏niaç
powinno Stowarzyszenie Wychowanków Warszawskiej
Medycyny i Farmacji. 

Sàdz´, ˝e i Wy Szanowne Kole˝anki i Koledzy otrzy-
mujàcy dziÊ dyplom magistra farmacji, doceniajàc wag´
ró˝norodnych problemów zwiàzanych z Waszym zawo-
dem jak i przysz∏oÊcià kszta∏cenia nowych pokoleƒ far-
maceutów zasilicie niebawem szeregi tych organizacji 
i stowarzyszeƒ.

Wype∏niajàc zaÊ do koƒca rol´ nauczyciela  pragn´
zwróciç Paƒstwa uwag´ na fakt, ˝e s∏owo, które tu 
i teraz tak cz´sto pada, mianowicie “farmaceuta”, ma
relatywnie krótkà histori´. O ile bowiem pierwszych
Êladów  aptekarstwa w Polsce poszukujemy w Krakowie
∏àczàc je z dominikaninem Miko∏ajem, wychowankiem
fakultetu medycznego w Mountpellier i jego dzia∏al-
noÊcià jako lekarza-aptekarza u ksi´cia Leszka Czarnego
na Wawelu, od roku 1278, to dopiero powo∏anie
dwuletniego studium  uniwersyteckiego przez Komisj´
Edukacji Narodowej pod nazwà “Schola Pharmace-
utica” w 1783 r. w Krakowie stworzy∏o mo˝liwoÊci, aby
magistrowie farmacji (bo takie ju˝ tytu∏y otrzymywali
absolwenci) mogli podejmowaç poza aptekà nowe
spo∏eczno-zawodowe funkcje jako rzeczoznawcy w anal-
izie toksykologiczno-sàdowej, w analizie Êrodków
spo˝ywczych, w przemyÊle, szkolnictwie wy˝szym i admi-
nistracji paƒstwowej. 
Krótko mówiàc, w roku 1783 zrodzi∏y  si´  w  Polsce
dwa  nowe   poj´cia i terminy “farmacja” i “farmaceuta”
obejmujàce znaczeniem szerszy, formalny i meryto-
ryczny zakres kompetencji spo∏eczno-zawodowych.
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Drodzy nasi Absolwenci!

Opuszczacie mury uczelni i rozpoczynacie prac´
zawodowà w okresie szczególnym, w okresie g∏´bokich
przemian dokonujàcych si´ zarówno w Polsce jak i na
ca∏ym Êwiecie. Zawód Wasz jednak, niezale˝nie od
okresu historycznego i modelu ochrony zdrowia,
zawsze b´dzie wymaga∏ Êcis∏ego zespolenia rozumu 
z sercem, myÊli z uczuciem, wiary z g∏´boko poj´tym
poczuciem odpowiedzialnoÊci. Cz´sto s∏yszy si´ obec-
nie, ˝e rynek jest jedynym, cudownym lekarstwem na
nasze k∏opoty, natomiast w tej wrzawie zupe∏nie
zag∏uszone zosta∏y prawa cz∏owieka, a zw∏aszcza cz∏o-
wieka chorego, starego lub chocia˝by cierpiàcego
“tylko” na samotnoÊç. 
Tak wi´c chcielibyÊmy my Wasi wychowawcy, abyÊcie
post´powali zgodnie ze wskazaniem Ludwika Pasteura,
˝e “moja filozofia ma swoje êród∏o w sercu a nie w
mózgu”. Nie mo˝ecie staç si´ tylko funkcjonariuszami
farmacji. 

Albowiem to Wy Drogie Kole˝anki i Koledzy musicie
byç si∏à sprawczà zarówno klimatu moralnego jak 
i post´pu  naukowego i ekonomicznego. To Wy b´dzie-
cie propagatorami post´pu w dziedzinie farmacji. 
To na Was spoczywaç b´dzie obowiàzek zwalczania
przesàdów “Êwiat∏o çmiàcych”, bo spo∏eczeƒstwo nasze,
mimo ˝e wkroczy∏o ju˝ w XXI wiek, nierzadko jeszcze
podchodzi do spraw lecznictwa w sposób lekkomyÊlny 
i nieodpowiedzialny. Dlatego, Drogie Kole˝anki i Ko-
ledzy, kiedy dope∏niane b´dà ostatnie formalnoÊci,
których wymaga prawo i akademicka tradycja, kiedy
powtarzaç b´dziecie s∏owa przyrzeczenia magistra far-
macji, zastanówcie si´ prosz´ nad sensem tego wszys-
tkiego co deklarujecie. Jest to bowiem swego rodzaju
intercyza Êlubna z zawodem, któremu nale˝y pozostaç
wiernym a˝ do koƒca swych dni. Nie mo˝na bowiem
zagubiç tego, co jest sensem zawodu farmaceuty, 
a mianowicie zasady “salus aegroti suprema lex esto”.
(zdrowie chorego jest najwy˝szym prawem). 

Wierzymy wi´c, ˝e b´dziecie dobrà wizytówkà naszej
Uczelni i naszego Wydzia∏u i ˝e nie zapomnicie o Wa-
szym powo∏aniu.

Szanowni Paƒstwo!

Uroczysta promocja m∏odych farmaceutów po∏àczona
jest ju˝ tradycyjnie z wr´czeniem dyplomów doktors-
kich i habilitacyjnych osobom, którym stopnie te
nada∏a nasza Rada Wydzia∏u. Z tej okazji w imieniu
ca∏ej spo∏ecznoÊci akademickiej sk∏adam naszym
Doktorantom szczere gratulacje oraz serdeczne
˝yczenia dalszych sukcesów naukowych i zawodowych.
Pozwolà Paƒstwo, ˝e równie serdecznie podzi´kuj´ pro-

motorom prac doktorskich, za aktywny udzia∏ w rozwo-
ju kadry naukowej Wydzia∏u i innych instytucji. 

Drogie Kole˝anki i Koledzy, Absolwenci naszego
Wydzia∏u!

Po zakoƒczeniu dzisiejszej uroczystoÊci rozstaniemy si´,
rozjedziecie si´, Nasi Drodzy, do ró˝nych cz´sto bardzo
odleg∏ych miejscowoÊci. W tym gronie byç mo˝e ju˝ si´
nigdy nie spotkamy. Âcis∏e wi´zy ∏àczàce Was dotàd 
z Uczelnià ulegnà powoli rozluênieniu. Tylko niektórzy
z Was zwià˝à si´ z Wydzia∏em na ca∏e swoje ˝ycie
zawodowe. Za kilka czy kilkanaÊcie lat z nutà szczerej
sympatii i nostalgià (mam nadziej´) b´dziecie wspomi-
naç w∏asne lata studenckie i tych wszystkich, co czuwali
nad Waszymi krokami. 

Dzisiejsze wi´c wydarzenie zamykajàce etap przygo-
towywania do zawodu, koƒczy najlepszy bo beztroski
okres Waszego ˝ycia.  Oznacza to mi´dzy innymi koniec
dyspensy od udzia∏u w ró˝nych domowych obow-
iàzkach, trudniej bowiem b´dzie ju˝ od nich uciekaç
do notatek i podr´czników. Pami´tajcie jednak, ˝e
˝ycie sk∏ada si´ nie tylko z czytania ksià˝ek
zawodowych. ˚e istniejà te˝ ksià˝ki, których przy czyta-
niu nie trzeba podkreÊlaç.
Ze swej strony pragn´ Was zapewniç, ˝e bramy Uczelni
i Wydzia∏u sà nadal dla wszystkich szeroko  otwarte, a w
miar´ posiadanych mo˝liwoÊci jesteÊmy gotowi s∏u˝yç
Wam pomocà i wsparciem. Odwiedzajcie swoich
nauczycieli informujàc ich o Waszych problemach 
i sukcesach. Zapraszamy Was tak˝e do uczestnictwa 
w szkoleniu podyplomowym organizowanym na
naszym Wydziale, a nade wszystko do uzyskiwania coraz
wy˝szych stopni naukowych.
˚ycz´ Wam, aby w∏o˝ony wysi∏ek owocowa∏ sukcesem, 
a pobyt na uczelni pomóg∏ w znalezieniu w∏asnego
miejsca w spo∏eczeƒstwie. A ponadto ˝ycz´ Wam, aby
Wydzia∏ Farmaceutyczny pozosta∏ w Waszej pami´ci
jako miejsce, do którego ch´tnie si´ powraca.

˚yczymy Wam - przede wszystkim zdrowia. Byç mo˝e
zdrowie nie jest wszystkim, ale wszystko jest niczym bez
zdrowia. ˚yczymy Wam odpornoÊci, hartu ducha
niezb´dnego dla przebrni´cia przez wszystkie lata
Waszego farmaceutycznego ˝ycia - oby tych lat by∏o jak
najwi´cej. ˚yczymy aby wykonywanie zawodu
potwierdzi∏o, ˝e Wasz wybór studiów by∏ wyborem
w∏aÊciwym. Pami´tajcie te˝, ˝e Wasze decyzje b´dà
decydowa∏y o ˝yciu i zdrowiu wielu ludzi.

Raz jeszcze wyra˝ajàc radoÊç i dum´ z powodu
Waszego wielkiego ˝yciowego sukcesu ˝ycz´ Wam wszyst-
kiego najlepszego. 



Panowie Rektorzy,
Panie Dziekanie, 
Panowie Prodziekani
Szanowna Rado,

W imieniu absolwentów Wydzia∏u
Farmaceutycznego w Warszawie serd-
cznie witam J.M. Rektora AM, w∏adze
dziekaƒskie, zgromadzonà na sali zas∏u-
˝onà kadr´ naszej Uczelni oraz goÊci
przyby∏ych na dzisiejszà uroczystoÊç. Ta
podnios∏a chwila sk∏ania nas zapewne
do refleksji nad beztroskimi czasami stu-
denckimi, ale równie˝ pozwala nam
podzieliç si´ nowymi, Êwie˝o zdobytymi
doÊwiadczeniami zawodowymi. Wielu 
z nas podj´∏o trudnà i odpowiedzialnà
prac´ w zawodzie aptekarza, która wyma-
ga ogromnej wiedzy z zakresu dzia∏ania,
stosowania i wykonywania preparatów farmaceuty-
cznych a tak˝e, co uwa˝am za niezmiernie istotne,
umiej´tnoÊci troskliwego i ˝yczliwego podejÊcia do pac-
jenta. A przecie˝ s∏u˝yç innym i czuç, ˝e jesteÊmy im
potrzebni to podstawowy cel naszego zawodu, który
sumiennie wpajano w nas przez ca∏y okres edukacji.

Pragn´ zatem podzi´kowaç Rektorom, Dziekanom,
Radzie Wydzia∏u, Kierownikom Katedr i Zak∏adów,
Profesorom, Asystentom, pracownikom Dziekanatu
oraz ca∏ego Wydzia∏u Farmaceutycznego Akademii

Medycznej w Warszawie za trud i odd-
anie jakie ponieÊli, przekazujàc nam
nie tylko rozleg∏à wiedz´, ale tak˝e
wieloletnie tradycje naszego zawodu
oraz godnoÊç z jakà powinniÊmy go
wykonywaç pomimo tak zawrotnie
szybko rozwijajàcego si´ Êwiata.
Zdajemy sobie spraw´, ˝e nasz zawód
wymaga szerokich kwalifikacji i nieu-
stannego samokszta∏cenia, których
podstawy zyskaliÊmy dzi´ki Wam.
˚ycz´, abyÊcie nie poprzestawali w
swoich dà˝eniach do edukacji przy-
sz∏ych pokoleƒ studentów farmacji 
i nadal wk∏adali w nià tyle serca ile

nam by∏o dane odczuç.
Jestem przekonana, ˝e otrzymujàc dzisiaj dyplom mag-
istra farmacji niejeden z nas uÊwiadomi∏ sobie jak
ogromy dar posiada i jak niewiele jeszcze z niego wyko-
rzysta∏.

PODZI¢KOWANIE ABSOLWENTÓW
mgr Dorota Gronostajska
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W imieniu wszystkich obecnych tutaj dyplomantów
pragn´ podzi´kowaç panu dziekanowi i radzie wydzia∏u
za zorganizowanie tej mi∏ej uroczystoÊci. Dzi´ki ich
inicjatywie mogliÊmy si´ jeszcze raz spotkaç i wspólnie
Êwi´towaç uzyskanie stopni naukowych,
tak istotnych dla naszej dalszej pracy
zawodowej.

Dzi´kuj´ wszystkim pracownikom
wydzia∏u za trud i cierpliwoÊç w pro-
wadzeniu nas po zawi∏ych Êcie˝kach
wiedzy oraz nauczenie umiej´tnoÊci
stawiania pytaƒ i szukania na nie
odpowiedzi. Szczególne podzi´kowania
sk∏adam promotorom i opiekunom
naukowym prac magisterskich i doktor-
skich, którzy wspierali nas swojà wiedzà 
i doÊwiadczeniem.

Nauka nie mo˝e rozwijaç si´ bez
wspó∏pracy badaczy z ró˝nych dziedzin, wymiany myÊli
i burzliwych dyskusji. Dzi´kuj´ wi´c wspó∏autorom pub-
likacji nau-kowych, które dokumentowa∏y dorobek
konieczny do uzyskania kolejnych stopni i tytu∏ów

naukowych za wspólnà podró˝ w nieznane. W∏a-dzom
uczelni natomiast dzi´kuj´ za ˝yczliwe wspieranie tej
wspó∏pracy i szczodrà pomoc w prezentowaniu jej
wyników w kraju i zagranicà. Prowadzenie prac

naukowych wymaga nowoczesnej
aparatury badawczej. O fundusze na
jej zakup w∏adze wydzia∏u zabiegajà
wytrwale i z sukcesem. Dzi´kujemy im
za to. ˚yczliwoÊç i kompetencja kadry
naukowej naszego wydzia∏u spowodo-
wa∏y to, ˝e dyplomy odebrali dzisiaj
nie tylko absolwenci Wydzia∏u Farma-
ceutycznego Akademii Medycznej 
w Warszawie, ale równie˝ absolwenci 
i naukowcy z innych uczelni i insty-
tutów w Polsce. Dzi´kuj´ za to szcze-
gólnie. 
W imieniu nas wszystkich pragn´

˝yczyç ca∏emu wydzia∏owi, aby wielkoÊç nak∏adów finan-
sowych na edukacj´ i nauk´ zamiast sp´dzaç sen 
z powiek w∏adzom wydzia∏u, umo˝liwi∏a realizacj´
najÊmielszych projektów. Dzi´kuj´. 

PODZI¢KOWANIE DOKTORANTÓW
dr hab. Dorota Ewa Maciejewska
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1. Adamczyk Anna
2. Baran Beata
3. Bienias Edyta
4. Blezieƒ Joanna
5. B∏ach Agnieszka
6. Bogucka Gra˝yna
7. Bojakowski Jakub
8. Borkowska Anna
9. Borz´cka Katarzyna
10. Brzozowska Maria
11. Budny Magdalena
12. Bugajczyk Cezary
13. Burdzy Anna
14. Chrzanowska Krystyna
15. Ciura Mariola
16. Cyronek Agnieszka
17. Czarnocka Monika
18. Czubaszek - Pogroszewska Anna
19. Dàbkiewicz Ma∏gorzata
20. Dàbrowska Anna
21. de Corde Anna
22. Dec Dorota
23. Dejnarowicz Magdalena
24. Derwiƒska Ma∏gorzata
25. Dobrzyƒska Beata
26. Dominiak Agata
27. Dudzik Agnieszka
28. Dunalewicz El˝bieta
29. Dziok Damian
30. Ewertowska Jolanta
31. Gasiƒski ¸ukasz
32. Gàsiorowski Rafa∏
33. Gluba Monika
34. Godlewska Iwona
35. Goluch  Justyna
36. Gozdur Patrycja
37. Grabowska Agnieszka
38. Grabowska Marta
39. Gronostajska Dorota
40. Grywiƒska Marta
41. Grzeszny Leszek
42. Jab∏ecka Dorota
43. Jurek Przemys∏aw
44. Kaczorek Agata
45. Kalitka Krzysztof
46. Kalny Piotr
47. Karczmarczyk Joanna

48. Kasiƒska Gra˝yna
49. K∏osiƒska Karolina
50. Ko∏odziejczyk Anna
51. Kopeç Gabriela
52. Kosiƒska Agnieszka
53. Kossakowski Andrzej
54. Kowalczyk Tomasz
55. Kowalewska Anna
56. Koz∏owska Magdalena
57. Krajewski Dominik
58. Krasuski Bartosz
59. Królikowska Magdalena
60. Kruk Aleksandra
61. Krupa Monika
62. Ksi´˝opolska Katarzyna
63. Kubiƒska Magdalena
64. Kubis Jolanta
65. Kucharska Anna
66. Kulesza Joanna
67. Kury∏ Pawe∏
68. Kuêma Monika
69. Lewandowska Agnieszka
70. Lewandowski Kamil
71. ¸onkiewicz Maria
72. ¸uszczewski Adam
73. Magoƒ Renata
74. Maj Aldona
75. Makles Micha∏
76. Malanowicz Piotr
77. Maƒkowska Anna
78. Marek Monika
79. Mazur Magdalena
80. Micha∏owska Katarzyna
81. Mierzejewska Ewelina
82. Migda∏ Joanna
83. Miku∏a - Mazurek Magdalena
84. Miziewicz Joanna
85. Mroczek Renata
86. Nassalska Agnieszka
87. Niedêwiedzka Magdalena
88. Niewiadomska Marta
89. Nodzak Joanna
90. Osmolska Monika
91. Ostrowski Jacek
92. Owczarczyk Piotr
93. Pa∏ysz Katarzyna
94. Pàczkowska El˝bieta

95. Petkowicz Anna
96. Plata Maciej
97. Podedworny Ma∏gorzata
98. PodleÊna Agnieszka
99. Pogroszewski Robert
100. Pokorowska Agata
101. Posobkiewicz Agnieszka
102. Pyka∏o Marek
103. Ragus Eliza
104. Rarot Bo˝ena
105. Razakowska Marzena
106. R´bkowska Kinga
107. Roso∏owska Katarzyna
108. Rowicka Izabela
109. Rudêko Joanna
110. Sadowska El˝bieta
111. Sa∏apski Micha∏
112. Semeniuk Ma∏gorzata
113. Siƒczuk Agnieszka
114. Solarek - Banach Magdalena
115. So∏tys Magdalena
116. Stasiƒska Magdalena
117. Stasio∏ek Anna
118. Stefanowicz Joanna
119. Stefaƒczyk Iwona
120. St´pieƒ Justyna
121. Stolarczyk Monika
122. Strzelczyk Joanna
123. Stykowski Robert
124. Szczepaƒska Patrycja
125. Szczotkowska Aleksandra
126. Âwi´tochowska Renata
127. Tatarkiewicz Jadwiga
128. Tokarska Magdalena
129. Tucholska Dorota
130. Tychmanowicz Marek
131. Wasilewska Justyna
132. Wilczyƒska Joanna
133. Wojtasik Barbara
134. Wrona Aneta
135. Wyszyƒska Aneta
136. Zawisza Katarzyna
137. Zegan Robert
138. Zych Monika
139. ˚bikowska Aleksandra
140. ˚uber Joanna

Lista absolwentów, którzy otrzymali 
dyplomy magistra farmacji w dniu 18 maja 2002r.
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Na posiedzeniu Senatu Akademii Medycznej w Warsza-
wie, które odby∏o si´ 27 maja 2002 r. omówiono
nast´pujàce sprawy: 

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2001 oraz sprawoz-
danie finansowe szpitali klinicznych.

Pani Kwestor mgr H. Biernacka zapozna∏a zebranych
ze sprawozdaniem finansowym sporzàdzonym przez
bieg∏ego rewidenta. Rachunek zysków i strat za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. wykaza∏ strat´ netto
w wysokoÊci 3 706 363, 88 z∏. Biegli dokonali równie˝
oceny prowadzenia ksiàg rachunkowych, a 6 maja
dostarczyli raport i opini´, w której stwierdzono, 
i˝ za∏àczone sprawozdanie finansowe sporzàdzone
zosta∏o zgodnie z ustalonymi zasadami rachunkowoÊci
i na podstawie prawid∏owo sporzàdzonych ksiàg
rachunkowych. Dokument zgodny jest w formie i treÊci
ze statutem jednostki oraz obowiàzujàcym prawem 
i jasno przedstawia wszystkie informacje istotne dla
oceny rentownoÊci Uczelni. Pani Kwestor wystàpi∏a 
z wnioskiem do JM Rektora oraz Wysokiego Senatu 
o podj´cie uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia sprawo-
zdania finansowego za rok 2001. 
Senat jednog∏oÊnie przyjà∏ uchwa∏´. 

Nast´pnie Pani Dyrektor mgr E. Pe∏szyƒska oÊwiad-
czy∏a, ˝e zgodnie z przepisami o zak∏adach opieki
zdrowotnej szpitale, dla których warszawska AM sta∏a
si´ organem za∏o˝ycielskim, przekaza∏y ju˝ bilanse za
rok 2001. Nie sà one jeszcze co prawda zatwierdzone
przez bieg∏ych rewidentów, ale na ich podstawie mo˝na
dokonaç wst´pnej analizy finansowej odnoÊnie 8 szpi-
tali. Pani Dyrektor zaznaczy∏a, i˝ w najgorszej sytuacji
finansowej sà dwa szpitale: SP CSK ul. Banacha 1 i SPSK
im. Prof. W. Szejnacha ul. Dzia∏dowska 1.

JM Rektor zwróci∏ si´ z pytaniem, ile wynoszà skumu-
lowane d∏ugi poszczególnych szpitali i ich ewentualne
dochody oraz które z tych zak∏adów mogà utraciç 
w najbli˝szym czasie p∏ynnoÊç finansowà. Stwierdzi∏, 
˝e w konkretnych wypadkach nale˝y postawiç wniosek
o restrukturyzacj´ jednostki. 

Pani Dyrektor mgr E. Pe∏szyƒska ponownie wymieni∏a
szpital przy ul. BNACHA I UL. Dzia∏dowskiej.
Nienajlepiej jest tak˝e w szpitalu dzieci´cym przy ul.
Marsza∏kowskiej, ale sytuacja zmieni si´ na korzyÊç
dzi´ki podpisaniu przez te jednostki w najbli˝szym cza-
sie kontraktów. Podobnie jest ze szpitalem przy ul.
Lindleya - po rozmowie z jego Dyrektorem mo˝na
odnieÊç wra˝enie, ˝e nie ma powodu do niepokoju.
Uczelnia, jako organ za∏o˝ycielski - zdaniem Pani
Dyrektor - powinna podjàç decyzj´ odnoÊnie dalszych

kroków, majàcych na celu zmian´ tej niekorzystnej
sytuacji. 

JM Rektor zaproponowa∏, aby spotka∏a si´ Rada
Spo∏eczna szpitala przy ul. Banacha oraz szpitala przy
ul. Dzia∏dowskiej w celu rozwa˝enia wniosku w sprawie
restrukturyzacji. 

Prof. M. Szostek zaznaczy∏, i˝ w chwili obecnej mo˝na
odnieÊç si´ wy∏àcznie do sytuacji finansowej z roku
2001, poniewa˝ wy∏àcznie z tego okresu dane o zad∏u-
˝eniu majà charakter ostateczny. W tym roku wszystko
mo˝e si´ zmieniç, poniewa˝ Dyrektorzy szpitali nie
majà podpisanych wszystkich umów, kontraktów, nie
otrzymali tak˝e wszystkich refundacji za us∏ugi ju˝
wykonane. Nawiàzujàc do sytuacji szpitala przy ul. Dzia∏-
dowskiej pan Profesor poinformowa∏, ˝e placówka ta
jest w sporze sàdowym z zad∏u˝onymi wobec niej jed-
nostkami. 

Dla u∏atwienia dalszej dyskusji Pani Kwestor odczyta∏a
fragment z ustawy o ZOZ-ach, z którego wynika∏o, 
˝e ZOZ z funduszu w∏asnego powinien pokryç swój
deficyt. Fundusz w∏asny to majàtek, który szpitale zgro-
madzi∏y jako samodzielne jednostki, wykonujàc
ró˝norodne us∏ugi; to tak˝e pieniàdze przekazane im
na bie˝àce wydatki. Na podstawie wiedzy o funduszach
zak∏adowych w poszczególnych szpitalach, a tak˝e
informacji o ich ujemnym wyniku finansowym, mo˝na
oszacowaç ich deficyt. Je˝eli zdarzy si´, ˝e skumulowany
przez kilka lat wynik finansowy jakiegoÊ szpitala b´dzie
wy˝szy ni˝ jego fundusz w∏asny, wówczas organ
za∏o˝ycielski powinien podjàç decyzj´ o restrukturyza-
cji bàdê rozwiàzaniu placówki. 

JM Rektor oznajmi∏, ˝e m.in. te zagadnienia poruszane
by∏y podczas Konferencji Rektorów Akademii
Medycznych w Augustowie. Minister obecny na w/w
spotkaniu mówi∏ o mo˝liwoÊci stworzenia spó∏ki bàdê
innej jednostki, która wykupi∏aby d∏ugi szpitali. Przede
wszystkim trzeba wypracowaç mechanizmy umo˝liwia-
jàce uzyskiwanie wi´kszych dochodów, aby odwróciç
ten niekorzystny bilans. 

Prof. M. Krawczyk zwróci∏ si´ do Pani Dyrektor mgr 
E. Pe∏szyƒskiej z zapytaniem, jakie sà w obecnym
kwartale zobowiàzania Ministerstwa Zdrowia wobec
szpitali przy ul. Lindleya i ul. Banacha, a JM Rektor
poprosi∏ o udzielenie na piÊmie odpowiedzi na zadane
pytanie. Nast´pnie zwróci∏ uwag´ na fakt, ˝e cz´Êç
zobowiàzaƒ szpitali to np. leczenie bezdomnych przez
szpital przy ul. Lindleya - odzyskanie poniesionych
kosztów jest w takim przypadku bardzo trudne.
Podobnie paƒstwo nie refunduje szpitalom us∏ug
Êwiadczonych ludziom nieubezpieczonym. 

Z SENATU
mgr Ewa K´pska
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Zdaniem Pani Kwestor oceniajàc sytuacj´ szpitali
nale˝y uzyskaç od bieg∏ych rewidentów informacj´, czy
przychód danego zak∏adu ustalany jest prawid∏owo (nie
rezygnujàc z oszacowania deficytu szpitali). Je˝eli usta-
lane w tym przychodzie nale˝noÊci sà nierealne, to powin-
ny zostaç wpisane w poczet strat. 

Prof. J. Stelmachów przypomnia∏ o zad∏u˝eniu szpitali
wynikajàcym z niewywiàzywania si´ Kas Chorych 
ze swoich zobowiàzaƒ jeszcze za rok 1999. W zwiàzku 
z tym faktem szpital przy ul. Dzia∏dowskiej wstàpi∏ na
drog´ sàdowà. 

Koƒczàc dyskusj´ JM Rektor zaproponowa∏, aby na nas-
t´pnym posiedzeniu Senatu podjàç decyzje w sprawie
restrukturyzaji szpitali. 

2. Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Komisji Senackich:

Zgodnie z ß 24 ust. 10 Statutu Akademii Medycznej 
w Warszawie na dzisiejszym posiedzeniu Senatu swoje
sprawozdania z dzia∏alnoÊci komisji przedstawili: 
1. prof. dr hab. A. Górecki - Przewodniczàcy Senackiej
Komisji ds. Rozwoju Kadry informujàc na wst´pie 
o spotkaniu z udzia∏em Prof. J. Sawickiego, na którym
omawiano sprawy kadrowe Uczelni. Prof. A. Górecki
zwróci∏ uwagà na fakt, ˝e ewentualna restrukturyzacja
wiàzaç si´ mo˝e ze zwolnieniami. W tym kontekÊcie
nale˝y przemyÊleç polityk´ emerytalnà Uczelni.
Zaproponowa∏, aby okresowo dokonywaç przeglàdu
osiàgni´ç naukowych nauczycieli akademickich
pozostajàcych na stanowiskach naukowo dydakty-
cznych, a w przypadku braku tych osiàgni´ç pro-
ponowanie tym nauczycielom przejÊcia na stanowiska
dydaktyczne wyk∏adowców lub starszych wyk∏adowców.
Zadania dydaktyczne Uczelni zdaniem Przewodni-
czàcego powinny byç realizowane przez jednostki w∏as-
ne a nie zlecane osobom z zewnàtrz. 

Prof. J. Sawicki poinformowa∏ o ustaleniach adreso-
wanych do kierowników jednostek. Zostanà zapro-
ponowane im zmiany w zatrudnieniu osób na etatach
naukowo - technicznych. Jest to grupa pracowników
op∏acana z dzia∏alnoÊci dydaktycznej szko∏y. Nale˝y
przesunàç ich na etaty dydaktyczne bàdê naukowo -
dydaktyczne. Je˝eli znajdà si´ Êrodki z innych êróde∏
ni˝ dzia∏alnoÊç dydaktyczna szko∏y, te osoby mo˝na nat-
uralnie pozostawiç na dotychczasowych stanowiskach. 

JM Rektor powiedzia∏, ˝e godziny ponadwymiarowe
realizowane w Uczelni si´gajà stu dwudziestu kilku
tysi´cy, a z Ministerstwa Zdrowia docierajà sygna∏y, ˝e sà
one wyliczane nieprawid∏owo. Istnieje równie˝ bardzo
niekorzystny stosunek zatrudnionych osób do liczby
studentów. Uczelni nie staç na utrzymywanie tak
wielkiej liczby etatów. Podejmujàc zaÊ dzia∏ania restruk-
turyzacyjne powinno si´ unikaç pochopnego zwalnia-
nia pracowników. JM Rektor zaproponowa∏, aby nie
przyjmowaç nowych asystentów na etaty, lecz
spowodowaç, by swe kariery zaczynali od studium dok-

toranckiego. Powinno si´ tak˝e umo˝liwiç kierown-
ikom jednostek przyj´cie dwóch doktorantów w ra-
mach jednego etatu. Propozycja Prof. J. Sawickiego 
i Prof. A. Góreckiego dotyczàca zmiany siatki zatrud-
nienia z naukowo - in˝ynieryjno - technicznego na
siatk´ naukowo - dydaktycznà jest absolutnym wymo-
giem chwili. 

Prof. A. Cz∏onkowski zabra∏ g∏os w sprawie studiów
doktoranckich. Oznajmi∏, ˝e te osoby, które by∏y na
zast´pczych etatach asystenckich i przesz∏y na studia
doktoranckie, zarabiajà o wiele mniej, choç pe∏nià te
same obowiàzki. Owa dysproporcja w poborach jest
szczególnie ra˝àca w zak∏adach teoretycznych, gdzie
doktorant otrzymuje 770 z∏. 

Nast´pnie g∏os zabra∏ Prof. L. Pàczek, poruszajàc
nast´pujàce sprawy: 
a. Odnoszàc si´ do wypowiedzi prof. A. Góreckiego, 

aby pracowników naukowo - technicznych, którzy 
nie spe∏niajà oczekiwaƒ jako naukowcy, przesunàç 
do dydaktyki, czyli stworzyç kategori´ pracowników 
dydaktyczno - technicznych - zaproponowa∏ rezy-
gnacj´ z takiego posuni´cia, t∏umaczàc to faktem, 
˝e osoby te nie majà dobrego przygotowania peda-
gogicznego. 

b. Na 2000 pracowników Uczelni 800 nie uczy, dotyczy 
to pracowników naukowo-technicznych i in˝ynie-
ryjno-technicznych, a tak˝e kadry administracyjno-
urz´dniczej. Restrukturyzacj´ nale˝y zatem przepro-
wadziç w tych trzech grupach. 

c. Uczelnia kszta∏ci 4500 studentów - ∏atwo jest wi´c 
policzyç jakie ma byç pensum dydaktyczne. 10 lat 
temu na I roku WL by∏o 540 studentów; obecnie jest 
ich 240. W mi´dzyczasie wzros∏a liczebnoÊç kadry. 
Pojawili si´ studenci nowych kierunków i specjal-
noÊci, powsta∏y nowe zadania. Je˝eli dokona si´ 
wÊród nauczycieli akademickich jakichkolwiek 
redukcji, zwi´kszy to liczebnoÊç grup studenckich 
i pogorszy jakoÊç nauczania. Uczelnia gdaƒska ma 
840 godzin zaj´ç interny na medycynie, zaÊ war-
szawska uczelnia tylko 540. Na tej podstawie mo˝na 
sformu∏owaç prognoz´, ˝e PEL lepiej zaliczà gdaƒ-
scy studenci. Nie trzeba pozbywaç si´ asystentów ze 
wzgl´du na ryzyko pogorszenia si´ jakoÊci nauczania.

JM Rektor oÊwiadczy∏, ˝e z obecnej siatki zaj´ç 
nale˝y wycofaç najmniej dwa przedmioty. W gr´ 
wchodzà j´zyki obce i WF lub informatyka zapro-
ponowana przez dr. hab. P. Ma∏kowskiego, które 
mogà byç zaj´ciami fakultatywnymi, do wyboru 
przez studentów. Nie podj´cie takiego dzia∏ania sprawi,
˝e Unia Europejska mo˝e zarzuciç Uczelni, i˝ nie real-
izuje we w∏aÊciwym stopniu nauczania przedmiotów
kierunkowych. Prof. M. ¸uczak zapyta∏, czy nale˝y
rozumieç, ˝e zmiany, o których mowa zacznà byç reali-
zowane z dniem 01. 10. 2002 roku. JM Rektor udzieli∏
odpowiedzi twierdzàcej. 
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2. Prof. dr hab. A Dubrzyƒski - Przewodniczàcy Komisji
Bioetycznej przedstawi∏ sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
Komisji, której przewodniczy, oraz poinformowa∏, ˝e
ogromny wk∏ad w prac´ Komisji wnosi Dzia∏
Organizacyjny. W okresie obj´tym sprawozdaniem do
Komisji wp∏yn´∏y 244 wnioski, z których 242 uzyska∏y
zgod´ na przeprowadzenie badaƒ. Pobierajàc op∏aty za
rozpatrzenie wniosków Uczelnia otrzyma∏a 214.787,77
z∏otych. 

3. Prof. G. Opolski - Przewodniczàcy Senackiej Komisji
ds. Oceny Profesorów w swoim wystàpieniu poinfor-
mowa∏, ˝e komisja w roku ubieg∏ym odby∏a dwa
posiedzenia, na których dokonano okresowej oceny
dzia∏alnoÊci naukowej i dydaktycznej 10 profesorów.
Wszystkie oceny by∏y pozytywne. Komisja dokona∏a
tak˝e analizy pod kàtem przydatnoÊci danych znajdujà-
cych si´ w “karcie dorobku profesora” porównujàc je z
kartami ocen innych akademii. Rezygnujàc z niek-
tórych danych, zw∏aszcza z tych, które nie majà wp∏ywu
na ocen´ dorobku wprowadzono korekty. Za
najwa˝niejsze elementy oceny komisja uzna∏a opis
osiàgni´ç i prowadzone badania naukowe oraz udzia∏ w
programach badawczych KBN. 

3. Uchwa∏a w sprawie ustalenia pensum dydaktycznego
na rok akademicki 2002/2003.

Prof. L. Pàczek powo∏ujàc si´ na poprzednià uchwa∏´ 
z 21. 05. 2001 roku zaproponowa∏ wprowadzenie nast´-
pujàcych poprawek: 
a. Przeznaczenie jednego etatu dla dwóch doktoran-

tów (co zwi´kszy∏oby pensum doktoranckie). 
b. WykreÊlenie z punktu 5 & 1 w brzmieniu “Zaliczenia 

godzin do wymiaru pensum, o których mowa w ust. 3
nie mogà stanowiç podstawy do naliczenia godzin 
ponadwymiarowych.” 

c. Praca magisterska i licencjacka; do tej pory za prac´ 
magisterskà opiekun otrzymywa∏ 15 godz. pensum. 
Poniewa˝ od przysz∏ego roku pojawia si´ praca licen-
cjacka, Dziekani prof. dr hab. J. Marianowski i dr 
hab. P. Ma∏kowski zaproponowali, aby za prac´ 
licencjackà zaliczaç 10 godzin pensum. 

Je˝eli chodzi o szkolenie podyplomowe ewentualna zmia-
na zapisu powinna odbyç si´ w póêniejszym terminie.
W rozliczaniu pensum zdaniem Pana Profesora, studia
dzienne powinny równaç si´ studiom wieczorowym.
Uchwa∏a w sprawie pensum dydaktycznego za rok aka-
demicki 2002/2003 zosta∏a przyj´ta jednog∏oÊnie. 

4. Sprawy osobowe
Senat pozytywnie zaopiniowa∏ nast´pujàce sprawy
osobowe:

a) powo∏anie na stanowisko kierownika Samodzielnej
Pracowni Profilaktyki i Zagro˝eƒ Ârodowiskowych dr.
hab. Boles∏awa Smoliƒskiego 
b) powo∏anie na stanowisko Dyrektora Instytutu Stoma-
tologii prof. dr hab. Renaty Górskiej 

c) powo∏anie na stanowisko kierownika I Zak∏adu Radio-
logii Klinicznej dr. hab. Marka Go∏´biowskiego

5. Przyznanie “Medalu za zas∏ugi dla Akademii
Medycznej w Warszawie” Panu Józefowi Walczakowi

Prof. H. Wanyura przedstawi∏ wniosek prof. dr. hab. 
T. Bàczkowskiego w sprawie przyznania “Medalu za
Zas∏ugi dla Akademii Medycznej” Panu J. Walczakowi,
który rozpoczà∏ prac´ w Paƒstwowym Instytucie Denty-
stycznym w 1932 r. a nast´pnie w Akademii Stomato-
logicznej. Po wojnie pracowa∏ do 1975 r. na stanowisku
laboranta Rtg w Klinice Ortodoncji. By∏ autorem paten-
tu ko∏nierza ochronnego przy wykonywaniu zdj´ç Rtg.
Senat jednog∏oÊnie opowiedzia∏ si´ za przyznaniem
“Medalu za Zas∏ugi dla Akademii Medycznej” Panu
Józefowi Walczakowi.

6. Zak∏ad Medycyny DoÊwiadczalnej i Hodowli Zwie-
rzàt Laboratoryjnych

Prof. A. Cz∏onkowski zwróci∏ si´ z proÊbà do JM
Rektora oraz Wysokiego Senatu o podj´cie uchwa∏y
odnoÊnie likwidacji Zak∏adu Medycyny DoÊwiadczalnej
i Hodowli Zwierzàt Laboratoryjnych. Istotna cz´Êç lik-
widowanej placówki wejdzie w sk∏ad Centrum
Biostruktury. Sprawa ta wielokrotnie by∏a ju˝ omawiana
na posiedzeniach Kolegium Rektorskiego oraz Senatu.
Uzyskane pomieszczenia po przeprowadzonym remon-
cie zostanà przeznaczone na potrzeby jednostek znaj-
dujàcych si´ w trudnej sytuacji lokalowej. Wniosek
prof. A. Cz∏onkowskiego zosta∏ jednog∏oÊnie przyj´ty. 

7. Wniosek prof. dr. hab. Wies∏awa Gliƒskiego -
Dziekana I Wydzia∏u Lekarskiego dotyczàcy zadaƒ
dydaktycznych realizowanych w Uczelni.

Prof. W. Gliƒski poinformowa∏, i˝ zaj´cia dydaktyczne
realizowane w AM w Warszawie powinny w pierwszej
kolejnoÊci odbywaç si´ w jednostkach organizacyjnych
Uczelni. Powierzanie prowadzenia zaj´ç dydaktycznych
podmiotom spoza AM mo˝e nastàpiç w przypadku, gdy
jednostki organizacyjne Uczelni nie majà mo˝liwoÊci
ich realizacji. Wniosek profesora W. Gliƒskiego w
sprawie realizacji zadaƒ dydaktycznych w naszej AM
zosta∏ jednog∏oÊnie przyj´ty. 

8. Sprawy Wydzia∏u Nauki o Zdrowiu: 
a) op∏aty za studia 

Prof. L. Marianowski poinformowa∏, ˝e na posiedzeniu
Rady Wydzia∏u dn. 24.04.2002 r. podj´to uchwa∏´ 
w sprawie op∏at za studia zaoczne i podyplomowe 
w roku akademickim 2002 - 2003 na kierunkach: 
- piel´gniarstwo zaoczne - 2000 z∏ za semestr 
(przez 3 semestry), 

- po∏o˝nictwo zaoczne - 2000 z∏ za semestr, 
- ratownictwo medyczne zaoczne - 3000 z∏ za semestr, 
- studia podyplomowe - 2800 z∏ za semestr. 
Senat przyjà∏ do akceptujàcej wiadomoÊci wysokoÊci op∏at
za studia prowadzone w Wydziale Nauki o Zdrowiu. 
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b)  utworzenie Zak∏adu Diagnostyki Laboratoryjnej

Prof. L.. Marianowski zwróci∏ si´ z proÊbà o wydanie
przez Senat pozytywnej opinii w sprawie utworzenia 
z dniem 1 czerwca w strukturach wydzia∏u Zak∏adu
Diagnostyki Laboratoryjnej, kierownikiem którego
zostanie prof. D. Bobilewicz. B´dzie to jednostka
mi´dzywydzia∏owa mieszczàca si´ w szpitalu przy ul.
Banacha i zatrudniajàca 4 osoby. Senat pozytywnie
zaopiniowa∏ zg∏oszony wniosek. 

9 Komunikaty i wolne wnioski 

1) Senat zaakceptowa∏ wniosek zg∏oszony przez Prof. A.
Cz∏onkowskiego dotyczàcy przeznaczenia 1% Êrodków
z dzia∏alnoÊci statutowej na zakup programów komput-
erowych, z których korzystajà jednostki Uczelni. 
2) Prof. A. Cz∏onkowski poinformowa∏ tak˝e, ˝e sà ju˝
pieniàdze, jakie Uczelnia otrzyma na prace statutowe
(8% mniej ni˝ w zesz∏ym roku) i na prace w∏asne (13%
mniej ni˝ w zesz∏ym roku). 
3) Prof. L. Pàczek zwróci∏ si´ z propozycjà wprowa-
dzenia od 1 paêdziernika 2002 r. obowiàzku noszenia
przez wszystkich studentów identyfikatorów. Identyfika-
tory b´dà wydawane przez dziekanaty. W najwi´kszych
budynkach AM planowany jest tak˝e monitoring po-
mieszczeƒ. 
JM Rektor zaproponowa∏, ˝eby wspomniany identyfika-
tor w widocznym miejscu nosili równie˝ pracownicy
Uczelni. Rozwiàzanie to nale˝y wprowadziç tak˝e w
szpitalach. Wniosek w sprawie wprowadzenia identy-
fikatorów przyj´to jednog∏oÊnie. 
4) Prof. H. Wanyura zg∏osi∏ uwag´ dotyczàcà jakoÊci
zdj´ç, które zamieszczane sà w Biuletynie “Z ˚ycia

Akademii...” Pozostawiajà one wiele do ˝yczenia pod
wzgl´dem estetyki. 
JM Rektor zgodzi∏ si´ z prof. H. Wanyurà oraz wyrazi∏
potrzeb´ akceptacji zdj´ç przed ich publikacjà. 
5) Prof. J. Polaƒski poruszy∏ spraw´ tomografu kom-
puterowego znajdujàcego si´ w szpitalu przy ul.
Kasprzaka, który zostanie przekazany Szpitalowi
Czerniakowskiemu. Aparat ten, niezbyt wyeksploa-
towany, ma uszkodzonà lamp´, którà nale˝y wymieniç.
Jest to urzàdzenie poprzedniej generacji i aby je zmod-
ernizowaç potrzebne sà Êrodki finansowe w wysokoÊci
ok. 700 tys. z∏. Istnieje propozycja, ˝eby przekazanie
aparatu mia∏o form´ darowizny pod warunkiem 5-let-
niego bezp∏atnego nauczania studentów w klinikach
tego szpitala. 
JM Rektor oÊwiadczy∏, ˝e urzàdzenie jest w tej chwili na
wyposa˝eniu jednostki, która przesta∏a byç jednostkà
AM. Dlatego warto przekazaç tomograf szpitalowi, 
w którym sà trzy jednostki uczelni nie posiadajàce
takiego aparatu. Wniosek w sprawie przekazania tomo-
grafu i zawarcia umowy ze Szpitalem Czerniakowskim
przyj´to jednog∏oÊnie. 
6) Dr. H. Rebandel poinformowa∏ o targach eduka-
cyjnych, które odby∏y si´ na terenie Politechniki War-
szawskiej. We wspomnianych prezentacjach bra∏a
równie˝ udzia∏ warszawska AM. Pan doktor podkreÊli∏
znaczàcy udzia∏ i wk∏ad w organizacj´ tego przed-
si´wzi´cia studentów Wydzia∏u Nauki o Zdrowiu. 
7) Prof. A. Cz∏onkowski przekaza∏ informacj´ o kon-
ferencji pt. “Statystyka w Praktyce Klinicznej”, organi-
zowanej przez Mi´dzynarodowe Centrum Biocyber-
netyki oraz zach´ci∏ do wzi´cia w niej udzia∏u.

Do Spo∏ecznoÊci Akademickiej

W imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej uprze-
jmie informuj´, ˝e zakoƒczy∏y si´ wybory do
organów kolegialnych i jednoosobowych Aka-
demii Medycznej w Warszawie na kadencj´
2002/2005

W maju 2002r. wybrano Senatorów Akademii we
wszystkich grupach pracowniczych Uczelni

W sk∏ad Senatu Akademii Medycznej wchodzà
nast´pujàce osoby:

1. Prof. dr hab. Janusz Piekarczyk    
Rektor AM

2. Prof. dr hab. Wies∏aw Gliƒski
Prorektor ds. Nauki i Wspó∏pracy z Zagranicà

3. Prof.dr hab. Grzegorz Opolski 
Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji 
i Wspó∏pracy  z Regionem

4. Prof. dr hab.  Leszek Pàczek
Prorektor ds.Dydaktyczno-Wychowawczych

5. Prof.dr hab. Józef Sawicki 
Prorektor ds. Kadr

6. Prof.dr hab. Marek Krawczyk 
Dziekan I WL

KOMUNIKAT  NR 3
UCZELNIANEJ  KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 17 maja 2002r.
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7. Prof.dr hab. Jerzy Stelmachów 
Dziekan II WL

8. Prof. dr hab. Jan Pachecka
Dziekan Wydzia∏u Farmaceutycznego

9. dr hab. Piotr Ma∏kowski                            
Dziekan Wydzia∏u Nauki o Zdrowiu

10. Prof.dr hab. Hubert Wanyura 
Prodziekan ds. Oddzia∏u Stomatologicznego 

11. Prof. dr hab. Jerzy Polaƒski 
Prodziekan ds. Oddzia∏u Nauczania w J´zyku
Angielskim

SENATOROWIE  I WL z grupy 
profesorów i dr hab.

12. Prof.dr hab. Andrzej Cz∏onkowski
13. Prof. dr hab. Zbigniew Gaciong
14. Prof. dr hab. Renata Górska (Oddz.Stoma-

tologiczny)
15. Prof. dr hab. Janusz Cianciara
16. Prof. dr hab. Miros∏aw ¸uczak
17. Prof. dr hab. Stanis∏aw Moskalewski
18. Prof. dr hab. Marek Jakóbisiak
19. Prof.dr hab.Piotr Zaborowski 

SENATOROWIE  II WL z grupy 
profesorów i dr hab.

20. Prof. dr hab. Maciej Karolczak
21. Prof. dr hab. S∏awomir MaÊliƒski
22. Prof. dr hab. S∏awomir Majewski

SENATOROWIE  WYDZ. FARMACJI 
z grupy profesorów i dr hab.

23. Prof. dr hab. Józef Kowalski
24. Prof. dr hab. Andrzej Tokarz

SENATOROWIE WYDZ. NAUKI O ZDROWIU 
z grupy profesorów i dr hab.

25. Prof.dr hab. Jacek Przybylski
26. Dr hab. Boles∏aw Samoliƒski

POZOSTALI  NAUCZYCIELE AKADEMICCY

I   W y d z i a ∏    L e k a r s k i

27. Dr Maria Jakubowska-Najniger 
28. Dr Pawe∏  Krajewski
29. Dr Barbara Wierzbowska-Lange
30. Dr Aleksander Remiszewski (Oddzia∏ Stoma-
tologii)

II   W  y d z i a ∏    L e k a r s k i

31. Dr Krzysztof Cendrowski

W y d z i a ∏    F a r m a c e u t y c z n y

32. Dr Maria Niemyjska

W y d z i a ∏   N a u k i   o   Z d r o w i u

33. Mgr Alicja Mikulska

PRACOWNICY   NIE   B¢DÑCY   NAUCZYCIE-
LAMI   AKADEMICKIMI

34. Mgr Irena Jóêwik
35. Mgr Ewa K´pska
36. Mgr Barbara Koziarkiewicz
37. Mgr El˝bieta Mirosz                                          

STUDENCI - I Wydzia∏ Lekarski
38. Rafa∏ Brzeziƒski
39. Aneta Wójcik
40. Grzegorz Chmielewski
41. Artur B∏oƒski (Oddzia∏ Stomatologiczny)

STUDENCI   -   II Wydzia∏ Lekarski
42. Tomasz Apel

STUDENCI   -   Wydzia∏ Farmaceutyczny
43. ¸ukasz Pajchel

STUDENCI   -   Wydzia∏ Nauki o Zdrowiu
44.  VACAT
Uprzejmie informuj´, ˝e funkcj´ Przewodni-
czàcego Uczelnianej Komisji Wyborczej spra-
wowa∏em do dnia, w którym zg∏oszono mojà
kandydatur´ na Prodziekana I Wydzia∏u Lekars-
kiego Akademii Medycznej w Warszawie.
Obecnie funkcj´ Przewodniczàcego UKW sprawu-
je pan prof. .dr hab. Ryszard Gellert.

Przewodniczàcy
Uczelnianej Komisji Wyborczej

Prof. dr  hab. Ireneusz Krasnod´bski

Dziekanem nowego Wydzia∏u Kszta∏cenia Pody-
plomowego w kadencji 2002-2005 w dniu 03.06.02
zosta∏ wybrany prof. dr hab. Wojciech Noszczyk.
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WYDZIA¸ PIERWSZY

LP. KOD NAZWA JEDNOSTKI SUMA PKT. PKT./OS.

1 1M19 Zak∏ad Immunologii 1434,5 478,2

2 1M24 Zak∏ad Immunopatologii Chorób Zakaênych i Paso˝ytniczych. 1121,0 373,7

3 1M9  Katedra i Zak∏ad Farmakologii Doçwiadczalnej i Klinicznej 4015,5 365,0

4 1MG  Zak∏ad Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii 1130,5 282,6

5 1WO  Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii  3210,0 246,9

6 1M17 Zak∏ad Transplantologii i Centralny Bank Tkanek 999,0 199,8

7 1WW  Zak∏. Diag. Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego 375,0 187,5

8 1M4  Katedra i Klinika Dermatologiczna 3488,0 174,4

9 1M15 Zak∏ad Histologii i Embriologii 2473,0 164,9

10 1W23 Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej 1239,0 154,9

11 1WC  Katedra i Klinika Neurologii 2496,5 146,

12 1WT  Klinika Otolaryngologii Dzieci´cej 287,5 143,8

13 1W21 Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewn´trznych 846,5 141,1

14 1S112 II Klinika Chirurgii Szcz´kowo-Twarzowej 538,0 134,5

15 1W22 Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii 1064,5 133,1

16 1MA  Katedra i Zak∏ad Fizjologii Doçwiadczalnej i Klinicznej 2217,0 130,4

17 1W33 Klinika Gastroenterologii i ˚ywienia Dzieci 1161,5 129,1

18 1WP  Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewn´trznych 1131,0 125,7

19 1S13 Klinika Chorób Wewn´trznych i Kardiologii Inst. Stomatologii 496,0 124,0

20 1W12 II Zak∏ad Radiologii Klinicznej 726,5 121,1

21 1WR  Katedra i Klinika Chorób Wewn´trznych Kardiologii 1791,5 119,4

22 1S2  Klinika Otolaryngologii - Oddzia∏u Stomatologii 711,0 118,5

23 1M14 Zak∏ad Biologii Ogólnej i Parazytologii 707,5 117,9

24 1WS  Katedra i Klinika Chorób Wewn´trznych i Nadciçnienia T́ tniczego 1753,5 109,6

25 1W34 Klinika Pneumonologii, Chorób Alergicznych i Hematologii 1186,5 98,9

26 1M8  Katedra i Zak∏ad Chemii Medycznej 96,5 96,5

27 1M6  Katedra i Klinika Rehabilitacji 385,0 96,3

28 1M20 Katedra i Zak∏ad Mikrobiologii Lekarskiej 1013,5 92,1

29 1S14 Zak∏ad Chorób B∏ony Âluzowej i Przyz´bia 368,5 92,1

30 1WN  Klinika Chorób Wewn´trznych i Endokrynologii 884,5 88,5

31 1M5  Katedra i Klinika Neurochirurgii 350,0 87,5

LISTA RANKINGOWA JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH AM

Senacka Komisja ds. Nauki przedstawia list´ szeregujàcà jednostki wszystkich Wydzia∏ów Akademii wed∏ug
uzyskanych punktów ogó∏em oraz wed∏ug wskaênika na jednego pracownika naukowego. Pragniemy podkreÊliç, ˝e
ocena dotyczy tylko dzia∏alnoÊci naukowej, a nie leczniczej lub dydaktycznej. PoprawnoÊç wype∏nienia wszystkich
ankiet sprawozdawczych by∏a weryfikowana przez pracowników Dzia∏u Nauki i Wspó∏pracy z Zagranicà pod kierown-
ictwem p. mgr Ewy Raczyckiej. Ankiety sà do wglàdu w Dziale Nauki i Wspó∏pracy Naukowej z Zagranicà.

Prof. dr hab. S. Moskalewski
Przewodniczàcy Komisji
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32 1WG  Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii 943,0 85,7

33 1M31 Zak∏ad Higieny 513,5 85,6

34 1WK  Katedra i Zak∏ad Biochemii 560,0 80,0

35 1M7  Katedra i Klinika Urologiczna 869,0 79,0

36 1MF  Zak∏ad Informatyki Medycznej 223,5 74,5

37 1WF  Katedra i Klinika Otolaryngologii 1156,0 72,3

38 1W8  Katedra i Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i ˚ywienia 887,0 68,2

39 1W13 Zak∏ad Medycyny Nuklearnej 200,5 66,8

40 1WU  Katedra i Klinika Chorób Wewn´trznych, Pneumonologii i Alergologii 665,0 66,5

41 1W51 I Klinika Po∏o˝nictwa i Ginekologii 925,5 66,1

42 1W41 Klinika Patologii Noworodka 189,0 63,0

43 1W62 Klinika Endokrynologii Ginekologicznej 250,5 62,6

44 1MH  Zak∏ad Medycyny Rodzinnej  60,5 60,5

45 1S12 Katedra Protetyki Stomatologicznej 907,5 60,5

46 1WJ  Katedra i I Klinika Psychiatryczna 970,0 57,1

47 1M11 Zak∏ad Anatomii Patologicznej 830,0 55,3

48 1S19 Zak∏ad Radiologii Stomatologicznej i Szcz´kowo-Twarzowej 217,5 54,4

49 1W44 Klinika Diabetologii Dzieci´cej i Wad Wrodzonych 393,0 49,1

50 1WB  Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Wàtroby 785,5 49,1

51 1MC1 I Zak∏ad Anestezjologii i Intensywnej Terapii 490,5 49,1

52 1WE  Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narzàdu Ruchu 731,0 48,7

53 1M22 Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych 389,5 48,7

54 1W9  Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantologii 629,5 48,4

55 1M12 Zak∏ad Anatomii Prawid∏owej 878,0 43,9

56 1W61 II Klinika Po∏o˝nictwa i Ginekologii 702,0 43,9

57 1M21 Klinika Chorób Odzwierz´cych i Tropikalnych 276,0 39,4

58 1S113 Zak∏ad Chirurgii Stomatologicznej 418,0 38,0

59 1MB  Katedra i Zak∏ad Medycyny Sàdowej 366,5 36,7

60 1WI  Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii 544,5 34,0

61 1S18 Zak∏ad Stomatologii Zachowawczej 533,0 33,3

62 1S111 I Klinika Chirurgii Szcz´kowo-Twarzowej 187,5 31,3

63 1WD  Katedra i Klinika Okulistyki 288,5 28,9

64 1S15 Zak∏ad Ortodoncji 280,0 28,0

65 1W11 I Zak∏ad Radiologi Klinicznej 104,5 26,1

66 1ME  Zak∏ad Biofizyki 148,5 24,8

67 1WM  Klinika Chorób Wewn´trznych i Nefrologii 363,0 24,2

68 1M32 Zak∏ad Opieki Zdrowotnej 61,0 20,3

69 1W7  I Katedra i Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci 200,5 20,1

70 1S17 Zak∏ad Stomatologii Dzieci´cej 135,0 15,0

71 1WA  Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej 190,5 14,7

72 1MC2 II Zak∏ad Anestezjologii i Intensywnej Terapii 115,0 14,4

73 1S16 Zak∏ad Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej 51,0 8,5

74 1WH  Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii 47,0 4,7
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WYDZIA¸ DRUGI

1 2M8  Zak∏ad Epidemiologii Instytutu Medycyny Spo∏ecznej 1868,0 467,0

2 2M11 Instytut Wenerologii 1605,5 160,6

3 2W6  Katedra i Klinika Kardiologii 1009,0 126,1

4 2WH  Zak∏ad Diagnostyki Obrazowej 502,0 100,4

5 2W4  Katedra i Klinika Chorób Wewn´trznych i Diabetologii 892,5 99,2

6 2M7  Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego 463,5 92,7

7 2WF  Katedra i Klinika Okulistyki 550,0 91,7

8 2WC  II Klinika Psychiatryczna 528,0 88,0

9 2WG  Klinika Ortopedii i Rehabilitacji 375,0 75,0

10 2M2  Katedra i Zak∏ad Patologii Ogólnej i Doçwiadczalnej 717,0 71,7

11 2W1  I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej 570,5 63,4

12 2WA  Katedra i Klinika Po∏o˝nictwa i Ginekologii 604,5 55,0

13 2M5  Klinika Chorób Zakaênych Wieku Dzieci´cego 306,5 51,1

14 2M4  Kl. Chor. Zak. dla Doros∏ych Instytutu Chorób Zakaênych i Paso˝ytniczych 255,0 51,0

15 2M6  Klinika Kardiologii Wieku Dzieci´cego i Pediatrii Ogólnej 311,5 44,5

16 2MD  Zak∏ad Radiologii i Radioterapii Pediatrycznej 321,5 40,2

17 2WD  III Klinika Chirurgii 295,5 36,9

18 2MB  Zak∏ad Psychologii Medycznej 140,5 28,1

19 2MC  Zak∏ad Historii Medycyny i Filozofii 45,5 22,8

20 2W5  III Klinika Chorób Wewn´trznych 83,0 16,6

21 2W3  II Katedra i Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci 45,0 9,0

22 2WE  Klinika Neurologii 31,5 6,3

WYDZIA¸ FARMACJI

1 FW28 Zak∏ad Chemii Fizycznej 1110,5 79,3

2 FW24 Katedra i Zak∏ad Chemii Organicznej 576,0 72,0

3 FW3  Zak∏ad Farmakodynamiki 327,0 65,4

4 FW11 Katedra i Zak∏ad Biochemii i Chemii Klinicznej 586,5 48,9

5 FW25 Katedra i Zak∏ad Farmakognozji 293,0 48,8

6 FW23 Katedra i Zak∏ad Chemii Nieorganicznej i Analitycznej 474,0 47,4

7 FW21 Katedra i Zak∏ad Biologii i Botaniki Farmaceutycznej 391,0 39,1

8 FW14 Zak∏ad Badania Ârodowiska 153,0 38,3

9 FW12 Katedra i Zak∏ad Bromatologii 142,0 35,5

10 FW13 Katedra i Zak∏ad Toksykologii 137,0 34,3

11 FW27 Zak∏ad Analizy Leków 80,5 26,8

12 FW15 Zak∏ad Mikrobiologii Farmaceutycznej 102,0 20,4

13 FW22 Katedra i Zak∏ad Chemii Leków 219,0 16,8

14 FW26 Katedra i Zak∏ad Technologii Ârodków Leczniczych 121,0 11,0

15 FW29 Zak∏ad Farmacji Stosowanej 85,0 7,1
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Na Urologii u dr Wac∏awa Lilpopa w Szpitalu Âw.
¸azarza przy ul. Ksià˝´cej 2 zaczà∏em pracowaç 16
marca 1936 r. By∏em jedynym z asystentów, który mia∏
za sobà sta˝ chirurgiczny (Niestety! Zbyt krótki!). Ten
skromny podk∏ad chirurgiczny sta∏ si´ moim atutem w
uzyskaniu pewnych ∏ask u ordynatora Oddzia∏u - dr
Lilpopa.

Ksi´ga operacyjna jest w dobrym stanie, w oprawie tek-
turowej, pokryta szarym p∏ótnem.

KSI¢GA OPERACYJNA
ODDZIA¸U UROLOGICZNEGO
1939-1955
Dr Wac∏aw Lilpop

Na nast´pnej stronie zanotowa∏em

KSI¢GA OPERACYJNA
Oddzia∏u Chirurgiczno-Urologicznego
Ord. Dr W. Lilpop
Za∏o˝ona dn. 16.V.1939 r.

1. Od 16.V.1939 do 31.III.1941 w Szpitalu Âw. ¸azarza 
ul. Ksià˝´ca 2

2. Od 1.IV.1941 do 29.IV.1941 w Szpitalu Dzieciàtka 
Jezus ul. Lindleya 4

Od 1.IV.1941 budynek naszego szpitala zaj´li Niemcy
3. Od 30.IV.1941 do 5.VIII.1944 w Szpitalu Âw. ¸azarza,  

Leszno 127

Wtedy w pierwszych dniach sierpnia 1944 r. w ruinach
spalonego Szpitala Âw. ¸azarza - na ul. Leszno, kiedy
wyszed∏em ze Szpitala Zakaênego Âw. Stanis∏awa,  ul.
Wolska 37 ( gdzie wówczas pracowa∏em jako chirurg) w
poszukiwaniu materia∏ów opatrunkowych  znalaz∏em t´
ksi´g´, którà zabra∏em ze sobà.

4. Od 16.X.1948 - 31.XII. 1955 w Szpitalu Przemie-
nienia Paƒskiego na Pradze

Dalej wracam do (mojego) napisu na drugiej karcie na
poczàtku ksi´gi:
Ord. Oddz. Dr med. W. Lilpop
Asystenci:
1. dr med. Fluderski Lucjan do 1.IX.1939 (odszed∏ na 

wojn´)

2. dr med. Weso∏owski Stefan do 31.XII.1942 (równie˝ 
odszed∏em na wojn´ i powróci∏em z niewoli niemiec-
kiej 8.XI.1939. Pracowa∏em w Szpitalu 

Âw. ¸azarza do 31.XII.1942, a od 1.I.1943, chcàc
uzupe∏niç swoje braki w    chirurgii ogólnej, poszed∏em
do Szpitala Wolskiego - P∏ocka 26, gdzie Dyrektorem
by∏ dr Marcin Piasecki, a ja pracowa∏em z  dr Leonem
Manteufflem, jego zast´pcà.

3. Mieczys∏aw  Justyna do 5.VIII.1944, którego ocalili 
jego pacjenci, ranni ˝o∏nierze niemieccy, którymi si´ 
opiekowa∏ w szpitalu.

DWIE KSIÑ˚KI OPERACYJNE. CZ. II*
prof. dr Stefan Weso∏owski, dr med. Boles∏aw Kuzaka

* Cz. I. ukaza∏a si´ w “Z ˚ycia AM” 2002 nr 1 s..21-27 



Z ˚ycia Akademii Medycznej

18 Maj 2002

Dr. Justyna  JEDYNY!!! z kr´gu przyjació∏, któremu
wed∏ug moich wiadomoÊci  uda∏o si´ uciec z obl´˝onej
Warszawy!
4. Falkowski Jan - do 15.I.1940
5. Szymaƒski Andrzej 1.I.1943-5.VIII.1944

Lekarze wolnotariusze:
1. Dr Ficki Feliks
2. Dr Nowacki Florian
3. Dr S∏obodzian Stefan
4. Dr Âpiewankiewicz Stefan
5. Dr ˚ó∏kiewska Wanda
6. Dr Rybak

Instrumentariuszka - Felcz. Janina Hutkiewiczowa
(nies∏ychanej wartoÊci pomoc chirurgiczna S.W.)

W ksi´dze drugiej pierwsze operacje zapisywane sà od
dn. 16.V.1939 r.
1. 16.V.39, M.W.m, 28 lat  Sequester femoris - Seques-
trectomia Operowa∏ dr W. Lilpop, asyst. Jan Falkowski,
narkoza do˝ylna  Sennarkolem felcz. Jurkowski.
Ostatnia operacja przed wojnà  1.IX.1939 r., odby∏a si´
1.VIII.1939, nr 83, A.K., 34 lata, kob.  Cystocoele ant.
Incontinentia urinae. Operatio plastica colli m. Marion
Op. Dr Fluderski, asyst. Dr Ficki, narkoza do˝ylna
Evipanem. nazwiska narkozytera brak. Chora opuÊci∏a
szpital 16.VIII.39. Ostatnia operacja jest zapisana
przeze mnie.
Do 1.VIII.39 r. (w∏àcznie) wykonano 83 operacje.
Poni˝ej w ksià˝ce operacyjnej jest opisany   przeze mnie
dalszy bieg wydarzeƒ: “W sierpniu 1939 r. operacji by∏o
ma∏o, gdy˝ Ord. Dr W. Lilpop by∏ na urlopie. W ciàgu
wrzeÊnia, (kiedy ju˝ zacz´∏a si´ wojna, podczas bom-
bardowania i oblegania Warszawy, jak te˝ w ciàgu
paêdziernika i po∏owy listopada nie by∏o czasu, ani
miejsca na notowanie zabiegów operacyjnych. Oddzia∏
urologiczny zamieniono na szpital dla rannych.
Operacje odbywa∏y si´ pod ciàg∏ym obstrza∏em arty-
lerii, lotnictwa i bombami. Poczàtkowo operowano w
sali operacyjnej Oddzia∏u Urologicznego - póêniej w
schronie,  w podziemiach Oddzia∏u Urologicznego. Po
zbombardowaniu budynku mieszczàcego Oddzia∏
Urologiczny, chorych ewakuowano do szko∏y sàsiadu-
jàcej ze szpitalem. Sal´ operacyjnà urzàdzono na
parterze szko∏y, gdzie mieÊci∏y si´ natryski. Operacje
odbywa∏y si´ w strasznych warunkach, nie by∏o Êwiat∏a,
wody, gazu. Lekarze, siostry, s∏u˝ba z nara˝eniem
w∏asnego ˝ycia trwali na posterunku, niosàc pomoc
rannym. Podczas pracy zgin´∏o 5 sióstr: Êp. Mikiel
Janina, Stopkiewicz Natalia, Chudecówna, Górecka
Stanis∏awa, Jab∏oƒska Scholastyka, palacz - Kasprzak
W∏adys∏aw i inni.

Spis lekarzy pracujàcych podczas tragicznych dni 
w oddziale chirurgiczno-urologicznym, sióstr i s∏u˝by.
1. Ordynator dr W. Lilpop
2. dr Feliks Ficki
3. dr Jan Wyganowski
4. dr Tadeusz Jarmiƒski

5. dr Irena Pronaszko
6. dr Ksawery Sieƒko
7. dr Edward Barcz
8. dr Mieczys∏aw Kossowski
9. dr Andrzej Rusin

Siostry:
1. felcz. Janina Hutkiewicz
2. s. Maria Szylinówna
3. s. Otylia Trinke
4. s. Maria ¸aniewska
5. s. Maria Jandziƒska
6. s. Wanda Tomaszewska
7. s. Irena Âwiechowska
8. s. Felicja ¸´cka

Personel pomocniczy:
Anna Schienke, Stanis∏aw Gruziel, Jan Dylicki, Maria
Siƒska, W∏adys∏awa Sad∏owska, Maria Gorbaczewska,
Aleksandra Bukowska, Józefa Biernacka, Irena
Pecówna.

W organizacji pracy operacyjnej i opatrunkowej oraz w
niesieniu pomocy rannym w okresie wojny niespo˝yte
zas∏ugi po∏o˝y∏a Doktorowa Wanda Lilpopowa, dajàc
przyk∏ad niezwyk∏ej odwagi i poÊwi´cenia.

15.XI.1939  spisa∏ S.W.

By∏o to wkrótce po moim powrocie do Szpitala Âw.
¸azarza z niewoli niemieckiej z Sochaczewa. We
wrzeÊniu 1939 r. w okresie bitwy pod Kutnem pra-
cowa∏em jako chirurg w szpitalu polowym w Gi˝ycach i
w dn. 18.V.39 dosta∏em si´ do niewoli niemieckiej. W
par´ dni póêniej znalaz∏em si´ w Sochaczewie. Stàd
uda∏o mi si´ zawiadomiç mojà ˝on´ w Warszawie, gdzie
jestem. W dniu 8.IX. przyjecha∏a ˝ona z rozkazem od
niemieckiego komendanta Szpitala Âw. ¸azarza do
niemieckiego komendanta szpitala w Sochaczewie, aby
odkomenderowaç mnie do Warszawy, gdzie jest brak
lekarzy. W ten sposób, dzi´ki energii mojej ˝ony,
uniknà∏em kilkuletniej niewoli. W dniu 8.XI.
znalaz∏em si´ w Warszawie, i zg∏osi∏em si´ do Szpitala
Âw. ¸azarza, a 16.XI. dawa∏em ju˝ narkoz´ do operacji
w Szpitalu Âw. ¸azarza i zaczà∏em prowadziç ksi´g´
operacyjnà. Przerwa w zapisywaniu operacji w ksià˝ce
wynosi∏a od 1.VIII. do 16.XI.1939 r.
Operacja 83 1.VIII. 1939, A.K, kobieta 34, lata: Cysto-
coele ant.  Incontinentia urinae. Operatio plastica colli
vesicae urinarie m. Marion . Operowa∏ Dr Fluderski,
asystowa∏ Dr Ficki. Pacjentka opuÊci∏a szpital   16.VIII.
1939 r. a wi´c zdà˝y∏a  do domu jeszcze przed wojnà.
Nast´pna operacja nr 84, 16.XI.39, N.C. m, 25 lat ,
Ostoemyelitis metacarpii II. Vulnus sclopet.  manus sin.
Incisio. Excochleatio.
Operowa∏ dr Falkowski, asyst. - Klawe, narkoza -
chlorek etylu - Weso∏owski.
Operacja nr 93, 13.XI.1939 operowany by∏ nasz kolega
szpitalny, dr Henryk PaÊtawa, 33 lata  Corpus alienum
iun reg.  Gluteaalis sin. (“Sclopetum” dopis Falkowski).



Z ˚ycia Akademii Medycznej

Maj 2002 19

Extractio. Usunieto od∏amek pocisku. Operowa∏ dr
Lilpop, asyst. dr Falkowski, narkoza Eunarcon - dr Justyna

1939 r.

W 1939 r. zanotowane sà w ksià˝ce 132 operacje, zmar∏y
po operacji 4 osoby. Tak jak wspomniano wy˝ej w okre-
sie od 2.VIII. do 15.XI. na zapisy operacji mo˝liwoÊci
nie by∏o! Narkoz´ do˝ylnà Eunarconem, Sennarcolem,
wziewnà  eterem  dawali  dr. Mieczyslaw Justyna,  Fluder-
ski, felczer Jurkowski i po raz pierwszy 23.V.1939
znieczulenie nadoponowe (Anesthesia periduralis) - 
S. Weso∏owski, z którà zapozna∏em si´ w 1937 r. 
w Berlinie, której techniki nauczy∏em si´ sam na
zw∏okach i które za zgodà dr Lilpopa wprowadzi∏em w
jego oddziale. Znieczulenie nadoponowe sta∏o si´ mojà
tezà doktorskà. Operowali dr W. Lilpop, Feliks Ficki,
Stefan Weso∏owski, Jan Falkowski Mieczys∏aw  Justyna ,
Rybak, Zygmunt Traczyk.
Op. Nr 36, 22.XI.39 po raz pierwszy pojawi∏o si´
nazwisko dr ˚ó∏kiewska w asyÊcie, a w operacji nr 102 -
Klawe (stud. med.). W operacji nr 115, 4.XII.39,
Michalski (student).

1940 r.

W 1940 r. wykonano 377 operacji, zmar∏o po operacji
19 chorych. Kontynuowano dalszy ciàg numeracji 
z 1939 r., a wi´c pierwsza operacja nosi numer 133, 
a ostatnia 509, czyli wykonano 377 operacji. W opisie
b´dziemy u˝ywaç numeracji stosowanej w ksià˝ce oper-
acyjnej. Operowali: dr W. Lilpop, S. Weso∏owski, Feliks
Ficki, Mieczys∏aw  Justyna, S∏obodzian, Florian
Nowacki, Wanda ˚ó∏kiewska, Baranowska oraz studen-
ci medycyny: Buliƒski, G∏adkowski  i Michalski.

1941 r.

W dn. 31.III.1941 r. z rozporzàdzenia w∏adz niemiec-
kich Odzia∏ Urologiczny zosta∏ przeniesiony ze Szpitala
Âw. ¸azarza (Ksià˝´ca 2) do Szpitala Dzieciàtka Jezus
do oddz. 8B. Z ogólnej liczby chorych 80 (oddzia∏ liczy∏
105 ∏ó˝ek), cz´Êç zosta∏a wypisana, 42 zaÊ przeniesiono
do Szpitala Dzieciàtka Jezus. Ordynator: dr W. Lilpop.
Asystenci: Mieczys∏aw Justyna, S.Weso∏owski. Lekarze
wolnotariusze: dr Feliks Ficki, Florian Nowacki,
Eustachy S∏obodzian. Felczerzy: Janina Hutkiewiczowa,
Stefan Gospadarz. Felczer wolnotariusz: Feliks
Jurkowski. Studenci med.: Jerzy Buliƒski i Kazimierz
Michalski. Piel´gniarki: siostra oddzia∏owa - Otylia
Trenke, Maria ¸aniewska, Maria Szylinówna, Irena
Âwiechowska Maria ¸´cka, Malik, Durzyƒska. Sanita-
riusze operacyjni i opatrunkowi: St. Gruziel, Jan
Dylicki, Anna Schienke, Tadeusz Babski.
W dn. 29.IV.41 r. Oddzia∏ Urologiczny zosta∏ przenie-
siony ze Szpitala Dzieciàtka Jezus do Szpitala Âw.
¸azarza na ul. Leszno 127 (dawne schronisko dla  star-
ców) - spisa∏ S. Weso∏owski.
W 1941 wykonano 377 operacji, zmar∏o po operacji 10
chorych.

Z nowych operatorów: dr S. Âpiewankiewicz, Lipiec.
Uwagi co do wyników leczenia by∏y prowadzone mniej
wi´cej do po∏owy lipca 1941, kiedy do ksià˝ki opera-
cyjnej zabiegi by∏y wpisywane przez lekarzy opiekujà-
cych si´ operowanymi chorymi. Od czasu kiedy ksi´g´
operacyjnà prowadzi∏ jeden lekarz, który widzia∏
chorego tylko na sali operacyjnej, nie ma zan-
otowanych wyników operacji. Nie mo˝na wi´c podaç
ÊmiertelnoÊci pooperacyjnej.

1942 r.

Operowano 436 chorych. Operatorzy: dr W. Lilpop, S.
Weso∏owski, F. Ficki, F. Nowacki, M. Justyna, W. ˚ó∏-
kiewska , Âpiewankiewicz,  stud. med. Buliƒski.
W dniu 31.XII.1942 r. zakoƒczy∏em prac´ na urologii w
Szpitalu Âw. ¸azarza i przenios∏em si´ na chirurgi´ do
Szpitala Wolskiego przy P∏ockiej 26, gdzie Dyrektorem
Szpitala i Ordynatorem Oddzia∏u Chirurgicznego by∏
dr Marian Piasecki, który móg∏ ma∏o czasu poÊwi´ciç
oddzia∏owi. Prowadzi∏ go wi´c praktycznie dr Leon
Manteuffel u którego bezpoÊrednio uczy∏em si´. Na
moje miejsce przyszed∏ ze Szpitala Wolskiego dr
Andrzej Szymaƒski, a na urologii w Szpitalu Âw. ¸azarza
pozostali: Ordynator - dr W. Lilpop, asystenci:
Mieczys∏aw Justyna, Florian Nowacki, Feliks Ficki,
Stefan Âpiewankiewicz; p. Janina Hutkiewiczowa - fel-
czerka - instrumentariuszka (postaç historyczna).

Rok 1943

Pierwszà operacj´ w tym roku wykonano 2.I. kontynuu-
jàc starà  numeracj´ 334 i koƒczàc na 500. 15.VI. 1943
dalej numeracji nie prowadzono. Dlaczego ? 
W 1943 wykonano 328 operacji.

Rok 1944

Od 3.I.44 do 31.III.44 wykonano 79 operacji i dalej jest
wpisana  poni˝sza  notatka: Wiosnà 1944 r. dr W. Lilpop
zachorowa∏: podczas ci´˝kiej nefrektomii u chorego 
z guzem nerki na skutek du˝ego wysi∏ku wystàpi∏a 
u dr Lilpopa odma. Wyjecha∏ wtedy do swojej willi 
w Podkowie LeÊnej i w ten sposób uniknà∏ pobytu 
w Warszawie podczas Powstania.
W dniu 1.VIII.44 r. o godz. 11.00 dowiedzia∏em si´ 
o terminie wybuchu Powstania (“dziÊ, godz. 17.00,
godzina W”). Natychmiast pobieg∏em do Pani
Doktorowej Wandy Lilpopowej, do ich mieszkania na
ul. Nowogrodzkiej i prosi∏em, aby zaraz kolejkà EKD,
która wówczas odchodzi∏a z ul. Nowogrodzkiej opuÊci∏a
Warszaw´ i uda∏a si´ do Podkowy LeÊnej. Pani Dokto-
rowa Lilpopowa powiedzia∏a, ˝e nie mo˝e wyjechaç,
gdy˝ w∏aÊnie dziÊ o 17.00 ma dostaç od kogoÊ zau-
fanego wiadomoÊç o ich jedynym synu Staszku, który
by∏ aresztowany przez Gestapo po zamachu na
Kutscher´. Zamach odby∏ si´ 1.II.44 r. Staszka aresz-
towano wkrótce potem i w par´ dni potem zosta∏
rozstrzelany, o czym Rodzice jeszcze nie wiedzieli. Sta-
rali si´ wykupiç Go za du˝e sumy, p∏acàc ró˝nym “hienom”
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ludzkim, które korzysta∏y z cudzego nieszcz´Êcia.
Podczas powstania pani Doktorowa Lilpopwa zosta∏a
ci´˝ko ranna - postrza∏ stawu kolanowego i przewie-
ziona po powstaniu do Podkowy LeÊnej. D∏ugo i ci´˝ko
chorowa∏a. 
Oddzia∏ Urologiczny na Leszno 127 zosta∏ zniszczony
wraz z ca∏ym szpitalem w pierwszych dniach Powstania
Warszawskiego, 5-6 sierpnia 1944 r.
BezpoÊrednio po zakoƒczeniu wojny dr W. Lilpop
wyjecha∏ do Siedlec, gdzie pracowa∏ w szpitalu jako
chirurg ogólny. Dopiero w dn. 16.X.48 r. na skutek jego
usilnych staraƒ otwarto oddzia∏ urologiczny na ∏ó˝kach
Kliniki Chirurgicznej w Szpitalu Przemienienia
Paƒskiego na Pradze, kole˝eƒsko wypo˝yczonych przez
prof. Mossakowskiego . Z dr Lilpopem pracowali dr Jan
Falkowski, Zbigniew St. Lewicki, Aleksander Wigura,
Jan Walczuk,  Arkadiusz  Wyszomirski . Od. 16.X. do
30.XII.1948 wykonano 24 operacje, po operacji zmar∏
jeden chory.  Ile Oddzia∏ liczy∏ ∏ó˝ek ?

1949 r.

Wykonano 160 operacji. Zmar∏o po operacji 2 chorych.
W dn. 15.IX.49 r. dr Lilpop dokona∏ swojej ostatniej
operacji usuni´cia kamienia   przez nefrotomi´.
Asystowali Dr. Falkowski i Lewicki, narkoz´ dawa∏ piel.
Szylin...
Dnia 1.X.1949 r. zmar∏ nagle w ¸odzi otwierajàc pier-
wsze posiedzenie naukowe Polskiego Towarzystwa
Urologicznego, twórca i pierwszy prezes tego
Towarzystwa - dr W. Lilipop. Ordynatorem Oddzia∏u
zostaje  Dr. Zbigniew St. Lewicki.

1950 r.

Wykonano 170 operacji. Zanotowano 3 zgony.

1951 r.

(Nareszcie “ludzka” numeracja  od 1 do 143)
Wykonano 143 operacje. Zmar∏o po operacji 9 cho-
rych. Nazwiska nowych operatorów: dr, dr: Manicki,
Suszczawska, Chojna, Luft, Grabowski, Karwowski,
Olesiƒski, Szatybe∏k, Sadowski, Bokwa Buczyƒski,
Hagmajer, Wiktorowski. Widaç z powy˝szego, ˝e zain-
teresowanie urologià wÊród lekarzy wzros∏o.

1952 r.

Wykonano 127 operacji, zmar∏o po operacji 2 chorych.
Nowi lekarze: Kawa, Bokwa, Wrania, Walczuk, W∏odars-
ka, Szymanowska, Czy˝ewski, Adamczak, Zieliƒski,
Albrycht, Polak, Buczyƒska, Stankiewicz.

1953 r.

Wykonano 159 operacji. Zmar∏o po operacji 11
chorych.
Nowi lekarze: Lorenc, Latawiec.

1954 r.

Wykonano 178 operacji, zmar∏o po operacji 5 chorych.
Nowi lekarze: Majewski, Sylwestrowicz, ChruÊcicki,
Wasilewski-Radom,  Wiszniewski, Kwietniak, Tar∏owska,
Sierpiƒski.

1955 r.

Wykonano 185 operacji, zmar∏o po operacji 8 chorych.
Nowi lekarze: ZawiÊlak.

1956 r.

Rozpocz´to ten rok jednà wykonanà operacjà. Na tym
koƒczy si´ ksià˝ka operacyjna udzia∏u dr. W. Lilpopa,
mojego ukochanego szefa i nauczyciela oraz mojego
przyjaciela dr. Zbigniewa St. Lewickiego, póêniejszego
Ordynatora Oddzia∏u Urologicznego. Pracujàc nad tà
ksià˝kà napotka∏em nazwiska nie tylko znajomych
lekarzy, ale i pacjentów, z których wielu operowa∏em.
Na zakoƒczenie tej nu˝àcej historii pragn´ czytelników
nieco rozweseliç, chcàc przedstawiç jak dosta∏em
posad´ asystenta u dr. Lilpopa. A by∏o to tak:
Na poczàtku mojej kariery chirurgicznej pracowa∏em 
w Oddziale Chirurgii Ogólnej dr. Aleksandra Ambro-
ziewicza jako wolontariusz, czyli “sine pecunia”.
Pewnego dnia mówi do mnie dr Zbigniew Skotnicki,
starszy asystent Oddzia∏u, który mi okazywa∏ wiele
˝yczliwoÊci: “Kolego! Jest posada u Lilpopa!”. Nazwisko
to by∏o mi znane jako w∏aÊciciela fabryki. MyÊla∏em, ˝e
chodzi o zatrudnienie w fabryce jako robotnik. Dr
Skotnicki wyjaÊnia, ˝e nie chodzi o fabryk´ Lilpopa,
tylko o oddzia∏ urologiczny dr. Lilpopa, który poszuku-
je asystenta, majàcego ju˝ za sobà nieco chirurgii ogól-
nej. “Urologia! - Panie doktorze? Co to jest? Czy oni
tam operujà?” - dr Skotnicki: “Czasami operujà, ale
równie˝ bawià si´ troch´ wenerologià i drobnymi zab-
iegami jak rozszerzenie cewki, p∏ukanie p´cherza! 
A kolega wie, ile z takiego p´cherza mo˝na wyp∏ukaç? -
i tu zrobi∏ znaczàcy ruch palcami, znaczàcy ruch,
liczenia pieni´dzy...”
I to mnie przekona∏o!
Id´ wi´c do Szpitala Âw. ¸azarza, trafiam na urologi´,
spotykam siwego pana, myÊl´ ˝e to ten, wi´c mówi´
skromnie, k∏aniajàc si´: “Ja do pana dr Lilpopa!”. On
spojrza∏ na mnie i wskaza∏ na zbli˝ajàcego si´ m∏odziej
od niego wyglàdajàcego doktora. “Tam” - Pierwszy to
by∏ starszy asystent dr W∏odzimierz Gawroƒski, a drugi
- Ordynator Oddzia∏u - dr W. Lilpop, który od razu
zada∏ mi rzeczowe pytania: - “Czy kolega umie dawaç
narkoz´?”. Od tego ka˝dy kandydat na chirurga zaczy-
na∏ swojà prac´. Zwykle narkoz´ dawa∏a doÊwiadczona
siostra szarytka lub felczer. Ja mia∏em ju˝ pewne
doÊwiadczenie w tej dziedzinie, wi´c odpowiedzia∏em
“tak”. Gdybym powiedzia∏ “Nie” straci∏bym mo˝liwoÊç
zyskania posady asystenta.
Wtedy ordynator zadecydowa∏: - “Dobrze! To dacie
narkoz´ do prostektomii.”
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Struchla∏em! O prostacie coÊ niecoÊ z anatomii
wiedzia∏em, ale o operacji prostaty - NIC! - Akcje moje
jeszcze ni˝ej spad∏y, kiedy ujrza∏em na stole opera-
cyjnym s´dziwego kandydata do operacji. Jedno
wra˝enie “ Cadaver” Po co go operowaç? Za par´ dni
on sam   “doszed∏by”.  Rozglàdam si´ jak tu “daç d´ba”,
ale wszystkie drzwi pozamykane! No i nie wypada!
A na  dodatek   narkoz´ wówczas dawa∏o si´ lejàc chlo-
roform na gaz´, zakrywajàc usta i nos chorego. Nic mi
nie pozostawa∏o - tylko modlitwa! Modl´ si´ wi´c gorà-
co, aby pacjent nie zosta∏ mi na stole. Zaczyna si´ oper-
acja: otwarto p´cherz, a potem jednym palcem d∏ubià
coÊ w p´cherzu, a drugim w ... (wstydz´ si´
powiedzieç). A krew si´ leje (Patrz - mówi Wyrwicz 
“a tu si´ pali jak cholera”). 
Po raz pierwszy, ja, kandydat na “czystego” chirurga

widz´  takà “brudnà mord´g´”. Ale modlitwa pomog∏a!
Pacjent budzi si´ natychmiast po skoƒczeniu operacji,
toczy m´tnym wzrokiem dooko∏a i zwraca si´ do dr
Lilpopa: “Panie Ordynacie (tak nazywali pacjenci ordy-
natora, aby go wi´cej uczciç), a zapaliç by  mo˝na?” Dr
Lilpop popatrzy∏ na mnie zdumiony i mówi: “Koledzy!
Tak si´ daje narkoz´!”. Wiedzia∏em, ˝e posad´ mam
zapewnionà.

PiÊmiennictwo:
J. W∏. Chojna “Zarys dziejów Urologii Polskiej”,
Ossolineum, 1974.
S. Weso∏owski “Dr Wac∏aw Lilpop”, Pol. Tyg. Lek. 1950,
R5,  str. 441-444
S. Weso∏owski “Z rozwoju urologii w Polsce”, Pol. Tyg.
Lek., 1956, t.11, Nr 48, str. 2040-2048

6 kwietnia 2002 r. odby∏o si´ spotkanie absolwentów
Wydzia∏u Lekarskiego z 1975 r. Komitetowi organiza-
cyjnemu przewodniczy∏ tradycyjnie kol. dr hab. med.
Romuald Krajewski, który w ostatnich wyborach Na-
czelnej Izby Lekarskiej zosta∏ wybrany na stanowisko
Przewodniczàcego Sàdu Lekarskiego. Rocznik ten ma
opracowanà stron´ w internecie W spotkaniu, które
odbywa∏o si´ w Galerii przy ul. Cio∏ka 16, wzi´∏y udzia∏
72 osoby. 
Absolwenci rocznika 1952 przygotowujà spotkanie na
prze∏omie maja i czerwca po∏àczone z wr´czeniem tzw.
“Odnowienia Dyplomu”, czyli dyplomu w 50 lat od
ukoƒczenia studiów i rozpocz´cia pracy.

Wspó∏uczestniczenie przez 5 lat w zaj´ciach podczas
wyk∏adów, çwiczeƒ, w internatach, przebywanie w Domu
Studenta, zbli˝a i pozostawia wiele wspomnieƒ.
Nawiàzujà si´ przyjaênie, ujawniajà  si´ wspólne zain-
teresowania. Powstajà zach´ty do przysz∏ej pracy
lekarskiej, do wyboru kierunków dzia∏alnoÊci. Wyzwa-
lajà si´ tak˝e zami∏owania do dzia∏alnoÊci spo∏ecznej 
i dzia∏alnoÊci pozalekarskiej. Studenci obserwujàc nau-
czycieli wybierajà sobie wzorce do naÊladowania.
Dowody takich postaw mo˝emy zaobserwowaç w ˝yciu 
i codziennej pracy. Wystarczy, ˝e na roku znajdà si´ 3-4
osoby wykazujàce inicjatyw´ wspó∏dzia∏ania i skupienia
ko∏o siebie kolegów, a zawiàzuje si´ komitet organizu-
jàcy spotkania kole˝eƒskie. Przyk∏adem takiej postawy
sà kole˝anki i koledzy z rocznika 1975. Powsta∏
trzyosobowy kabaret. Kole˝anka i dwaj koledzy uroz-

maicali zebranym czas muzykà, recytacjami i przyÊpiew-
kami. Przypominano wiele wydarzeƒ z okresu studiów 
i z ˝ycia studenckiego.

Jako Zarzàd Stowarzyszenia absolwentów, noszàcego
nazw´ Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej
Medycyny i Farmacji pochwalamy takie spotkania.
Pragniemy i zach´camy do tego, ˝eby uczestnicy na
∏amach czasopism uczelnianych opisywali je, aby pozos-
ta∏y nie tylko w pami´ci ich uczestników.

Spotkania absolwentów majà bardzo d∏ugà tradycj´,
wiadomo, ˝e absolwentom Wydzia∏u Lekarskiego Uni-
wersytetu Warszawskiego spotykali si´ w latach 1870 
i 1871,  spotkania  z  roku 1880 w tym samym czasie tylko
w ró˝nych lokalach odby∏y si´ dwa spotkania. Infor-
macj´ do “Gazety Codziennej” poda∏ Henryk Sienkie-
wicz. W spotkaniu brali udzia∏ absolwenci i ich nauczy-
ciele, m.in. Tytus Cha∏ubiƒski. Jednym z uczestników
spotkania by∏ dr Stanis∏aw Micha∏owski z ¸om˝y. Wnuk
jego, prof. dr med. Roman Micha∏owski napisa∏ mono-
grafi´ w cyklu “S∏awni ¸om˝yniacy”. UmieÊci∏ w niej
informacj´ zawartà w przekazach dziadka i fotografi´
uczestników spotkania. Na podstawie informacji
zawartej w tej monografii w Gazecie Lekarskiej nr 4 
z roku 2000 zamieÊci∏em informacj´ ze zdj´ciem.

Wskazane jest wi´c, aby pisaç o odbywanych
spotkaniach, bo nigdy nie wiadomo kto i kiedy je mo˝e
przypomnieç potomnym.

Z ˚YCIA STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓW 
WARSZAWSKIEJ MEDYCYNY I FARMACJI

dr med. Tadeusz Kocon
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25 i 26 maja przy Gmachu G∏ównym Politechniki
Warszawskiej odby∏ si´ Festyn Edukacyjny. Imprez´ zor-
ganizowa∏o pod patronatem Fundacji Rektorów
Polskich, znane z wielu inicjatyw w zakresie promocji
edukacji, Wydawnictwo Edukacyjne Perspektywy.
Zaproszenie do Komitetu Honorowego przyj´li:
Minister Edukacji Narodowej i Sportu, Minister Pracy i
Polityki Spo∏ecznej, Wojewoda Mazowiecki, Marsza∏ek
Województwa Mazowieckiego, Przewodniczàcy Sejmiku
Województwa Mazowieckiego i Prezydent Warszawy. 

By∏y to dopiero drugie targi (pierwsze odby∏y si´ rok
temu w tym samym miejs-
cu) jednak wydaje si´, ˝e
trafiajà doskonale w za-
potrzebowanie spo∏eczne
(liczb´ osób odwiedzajà-
cych  organizatorzy osza-
cowali na ok. 20 tys.) 
i ju˝ uzyska∏y znaczàcà
pozycj´ wÊród corocz-
nych imprez odbywajà-
cych si´ w Warszawie.
Czynnikami warunkujàcy-
mi powodzenie by∏a pi´-
kna pogoda, urok tere-
nów najwi´kszej uczelni
technicznej i bardzo sze-
roka akcja informacyjna.
W stoiskach przygotowa-
nych na Placu Politech-
niki, ofert´ edukacyjnà
dla maturzystów przedsta-
wi∏o ok. 100 publicznych
i niepublicznych uczelni
ró˝nego typu z ca∏ego
Mazowsza i z innych
województw.
Ponadto w Wielkiej Auli
Gmachu G∏ównego zor-
ganizowano Salon Stu-
diów Podyplomowych i
MBA a w Ma∏ej Auli - Targi Pierwszej Pracy. Ponadto
warto odnotowaç imprezy towarzyszàce: Gie∏d´
Wyjazdów J´zykowych i Kiermasz Ksià˝ki Edukacyjnej.
Tak jak w roku ubieg∏ym, odby∏ si´ równie˝ Festiwal
Chórów Akademickich, w którym, chyba jedynie z po-
wodu niedostatecznej informacji, zabrak∏o chóru AM.
Stoisko Akademii Medycznej w Warszawie mia∏o numer
1 i tak jak w roku ubieg∏ym  znajdowa∏o si´ w pobli˝u

bramy wjazdowej na teren uczelni z ulicy
Noakowskiego. Ofert´ edukacyjnà naszej uczelni
przedstawiali pracownicy uczelni oraz, z inicjatywy
Samorzàdu Studentów AM, studenci reprezentujàcy
(co watro podkreÊliç) wszystkie kierunki studiów.  W
prowadzeniu naszego stoiska uczestniczyli pracownicy:
Dzia∏u Organizacji Nauczania, Dziekanatu Oddzia∏u
Fizjotera-pii, Dziekanatu Wydzia∏u Nauki o Zdrowiu,
Zak∏adu Piel´gniarstwa. Pracownicy Zak∏adu Ratow-
nictwa Medycznego wraz ze studentami z Ko∏a
Naukowego i studentami kierunku studiów Ratownic-

two Medyczne dali
pi´kne pokazy w zakresie
udzielania pierwszej
pomocy. Studenci Die-
tetyki w pomys∏owy
sposób promowali ten
kierunek studiów. Nasze
stoisko cieszy∏o si´ du˝ym
zainteresowaniem m∏o-
dzie˝y odwiedzajàcej targi.
W tym roku nasza uczel-
nia, niezale˝nie od przed-
stawionego powy˝ej ucze-
stnictwa w Festynie
Edukacyjnym, by∏a pro-
mowana równie˝ poza
Warszawà. W marcu ucze-
stniczyliÊmy w Targach
Edukacyjnych zorgani-
zowanych przez Powia-
towy Urzàd Pracy w Skier-
niewicach. 
W  kwietniu, z inicjatywy 
i z udzia∏em Samorzàdu
Studentów, zorganizowa-
liÊmy spotkania z m∏o-
dzie˝à zainteresowanà
studiowaniem w AM na
terenie wspó∏pracujàcych
z naszà uczelnià szkó∏

medycznych w Radomiu i w Siedlcach. 
Chcia∏bym w tym miejscu podzi´kowaç wszystkim,
których zaanga˝owanie pozwala rozwijaç i doskonaliç
przydatne ju˝ dziÊ dzia∏ania promocyjne, bez których
ju˝ niebawem (w warunkach ni˝u demograficznego)
uzyskanie zadawalajàcego efektu rekrutacji mo˝e byç
trudne.

dr Henryk Rebandel
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Studenci Ko∏a Naukowego Kliniki Patologii
Noworodka pod kierunkiem opiekuna prof. dr hab. n.
med. Zofii Rajtar-Leontiew w pierwszym dniu
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej M∏odych
Medyków otworzyli 12.04.02 w budynku Rektoratu AM
wystaw´ poÊwi´conà J.P. Brudziƒskiemu.
Na zaproszenie studentów w uroczystoÊci uczestniczy∏a
licznie kilkupokoleniowa rodzina J.P. Brudziƒskiego
witana przez Rektora prof. dr hab. Janusza Piekarczyka.
Folder zaprojektowany bezp∏atnie, jako gest przyjaêni

przez artyst´ plastyka Dorot´ Wójcickà-˚urko, a spon-
sorowany przez Wydawnictwo BORGIS i rozdany wszys-
tkim uczestnikom Konferencji, wprowadzi∏ ich w
najwa˝niejsze dziedziny pracy i fakty z ˝yciorysu
Wielkiego Polaka, którym by∏  J.P. Brudziƒski - znany
tak samo dobrze poza granicà jak i w kraju. Zarzàd
Polskiego Towarzystwa  Pediatrycznego, którego
za∏o˝ycielem i wprowadzajàcym do Mi´dzynarodowego
Stowarzyszenia Pediatrów w 1912 r. w Pary˝u, by∏ tak˝e
J.P. Brudziƒski, inicjatyw´ studentów wspar∏ poprzez
niewielkà, ale istotnà pomoc materialnà. W imieniu
Rodziny Rektora Brudziƒskiego wystàpi∏a dr El˝bieta
Krzemieƒska-Rutkowska, wdowa po wnuku, lekarzu
Józefie Rutkowskim.
Przedstawi∏a ona idee dzia∏alnoÊci Dziada J.P.
Brudziƒskiego na zasadzie wspó∏dzia∏ania pi´ciu pal-

ców r´ki. Kciuk wyobra˝a badania naukowe poÊwi´-
cone pediatrii, epidemiologii, bakteriologii, immuno-
logii - prowadzone przez Niego w kraju i za granicà.
OpozycyjnoÊç kciuka wobec pozosta∏ych palców wyra˝a
krytyczne podejÊcie do prowadzonych badaƒ. Palec
drugi wskaziciel, na który ma wp∏yw dzia∏alnoÊç
naukowa (kciuka) wyra˝a nowoczesnà baz´ klinicznà
(szpitalnà) koniecznà dla realizacji tych badaƒ w prak-
tyce. Palec trzeci przedstawia idee dotyczàce stworzenia
nowoczesnych kadr lekarskich, Jego starania o otwarcie

UW, co realizuje w 1915 r. zostajàc Rektorem i prowa-
dzàc równoczeÊnie prac´ organizatorskà i dydaktycznà
na Wydziale Lekarskim UW w Warszawie. Palec czwarty
wyobra˝a dà˝enia do scalenia lekarzy pediatrów dla
wymiany doÊwiadczeƒ przez powo∏anie towarzystw
pediatrycznych. Wp∏yw na dalszà dzia∏alnoÊç wyobra˝a
palec piàty pokazujàcy rozpowszechnianie nowoczes-
nych metod  diagnostyczno-leczniczych przez posz-
erzanie grona wtajemniczonych piszàcych i czytajàcych
w za∏o˝onym przez Niego “Przeglàdzie Pediatrycznym”.
Zamkni´cie d∏oni ilustruje scalenie wszystkich dzia∏aƒ 
i ich wp∏yw moderujàcy na nowe badania naukowe,
czyli mówi o sprz´˝eniu zwrotnym - poj´ciu, które 
w praktyce stosowa∏ Brudziƒski, a nazw´ temu nada∏y
póêniej pokolenia nam wspó∏czesne.
Mimo ˝e od Êmierci Józefa Brudziƒskiego min´∏o 85 lat

JÓZEF POLIKARP BRUDZI¡SKI 
I JEGO DZIE¸O - WYSTAWA

prof. dr hab. Zofia Rajtar-Leonitiew

Rodzina profesora Brudziƒskiego



i w tym czasie przez Polsk´ przewali∏y si´ hordy pozosta-
wiajàce Êmierç i zniszczenia, to dzi´ki ideom, które
przekaza∏ i wpoi∏ wspó∏pracownikom i studentom - Jego
myÊl twórcza ̋ yje i odradza si´ w nast´pnych pokoleniach
pediatrów, co chyba uda∏o si´ wykazaç na tej wystawie.

Wydaje si´, ˝e inicjatywa Ko∏a Pediatrycznego z ul.
Dzia∏dowskiej powinna byç kontynuowana pod posta-
cià podobnych wystaw, które co roku mog∏yby towarzy-
szyç Studenckim Konferencjom Naukowym
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Uczelniana dru˝yna pi∏ki no˝nej jest na najlepszej

drodze do czwartego z rz´du zwyci´stwa w warszawskiej

akademickiej lidze w pi∏ce no˝nej. Nasz zespó∏

zwyci´˝y∏ w swojej grupie przed WAT-em i SGH. W

drugiej grupie prowadzi AWF przed UW i Szk. G∏. S∏.

Po˝.

Do rozegrania pozosta∏ fina∏ z udzia∏em czterech

najlepszych zespo∏ów.

W obecnej edycji startowa∏o 12 zespo∏ów uczelnianych.

Dru˝yna naszej uczelni w tej edycji  strzeli∏a 27 bramek,

tracàc 6. Ka˝de zwyci´stwo przekonywa∏o, ˝e systematy-

czna praca przynosi efekty. W grze nie by∏o arogancji i

lekcewa˝enia, by∏o zaanga˝owanie i konsekwencja.

Z obecnej rundy warto przypomnieç dramatyczny,

trudny dla nas mecz z SGH. Nasz zespó∏ grajàc w os∏abi-

eniu (urazy, odrabianie zaj´ç przed majowym weeken-

dem), od 12 min. broni∏ korzystnego wyniku i ostate-

cznie zwyci´˝y∏ 1:0.

Pami´tajmy, ˝e dobre wyniki uzyskiwane przez naszych

studentów (tak˝e w rywalizacji sportowej), to chlubna

wizytówka naszej uczelni.

W zespole wyst´puje zgodnoÊç motywacji i intencji

dzia∏ania, wszystkich ∏àczà wspólnie prze˝ywane sukcesy

i pora˝ki, dru˝yna jest zdolna do podejmowania

du˝ych obcià˝eƒ w toku zespo∏owego dzia∏ania.

Tworzymy zgrany zespó∏, nie ma w nim wàtpliwoÊci

dokàd zmierzamy, ale nasi pi∏karze pami´tajà, ˝e

potencja∏ techniki, si∏y, wyobraêni i polotu nie zawsze

zamienia si´ w sukces.

Sk∏ad dru˝yny Akademii Medycznej:

Pawe∏ Radomski, Maciej Sosnowski, Robert Zegan,

Tomasz Kowalczyk (wszyscy z Wydzia∏u Farmaceutycz-

nego), Wojciech Jankowski, ¸ukasz Antolak, Micha∏

Kamionek, Micha∏ Ma∏ek, Piotr Wójcik, Dominik

Odrobina, Karol Panek, Rafa∏ Jedynak, ¸ukasz Mali-

nowski, Tomasz Pawiƒski, Krzysztof åwik∏a, William

Tsiomo (wszyscy Wydzia∏y Lekarskie), Artur Lewandow-

ski - kapitan zespo∏u (Oddzia∏ Stomatologii).

PI¸KARZE NASZEJ UCZELNI BLISKO PODIUM
mgr Jerzy Rudzik - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu



15 kwietnia 2002 roku zmar∏ 

w Warszawie w wieku 78 lat dr

n. med. Wies∏aw Stembrowicz,

kardiolog, historyk medycyny,

jeden z najwybitniejszych

badaczy i znawca poczàtków

nowoczesnych metod diagnos-

tycznych w polskiej klinice

lekarskiej.

Urodzi∏ si´ 8 kwietnia 1924 roku w Warszawie. By∏
synem lekarza Kazimierza Stembrowicza. We wrzeÊniu

1939 roku uzyska∏ “ma∏à matur´”. “Du˝à matur´” otrzy-
ma∏ w 1941 roku, po ukoƒczeniu na tajnych komple-
tach Liceum im. Adama Mickiewicza w Warszawie.
Studia lekarskie rozpoczà∏ na tajnym Wydziale
Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego, oficjalnie
zwanym Szko∏à dla Sanitarnego Personelu Medycznego
docenta Jana Zaorskiego. By∏ uczniem m.in. prof.
Franciszka Czubalskiego, Stanis∏awa Przy∏´ckiego i doc.
Aleksandra Elknera.

˚o∏nierz Armii Krajowej, ranny w czasie Powstania
Warszawskiego 1944 roku, dosta∏ si´ do niewoli
niemieckiej. By∏ wi´êniem obozów w Lansdorfie,
Markp, Wolfsburgu, Landecku i Torgau.  Internowany
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Z ˚A¸OBNEJ KARTY

Profesor, genera∏ brygady
Marian Garlicki urodzi∏ si´
8.12.1908 r. w Drohobyczu.
Studiowa∏ na Wydziale Lekars-
kim Uniwersytetu Jana Kazi-
mierza we Lwowie, dyplom
lekarza uzyska∏ w 1935 r., dok-
tora medycyny 1947, profeso-
ra zwyczajnego w 1963 r. Po
studiach pracowa∏  jako asys-

tent na oddziale chirurgicznym we Lwowie.
By∏ ordynatorem chirurgii szpitala  wojennego nr 604
w 1939 roku. W latach 1941-1944 by∏ ˝o∏nierzem Armii
Krajowej, zast´pcà szefa s∏u˝by zdrowia AK na okr´g

lwowski. Po wojnie by∏ ˝o∏nierzem LWP.
W latach 1946-52 pracowa∏ w Klinice Chirurgiczno-

Ortopedycznej Wydzia∏u Lekarskiego UW (od 1950
AM). W 1952 r. organizowa∏ Klinik´ Ortopedycznà
Âlàskiej AM, w latach 1954-57 by∏ jej rektorem. W lat-
ach 1957-66 by∏ organizatorem i rektorem Wojskowej
Akademii Medycznej w ¸odzi.

Od roku 1966 ponownie pracowa∏ na stanowisku
kierownika Kliniki Ortopedycznej naszej Uczelni.

By∏ cz∏onkiem wielu stowarzyszeƒ i organizacji
naukowych w Polsce i za granicà, Doktorem honoris
causa 2 uczelni medycznych (¸ódê, Katowice).
Opublikowa∏ ponad 85 prac z dziedziny chirurgii, orto-
pedii oraz traumatologii narzàdów ruchu. (M.K.)

Marian Mieczys∏aw Garlicki (1908-2002)

Dr n. med. Wies∏aw Stembrowicz (1924-2002)
mgr Hanna Bojczuk
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w Szwajcarii, wstàpi∏ do Polskich Si∏ Zbrojnych na

Zachodzie. Po powrocie do Warszawy kontynuowa∏ prz-

erwane w 1944 roku studia lekarskie. Dyplom lekarza

otrzyma∏ 20 grudnia 1950 roku na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Warszawskiego. 

W latach 1951-1957 pracowa∏ na Oddziale Wewn´-

trznym Szpitala Powiatowego w Sochaczewie - Choda-

kowie. W tym samym czasie by∏ te˝ lekarzem w Zak∏a-

dzie W∏ókien Sztucznych w Chodakowie.

W 1957 roku powróci∏ do Warszawy, gdzie wkrótce

objà∏ posad´ asystenta w Klinice Kardiologicznej

Szpitala Sióstr El˝bietanek na Mokotowie. Tam pod

kierunkiem profesora Edmunda ˚ery, w 1964 roku,

uzyska∏ II stopieƒ specjalizacji w zakresie chorób

wewn´trznych. W szpitalu tym pracowa∏ do 1967 roku.

W tym samym 1967 roku rozpoczà∏ prac´ na stano-

wisku kierownika Poradni Kardiologicznej PKP w Obwo-

dzie Lecznictwa Kolejowego nr 1 w Warszawie.

Oprócz pracy zawodowej interesowa∏ si´ historià

medycyny. By∏ zaprzyjaêniony z profesorem  Stanis∏a-

wem Konopkà, który skutecznie rozbudzi∏ w nim pasj´

badacza dziejów medycyny. Jednà z pierwszych prac

zaproponowanych Wies∏awowi Stembrowiczowi przez

profesora Stanis∏awa Konopk´ by∏o zebranie mate-

ria∏ów do ˝yciorysu J.A. Lobenweima (1758-1820).

˚yciorys ten mia∏ byç wyg∏oszony na jednym z zebraƒ

Oddzia∏u Warszawskiego Polskiego Towarzystwa

Historii Medycyny. Na krótko przed zebraniem, prof.

Konopka, zaniepokojony brakiem informacji o przygo-

towaniu referatu, wys∏a∏ do prelegenta karteczk´ z

uk∏onami od ich wspólnego znajomego z Wilna, który

pyta∏ o swój ˝yciorys. Na takie ponaglenie Wies∏aw

Stembrowicz zatelefonowa∏ do profesora Konopki,

przedstawiajàc si´ jako Lobenweim. Profesor przyjà∏ t´

wiadomoÊç z satysfakcjà. ˚yciorys Lobenweima by∏ przy-

gotowany na czas.

Jednym z tematów jego zainteresowaƒ by∏a historia

wojskowej s∏u˝by zdrowia w okresie Królestwa

Polskiego i Ksi´stwa Warszawskiego, ze szczególnym

uwzgl´dnieniem okresu powstania listopadowego 1831

roku i postaci profesora genera∏a Karola Kaczko-

wskiego (“Karol Kaczkowski i jego dzia∏alnoÊç przed

powstaniem listopadowym”; “Rys historyczny wojskowej

s∏u˝by zdrowia w okresie powstania listopadowego”).

Drugim, bardzo wa˝nym tematem jego zainteresowaƒ,

by∏y zagadnienia zwiàzane z rozwojem metod badania

fizykalnego serca, perkusjà i auskultacjà (“Jak si´ 

w Polsce w XIX wieku serce bada∏o”) oraz postacià  

D.J. Larrwya (1766-1842), autora prac m.in. o ranach

worka osierdziowego serca. By∏ niepodwa˝alnym auto-

rytetem znajàcym  dzieje szkolnictwa medycznego 

w Warszawie (“Krótki rys dziejów Wydzia∏u Lekarskiego

Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego”). Zna∏

Êwietnie ∏acin´. Opracowywa∏ przek∏ady ∏aciƒskoj´zycz-

nych dysertacji doktorskich. M.in. t∏umaczy∏ prace dok-

torskie Józefa Lewickiego z 1829 roku, Jana Oczapow-

skiego z 1824 roku, Tomasza Wo∏kowiƒskiego z 1817

roku i J. Cennera z 1820 roku. 

Penetrowa∏ archiwa i biblioteki w kraju i za granicà.

Zna∏ dobrze dzieje szpitali warszawskich, m.in. dzieje

szpitala Êw. Rocha, dzieje towarzystw lekarskich, a w

szczególnoÊci dzieje Towarzystwa Lekarskiego Warszaw-

skiego i jego najwybitniejszych cz∏onków. Pisa∏ artyku∏y

o najwybitniejszych prezesach i cz∏onkach Towarzystwa.

Swoje prace zamieszcza∏ m.in. w “Archiwum Historii 

i Filozofii Medycyny”, “Biuletynie G∏ównej Biblioteki

Lekarskiej”, “Medycynie, Dydaktyce i Wychowaniu” ,

“Nowotworach”, “Pami´tniku Towarzystwa Lekarskiego

Warszawskiego” oraz “Polskim s∏owniku biograficz-

nym”, w wydawnictwach encyklopedycznych i pracach

zbiorowych, takich jak np. “Dzieje nauczania medycyny

i farmacji w Warszawie (1789-1950)”, czy te˝ w “Dzie-

jach kardiologii w Polsce”.

By∏ cz∏onkiem wielu towarzystw, m.in. Polskiego

Towarzystwa Kardiologicznego, Towarzystwa Interni-

stów Polskich, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 

i jego Sekcji Historycznej, Towarzystwa Lekarskiego

Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Historii Medy-

cyny i Farmacji, a od 1994 roku cz∏onkiem i przewod-

niczàcym Sekcji Historycznej Stowarzyszenia  Twórców

Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie.

Bra∏ czynny udzia∏ w zebraniach tych towarzystw. By∏

cz∏onkiem kolegiów redakcyjnych m.in. takich wydaw-

nictw jak kwartalnik “Archiwum Historii i Filozofii

Medycyny” oraz “Pami´tnika Towarzystwa Lekarskiego

Warszawskiego”.
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Dr med. Helena Narbutt-Zembrzuska
dr El˝bieta Müller

5 lipca 2000 roku, po d∏ugiej,

ci´˝kiej chorobie zmar∏a we

W∏oszech jedna z bardzo

znanych, zas∏u˝onych okulis-

tek starszego pokolenia dr

Helena Narbutt-Zembrzuska,

wieloletnia asystentka Insty-

tutu Oftalmicznego im. Ks.

Edwarda Lubomirskiego w

Warszawie przy ul. Smolnej 8.

Urodzi∏a si´ 29 czerwca 1910 r. w Szyd∏owie na

˚mudzi, gdzie ojciec Jej mia∏ aptek´. Wychowywa∏a si´

na Ukrainie, w ˚ytomierzu. Ojciec, po ukoƒczeniu

studiów ekonomicznych, zostaje dyrektorem Banku

Rolnego w Grudziàdzu, a rodzina Narbuttów przenosi

si´ do Warszawy, gdzie Helena studiuje na Wydziale

Lekarskim UW J. Pi∏sudskiego., który koƒczy w 1932 r.

Specjalizowa∏a si´ w Instytucie Oftalmicznym, najpierw

jako wolontariuszka, potem jako lekarz ambulatoryjny,

a nast´pnie asystentka i starsza asystentka oddzia∏u

okulistycznego. Ofiarnà i bohaterskà Jej prac´ w tym

Instytucie we wrzeÊniu 1939 r. oraz podczas powstania

warszawskiego i w czasie wysiedlenia po powstaniu w

Grodzisku, gdzie pomaga∏a urzàdziç prowizoryczny

szpital opisa∏ prof. W.H. Melanowski, dyrektor

Instytutu w ksià˝ce pt. “Dzieje Instytutu

Oftalmicznego”. Od 1946 r. dr Narbutt pracuje pod

kierunkiem dr Zofii Wojno w  oddziale ocznym

budynku Ubezpieczalni Spo∏ecznej na Pradze przy ul.

Jagielloƒskiej nr 34, a nast´pnie w Szpitalu Praskim

(Przemienienia Paƒskiego), gdzie mia∏ si´ odrodziç

zalà˝ek Instytutu Oftalmicznego, po spaleniu jego

gmachu przez Niemców.

Dr Wojna, bioràc pod uwag´ Jej wysokie wyspecjali-

zowanie si´ w diagnostyce, terapii i chirurgii okulisty-

cznej i dobre przygotowanie ogólno-lekarskie, zaÊwiad-

cza, ˝e ma wszystkie dane do obj´cia samodzielnego

stanowiska kierownika oddzia∏u ocznego. Cz´sto wi´c

dr Narbutt zast´puje ordynatora.

W latach 1945-47 dr Narbutt pe∏ni czynnà s∏u˝b´ woj-

skowà w stopniu kapitana w szpitalu okr´gowym nr 6.

Po wyjÊciu za mà˝ za dr. A. Zembrzuskiego, który

zostaje ordynatorem oddzia∏u ocznego w S∏upsku

wyje˝d˝ajà, otrzymujàc nakaz pracy. Dr Narbutt-

Zembrzuska pracuje tam jako asystentka w oddziale

ocznym, a póêniej jest kierownikiem Wojewódzkiej

Poradni Okulistycznej.

W 1954 r. wraca z m´˝em do Warszawy i ponownie

pracuje w Szpitalu Praskim im. Przemienienia

Paƒskiego. Pracuje w oddziale ocznym, wykonuje trud-

9 lutego 2000 roku Towarzystwo Lekarskie Warszaw-

skie, podczas kolejnych uroczystoÊci jubileuszowych,

uhonorowa∏ go najwy˝szym swoim oznaczeniem, to jest

Medalem Augusta Ferdynanda Wolffa, wspó∏za∏o˝yciela

tego Towarzystwa.

Jako cz∏onek Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny

i  Farmacji,  w  latach  1973-1981  i  1985-1987  by∏

wiceprezesem Zarzàdu G∏ównego, a w latach 1971-1979

i 1998 a˝ do Êmierci (do kwietnia 2002 r.) pe∏ni∏

funkcj´ przewodniczàcego Oddzia∏u Warszawskiego

tego Towarzystwa.  Na zebraniach wyg∏asza∏ referaty, a

w dyskusjach nad wypowiedziami innych prelegentów

dzieli∏ si´ wiadomoÊciami wzbogacajàcymi wartoÊç

merytorycznà odczytów.

Zmar∏ nagle, na zawa∏ serca w dniu 15 kwietnia 2002

r. Jest pochowany na cmentarzu powàzkowskim w

grobowcu rodzinnym. Po mszy ˝a∏obnej, w której

uczestniczy∏o kilkadziesiàt osób, mow´ po˝egnalnà

przy grobie wyg∏osili m.in. doc. Jerzy Jurkiewicz - prezes

Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, prof. Edward

Ru˝y∏∏o - prezes Stowarzyszenia Twórców Muzeum

Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie, prof.

Stefan Weso∏owski, doc. Andrzej Zaorski i lek. med.

Hanna Celnik. Grobowiec rodzinny Stembrowiczów

(Steybrowiczów) pokry∏y wieƒce i wiàzanki kwiatów.

Zmar∏y by∏ odznaczony Krzy˝em Walecznych,

Krzy˝em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,

Odznakà Grunwaldzkà i wieloma innymi. 



Z ˚ycia Akademii Medycznej

28 Maj 2002

Tomek Olejniczak 1978-2002

W nieutulonym ˝alu, przepojeni ogromnym

smutkiem po˝egnaliÊmy studenta IV roku Akademii

Medycznej Tomka Olejniczaka, prezesa Ko∏a Chirur-

gicznego przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób

Klatki Piersiowej, wspó∏organizatora 50. Jubileuszowej

Konferencji Studenckiego Towarzystwa Naukowego.

Tomek Olejniczak jako wolontariusz pracowa∏ w izbie

przyj´ç Centralnego Szpitala Klinicznego AM, a tak˝e

asystowa∏ przy operacjach pe∏niàc funkcj´ lekarza

sta˝ysty. Pod nadzorem asystentów - nauczycieli aka-

demickich, wykonywa∏ drobne zabiegi chirurgiczne. 

Na pewno nie wszystkie podj´te przez Niego wyzwa-

nia i obowiàzki mo˝na wymieniç, i nie to jest

najwa˝niejsze. Istotne jest to, ˝e obowiàzków tych by∏o

wiele, tak jak bogate by∏o Jego ˝ycie i niezwyk∏a akty-

wnoÊç. Bardzo by∏ zaanga˝owany w organizacj´ 50.

Jubileuszowej Konferencji Studenckiego Towarzystwa

Naukowego, troszczy∏ si´ o wybór Komisji Naukowej,

dobór najbardziej kompetentnych i sprawiedliwych

jurorów. Wszystko si´ uda∏o znakomicie. W piàtek

12.marca kol. Olejniczak prowadzi∏ jeszcze sesj´,

zach´ca∏ do dyskusji; niestety, nie dane mu by∏o uczest-

niczyç w zakoƒczeniu tej konferencji w dniu

nast´pnym. Nie zdà˝y∏ przyjàç nagrody, która zosta∏a

przyznana cz∏onkom z Jego Ko∏a. 

Ledwie wzesz∏o s∏oƒce nad jego pe∏nym energii 

i entuzjazmu ˝yciem, i jak˝e nagle i niespodziewanie

zgas∏o. Jako medyk odniós∏ wiele sukcesów walczàc 

z tragedià i cierpieniem pacjentów podczas ostrych

dy˝urów. Wielokrotnie ratowa∏ zdrowie innych, uczest-

niczàc w operacjach; zapobiegajàc cierpieniu i ratujàc

˝ycie wielu pacjentów. 

Ubolewamy, ˝e nie potrafiliÊmy uratowaç Jego ˝ycia 

i zapobiec tej tragedii. Nieszcz´Êcie przysz∏o tak

niespodziewanie, ˝e zostaliÊmy tym wszystkim

zaskoczeni i zaszokowani. Âmierç nastàpi∏a nagle, 

w nocy, po pierwszym dniu konferencji, w po∏owie jej

trwania. 

W imieniu W∏adz Uczelni, Rektora, Senatu, w imie-

niu ca∏ej Spo∏ecznoÊci Akademickiej, wszystkich pra-

cowników - ˝egnamy Ci´ Tomku i zapewniamy, 

˝e pami´ç o Tobie pozostanie wÊród nas na trwa∏e.

CzeÊç Twojej Pami´ci.

Prof. dr hab. Mieczys∏aw Szostek 

Prorektor Akademii Medycznej

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii

Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej

niejsze operacje, pe∏ni dy˝ury, szkoli specjalizujàcych

si´ lekarzy, prowadzi poradni´ okulistycznà b´dàc na

stanowisku konsultanta a˝ do czasu przejÊcia na emery-

tur´. Dr Narbutt-Zembrzuska by∏a te˝ konsultantem

Sanatorium Neuropsychiatrii Dzieci´cej w Wyszkowie i

Sanatorium dla Nerwowo Chorych w Rybienku.

Za swojà niestrudzonà prac´ otrzyma∏a Krzy˝

Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 1970 r. Dr

Narbutt by∏a starannym, sumiennym lekarzem i bardzo

dobrym operatorem. M∏odzi, specjalizujàcy si´ lekarze,

najch´tniej uczyli si´ operowaç przy Jej asyÊcie, kiedy

swoim opanowaniem, doÊwiadczeniem rozwiàzywa∏a

napi´te, nieraz dramatyczne sytuacje. Wykazywa∏a te˝

wielkà dba∏oÊç o dobro chorego, czym odznacza∏y si´

nie tylko Jej operacje oczne, ale i ca∏e post´powanie z

chorym cz∏owiekiem. Tote˝ pacjenci garn´li si´ do Niej

rzeszami oblegajàc gabinety, w których pracowa∏a.

WÊród wspó∏pracowników i kolegów cieszy∏a si´ du˝ym

autorytetem i przyjaênià.


