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● Prof. Aleksandra Czerw (kierownik 
Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Prawa 
Medycznego) odebrała z rąk prezydenta 
RP Andrzeja Dudy tytuł profesora nauk 
medycznych i nauk o zdrowiu.
● Prof. Leszek Czupryniak (kierownik 
Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrz-
nych UCK WUM) otrzymał tytuł profe-
sora nauk medycznych i nauk o zdrowiu 
nadany przez prezydenta RP Andrzeja 
Dudę.
● Prof. Sebastian Granica (Katedra 
Farmakognozji i Molekularnych Podstaw 
Fitoterapii) otrzymał tytuł profesora nauk 
medycznych i nauk o zdrowiu nadany 
przez prezydenta RP Andrzeja Dudę.
● Prof. Ireneusz Grudziński (kierow-
nik Katedry Toksykologii Stosowanej) 
odebrał z rąk prezydenta RP Andrzeja 
Dudy tytuł profesora nauk medycznych 
i nauk o zdrowiu.
● Prof. Daniel Młocicki (kierownik Ka-
tedry Biologii Ogólnej i Parazytologii) 
otrzymał tytuł profesora nauk medycz-
nych i nauk o zdrowiu nadany przez pre-
zydenta RP Andrzeja Dudę.
● Prof. Piotr Radziszewski (kierownik 
Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicz-
nej i Czynnościowej UCK WUM) został 
powołany przez prezydenta RP Andrze-
ja Dudę w skład Rady do spraw Ochro-
ny Zdrowia w ramach Narodowej Rady 
Rozwoju.
● Prof. Rafał Krenke (dziekan Wydziału 
Lekarskiego) otrzymał gratulacje od rek-
tora prof. Zbigniewa Gacionga za uzyska-
nie dla kierunku lekarskiego Certyfikatu 
i Znaku Jakości „Studia z Przyszłością” 
w ramach VI edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Programu Akredytacyjnego 

Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnic-
twa Wyższego.
● Prof. Bożena Walewska-Zielecka 
(Zakład Zdrowia Publicznego) została 
ponownie wybrana na prezesa The Inter-
national Network of Health Promoting 
Hospitals and Health Services (HPH).
● Lek. Klaudia Klicka (absolwentka 
WL) i Tomasz Grzywa (student WL) 
zostali wyróżnieni nagrodą JM Rektora 
(nagroda zespołowa II stopnia) za pracę 
„Lineage-dependent role of miR-410-3p 
as oncomiR in gonadotroph and cortico-
troph pituitary adenomas or tumor sup-
pressor miR in somatotroph adenomas 
via MAPK, PTEN/AKT, and STAT3 si-
gnaling pathways”.
● Lek. Paweł Matryba (absolwent WL) 
został wyróżniony nagrodą JM Rektora 
(nagroda indywidualna I stopnia) za cykl 
prac dotyczących optycznego oczyszcza-
nia narządów.
● Mgr Justyna Holka (absolwentka WF) 
została wyróżniona nagrodą JM Rektora 
(nagroda indywidualna II stopnia) za cykl 
prac dotyczących immunologii.
● Lek. Anna Michałowska (absolwent-
ka WL) została wyróżniona nagrodą JM 
Rektora (nagroda indywidualna II stop-
nia) za pracę „Prevalence and Anatomic 
Characteristics of Single Coronary Arte-
ry Diagnosed by Computed Tomography 
Angiography”.
● Lek. Jakub Żółkiewicz (absol-
went WL) został wyróżniony nagrodą 
JM Rektora za cykl prac dotyczących 
dermatologii.
● Agata Gaweł (studentka WL) została 
wyróżniona nagrodą JM Rektora (na-
groda indywidualna II stopnia) za pracę 

awanse, nagrody... „MIX2: a novel natural multi-component 
modulator of multidrug-resistance and 
hallmarks of cancer cells”.
● Julia Haponiuk-Skwarlińska (stu-
dentka WL) została wyróżniona nagro-
dą JM Rektora (nagroda indywidualna 
II stopnia) za pracę „Fetal and neonatal 
percutaneous aortic balloon valvulo-
plasty in critical aortic stenosis follo-
wed by complex Ross–Rastan–Konno 
reconstruction”.
● Lek. Agata Ciuba (doktorantka 
WUM) została laureatką IV edycji kon-
kursu „Onkogranty” – projekt „Analiza 
czynników wpływających na zgłaszal-
ność kobiet na profilaktyczne badania 
mammograficzne w Polsce” zwyciężył 
w kategorii „Jak poprawić skuteczność 
profilaktyki pierwotnej i wtórnej”.
● Mgr Aneta Jachnis (doktorantka 
WUM) została laureatką IV edycji kon-
kursu „Onkogranty” – projekt „Rzetelne 
źródło wiedzy na temat żywienia dla pa-
cjentów onkologicznych w dobie pande-
mii” zwyciężył w kategorii „Onkologia 
w czasach pandemii”.
● Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 
WUM zostało uznane za najlepszy polski 
szpital w rankingu World’s Best Hospi-
tals 2021 przygotowanym przez magazyn 
Newsweek i firmę Statista.
● Warszawski Uniwersytet Medycz-
ny został uznany za najlepszą polską 
uczelnię medyczną w najnowszej edycji 
Rankingu URAP – University Ranking 
by Academic Performance. WUM zajął 
7. pozycję wśród wszystkich uniwersyte-
tów w kraju. 
● Zakład Ratownictwa Medycznego 
WUM został pierwszym w Polsce certy-
fikowanym uniwersyteckim ośrodkiem 
szkoleniowym Prehospital Trauma Life 
Support (PHTLS).
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Spotkanie JM Rektora z twórcami podręcznika
16 lutego odbyło się spotkanie rektora prof. Zbigniewa Gacion-
ga z prof. Brunonem Szczygłem, byłym dziekanem I Wydziału 
Lekarskiego, nestorem polskiego żywienia klinicznego, wielolet-
nim kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastro-
enterologii i Żywienia naszej uczelni oraz redaktorami nauko-
wymi książki „Żywienie w chorobach nowotworowych”: prof. 
Andrzejem W. Szawłowskim, prof. Joanną Gromadzką-Ostrow-
ską, prof. Piotrem Paluszkiewiczem oraz prof. Maciejem Słod-
kowskim. Goście przekazali rektorowi specjalny egzemplarz 
pozycji naukowej, która została wydana w 2020 r. przez PZWL 
Wydawnictwo Lekarskie pod patronatem Ich Magnificencji 
Rektorów: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Podręcznik 
jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Żywienia Kli-
nicznego. Rektor prof. Zbigniew Gaciong przekazał otrzymany 
specjalny egzemplarz podręcznika do Biblioteki Głównej WUM.

Na zdjęciu od prawej: rektor prof. Zbigniew Gaciong, prof. Bruno Szczygieł, 
prof. Joanna Gromadzka-Ostrowska, prof. Piotr Paluszkiewicz, prof. Maciej 
Słodkowski, prof. Andrzej W. Szawłowski

System informacji kierunkowej
28 stycznia na terenie Kampusu Banacha zainstalowany został 
system informacji kierunkowej (SIK WUM) przedstawiający 
położenie budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego zlokalizowanych w kampusie. Informacje znajdujące się 
na mapach i tablicach zostały opracowane w języku polskim 
i angielskim. Przygotowanie SIK WUM było podyktowane po-
trzebami nowych studentów, w szczególności obcokrajowców 
studiujących u nas, i zostało zainicjowane w dziekanacie En-
glish Division Wydziału Lekarskiego. Tablice pomogą jednak 
wszystkim osobom odwiedzającym nasz kampus. Planuje się 
ustawienie plansz informacyjnych także w innych lokalizacjach 
uczelni. Projekt został zrealizowany i dofinansowany w ramach 
programu NAWA „Welcome to Poland”. Tablica informacyjna w Kampusie Banacha

Lekarski Egzamin Końcowy
Podczas ostatniej sesji Lekarskiego Egzaminu Końcowego byli studenci naszej uczelni wiedli prym wśród lekarzy, którzy ukoń-
czyli studia w ostatnich dwóch latach. Uzyskując średnią 172,23 pkt, zajęli pierwsze miejsce ex aequo z reprezentantami CM UJ. 
Znakomicie poradzili sobie nasi absolwenci, którzy przystąpili do LEK-u po raz pierwszy. Ze średnią 166,10 pkt zajęli drugą 
lokatę, tuż za reprezentantami CM UJ.

Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy
Podczas wiosennej sesji Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego absolwenci WUM wypadli najlepiej w grupie lekarzy 
dentystów, którzy ukończyli studia w ostatnich dwóch latach. Uzyskując średnią 163,31 pkt, wyprzedzili reprezentantów UM 
w Białymstoku i CM UJ. Najlepsi byliśmy także w grupie lekarzy, którzy ukończyli studia ponad dwa lata temu. Nasi absolwenci 
ze średnią 159,67 pkt wyprzedzili kolegów z UM w Lublinie i UM w Białymstoku. W gronie tych, którzy przystąpili do egzaminu 
po raz pierwszy, nasi lekarze dentyści ze średnią 154,12 pkt zajęli czwartą pozycję.

Powołanie Rady Bibliotecznej
2 marca, zgodnie z zarządzeniem nr 63/2021 rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Zbigniew Gaciong powołał 
Radę Biblioteczną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2021-2024. W składzie Rady znaleźli się: prof. Dag-
mara Mirowska-Guzel – pełnomocnik rektora ds. wydawnictw, redaktor naczelna Czasopisma MDW, dr hab. Urszula Ambroziak 
– Rada Dyscypliny Nauk Medycznych, dr hab. Edyta Krzych-Fałta – Rada Dyscypliny Nauk o Zdrowiu, dr hab. Maciej Dawidow-
ski – Rada Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych, dr hab. Ilona Joniec-Maciejak – Wydział Lekarski, dr Mariusz Cierech – Wy-
dział Lekarsko-Stomatologiczny, dr hab. Agnieszka Lipiec – Wydział Nauk o Zdrowiu, dr hab. Katarzyna Paradowska – Wydział 
Farmaceutyczny, dr Joanna Cegielska – Wydział Medyczny, mgr Irmina Utrata – dyrektor Biblioteki Głównej WUM, Bartłomiej 
Gastoł – przedstawiciel Samorządu Studentów, lek. Stanisław Zgliczyński – przedstawiciel Samorządu Doktorantów. 
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VI Warszawskie Dni Promocji Zdrowia
25 i 26 lutego odbyły się VI Warszawskie Dni Promocji Zdro-
wia zorganizowane pod hasłem „Dbanie o zdrowie w czasach 
pandemii” przez Zakład Zdrowia Publicznego, Studenckie Koło 
Naukowe Zdrowia Publicznego – Sekcja Promocji Zdrowia przy 
wsparciu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani. Otwar-
cia konferencji, mającej formę przekazu online, dokonali rektor 
WUM prof. Zbigniew Gaciong, dziekan WNoZ dr hab. Mariusz 
Gujski oraz dr hab. Anna Staniszewska – prezes Fundacji Oby-
watele Zdrowo Zaangażowani. Eksperci zaproszeni do udziału 
w poszczególnych sesjach pierwszego dnia wydarzenia dzielili 
się swoją wiedzą na temat wpływu pandemii SARS-CoV-2 na: 
zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne, wykonywanie badań pro-
filaktycznych oraz różne aspekty farmakoterapii. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: dr Michał Sutkowski (Kolegium 
Lekarzy Rodzinnych w Polsce), prof. Jan Chodkiewicz (UM w Łodzi), prof. Agata Szulc (WUM), dr Grzegorz Cessak (prezes 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), prof. Marcin Czech (Instytut Mat-
ki i Dziecka), dr hab. Maciej Niewada (WUM). Drugi dzień konferencji rozpoczął się wykładem eksperckim prof. Anety Nitsch-
-Osuch (WUM) nt. szczepień u kobiet w ciąży. Następnie odbyły się dwie sesje prac studenckich.

Postępy w badaniach biomedycznych
27 lutego br. na platformie MS Teams odbyła się 11. Ogólno-
polska Konferencja „Postępy w badaniach biomedycznych”. 
Organizatorem konferencji, nad którą od lat patronat sprawuje 
Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików, jest Stu-
denckie Koło Naukowe HESA działające przy Zakładzie Histo-
logii i Embriologii. Jak co roku, młodzi naukowcy dyskutowali 
o wynikach prac własnych i wymieniali się doświadczeniami. 
W konferencji wzięli udział uczestnicy z całej Polski, większość 
stanowili reprezentanci uczelni medycznych, ale byli też przed-
stawiciele uniwersytetów i instytutów badawczych. Otwierając 
konferencję, JM Rektor zauważył, że wszelki postęp w medycy-
nie klinicznej następuje dzięki badaniom podstawowym. 

Interdyscyplinarne aspekty chorób skóry 
i błon śluzowych
5 i 6 marca odbyła się VII edycja Ogólnopolskiej i Międzyna-
rodowej Konferencji Naukowej „Interdyscyplinarne aspekty 
chorób skóry i błon śluzowych” organizowana przez SKN Der-
matologiczne przy Katedrze i Klinice Dermatologicznej UCK 
WUM. Wydarzenie odbyło się w formie zdalnej. Wykłady wy-
głosili znamienici lekarze i profesorowie: prof. Lidia Rudnicka, 
prof. Mohamad Goldust, prof. Jacek Szepietowski, prof. Piotr 
Rutkowski, dr Adam Gałązka, prof. Iris Zalaudek. Drugiego 
dnia prezentacje przedstawiali studenci i młodzi lekarze. Wy-
stąpienia zaproszonych wykładowców i sesje konkursowe prac 
studenckich zgromadziły około 300 osób. Prace studenckie 
prezentowane były w języku polskim lub angielskim. Przedstawiono ponad 90 prac pochodzących z wielu ośrodków i klinik 
z Warszawy, Gdańska, Wrocławia, Łodzi, Lublina, Białegostoku i Bydgoszczy. Oceny prezentowanych badań, opisów przypad-
ków oraz prac poglądowych dokonało grono jurorów skupiające wybitnych specjalistów z dziedziny dermatologii i wenerologii 
z całego kraju.
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Specjaliści WUM na „Liście Stu” 2020
9 marca magazyn „Puls Medycyny” ogłosił wyniki plebiscytu 
„Lista Stu”. Wśród stu najbardziej wpływowych osób w pol-
skiej medycynie 2020 r. znaleźli się: prof. Krzysztof J. Filipiak 
(poz. 9), dr hab. Tomasz Dzieciątkowski (poz. 12), prof. Wiesław 
Wiktor Jędrzejczak (poz. 14), prof. Grzegorz Opolski (poz. 15), 
prof. Piotr H. Skarżyński (poz. 16), prof. Mirosław Wielgoś (poz. 
21), prof. Hanna Szajewska (poz. 27), prof. Piotr Pruszczyk (poz. 
34), prof. Leszek Czupryniak (poz. 36), prof. Zbigniew Gałązka 
(poz. 43), prof. Jerzy Szaflik (poz. 44), prof. Krzysztof Zienie-
wicz (poz. 47), prof. Lidia Rudnicka (poz. 50), prof. Grzegorz 
Basak (poz. 56), dr hab. Paweł Balsam (poz. 58), prof. Marcin 
Grabowski (poz. 63), prof. Artur Mamcarz (poz. 69), prof. Bro-
nisława Pietrzak (poz. 72), prof. Leszek Pączek (poz. 73), dr hab. Przemysław Kosiński (poz. 85), prof. Robert Gałązkowski 
(poz. 88), prof. Jacek Szaflik (poz. 92), prof. Anna Kostera-Pruszczyk (poz. 93), prof. Piotr Milkiewicz (poz. 100). Wśród stu 
najbardziej wpływowych osób w polskiej ochronie zdrowia 2020 r. znaleźli się: prof. Andrzej Horban (poz. 4), dr hab. Grzegorz 
Juszczyk (poz. 13), lek. Łukasz Jankowski (poz. 33). Tytuł „Promotor wiedzy” przyznany został prof. Lidii Rudnickiej.

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Darżynkiewicz
doktor honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z roku 2014, światowej sławy specjalista w dziedzinie cyto-
metrii przepływowej, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (rocznik 1960), związany z Zakładem Histologii Akade-
mii Medycznej (1962-1968), po wyjeździe na Zachód współpracujący z wiodącymi ośrodkami naukowymi Królestwa Szwecji 
oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Prof. dr hab. n. przyr. Bożenna Wocial
wybitna specjalistka w zakresie biochemii klinicznej, związana z Katedrą i Kliniką Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tęt-
niczego i Angiologii (lata 1956-2003), kierowała i brała aktywny udział w pracach Pracowni Biochemicznej działającej przy 
Klinice, pionier we wdrażaniu nowoczesnych metod biochemicznej diagnostyki nadciśnienia tętniczego.

Prof. dr hab. n. med. Bogusława Benendo-Kapuścińska
wybitny specjalista radiolog, w latach 1980-2002 kierownik I Zakładu Rentgenodiagnostyki (późniejszego I Zakładu Radiolo-
gii Klinicznej), przez szereg lat związana z Instytutem Radiologii Akademii Medycznej w Warszawie.

Prof. dr hab. n. med. Emilia Torbicka
wspaniały pediatra, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (rocznik 1951), w latach 1980-1997 
związana z Katedrą i II Kliniką Pediatrii II Wydziału Lekarskiego, organizator nauczania pediatrii na II Wydziale Lekarskim.

Prof. dr hab. n. med. Wanda Mitkiewicz-Bochenek
wybitny specjalista w dziedzinie otolaryngologii i audiologii, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej 
w Warszawie (rocznik 1950), związana z Kliniką Otolaryngologii macierzystej uczelni (1951-1993).

Dr n. med. Wacław Taczanowski
specjalista chirurgii, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (rocznik 1958), wieloletni pracownik II Kliniki Chirur-
gicznej naszej uczelni, obecna nazwa Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby (1965–2000).
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