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Panie Dziekanie, minął rok kierowania przez Pana Profesora I Wydziałem Lekarskim. Jakie najważniejsze 
zmiany zaszły przez ten czas na Wydziale, biorąc pod uwagę rozwój nauki?

Praca naukowa jest tą sferą działalności, w której przygotowanie projektów, pozyskiwanie środków finansowych, 
przeprowadzanie badań oraz publikowanie wyników realizowane są nie w cyklu rocznym, lecz w dłuższym okresie. 
Dlatego też w ciągu roku trudno oczekiwać rewolucyjnych zmian. Nie oznacza to, że żadnych zmian nie było.  
W ramach statutowej działalności naukowej pomiędzy jednostki I Wydziału Lekarskiego zostały rozdysponowane 
środki finansowe w kwocie o 1 mln zł wyższej niż w ubiegłych latach. 

W minionym roku realizowano 77 projektów badawczych o wartości 43,7 mln zł, finansowanych przez NCN i Mi-
nisterstwo Zdrowia, których kierownikami byli pracownicy naszego Wydziału. Ze środków NCBiR finansowane jest  
na Wydziale 21 projektów, na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Prowadzimy działania, których celem jest większe 
zróżnicowanie w ocenie aktywności naukowej pracowników. Dotyczy to w szczególności odpowiedniego do-
cenienia tych osób, których zaangażowanie w realizację projektów naukowych i przygotowanie publikacji jest 
największe. Mimo że szanujemy udział autorów na każdym etapie powstawania pracy naukowej, uważamy,  
że najtrudniejsze jest zainicjowanie i zaplanowanie projektu badawczego, zebranie zespołu współpracowników,  
w końcu zaś napisanie manuskryptu. Dlatego zmierzamy do większego premiowania wiodących autorów publikacji 
niż pozostałych współautorów. Chcielibyśmy zatem adekwatnie zmienić zasady oceny pracowników i jednostek. 

W jaki sposób?
Utworzyliśmy zespół wydziałowy odpowiedzialny za przygotowanie propozycji zmian. O szczegółach prac trudno 
mi jeszcze na tym etapie mówić. Bez względu na to, jak będziemy oceniać dorobek naszych jednostek, chcę pod-
kreślić, że praca naukowa Wydziału jest bardzo dobrze oceniana zarówno przeze mnie, jak i ocenie parametrycznej 
dokonanej przez instytucje zewnętrzne. Z radością i dumą przyjmuję fakt, że w najnowszej kategoryzacji  MNiSW 
nasz Wydział utrzymał kategorię A. Chciałbym przy okazji pogratulować tego sukcesu wszystkim pracownikom 
Wydziału. W mojej ocenie to powód do wielkiej satysfakcji. Jest w tym ogromna zasługa mojego poprzednika, 
obecnego Rektora WUM – prof. Mirosława Wielgosia.

Prof. dr hab. n. med. Paweł Włodarski 
Dziekan I Wydziału Lekarskiego 

Rozmowa z prof. Pawłem Włodarskim
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A jeżeli chodzi o aspekt dydaktyczny – co w tym obszarze uległo zmianie?
Za nami trudny rok, który, jak myślę, zakończył się pomyślnie. Nikt z Kolegium Dziekańskiego nie miał doświadcze-
nia w zarządzaniu kwestiami dydaktycznymi na poziomie wydziału. Jak wiadomo, Prodziekanów ds. Studenckich 
opiniują studenci, a że bez zastrzeżeń poparli moje propozycje, powołałem na tę funkcję na kierunku lekarskim 
Panią prof. Agnieszkę Cudnoch-Jędrzejewską i Pana prof. Rafała Krenke. I nie pomyliłem się w wyborze. Mimo 
szeregu trudności, na które napotykamy, tych dwoje Prodziekanów doskonale współpracuje ze sobą i ma przy 
tym doskonały kontakt ze studentami. 

Miniony rok był ostatnim, w którym nauczanie na VI roku studiów odbywało się według wcześniejszego pro-
gramu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszyscy studenci mogli ukończyć studia, realizując obowiązujący pro-
gram. Wymagało to niemałych wysiłków i zindywidualizowanego podejścia do problemów poszczególnych stu-
dentów. Pomimo pomocy z naszej strony nie wszystkim się to jednak udało. Pozostała bardzo niewielka grupa 
studentów, którzy kontynuują studia na VI roku według zindywidualizowanego planu. 

Wiele niepewności budziła w ostatnim roku kwestia stażu podyplomowego. Ta sprawa jest o tyle istotna,  
że bardzo ściśle wiąże się z nią sposób praktycznego nauczania na VI roku studiów. Decyzja o utrzymaniu stażu po-
dyplomowego zapadła dopiero w kwietniu 2017 roku, co oznaczało, że na dopracowanie szczegółów programu 
praktycznego nauczania na VI roku mieliśmy zaledwie jeden miesiąc. Efekty naszej pracy będzie można zobaczyć 
wkrótce. Będziemy na bieżąco monitorować przebieg nauczania na VI roku i dokonywać zmian tak, aby jakość  
i efektywność nauczania była jak najlepsza. 

Bardzo dużo pracy musieliśmy poświęcić w minionym roku na zagadnienia związane z symulacją medyczną.  
Chcemy jak najszerzej wprowadzać ten atrakcyjny i skuteczny sposób nauczania. Będzie to w pełni możliwe 
dopiero po wybudowaniu Centrum Symulacji Medycznych, jednak już w bieżącym roku wprowadziliśmy do planu 
nauczania zajęcia symulacyjne z kilku przedmiotów. Zapewnienie właściwej jakości zajęć wymagało przeszkolenia 
pierwszej grupy nauczycieli, którzy już w tym roku prowadzą zajęcia w tymczasowym Centrum Symulacji Medycz-
nych mieszczącym się w zaadoptowanych pomieszczeniach SP CSK na ulicy Banacha.

Dużo kontrowersji, zarówno wśród studentów, jak i kadry dydaktycznej, budził ustawowy zapis o 6 tygodniach 
nauczania na VI roku studiów w specjalności dowolnie wybranej przez studenta. Zapewnienie tego wymogu pro-
gramowego w warunkach tak dużego wydziału, który realizuje zadania dydaktyczne także dla innych wydziałów 
WUM, było trudne. Ostatecznie podjęliśmy decyzję, że nauczanie w specjalności wybranej przez studenta będzie 
realizowane w ostatnich 6 tygodniach semestru letniego. Dokonaliśmy przy tym kompromisu polegającego na 
tym, że student może wybrać jeden z kilkunastu przedmiotów, a wskazuje go zgodnie z rankingiem swoich prefe-
rencji. Spełnienie oczekiwań studentów nie było łatwe i wymagało opracowania zasad zapisów na poszczególne 
przedmioty. Wspólnie z przedstawicielami studentów opracowaliśmy i przyjęliśmy takie zasady. Z tego, co wiem, 
ogromna większość studentów jest zadowolona z funkcjonowania sposobu zapisów.

Jeśli mowa o wyzwaniach w dydaktyce, za największy problemem uważamy przeciążenie bazy klinicznej. 
Pomimo doskonałej kadry nauczycielskiej, wysokich kwalifikacji personelu medycznego i znakomitego wyposa-
żenia klinik, problemem jest brak miejsca do prowadzenia zajęć klinicznych oraz nadmierne obciążenie nauczy-
cieli akademickich zajęciami dydaktycznymi. Wynika to z wielu uwarunkowań, między innymi z tego, że I Wydział 
Lekarski prowadzi bardzo wiele zajęć dydaktycznych dla innych wydziałów. Ponadto przez wiele lat oba wydziały 
lekarskie pozytywnie ustosunkowywały się do próśb Rektora i Ministra Zdrowia, corocznie zwiększając rekrutację. 
W tym roku zatrzymaliśmy ten wzrost, jednak liczba studentów jest obecnie bardzo wysoka. W najbliższych latach 
będziemy musieli zmierzyć się z problemem dysproporcji między liczbą studentów a użytkowaną obecnie bazą 
dydaktyczną oraz liczby pracowników dydaktycznych. Sądzę, że warto już teraz o tym wspomnieć, bo rozszerze-
nie bazy dydaktycznej staje się wielkim wyzwaniem na nadchodzące lata.

Jednak już teraz przygotowujemy się do tego, i to z dobrym skutkiem. Przykładem jest nowo nawiązana 
współpraca z Wojskowym Instytutem Medycznym. Zorganizowaliśmy tam zajęcia z reumatologii prowadzone 
wspólnie z Kliniką Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, której kierownikiem jest prof. Leszek 
Pączek. Mamy satysfakcję, że te zajęcia są bardzo dobrze oceniane przez studentów.



4 10/2017

Jakich jeszcze dokonaliście Państwo zmian mających bezpośredni, wymierny skutek 
dla studentów?
Dokonaliśmy dużych prac porządkowych w zasadach, którymi kierujemy się przy 
rozpatrywaniu spraw studenckich. Wprowadziliśmy szereg regulaminów porządku-
jących zasady postępowania, między innymi regulamin Rad Pedagogicznych i Rad 
Programowych. Nie dotyczy to tylko naszego Wydziału, mamy również duży wkład  
w opracowywanie wytycznych postępowania na poziomie ogólnouczelnianym. Byliśmy 
inicjatorem zmian w ostatnim Regulaminie Studiów dotyczących między innymi zasad 
uwzględniania uwag studentów do egzaminów testowych. Wprowadzenie zmian spo-
wodowało to, że sprawy, które do tej pory były procedowane w sposób indywidualny, 
teraz są rozpatrywane w sposób bardziej klarowny, uporządkowany, według spisa-

nych i zatwierdzonych zasad. Mniej jest arbitralności, więcej transparentności. Nadal oczywiście trudne, nierzadko 
tragiczne sytuacje życiowe Dziekani rozpatrują indywidualnie. Większość spraw studenckich ma jednak typowy 
charakter i można określić reguły ich rozpatrywania. Przykładem niech będą zasady przyznawania indywidualnych 
planów studiów i indywidualnych programów studiów. Ważną zmianą, którą wprowadziliśmy, jest odstąpienie od 
„automatycznego” przyznania zgody na przystąpienie do egzaminu komisyjnego. W naszej opinii takie sytuacje 
powinny mieć miejsce jedynie sporadycznie w przebiegu studiów.

W ubiegłym roku powołaliśmy opiekunów praktyk wakacyjnych: doc. Aleksandrę Banaszkiewicz, dra Rafała 
Kowalczyka, dr Ewelinę Sielską-Badurek, dr Marię Płazińską i dra Jacka Sokołowskiego, którzy we współpracy 
z Dziekanami ds. Studenckich opracowali zasady rozliczania tych zajęć oraz przygotowali nową dokumentację 
praktyk, także w wersji anglojęzycznej. Mam nadzieję, że ułatwi to naszym studentom odbywanie praktyk za gra-
nicą. Uporządkowania wymagała także sprawa wymiaru i sposobu uzupełniania zajęć oraz ich zaliczania przez 
studentów uczestniczących w programach wymiany międzynarodowej. W tym celu został powołany koordynator 
wydziałowy doc. Tadeusz Przybyłowski, który opracował przejrzyste zasady i wytyczne dotyczące wymiany. 

Jak Pan Dziekan ocenia współpracę z Kolegium Dziekańskim?
Jest dobra i bardzo dobra. Zdaję sobie sprawę z tego, że podział pracy jest niejednakowy. Najbardziej obciążeni 
pracą są Prodziekani ds. Studenckich, gdyż nasz Wydział, a przede wszystkim kierunek lekarski, jest bardzo licz-
ny. Dodatkowo w tym roku konieczne było wprowadzenie  zmian programowych oraz nowych regulacji, o czym już 
wspominałem. W moim kolegium jest troje Prodziekanów ds. Studenckich: prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska  
– Prodziekan ds. Studenckich I, II i III roku, prof. Rafał Krenke – Prodziekan ds. Studenckich IV, V i VI roku oraz prof. 
Krzysztof Czajkowski – Prodziekan ds. Studiów Licencjackich i Magisterskich. 

Sprawami naukowymi zajmuje się Pani Dziekan Lidia Rudnicka, która przygotowuje analizy dorobku kandy-
datów do stopni i tytułów naukowych, a także prowadzi sprawy związane z grantami wydziałowymi. Opracowała 
między innymi nowy regulamin grantów młodego badacza. Jej zasługą jest też przygotowanie dokumentów nie-
zbędnych do rozszerzenia uprawnień naszej Rady Wydziału do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk 
o zdrowiu.

Pan Dziekan Przemysław Kunert jest odpowiedzialny za prowadzenie przewodów doktorskich na Wydziale. 
To bardzo ciężka, choć mało widoczna praca, którą sam niedawno wykonywałem. Cieszę się bardzo z tego,  
że Dziekan Kunert nie tylko przejął te obowiązki, ale wprowadza niezbędne zmiany, dostosowując nasz regulamin 
do zmieniających się wymogów. 

Wracając zatem do Pańskiego pytania, chciałbym podkreślić, że mimo różnic temperamentów członków  
Kolegium Dziekańskiego stworzyliśmy zespół, który uzupełnia się i wspomaga, co mnie bardzo cieszy. Mimo 
formalnego, statutowego podziału zadań prodziekanów w sytuacjach tego wymagających koledzy zastępują się 
wzajemnie.
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A jak ocenia Pan pracę dziekanatu?
Równie dobrze jak Kolegium Dziekańskiego. To zespół, który wciąż się kształtuje. Mamy pracowników doświad-
czonych i nowych, którzy bardzo szybko nabierają kompetencji. Dla poprawienia jakości obsługi zatrudniamy 
obecnie w dziekanacie dwie nowe osoby, ale w stosunku do liczby obsługiwanych studentów i pracowników 
powinniśmy ich zatrudnić kilkanaście. Dopiero wówczas osiągnęlibyśmy poziom zatrudnienia porównywalny  
z innymi dziekanatami na Uczelni. Do powstania takich niezrozumiałych dla mnie dysproporcji doszło niestety już 
wiele lat temu.  

W ostatnim roku z przyjemnością obserwujemy rosnące zaangażowanie i kreatywność pracowników dzie-
kanatu. To praca zespołowa. Bardzo doceniam to, że pomimo przeciążenia pracownicy dziekanatu nie ustają  
w wysiłkach o poprawę jakości obsługi studentów i pracowników. To niby drobiazg, ale zostały zlikwidowane od-
wieczne problemy z dodzwonieniem się do dziekanatu. W tej chwili dwie sekretarki zapewniają możliwość łatwego 
kontaktu telefonicznego w pełnym zakresie godzin pracy dziekanatu.

Cieszą nas i inne osiągniecia, takie jak uruchomienie nowej internetowej strony wydziałowej. Przenieśliśmy 
tam treści ze starej witryny, ale dodatkowo wzbogacamy ją o nowe elementy, które sprawią, że będzie bardziej 
interaktywna. Chcielibyśmy, aby stała się ona rzeczywistą platformą do prezentacji życia Wydziału. 

Co może Pan powiedzieć o pracownikach Wydziału?
Podobnie jak w przypadku pracowników dziekanatu mamy także stanowczo zbyt małą liczbę nauczycieli aka-
demickich. Nasze obciążenia dydaktyczne nie zostałyby w pełni pokryte, nawet gdybyśmy zatrudnili blisko 600 
asystentów, jednak to generowałoby zbyt duże koszty dla Uczelni. Nie jest to tylko problem tego Wydziału czy tej 
kadencji. Ta sytuacja ma miejsce na WUM od wielu lat. Przy tych brakach etatów, z którymi się borykamy, dla za-
pewnienia obsady zajęć zatrudniamy też osoby – głównie lekarzy – niebędące naszymi etatowymi pracownikami. 
Ta forma zatrudnienia jest pod wieloma względami dobra. To młodzi lekarze, którzy czują naturalną chęć dzielenia 
się swoim doświadczeniem, posiadają przy tym niezbędne kwalifikacje, nie są wypaleni. Ponadto, jak większość 
naszych młodszych kolegów, znają i stosują nowoczesne metody dydaktyczne. 

W czym się wyraża ta nowoczesność? 
Głównie w stosowaniu elektronicznych metod przekazu, które stają się coraz bardziej popularne. Prowadziliśmy 
dosyć trudne negocjacje z władzami Uczelni dotyczące finansowania osób tworzących wykład czy zajęcia se-
minaryjne w oparciu o e-learning. Przygotowanie takich zajęć to bardzo żmudna praca, której trzeba poświęcić  
o wiele więcej czasu niż na przygotowanie konwencjonalnych zajęć. Jednak myślimy, że ze względu na skalę nad-
godzin ta metoda kształcenia będzie coraz popularniejsza, tym bardziej gdy widzimy, że potrafimy to zrobić na wy-
sokim poziomie. Mamy na Wydziale jednostki, które przygotowały zajęcia e-learningowe. Korzystamy ze wsparcia 
zespołu zarządzanego przez Panią prof. Barbarę Górnicką – Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia. To jest droga 
ku unowocześnieniu dydaktyki, jednak ta nowoczesność nie jest celem samym w sobie, a koniecznością chwili. 
Braki kadrowe i deficyt infrastruktury sprawiają, że e-learning stanie się wkrótce niezbędny. Jesteśmy poniekąd 
skazani na tę formę kształcenia, ponieważ nie obniża jakości edukacji, a może ją wręcz poprawić.

Podczas naszej ostatniej rozmowy mówił Pan Profesor, że priorytetem będzie właśnie podnoszenie jakości 
kształcenia. Czy w tym zakresie można mówić o widocznych efektach? 

Myślę, że tak. Najlepsze efekty osiąga się wtedy, kiedy powierza się prace osobom zaangażowanym i kompetent-
nym. Trzeba zatem podkreślić działalność Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, który pod kierunkiem 
Pani doc. Anety Nitsch-Osuch działa bardzo prężnie. Doskonaląc metody oceny jakości kształcenia, nie spo-
dziewajmy się rewolucji, a bardziej ewolucji i zmiany pokoleniowej. Powołaliśmy nowe Rady Programowe, które 
ustalały organizację poszczególnych zajęć. Jestem bardzo wdzięczny członkom rady za ich pracę. Mamy też  



6 10/2017

doskonałą współpracę z Panem dr. Marcinem Kaczorem – uczelnianym ekspertem ds. Centrum Symulacji Me-
dycznych. Władze dziekańskie naszego Wydziału mają znaczny wkład w organizowanie i tworzenie zajęć, które 
będą odbywały się w Centrum. Co prawda w chwili obecnej posiadamy jedynie małe Centrum Symulacji ulokowane 
w szpitalu przy ul. Banacha, ale lada moment rozpocznie się budowa Centrum z prawdziwego zdarzenia. A to będzie 
przełom jakościowy, na który nasz Uniwersytet czeka od lat. 

Kolejną zmianą jakościową dla studentów będzie zapewne wprowadzenie e-indeksu. 
Nie mogę się doczekać, żeby go w końcu zobaczyć. Zmiana jakościowa wyraziła się już w tym, że podczas naszej 
immatrykulacji nie wręczaliśmy indeksów papierowych. Dostali je za to doktoranci, którzy nie są objęci programem. 
Pozostali studenci otrzymali od nas jedynie znaczki pamiątkowe. Program e-indeksu jest wdrażany i studenci, którzy 
zostali w tym roku przyjęci na Uczelnię, jako pierwsi będą mogli odczuć tę zmianę. Jesteśmy bardzo ciekawi ich 
opinii. Liczymy na to, że będzie łatwiej, ale jak Państwo wiedzą, każda zmiana niesie ze sobą pewne komplikacje, 
których nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć. Uważam jednak, że jesteśmy gotowi im sprostać. 

W rozmowie przeprowadzonej z „MDW” rok temu wskazał Pan Dziekan emancypację Wydziału jako jedno  
z wyzwań. Czy po roku można powiedzieć, że jest ona większa?

Emancypacja miała się wyrażać w tym, że wydziały mogą samodzielnie podejmować decyzje dotyczące finansów. 
Jednak okazało się, że ze względu na trudności finansowe Uczelni decyzje te zostały mocno okrojone. Przez kil-
ka miesięcy były wstrzymane wszelkie decyzje dotyczące zatrudnienia. Dopiero na wiosnę mogliśmy rozpocząć 
działania prozatrudnieniowe. Poza tym działamy w obszarze budżetu, który był de facto przeniesieniem budżetu 
z poprzednich lat, w niewielkim stopniu zmienionym. Mamy nadzieję, że sytuacja ulegnie poprawie w tym roku,  
o co zabiegam od wielu miesięcy. Tak więc ta emancypacja była do tej pory mocno ograniczona. Jako przykład 
podam przesunięcie do wydziałów obowiązków związanych z wypłatą dodatków dla sekretarek klinicznych. Wraz 
z tą decyzją przeniesione zostały środki oraz tabela wyznaczająca kwotę, którą panie sekretarki powinny otrzymać 
w zależności od obciążenia dydaktycznego danej jednostki. Okazało się, że zastosowanie tej tabeli spowodowa-
ło drastyczne przekroczenie przeznaczonego na ten cel budżetu przekazanego z Uczelni. Różnice musieliśmy 
pokryć z innej puli środków Wydziału. Emancypacja wiąże się z przeniesieniem odpowiedzialności, ale muszą  
za tym iść właściwe środki, żeby tym problemom zaradzić. 

Reasumując, jakie są największe bolączki i wyzwania I Wydziału Lekarskiego?
Mamy bardzo dużo studentów, powiedzmy sobie szczerze – za dużo w stosunku do możliwości infrastrukturalnych 
i kadrowych. Posiadamy bardzo dobrą kadrę, ale funkcjonujemy na poziomie kilkudziesięciu procent nadgodzin.
To stanowczo za dużo. To z kolei przekłada się na rozgoryczenie środowiska studenckiego, które oczekiwało 
bardziej indywidualnych programów. Właściwym wyjściem byłoby zwiększenie liczby etatów oraz poszerzenie 
przestrzeni klinicznej, co wiąże się z wyzwaniami finansowymi. To wszystko sprawia, że poważnie zastanawiamy 
się nad zmniejszeniem liczby rekrutowanych maturzystów. Jak już wspomniałem, w poprzednim roku akademic-
kim utrzymaliśmy wysoką rekrutację, odpowiadając w ten sposób na apel Ministra Zdrowia, który prosił, aby nie 
redukować, tylko zwiększać liczbę studentów. Sądzę jednak, że już w kolejnym roku akademickim taki stan może 
być nie do utrzymania.

Panie Dziekanie, we wrześniu obchodziliśmy uroczystość związaną ze 100-leciem Katedry i Zakładu Histologii i 
Embriologii. Jaką wartość ma dla Pana ta jednostka? 

To jest miejsce, w którym de facto się wychowałem. Przychodziłem tam jeszcze jako dziecko. Mogę zatem powie-
dzieć, że znam to miejsce od zawsze. Mimo że obecnie bywam tam znacznie rzadziej, trudno mi sobie wyobrazić 
życie bez Zakładu Histologii. Podjąłem w nim pracę zaraz po uzyskaniu dyplomu i niedługo później wyjechałem 
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na wiele lat za granicę. Wyjechałem nie dlatego, że chciałem, ale dlatego, że „zmusił” mnie do tego prof. Kazimierz 
Ostrowski. Pan Profesor był orędownikiem zagranicznych wyjazdów naukowych, ale ja wtedy nie chciałem opusz-
czać Polski. Byłem świeżo upieczonym absolwentem mojego drugiego, po lekarskich, kierunku studiów – sto-
matologii. Chciałem po zaliczeniu ostatnich egzaminów zacząć w końcu życie. Ale ponieważ Profesorowi się nie 
odmawiało, przyjąłem zaproszenie na mój pierwszy staż doktorancki. Planowałem wrócić po roku, a z przerwami 
pracowałem w Stanach Zjednoczonych 6 lat.

Jak Pan Dziekan zapamiętał Profesora Ostrowskiego?
Był bardzo wymagający i ta cecha w pewnym stopniu ustaliła moje życiowe priorytety. Obserwując działalność 
Zakładu wtedy i obecnie, dostrzegam jedną ważną różnicę. W tamtych czasach lekarze podejmując pracę  
w zakładzie teoretycznym, rezygnowali z pracy klinicznej. W tej chwili takiej sytuacji już nie ma. Uważam, że to 
dobra zmiana, ponieważ w naukach podstawowych i przedklinicznych doświadczenie lekarskie nauczyciela jest 
niezwykle istotne i doceniane przez studentów. Natomiast nie zmieniło się to, że ludzie pracujący w Zakładzie to 
prawdziwi pasjonaci.

A Pan Profesor też poleca dzisiejszym studentom i doktorantom wyjazd na zagraniczny staż?
Oczywiście. Ponieważ jest to okazja poznania świata i ludzi – często wybitnych naukowców. Zagraniczny staż 
naukowy powinien być zwykłym elementem edukacji uniwersyteckiej, zwłaszcza studiów podyplomowych.  
Namawiam do tego moich doktorantów, chociaż bardzo dziś trudno przekonać absolwentów medycyny do wy-
jazdu, który opóźnia specjalizację. Uważam jednak, że bez takiego stażu nigdy nie osiągnie się pełnego wykształ-
cenia. Zmiana miejsca pracy jest sama w sobie kształcąca. A co dopiero mówić o pracy w wiodących ośrodkach 
akademickich, gdzie nie dość, że obcuje się z wybitnymi postaciami nauki światowej, ultranowoczesną aparaturą, 
to doświadcza się innej kultury pracy. 

Wspomniał Pan Profesor o doktorantach. Czy ich liczba nie stanowi dumy dla I Wydziału Lekarskiego? 
Owszem, jak na warunki polskie, liczba doktorantów kończących studia III stopnia ze stopniem doktora jest duża 
– w tym roku było to 37 osób. W roku akademickim 2017/2018 przyjęliśmy na studia doktoranckie 36 osób, w tym 
dwoje laureatów „Diamentowego grantu” –  studentów: Sonię Borodzicz i Wiktora Paskala. To niezwykłe, ale mogą 
oni jeszcze przed uzyskaniem stopnia zawodowego lekarza obronić doktorat. To wyjątkowa sytuacja. W ostatniej 
edycji konkursu w całej Polsce przyznano 16 takich grantów w naukach medycznych, z czego studentom I Wy-
działu Lekarskiego – 4. To jest świadectwo tego, że mamy bardzo zdolnych studentów i że stwarzamy im dobre 
warunki rozwoju. 

Mówiąc o naszych doktorantach, warto wspomnieć o pracy Studium Doktoranckiego Wydziału. Kieruje nim 
obecnie Pani doc. Bożena Kociszewska-Najman, która znakomicie wywiązuje się ze swoich obowiązków. We współ-
pracy z Panią docent udało się nam wypracować nowy program kształcenia i nowe zasady rekrutacji na studia 
doktoranckie.

Na zakończenie – jak jednym zdaniem ocenia Pan Dziekan poprzedni rok akademicki?
Obfitował w wyzwania i był satysfakcjonujący. Mam jednak świadomość, że zostało do zrobienia jeszcze bardzo dużo.

Rozmawiali Marta Wojtach i Cezary Ksel
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Warszawski Uniwersytet Medyczny 
inauguruje nowy rok akademicki

3 października w Auli im. prof. Janusza Piekarczyka odbyła się Inauguracja Roku 
Akademickiego 2017/2018. Podczas uroczystości immatrykulowano 30 studentów 
oraz 6 doktorantów, a kilkudziesięciu pracownikom naukowym wręczono odznaczenia 
państwowe. Uroczystość zgromadziła rzesze społeczności akademickiej WUM, stu-
dentów I roku, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, reprezentantów duchowieństwa, a także władz rektorskich uczelni 
Warszawy i spoza stolicy. Oprócz członków władz naszej Uczelni, Senatu WUM i Rad 
Wydziałów, przybyli Rektorzy naszej Alma Mater poprzednich kadencji: prof. Tadeusz 
Tołłoczko, prof. Andrzej Górski i prof. Leszek Pączek – autor tegorocznego wykła-
du inauguracyjnego. Szczególnie gorąco zostali przywitani obecni na auli seniorzy, 
m.in.: prof. Bibiana Mossakowska, prof. Ryszard Aleksandrowicz, prof. Longin Maria-
nowski, prof. Jan Pachecka, prof. Janusz Komender, prof. Jerzy Kawiak.

Minutą ciszy uczczono pamięć Pracowników naszej Uczelni, którzy odeszli w poprzed-
nim roku akademickim: Mirosława Biegajczyka, Romana Chruścickiego, Wacława Bog-
dana Czaplickiego, Zdzisława Dziubka, Stefanii Jabłońskiej, Grzegorza Janczewskiego, 
Weroniki Kasiak, Andrzeja Kosińskiego, Zuzanny Kosowskiej, Andrzeja Krocina, 
Krystyny Kubickiej, Mieczysława Lao, Haliny Matsumoto, Wandy Modrzejewskiej, Marii 

Inauguracja 2017/2018
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Ochockiej, Małgorzaty Pakulskiej, Marka Pastuszki, Janiny 
Rafałowskiej, Danuty Samolczyk-Wanyury, Piotra Steckie-
wicza, Zbigniewa Szreniawskiego, Andrzeja Trzebskiego, 
Stanisława Walesiaka, Danuty Wnuczyńskiej-Izdebskiej, 
Danuty Zapolskiej-Downar, Edwarda Zawiszy.

Następnie wysłuchaliśmy przemówienia inauguracyjnego 
Rektora WUM prof. Mirosława Wielgosia. Do społeczności 
akademickiej naszej Uczelni zwrócili się również zaproszeni 
goście, w tym Minister Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Zdrowia, który przybył na Inaugura-
cję w zastępstwie Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła.  
Głos zabrał również Łukasz Szumowski – Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który 
na zakończenie swojego przemówienia złożył na ręce Jego 
Magnificencji list od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosława Gowina.

Tradycyjnie inauguracja roku akademickiego była okazją do 
uhonorowania zasłużonych pracowników WUM odznaczenia-
mi resortowymi i nagrodami Ministra Zdrowia. Ceremonię 
wręczenia nagród i odznaczeń poprowadził prof. Krzysztof 
J. Filipiak – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji 
i Rozwoju. Niemal 40 nauczycielom przyznano Medal Ko-
misji Edukacji Narodowej nadany na wniosek JM Rektora 
przez Ministra Edukacji Narodowej w uznaniu szczegól-
nych zasług dla oświaty i wychowania (lista nagrodzonych  
na str. 13). Następnie wręczono Nagrody Ministra Zdrowia 
(lista uhonorowanych na str. 13). 

Od lewej: prof. Jerzy Woźnicki  (Fundacja Rektorów Pol-
skich), Łukasz Szumowski (Podsekretarz Stanu w MNiSW),  
Marek Tombarkiewicz (Podsekretarz Stanu w MZ), Tomasz 
Matynia (Szef Gabinetu Politycznego w MZ) 

Rektor prof. Mirosław Wielgoś gratuluje dr Magdalenie 
Łazarewicz otrzymania Medalu Komisji Edukacji Narodowej 

Prorektor prof. Andrzej Deptała otrzymuje z rąk Marka  
Tombarkiewicza Nagrodę Ministra Zdrowia  

Marek Tombarkiewicz wręcza Nagrodę Ministra Zdrowia  
prof. Wojciechowi Braksatorowi oraz prof. Arturowi Mamcarzowi
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Kolejną część uroczystości poświęcono immatrykulacji wy-
znaczonych studentów i doktorantów WUM. Poprowadziła ją 
prof. Barbara Górnicka – Prorektor ds. Studenckich i Kształ-
cenia. Po złożeniu ślubowania, 30 studentów, którzy osiągnęli 
najwyższą punktację podczas tegorocznej rekrutacji, zosta-
ło immatrykulowanych przez JM prof. Mirosława Wielgosia,  
a następnie otrzymało z rąk Rektora i Dziekana odpowiednie-
go Wydziału czapkę studencką Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego. I Wydział Lekarski reprezentowało 12 studentów: 
kierunek lekarski – Urszula Chrośniak, Karolina Garbas, Woj-
ciech Kopacz, Maciej Kubik, Natalia Kucy, Jakub Pytlos, Prze-
mysław Rusztyn, Monika Stradczuk, kierunek audiofonologia 
z protetyką słuchu – Maria Molga, kierunek elektroradiologia 
– Karolina Koczkodon, kierunek logopedia ogólna i kliniczna 
I stopnia – Ewa Margol, kierunek logopedia ogólna i klinicz-
na II stopnia – Karolina Urbańska. Wśród immatrykulowanych 
studentów II Wydziału Lekarskiego znalazły się 4 osoby: kie-
runek lekarski – Iwona Chaberska, Anna Galanty, Olushade 
Oyedemi, kierunek fizjoterapia – Aleksandra Wycisk. Immatry-
kulowanymi studentami Wydziału Lekarsko-Dentystycznego 
zostali: kierunek lekarsko-dentystyczny – Monika Grotowska, 
Barbara Golatowska, kierunek techniki dentystyczne – Sara 
Awad, kierunek zdrowie publiczne, specjalność higiena sto-
matologiczna – Agata Słoma. Wydział Farmaceutyczny był 
reprezentowany przez 5 studentów: kierunek farmacja – Julia  
Nowoszewska, Adrianna Pękacka, Daria Dąbrowska, Bartłomiej 
Cytlau, kierunek analityka medyczna – Marta Nowicka. Imma-
trykulowano również 5 studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu: 
kierunek pielęgniarstwo – Lidia Budzik, kierunek położnictwo 
– Paulina Matusik, kierunek dietetyka – Paulina Banaszek,  
kierunek zdrowie publiczne – Albert Pielak, kierunek ratownic-
two medyczne – Agnieszka Kulczycka.

Ślubowanie przyjęto także od doktorantów, którzy w tym roku 
akademickim rozpoczynają kształcenie na studiach III stopnia. 
Rektor immatrykulował 6 uczestników studiów doktoranckich, 
posiadaczy najwyższej punktacji podczas tegorocznej rekru-
tacji. Wśród nich znaleźli się: lek. Sonia Borodzicz i lek. Wiktor 
Paskal z I WL, lek. Katarzyna Samelska (II WL), lek. dent. Pau-
lina Tokarska (WLD), mgr inż. Dawid Kucharski (WF) oraz mgr 
Łukasz Milanowski (WNoZ).

Do nowych studentów i słuchaczy studiów doktoranckich 
WUM zwrócili się przedstawiciele samorządów: Roman Koński 
– Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów oraz Sandra 
Górska – Przewodnicząca Zarządu Samorządu Doktorantów.

Po wypowiedzeniu przez Jego Magnificencję słów Quod 
Felix, Faustum Fortunatumque sit! oraz trzykrotnym uderze-
niu berłem rektorskim o blat stołu, rok akademicki 2017/2018  
w naszej Uczelni został oficjalnie rozpoczęty.

Wykład inauguracyjny pt. „Uniwersytet medyczny – quo vadis?” 
przygotował i wygłosił prof. Leszek Pączek z Kliniki Immuno-
logii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Rektor naszej 
Uczelni w latach 2005-2008.

Tego samego dnia w godzinach wieczornych w kościele pw. 
Opatrzności Bożej odbyła się także msza święta w intencji roku 
akademickiego 2017/2018. W nabożeństwie, celebrowanym 
przez proboszcza parafii ks. dr. Pawła Gwiazdę, uczestniczyły 
władze Uczelni z Rektorem prof. Mirosławem Wielgosiem na 
czele, nauczyciele akademiccy, studenci i pracownicy admini-
stracyjni. Po nabożeństwie tradycyjnie Rektor w asyście pocztu 
sztandarowego i przedstawicieli władz Uczelni złożył wiązankę 
kwiatów pod tablicą świętych Kosmy i Damiana.

Cezary Ksel

Rektorzy stołecznych uczelni wyższych obecni na Inauguracji Roku 
Akademickiego WUM

W pierwszym rzędzie: Dziekani wszystkich wydziałów Warszawskiego  
Uniwersytetu Medycznego
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Członkowie Rad Wydziałów. Na pierwszym planie (od prawej): prof. Dorota 
Olczak-Kowalczyk, prof. Lidia Rudnicka, dr hab. Joanna Gotlib

Immatrykulacja studentki I roku I Wydziału Lekarskiego

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego zakłada stu-
dentce I roku WLD czapkę studencką

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu zakłada czapkę stu-
dencką nowemu studentowi WNoZ

Pasowanie studentki II Wydziału Lekarskiego

Rektor pasuje nową studentkę Wydziału Farmaceutycznego

Wręczanie indeksu nowemu doktorantowi – Wiktorowi 
Paskalowi

Studenci i doktoranci wytypowani do immatrykulacji podczas centralnej  
inauguracji roku akademickiego
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W imieniu studentów przemawia Roman Koński  
– Przewodniczący Samorządu Studentów

Rektor prof. Mirosław Wielgoś ogłasza rozpoczęcie  
nowego roku akademickiego

Przemawia Sandra Górska – Przewodnicząca Samorządu Doktorantów

Prof. Leszek Pączek wygłosił pierwszy wykład w nowym roku akademickim 

Rektor prof. Mirosław Wielgoś składa 
wiązankę kwiatów pod tablicą świętych 
Kosmy i Damiana po zakończeniu mszy 
św. w intencji roku akademickiego 
2017/2018, która odbyła się 3 października 
w godzinach wieczornych w kościele  
pw. Opatrzności Bożej w Warszawie
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Razem z całą społecznością akademicką naszej Uczelni w najważniejszej uroczystości roku akademic-
kiego wzięli udział m.in.: Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Tomasz 
Matynia – Szef Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Zdrowia, Łukasz Szumowski – Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sebastian Migdalski – Wiceprezes Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ds. Wyrobów Medycznych. 
Przybyli przedstawiciele duchowieństwa: ks. bp Piotr Jarecki – Biskup Pomocniczy Warszawski, przed-
stawiciele Cerkwi Prawosławnej św. Magdaleny: ks. dr Doroteusz Sawicki i ks. dr Andrzej Baczyński,  
a także Proboszcz Parafii pw. Opatrzności Bożej w Warszawie ks. dr Paweł Gwiazda. Odwiedzili nas: prof. 
Jerzy Woźnicki – Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezes Zarządu Fundacji 
Rektorów Polskich, a także rektorzy i prorektorzy stołecznych uczelni, w tym: prof. Marcin Pałys – Rektor 
UW oraz Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich, prof. Marek Rocki – Senator RP  
i Rektor SGH, prof. Wiesław Bielawski – Rektor SGGW i Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Aka-
demickich Szkół Polskich. Przybyli przedstawiciele miasta Warszawy i województwa mazowieckiego: Ka-
tarzyna Łęgiewicz – Burmistrz Dzielnicy Ochota, Paweł Chęciński – p.o. Dyrektor Biura Polityki Zdrowot-
nej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Jarosław Chmielewski – Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu 
Wojewódzkiego, Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. W inauguracji uczestni-
czyli również przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk i instytutów naukowych PAN, wśród których znaleźli 
się: prof. Witold Rużyłło – Dziekan Wydziału V Nauk Medycznych PAN i doktor honoris causa WUM, prof. 
Piotr Zielenkiewicz – Dyrektor Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, prof. Bożena Moskwa – Dyrektor Insty-
tutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN, prof. Adam Liebert – Dyrektor Instytutu Biocybernetyki 
i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN. Gościliśmy także grono reprezentantów środowisk 
naukowych, samorządów lekarskich, ośrodków badawczych oraz dyrektorów szpitali klinicznych.

Lista pracowników z przyznanym przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji  
Narodowej w uznaniu szczególnych zasług dla oświaty i wychowania (w kolejności alfabetycznej):  
dr Halszka Boguszewska-Gutenbaum, dr Jacek Borowicz, prof. Maria Borszewska-Kornacka, dr Ka-
tarzyna Brus-Sawczuk, mgr Marzena Czubak, dr Aneta Duda-Zalewska, prof. Jadwiga Dwilewicz-Tro-
jaczek, dr hab. Bartosz Foroncewicz, mgr Essien Hansen, dr hab. Jacek Imiela, dr Jadwiga Janicha,  
dr hab. Barbara Kozakiewicz, lek. dent. Renata Lenkiewicz, prof. Wojciech Lisik, dr Magdalena Łazare-
wicz, dr hab. Agnieszka Mielczarek, dr Magdalena Milewska, dr Beata Młynarczyk-Bonikowska, dr hab. 
Krzysztof Mucha, dr hab. Mariusz Niemczyk, prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, dr Dominik Olejniczak, 
prof. Tomasz Pasierski, dr Barbara Pietrzak-Bylińska, dr Wojciech Popowski, prof. Andrzej Radzikowski,  
dr Zofia Sienkiewicz, dr Beata Sińska, prof. Sylwia Słotwińska, prof. Robert Słotwiński, lek. Monika  
Tomaszewska-Kiecana, prof. Jadwiga Turło, dr hab. Marcin Ufnal, prof. Paweł Włodarski, dr Grażyna 
Wójcik, dr hab. Marta Wróblewska, dr hab. Małgorzata Zadurska.

Zdobywcy Nagród Ministra Zdrowia. Nagroda indywidualna naukowa I stopnia: dr hab. Ewa Olędzka 
(Zakład Chemii Biomateriałów) za osiągnięcia będące podstawą do nadania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego, za pracę „Synteza, badania strukturalne, fizykochemiczne i biologiczne oraz możliwości 
aplikacyjne liniowych i rozgałęzionych poliestrów zawierających substancje naturalne i syntetyczne analogi 
w makrocząsteczce”. Minister Zdrowia przyznał z własnej inicjatywy prof. Andrzejowi Deptale (Zakład 
Profilaktyki Onkologicznej) nagrodę dydaktyczną za współpracę i współautorstwo pracy „Onkologia  
w praktyce lekarza rodzinnego” jako materiału wspierającego jakość kształcenia specjalistycznego.  
Nagrodę dydaktyczną zespołową wręczono prof. Wojciechowi Braksatorowi (Zakład Kardiologii Sporto-
wej i Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej) oraz prof. Arturowi Mamcarzowi (III Klinika Chorób We-
wnętrznych i Kardiologii) za współredakcję i współautorstwo pracy monograficznej „Kardiologia sportowa  
w praktyce klinicznej” jako materiału wspierającego jakość kształcenia specjalistycznego.

W związku z Inauguracją Roku Akademickiego 2017/2018 listy gratulacyjne przesłali: Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzej Duda, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuchciński, Mar-
szałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, 
Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Służby Zdrowia bp dr Stefan Regmunt, 
Przewodnicząca Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych mgr Elżbieta 
Madajczyk, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała, Rektor Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego prof. Bogusław Machaliński, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach prof. Przemysław Jałowiecki, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu prof. Andrzej Tykarski, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we 
Wrocławiu prof. Marek Ziętek, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Andrzej Drop, Rektor 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Ryszard Górecki, Rektor Politechniki Często-
chowskiej prof. Norbert Sczygiol, Prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu prof. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Prorektor ds. Zadań Uczelni Medycznej Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Wojciech Maksymowicz.

Nowi studenci naszej Uczelni przyodziani 
w wydziałowe czapki

Uroczyste ślubowanie studentów I roku 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
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Magnificencje, Ekscelencje, Wysoki Senacie, Dostojni Goście, Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, 

to już druga Inauguracja Roku Akademickiego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, którą mam 
zaszczyt i przyjemność prowadzić. Oznacza to, że minął właśnie rok pracy władz Uczelni na nowych sta-
nowiskach. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że był to trudny rok – niezwykle pracowity, ale też chyba 
dosyć owocny, chociaż raczej nie mnie to oceniać. Niewątpliwie z tej rocznej perspektywy niezbędne 
są pewne podsumowania i refleksje, ale też konieczność wnikliwego spojrzenia w przyszłość. Wejście  
w nowe obowiązki oznacza zawsze konieczność zapoznania się z różnorodną problematyką, z jaką się 
one wiążą. Rzeczywistość zazwyczaj weryfikuje wyobrażenia i marzenia. Do tego, aby poznać mecha-
nizmy, szczegóły, a także ludzi wypełniających określone zadania, potrzebny jest czas, który – niestety 
– bardzo szybko mija. Dopiero po nim można podejmować świadome decyzje, wynikające z dokonanej 
samodzielnie analizy i oceny, a nie z emocji. I zapewniam, że takie decyzje będą – i to już wkrótce. 

Teraz jednak pragnę serdecznie powitać głównych bohaterów dzisiejszej uroczystości – naszych nowo 
przyjętych studentów. Gratuluję Wam sukcesu rekrutacyjnego, który sprawił, że staliście się pełnopraw-
nymi członkami społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozpoczynacie 
właśnie swoją przygodę z naszą Uczelnią – jedną z najlepszych na medycznym rynku edukacyjnym. 
Mamy Wam wiele do zaoferowania – nauczymy Was nie tylko zawodów medycznych, ale też zapewnimy 
wszechstronne wykształcenie na najwyższym poziomie. Obiecuję, że Uczelnia nie pozwoli Wam się nudzić. 
Korzystajcie zarówno z naszej oferty dydaktycznej, jak i z całej gamy zajęć dodatkowych – naukowych, 
sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i socjalnych. Przez najbliższych kilka lat WUM będzie Waszym 
drugim domem – to oczywiste. Ale mnie marzy się to, aby ten związek nigdy się już nie zakończył. Jeden 
z prezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki – a był nim J. F. Kennedy – zwykł mawiać: „Nie pytaj, 
co Ameryka zrobi dla Ciebie. Powiedz, co Ty możesz zrobić dla Ameryki”. Parafrazując te słowa, pra-
gnę zachęcić Was do tego, żebyście już dziś myśleli o tym, co Wy uczynicie w przyszłości dla Uczelni, 
która dzisiaj otwiera przed Wami swoje podwoje. Myślcie o tym już od pierwszych chwil, jakie spędzicie  
w naszych murach. Moi Drodzy, życzę Wam wszystkiego najlepszego!

Przemówienie Jego Magnificencji prof. dr. hab. n. med. Mirosława Wielgosia, 
Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 

na Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 
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Długo zastanawiałem się nad tym, co powinno stanowić 
trzon dzisiejszego wystąpienia. Bardzo kusząca była wizja 
odniesienia się do projektu ustawy „Prawo o szkolnictwie 
wyższym”. To niezwykle interesujący temat, w wielu miej-
scach kontrowersyjny i wymagający zastanowienia się nad 
konkretnymi rozwiązaniami i propozycjami. Uważam jednak, 
że uroczystość inauguracyjna nie jest chyba najlepszym fo-
rum do omawiania tego zagadnienia na etapie, na którym 
się obecnie znajdujemy, a gruntowną dyskusję na ten temat 
przeprowadzimy najpierw w gronie wewnętrznym.

Postanowiłem zatem skupić się na próbie odpowiedzi 
na pytanie, co się zmieniło przez ten rok w Warszawskim 
Uniwersytecie Medycznym? Na pewno zmienił się styl za-
rządzania – na bardziej kolegialny, uwzględniający potrzeby 
i rolę Wydziałów oraz ich Dziekanów. Zmianie uległa także 
struktura organizacyjna administracji Uczelni – wszędzie 
tam, gdzie to tylko możliwe, zostały zlikwidowane tzw. po-
dwójne zależności. Zostały utworzone specjalne piony, de-
dykowane do współpracy z poszczególnymi Prorektorami 
oraz Kanclerzem. Wzmocnieniu uległy te struktury, które są 
najbardziej obciążone i z którymi wiążemy nadzieję na dyna-
miczny rozwój Uniwersytetu. Udało się uregulować strukturę 
CePT-u, z rozdzieleniem na Biuro CePT, Centrum Transferu 
Technologii oraz Centrum Badań Przedklinicznych. Mam 
nadzieję, że ostatnie prace i uzgodnienia z tym związane 
szczęśliwie dobiegają już końca. 

Została opracowana Strategia Rozwoju Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego – bardzo obszerna, a w dodat-
ku oparta na nowoczesnych mechanizmach, uwzględniają-
cych analizę SWOT. 

Zakupiliśmy nowoczesny zintegrowany system zarządza-
nia Uczelnią, który przez ostatnie miesiące jest konsekwent-
nie instalowany i dostosowywany do naszych potrzeb, cze-
go jednym z efektów jest wprowadzenie upragnionego i od 
dawna obiecywanego indeksu elektronicznego. Co prawda 
na początek jedynie dla studentów pierwszego roku, ale 
od czegoś przecież trzeba zacząć. Już za rok będzie to po-
wszechne rozwiązanie w naszej Uczelni. Budujemy też plat-
formę edukacyjną, na której już od tego roku będą funkcjo-
nowały nowoczesne metody nauczania. 

Powołaliśmy Fundację Rozwoju Warszawskiego Uniwer-
sytetu Medycznego, która ze zgromadzonych przez siebie 
środków będzie między innymi finansowała wyjazdy i za-
graniczne staże naukowe dla wyróżniających się studen-
tów, doktorantów i młodych naukowców zatrudnionych na  
Uczelni. Na czele Zarządu Fundacji stanęła Pani Prezes 
Małgorzata Kozłowska, z którą bezpośrednio współpracuje 

Pani Profesor Małgorzata Olszewska i Pan Profesor Jacek 
Szaflik, a przewodniczącym Rady Fundacji został niezwykle 
zasłużony dla Uczelni jej były Prorektor Profesor Andrzej 
Członkowski. 

Kompletnej rewitalizacji poddaliśmy uczelnianą spółkę 
„Synergia”, której głównym zadaniem jest komercjaliza-
cja pośrednia badań naukowych – niestety, do niedawna 
wyłącznie iluzoryczna. Obecnie kierują nią dwaj wybitni 
profesorowie naszej Uczelni – Zbigniew Gaciong i Leszek 
Czupryniak oraz Pan Konrad Korbiński – niezwykle kompe-
tentny, sprawny i doświadczony menedżer, pełniący funkcję 
Prezesa Zarządu. 

Po prawie roku zmagań z niedoskonałym projektem Cen-
trum Stomatologicznego WUM wreszcie udało się urucho-
mić tę inwestycję, na którą tak bardzo czekają Pracownicy  
i Studenci Wydziału Lekarsko-Dentystycznego. Obiecuję, 
że w ciągu dwóch lat Centrum otworzy przed nami swoje 
podwoje. 

Podpisaliśmy list intencyjny z Fundacją Ronalda McDonal-
da, która w Kampusie Banacha wybuduje jeden ze swoich 
Domów – drugi w Polsce, a jeden z wielu na całym świecie. 
Za symboliczną opłatą w budynku o standardzie cztero-
gwiazdkowego hotelu znajdą miejsce rodziny dzieci hospitali-
zowanych w Szpitalu Pediatrycznym. To wspaniała inicjatywa, 
która cieszy nas tym bardziej, że wraz z Domem powstanie 
przedszkole dla dzieci Pracowników i Studentów WUM. 

Kolejny list intencyjny został podpisany z Centrum Me-
dycznym Kształcenia Podyplomowego, a jego przedmiotem 
jest utworzenie spółki pod nazwą Mazowieckie Centrum 
Edukacji Medycznej, która – jak mniemamy z Panem Profe-
sorem Ryszardem Gellertem – będzie dostawcą najlepszych 
i najnowocześniejszych kursów o tematyce medycznej nie 
tylko na Mazowszu, ale i w całej Polsce, czego gwarantem 
będzie szyld dwu prestiżowych uczelni zatrudniających naj-
wybitniejszych specjalistów. 

Budujemy silną markę – wiemy doskonale, że najpew-
niej możemy to osiągnąć przez integrację z innymi podmio-
tami, widząc wynikające z tego wspólne korzyści. Bardzo 
cieszę się z tego, że szereg instytucji, którym zapropono-
waliśmy daleko posuniętą współpracę, a docelowo także 
i wspomnianą przed chwilą integrację, pozytywnie odnio-
sło się do wspólnych planów. Afiliacja do Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego wcale nie musi oznaczać utraty 
tożsamości – jednostki, które się na taką współpracę zde-
cydują, jak najbardziej mogą utrzymać swoją autonomię, 
zyskując jednocześnie wsparcie silnego partnera i dostęp 
do jego bardzo szerokich zasobów – zarówno w sferze nauk  
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podstawowych, jak i bazy klinicznej. Niestety, są też i takie 
podmioty, którym różnego rodzaju obawy przesłaniają per-
spektywiczne widzenie potencjalnych korzyści, wobec cze-
go nie decydują się na odważny krok i wejście na ścieżkę 
integracyjną. Proszę pamiętać, że my wciąż jesteśmy otwar-
ci na prawdziwą współpracę – ale na pewno nie iluzoryczną, 
bo na to po prostu szkoda cennego czasu. 

W ubiegłym roku, wspólnie z Panem Profesorem Mar-
cinem Pałysem, Rektorem Uniwersytetu Warszawskiego, 
zapowiadaliśmy podjęcie działań zmierzających do federa-
lizacji naszych Uczelni. Dzisiaj z radością i dumą mogę za-
komunikować to, że nie były to czcze słowa. Przez cały czas 
pracujemy intensywnie nad identyfikacją obszarów, w ramach 
których moglibyśmy zacieśniać współpracę i uwspólniać na-
sze zasoby w celu wzmocnienia potencjału naukowo-ba-
dawczego. Powołaliśmy prężne zespoły robocze pracujące 
w grupach tematycznych. Z inicjatywy i pod patronatem 
rektorów, w roku akademickim 2017/2018, odbędą się cztery  
spotkania naukowców z obu uczelni, podczas których za-
prezentują oni swoje badania ze szczególnym uwzględ-
nieniem tych, które mogłyby być rozwijane we współpracy  
z drugą uczelnią. Zdecydowaliśmy także o podpisaniu poro-
zumienia, które będzie podstawą pogłębionej współpracy w 
obszarze dydaktyki. Na początek na jego mocy w semestrze 
letnim 2017/2018 zostanie stworzona możliwość udziału 
studentów obu uczelni w tzw. zajęciach ogólnouniwersy-
teckich. Warto podkreślić, że uzyskane przez studentów 
zaliczenia będą uznawane na zasadzie wzajemności przez 
obie uczelnie. Dodatkowo już w najbliższym semestrze stu-
denci WUM będą mogli skorzystać z możliwość, jakie po-
siada Uniwersytet Warszawski w zakresie rozwoju przedsię-
biorczości akademickiej, realizacji projektów praktycznych  
i współpracy z otoczeniem zewnętrznym. W tym celu Inkuba-
tor UW przygotuje ofertę dla studentów Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego i będzie organizatorem współpracy 
na tym obszarze. Jest to z całą pewnością dopiero początek 
naszej współpracy, a najbliższy czas pokaże, na jak odważne 
kroki zdecydujemy się, idąc tą drogą. Głęboko wierzę, że to 
właściwy kierunek i serdecznie dziękuję Panu Rektorowi Mar-
cinowi Pałysowi za te wspólne idee, które już zdecydowanie 
wyszły poza sferę planów. 

Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na fakt, że w zapro-
ponowanej przez Pana Premiera Jarosława Gowina refor-
mie nauki polskiej promowane są właśnie takie działania 
– współpraca, integracja, tworzenie silnych struktur, a nie 
trwanie w marazmie, wynikające z zaściankowych zamiło-
wań czy przyzwyczajeń. 

Tyle o sukcesach i osiągnięciach. Teraz próba odpowiedzi 
na pytanie, na jakie trudności i bariery napotykamy? Co wciąż 
jest nierozwiązanym problemem? Otóż – między innymi  
– przewleka nam się uruchomienie kolejnej inwestycji, jaką 
jest Centrum Symulacji Medycznych. Wiąże się to z tym, że 
musieliśmy kompletnie zmienić zastaną koncepcję tego pro-
jektu. Uznaliśmy, że musi to być nowoczesny obiekt, o odpo-
wiedniej kubaturze, który – oprócz swojego podstawowego 
celu, wynikającego chociażby z jego definicji – pozwoli nam 
na prowadzenie szeroko zakrojonej działalności komercyjnej. 
Uznaliśmy zgodnie, że musi to być przedsięwzięcie dochodowe,  
a nie kolejna skarbonka – piękna, ale niezwykle kosztowna, 
na którą Uczelni po prostu nie stać. W związku z tym wystąpi-
liśmy o finansowanie do Europejskiego Banku Inwestycyjne-
go, który po pierwsze umożliwi nam rozpoczęcie tej niezwykle 
ważnej inwestycji, a po wtóre pokrył koszty analizy możliwo-
ści komercyjnego wykorzystania części tego obiektu, zleconej 
jednej z wiodących międzynarodowych firm doradczych. 
Powołaliśmy też spółkę celową, WUM Investment, która  
– mam nadzieję – sprawnie poprowadzi tę inwestycję. Marzę  
już o tym, aby wreszcie została wbita przysłowiowa łopata, 
co będzie symbolizowało rozpoczęcie tej budowy. Nie zna-
czy to, że nie zrobiliśmy przez ten czas niczego w zakresie 
uruchomienia nauczania z zastosowaniem symulacji me-
dycznych. Otworzyliśmy tzw. Małe Centrum Symulacji, posa-
dowione w Centralnym Szpitalu Klinicznym, w którym tym-
czasowo będzie realizowany program dydaktyczny. Warto 
jeszcze wspomnieć, że jesteśmy też na finiszu negocjacji  
z Uniwersytetem McGilla w Montrealu, w efekcie których naj-
prawdopodobniej nasze szkolenia na symulatorach uzyskają 
certyfikację tej prestiżowej uczelni. Z pewnością łatwo sobie wy-
obrazić, jak bardzo podniesie to atrakcyjność naszych kursów.

Naszą prawdziwą bolączką są niewątpliwie szpitale klinicz-
ne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a w zasadzie 
ich zła kondycja finansowa, niezależnie od tego, jak wspania-
ła praca jest w nich wykonywana i jak wielką medycynę się 
tam uprawia. Zgodnie z obowiązującym prawem Uczelnia – 
jako organ założycielski – jest zobowiązana do pokrycia straty 
finansowej swoich szpitali. Rodzi to, niestety, kilkudziesięcio-
milionowe obciążenie dla Uniwersytetu, którego po prostu na 
to nie stać. Alternatywą jest likwidacja szpitala, do czego – ze 
zrozumiałych względów – nie chcielibyśmy dopuścić. Para-
doksalnie największym zagrożeniem jest Szpital Pediatryczny 
– piękny i niezwykle nowoczesny, pokazywany zagranicznym 
utytułowanym gościom, ale katastrofalnie zadłużony. Jego 
dyrekcja, w ścisłej współpracy z Uczelnią, opracowała plan 
naprawczy – to bardzo dobrze, ale tutaj nie chodzi o działania 
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doraźne, stanowiące jedynie kroplę w morzu potrzeb. Sądzę, 
że taka wspaniała wizytówka, jaką jest ten szpital nie tylko dla 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ale też dla miasta, 
regionu, a nawet kraju, wymaga niestandardowego wsparcia 
ze strony decydentów. Zabiegamy i będziemy zabiegać o taką 
pomoc, wydeptując wszystkie możliwe ścieżki, chcąc zapo-
biec prawdziwej tragedii. Znamienne jest też to, że właśnie  
w budynku tego szpitala protestują obecnie Rezydenci. Podjęli  
oni desperacką decyzję o rozpoczęciu strajku głodowego. 
To przykre, że musieli posuwać się aż do takich kroków. Ale 
może to dobrze, że zrobili to właśnie oni – najmłodsi, ale już 
bardzo zawiedzeni tym, co oferuje im system ochrony zdro-
wia. A przecież oni są jedynie wierzchołkiem góry lodowej, bo 
problem jest znacznie głębszy. Mam nadzieję, że ich głos roz-
paczy zostanie usłyszany i że wkrótce będą mogli zakończyć 
głodówkę. 

Nie zrezygnujemy z rozwiązywania palących problemów 
– na pewno im się nie poddamy. Ale jednak przede wszyst-
kim chcemy zapobiegać trudnym sytuacjom, patrząc daleko 
w przyszłość, a nie tylko o krok do przodu, ani tym bardziej 
do tyłu. Absolutnie nie oznacza to jednak, że nie doceniamy 
wspaniałych osiągnięć przeszłości i naszych poprzedników. 
Chcemy tylko, aby nasza Uczelnia nadal rozwijała się dyna-
micznie, ale też pewnie. Niech symbolem jej rozwoju, będą-
cym pomostem między dawnymi a nowymi laty, będą Dęby 
Rektorskie, zasadzone dzisiaj, przed południem, tuż przy Cen-
trum Dydaktycznym, w którym się obecnie znajdujemy. 

Pamiętajmy, że to od nas zależy, jak będzie wyglądał nowo-
czesny polski uniwersytet na miarę XXI wieku – czy będzie je-
dynie zawodową uczelnią, spełniającą wyłącznie aspiracje lo-
kalnych środowisk i włodarzy, czy też silną naukową instytucją, 
rozpoznawalną na świecie i widoczną w czołówkach najważ-
niejszych rankingów. O odpowiedź na te pytania poprosiłem 
wybitnego naukowca i znawcę tematu, byłego Rektora naszej 
Uczelni, a jednocześnie człowieka zaangażowanego od lat w 
działalność z zakresu akredytacji uczelni medycznych, Pana 
Profesora Leszka Pączka, który udzieli jej nam wszystkim już 
za chwilę, w czasie wykładu inauguracyjnego. Dowiemy się 
zapewne, jak ma wyglądać uniwersytet przyszłości. Ale od-
powiedzmy sobie też na pytanie, jaka jest rola uniwersytetu 
we współczesnym świecie? Przede wszystkim jest to chyba 
miejsce, w którym kształtują się umysły, charaktery i osobo-
wości młodych ludzi, którzy trafiają do niego pełni nadziei, 
przepojeni wspaniałymi ideałami. Jest to też kuźnia talentów i 
inkubator elit. Dlatego też nie chcemy stanowić taniego forum 
pseudopolitycznych czy światopoglądowych rozgrywek. Na-
szą rolą nie jest kształcenie ludzi, którzy nie potrafią oceniać 

właściwie otaczającej nas rzeczywistości, którzy dają sobą 
manipulować, którym można bez trudu wmówić, że czarne 
jest białe, a białe jest czarne. W minionym roku akademickim 
udało się nam kilka razy obronić przed wciągnięciem Uczel-
ni w takie gierki. Stanowczo apeluję do wszystkich, aby także  
i w przyszłości chronić przed tym naszą Alma Mater. Chcemy 
szkolić profesjonalistów w zawodach medycznych, ludzi, którzy 
w swoim działaniu posługują się evidence based medicine  
i którzy nie tylko nie będą głosić i czynić herezji, ale będą po-
trafili skutecznie się im przeciwstawić. Mieliśmy do czynienia 
z próbami kwestionowania uznanych terapii onkologicznych  
i zachęcania do leczenia ciężko chorych, umierających ludzi 
przysłowiowym sokiem z buraka; słyszeliśmy o bruzdach na 
czołach dzieci poczętych metodami wspomaganego rozrodu; 
słyszymy także, iż szczepienia są szkodliwe i zabijają. Szko-
dliwa jest niewątpliwie głupota i to jej właśnie musimy się na 
co dzień przeciwstawiać w naszym Uniwersytecie. I tak wła-
śnie będziemy robić, bo to jest między innymi naszą misją. 
Precz z zabobonem, gusłami i ciemnotą rodem ze średnio-
wiecza! Zbliżając się do końca mojego wystąpienia, chciał-
bym serdecznie podziękować wszystkim osobom, z którymi 
miałem przyjemność i zaszczyt współpracować bezpośrednio 
i pośrednio w ciągu minionego roku – Prorektorom, Dzieka-
nom wraz z Kolegiami Dziekańskimi wszystkich Wydziałów, 
Pani Kanclerz wraz z zastępcami, wszystkim nauczycie-
lom akademickim i pracownikom naukowym, administracji,  
w tym szczególnie pracownikom Biura Rektora i najbliższym 
współpracownikom, pracownikom obsługi, jak również dok-
torantom i studentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego. Dziękuję wszystkim za cierpliwość, wsparcie i pomoc, 
których od Państwa doświadczam; dziękuję za inspirację i za-
chętę do działania; dziękuję wreszcie za uśmiech i zwyczajne 
dobre słowo. U progu nowego roku akademickiego składam  
– w imieniu swoim i władz Uczelni – najlepsze życzenia wszyst-
kim naszym pracownikom, doktorantom i studentom. Podob-
ne życzenia pragnę też skierować do społeczności bratnich  
i siostrzanych uczelni, za pośrednictwem obecnych tutaj Ich 
Magnificencji. Oby był to pomyślny rok, obfitujący w liczne 
sukcesy i radosne wydarzenia, które pomogą rozwiązać na-
wet najtrudniejsze problemy. Życzę też, aby praca i studiowa-
nie sprawiały nam wszystkim przyjemność oraz abyśmy ni-
gdy nie tracili wiary w sens tego, co robimy. Trzeba cieszyć się  
z małych, pozornie nieistotnych spraw – to z nich składa się 
codzienne życie nas wszystkich. Jeżeli je docenimy, może się 
okazać, że niepostrzeżenie niektóre z nich kiedyś staną się  
wielkie.
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9 października w Auli wykładowej im. prof. 

Janusza Piekarczyka odbyła się immatry-

kulacja studentów i słuchaczy Studium 

Doktoranckiego I Wydziału Lekarskiego. 

Uroczystości przewodniczył Dziekan I WL  

prof. Paweł Włodarski. W spotkaniu wzięli 

udział: Prorektor ds. Studenckich i Kształce-

nia prof. Barbara Górnicka, prof. Agnieszka 

Cudnoch-Jędrzejewska – Prodziekan ds. 

Studenckich I, II, i III roku, prof. Krzysz-

tof Czajkowski – Prodziekan ds. Studiów 

Licencjackich i Magisterskich, dr hab. 

Przemysław Kunert – Prodziekan ds. Prze-

wodów Doktorskich, prof. Lidia Rudnicka 

– Prodziekan ds. Nauki oraz Kierownik Stu-

dium Doktoranckiego I WL dr hab. Bożena 

Kociszewska-Najman. Przybyli kierownicy 

i nauczyciele jednostek kształcących stu-

dentów I roku na I WL.

Tegoroczna immatrykulacja miała histo-

ryczne znaczenie. Po raz pierwszy studenci  

I roku nie otrzymywali z rąk Dziekana trady-

cyjnych, papierowych indeksów. To efekt 

wprowadzenia w tym roku akademickim 

indeksu elektronicznego dla nowo zrekru-

towanych studentów. W zamian wręczano 

studentom, przygotowane specjalnie na tę 

okazję, plakietki I Wydziału Lekarskiego.

Zwracając się do immatrykulowanych 

studentów, Dziekan prof. Paweł Włodarski 

pogratulował sukcesu podczas rekrutacji 

i zaapelował, aby czas spędzony na stu-

diach jak najlepiej wykorzystać. Zachęcał 

ich nie tylko do ciężkiej pracy związanej z 

nauką na Uniwersytecie, ale także do po-

szerzania horyzontów swojej wiedzy dzięki 

uczestnictwu w kołach naukowych. Słu-

chacze studiów doktoranckich otrzymali 

podziękowania za decyzję o rozpoczęciu 

pracy naukowej. Dziekan podkreślił też, że 

w nowym roku do grona doktorantów dołą-

czyło dwoje studentów – laureatów prestiżo-

wego konkursu „Diamentowy grant”. 

Najważniejszym punktem uroczystości 

było złożenie ślubowania, które od studentów  

kierunków lekarskiego, audiofonologii z prote-

tyką słuchu, elektroradiologii oraz logopedii 

ogólnej i klinicznej odebrała prof. Agnieszka  

Cudnoch-Jędrzejewska – Prodziekan ds. Stu-

denckich I, II, i III roku. Specjalnym listem 

gratulacyjnym uhonorowano osoby, które 

ukończyły ostatnią rekrutację z najlepszymi 

wynikami. Ponadto wręczono studentom  

I roku akty powołania w skład pocztu sztan-

darowego. Z ramienia Samorządu Studen-

tów I WL słowa powitania i gratulacji skiero-

wał do młodszych kolegów Michał Cięciel. 

Ślubowanie na ręce dr hab. Bożeny Koci-

szewskiej-Najman złożyli także uczestnicy 

studiów doktoranckich. Najlepsi spośród 

przyjętych odebrali pisemne gratulacje.  

W imieniu Samorządu Doktorantów WUM 

do immatrykulowanych doktorantów zwró-

cił się Karol Taradaj.

Podczas uroczystości Dziekan prof. 

Paweł Włodarski symbolicznym kluczem 

dokonał otwarcia nowego roku akademic-

kiego na I WL. Następnie wykład inaugura-

cyjny na temat rzemiosła i sztuki medycznej 

wygłosił prof. Bogdan Ciszek – Kierownik 

Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej. 

W roku akademickim 2017/2018 na I Wy-

dział Lekarski przyjęto następującą liczbę  

studentów: studia stacjonarne – I rok, kie-

runek lekarski: 358, audiofonologia I st.: 81, 

elektroradiologia I st.: 93, elektroradiologia 

II st.: 58, logopedia I st.: 87, logopedia II st.: 

58; studia niestacjonarne – I rok, kierunek 

lekarski: 165, audiofonologia: 3, elektro-

radiologia: 45, logopedia: 6. Słuchaczami 

Studium Doktoranckiego zostało 36 osób.

Immatrykulacja studentów i doktorantów
I Wydziału Lekarskiego  9.10.
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10 października w Centrum Dydaktycznym odbyła się ceremonia przyjęcia 

studentów na I rok studiów na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym oraz wrę-

czenia indeksów słuchaczom Studium Doktoranckiego WLD. Uroczystości 

poprowadziła Dziekan WLD prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska.

W Auli wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka zasiedli: reprezentujący 

JM Rektora prof. Krzysztof J. Filipiak – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, 

Promocji i Rozwoju, Prodziekani WLD – prof. Dorota Olczak-Kowalczyk  

– Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych, prof. Michał Ciurzyński  

– Prodziekan ds. Nauki, prof. Kazimierz Szopiński – Prodziekan ds. Naucza-

nia w Języku Angielskim i Współpracy z Zagranicą, a także prof. Sylwia Sło-

twińska – Kierownik Studium Doktoranckiego WLD; przewodniczący Rad 

Pedagogicznych poszczególnych kierunków oraz reprezentanci jednostek 

prowadzących kształcenie studentów I roku na WLD.

Dziekan prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska pogratulowała studentom  

I roku sukcesu podczas rekrutacji, co wyda się tym bardziej znaczące, gdy 

weźmie się pod uwagę wysoką rangę zarówno Warszawskiego Uniwer-

sytetu Medycznego, jak i Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, który po-

mimo swojej krótkiej historii może poszczycić się wyrobioną marką i silną 

pozycją naukową. Pani Dziekan podkreśliła, że o renomie WLD świadczą 

czołowe miejsca w prestiżowych rankingach i sukcesy absolwentów zda-

jących Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy. Prof. Elżbieta Mierzwiń-

ska-Nastalska wspomniała także o ważnej z punktu widzenia rozwoju 

dydaktyki i nauki na Wydziale inwestycji, jaką jest budowane obecnie Uni-

wersyteckie Centrum Stomatologii. Słowa gratulacji skierował do immatry-

kulowanych Prorektor prof. Krzysztof J. Filipiak. Zauważył, że naukowcy  

i dydaktycy tworzący Wydział Lekarsko-Dentystyczny to grono ambitnych, 

pełnych pasji specjalistów, otwartych, chętnie dzielących się wiedzą i doświad-

czeniem ze studentami. 

Podczas uroczystości wyróżniono studentów reprezentujących Wydział 

podczas centralnej Inauguracji Roku Akademickiego, którzy osiągnęli najlep-

sze wyniki na etapie rekrutacji. Wręczono także sześciorgu studentom akty 

powołania do pocztu sztandarowego. Ślubowanie od studentów odebrała 

prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, od doktorantów – prof. Sylwia Słotwińska, 

zaś od studentów English Dentistry Division – prof. Kazimierz Szopiński. Do no-

wych studentów z wyrazami gratulacji zwrócił się Przewodniczący Zarządu Sa-

morządu Studentów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Seweryn Bocheński.  

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Stomatologia integralną częścią medycy 

Zatorowej.

W roku akademickim 2017/2018 na I roku kierunku lekarsko-dentystycz-

nego WLD rozpoczęło studia 105 osób (76 na studiach stacjonarnych, 29 na 

niestacjonarnych), na kierunku techniki dentystyczne 32 osoby (30 – studia 

stacjonarne, 2 – niestacjonarne), a na specjalności higiena stomatologiczna 

– 30 osób. 12 osób rozpoczęło studia w języku angielskim (English Dentistry 

Division), a 8 osób zostało słuchaczami Studium Doktoranckiego WLD.

Immatrykulacja studentów i doktorantów
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego 10.10.

Prorektor, władze dziekańskie WLD oraz autor wykładu inaugura-
cyjnego (pierwszy z prawej)

Składanie gratulacji studentowi I roku

Wręczanie indeksu doktoranta

Dziekan wręcza akt powołania do pocztu sztandarowego
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11 października odbyła się uroczystość zaliczenia w poczet studentów II WL 
ponad 600 osób rozpoczynających kształcenie na naszej Uczelni. Immatry-
kulacji przewodniczył Dziekan II WL prof. Marek Kuch, a uczestniczyli w niej:  
reprezentujący JM Rektora Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji prof. Woj-
ciech Braksator, władze dziekańskie II WL – Prodziekan (I-III roku) dr hab. 
Magdalena Malejczyk, Prodziekan (IV-VI roku) prof. Artur Mamcarz, Pro-
dziekan ds. Oddziału Nauczania w Języku Angielskim prof. Bożena Werner,  
Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii dr hab. Dariusz Białoszewski. I Wydział 
Lekarski reprezentowała prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska – Prodzie-
kan ds. Studenckich I, II, III roku. Przybyli także kierownicy jednostek i nauczy-
ciele akademiccy prowadzący kształcenie na II WL. Zaproszenie gospodarzy 
przyjęli: Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr Zbigniew Wroński, 
Mazowiecki Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Fizjoterapii dr Grażyna 
Brzuszkiewicz-Kuźmicka oraz Dyrektor Międzyleskiego Szpitala Specjali-
stycznego dr Jarosław Rosłon.

Dziekan prof. Marek Kuch pogratulował studentom sukcesu podczas re-
krutacji oraz przywitał ich w rodzinie Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego, jednej z najlepszych uczelni w kraju. Poprosił młodzież akademicką  
o godne traktowanie pacjentów, zwłaszcza zaś przestrzeganie tajemnicy le-
karskiej. Dziekan przywitał także młodzież rozpoczynającą studia w Oddziale 
Nauczania w Języku Angielskim. Prorektor prof. Wojciech Braksator pod-
kreślił, że Warszawski Uniwersytet Medyczny pomaga urzeczywistniać ma-
rzenia i realizować plany każdego studenta. Będzie to możliwe dzięki zespo-
łowi wspaniałych specjalistów i nauczycieli otwartych na każdego studenta, 
jak również wprowadzających młodzież w tajniki wykonywanych przez siebie 
zawodów. Profesor zaapelował o konieczność pielęgnowania w swoim postę-
powaniu podstawowych humanistycznych wartości. Witając w społeczności 
akademickiej studentów English Division, wyraził nadzieję, że sprostają wy-
zwaniom, zaś studia stworzą liczne okazje pozwalające zaspokoić ich inte-
lektualną ciekawość. Do zgromadzonych, w imieniu Prezesa Krajowej Rady 
Fizjoterapeutów, zwrócił się także dr Zbigniew Wroński. 

Najważniejszym punktem uroczystości było odebranie przez Dziekana prof. 
Marka Kucha ślubowania studenckiego. Osobom, które uzyskały najlepsze 
wyniki podczas rekrutacji, złożono specjalne gratulacje. Natomiast wszyscy 
nowo przyjęci otrzymali okolicznościowe emblematy II WL.

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Dokąd idziesz medyku młody? Quo  
vadis medicus juvenis? Where do you go young medic?” wygłosił prof. Bogdan 
Ciszek – Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej. Nowych człon-
ków społeczności akademickiej przywitał także Carlo Bieńkowski – Przewod-
niczący Zarządu Samorządu Studentów II WL oraz Justyna Pordzik – przed-
stawicielka Samorządu Studentów Oddziału Nauczania w Języku Angielskim. 
Na zakończenie chór akademicki wykonał kilka standardów muzyki rozryw-
kowej.

Wśród nowo przyjętych studentów II Wydziału Lekarskiego znalazło się: 
186 osób na kierunku lekarskim prowadzonym w języku polskim, 150 stu-
dentów English Medical Division, 129 osób na kierunku fizjoterapia (studia 
jednolite magisterskie) oraz 150 studentów II stopnia na kierunku fizjoterapia 
(w tym 42 na studiach zaocznych).

Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii 11.10.

Immatrykulacja studentów kierunku lekarskiego

Składanie gratulacji studentom fizjoterapii

Pasowanie na studenta English Medical Division

Prof. Bogdan Ciszek – autor wykładu inauguracyjnego
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4 października Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddzia-

łem Medycyny Laboratoryjnej prof. Piotr Wroczyński odebrał 

ślubowanie od nowych studentów studiów doktoranckich Wy-

działu Farmaceutycznego. W uroczystej immatrykulacji, która 

odbyła się w Sali Rady Wydziału, uczestniczyli także: Prodziekan 

ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej prof. Grażyna Nowicka, 

Prodziekan ds. Nauki dr hab. Marcin Sobczak, Prodziekan ds. 

Dydaktyczno-Wychowawczych dr hab. Joanna Kolmas oraz 

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutyczne-

go prof. Dorota Maciejewska. Po złożeniu ślubowania studenci  

studiów III stopnia otrzymali z rąk Dziekana indeks doktoranta. 

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła prof. Dorota Macie-

jewska. W roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Farmaceu-

tycznym studia doktoranckie rozpoczęło 18 osób. 

16 października w Sali im. prof. Antoniego Dobrzańskiego w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym odbyło się wręczenie indeksów słucha-

czom Studium Doktoranckiego II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Oddziałem Fizjoterapii. Gospodarzem 

uroczystości był Dziekan II WL prof. Marek Kuch. Władze rektorskie reprezentował prof. Wojciech Braksator – Prorektor ds. Klinicznych  

i Inwestycji. Przybyli również Prodziekani II WL prof. Artur Mamcarz i dr hab. Magdalena Malejczyk, prof. Magdalena Marczyńska – Kierownik 

Studium Doktoranckiego I WL oraz opiekunowie naukowi doktorantów. Witając bohaterów spotkania, Dziekan wyraził radość z faktu popu-

larności studiów III stopnia w naszej Uczelni. Zauważył, 

że zdobycie indeksu słuchacza Studium otwiera furtkę do 

wyjątkowych dokonań w przyszłości. Prorektor prof. Woj-

ciech Braksator zwrócił uwagę, że prawdziwa aktywność 

naukowa może przynieść ogromną satysfakcję. Wyraził 

przekonanie, że dla doktorantów kroczących ścieżką 

nauki zawsze pomocni będą ich opiekunowie. Okoliczno-

ściowe przemówienie wygłosiła również prof. Magdalena 

Marczyńska. Po złożeniu ślubowania doktoranci odebrali 

indeksy z rąk Prorektora prof. Wojciecha Braksatora, nato-

miast Dziekan prof. Marek Kuch wręczył metalowe znaczki,  

stanowiące emblemat II WL. W imieniu Samorządu Dokto-

rantów głos zabrał jego wiceprzewodniczący mgr Łukasz 

Samoliński. W tym roku akademickim słuchaczami Stu-

dium Doktoranckiego II WL zostało 20 osób.

Cezary Ksel

Władze dziekańskie WF podczas immatrykulacji doktorantów

Władze rektorskie, dziekańskie, nowi doktoranci II WL oraz ich opiekunowie naukowi

Indeksy dla doktorantów Wydziału Farmaceutycznego

Indeksy dla doktorantów II Wydziału Lekarskiego
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19 października w Centrum Dydaktycznym odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktorom habilitowanym, doktorom nauk  

o zdrowiu, doktorom nauk medycznych oraz dyplomów ukończenia kierunku ratownictwo medyczne I st. uzyskanych na Wydziale Nauki 

o Zdrowiu. Spotkanie poprowadził Dziekan WNoZ prof. Piotr Małkowski. Władze rektorskie reprezentował prof. Andrzej Deptała – Pro-

rektor ds. Personalnych i Organizacyjnych. Obecni byli Prodziekani WNoZ: dr hab. Joanna Gotlib, dr hab. Katarzyna Koziak, prof. Piotr 

Węgrzyn, dr hab. Jacek Sobocki oraz przedstawiciele bratnich Wydziałów: prof. Rafał Krenke – Prodziekan I WL, dr hab. Magdalena Ma-

lejczyk – Prodziekan II WL, prof. Sylwia Słotwińska – Kierownik Studium Doktoranckiego WLD, dr hab. Joanna Kolmas – Prodziekan WF. 

Dziekan pogratulował wszystkim dyplomowanym i ich promotorom osiągniętego sukcesu. Zwracając się do doktorów oraz doktorów 

habilitowanych, wyraził nadzieję, że podjęta przez nich działalność naukowo-badawcza będzie rozwijana. Absolwentów ratownictwa 

medycznego zachęcał do kontynuowania nauki na naszej Uczelni na studiach II stopnia. Dziekan poinformował, że w tym roku 3 osoby 

uzyskały na Wydziale stopień doktora habilitowanego, ponadto zakończono 11 przewodów doktorskich (2 osoby uzyskały doktorat  

w dziedzinie nauk medycznych, 9 – w dziedzinie nauk o zdrowiu). Przypomniał także, że podczas trwającej 17 lat historii Wydziału Nauki 

o Zdrowiu przeprowadzono 122 przewody doktorskie i 26 habilitacji. 

Prorektor prof. Andrzej Deptała, zwracając się do 73 absolwentów studiów licencjackich ratownictwa medycznego, powiedział: „Pod-

czas studiów nauczyciele akademiccy starali się jak najlepiej przekazać Wam wiedzę i doświadczenie, ale także – co nie mniej ważne 

– ukształtować w sposób właściwy Wasze postawy, wychować na profesjonalistów, oddanych chorym i cierpiącym. Wierzę, że po latach 

nauki utwierdziliście się w przekonaniu o trafności podjętej decyzji przy wyborze kierunku studiów i że Wasza praca stanie się nie ko-

niecznością, ale powołaniem i życiową pasją”. Zaapelował ponadto do nowych doktorów i doktorów habilitowanych o prowadzenie dal-

szych badań i publikowanie prac w wiodących czasopismach. Życzył im, aby „nigdy nie stracili ciekawości i zapału, które są podstawą 

wszelkich dociekań naukowych”. Ślubowanie doktorów i absolwentów ratownictwa medycznego odbierał Dziekan prof. Piotr Małkowski. 

Podczas uroczystości Janusz Szulik – Prezes Zarządu Inter Polska – wręczył nagrodę dla najlepszego absolwenta WNoZ. Została 

nim Paula Drężek, która skończyła studia II st. kierunku pielęgniarstwo. Absolwenci ratownictwa medycznego wystosowali specjalne 

podziękowania dla Starosty Roku Bartosza Komsty i jego zastępczyń. Po złożeniu ślubowania i wręczeniu dyplomów głos zabrali 

przedstawiciele dyplomowanych. W imieniu doktorów habilitowanych przemawiała dr hab. n. o zdr. Agnieszka Saracen, w imieniu 

doktorów – dr n. o zdr. Beata Dziedzic, a w imieniu ratowników – Bartosz Komsta. Część artystyczną stanowił recital Bartosza Zwolana 

– studenta naszej Uczelni oraz Prezesa Orkiestry WUM.
Cezary Ksel

Absolwenci ratownictwa medycznego

Władze rektorskie i dziekańskie oraz przemawiająca dr hab. 
Agnieszka Saracen

Bartosz Komsta 

Wręczanie dyplomu doktora

Dyplomatorium Wydziału Nauki o Zdrowiu
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Awanse i nagrody

•  1 września prof. Rafał Krenke – Prodziekan I Wydziału Lekarskiego – został wybrany na przewodniczącego Rady Naukowej 
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

•  Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju WUM prof. Krzysztof J. Filipiak został wybrany na stanowisko wice-
przewodniczącego Rady Naukowej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

•  14 września dr hab. Grzegorz Basak, związany z Katedrą i Kliniką Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, został 
powołany do VIII kadencji Rady Naukowej Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie.

•  25 września w trakcie trwania 18th Congress of the European Society for Organ Transplantation w Barcelonie prof. Artur Kwiat-
kowski – Dyrektor Instytutu Transplantologii im. T. Orłowskiego oraz Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplan-
tacyjnej – został mianowany członkiem Zarządu Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Trzustki i Wysp Trzustkowych  
(European Pancreas and Islet Transplant Association).

•  26 września prof. Wojciech Braksator – Kierownik Zakładu Kardiologii Sportowej i Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej, 
jednocześnie Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji oraz prof. Artur Mamcarz – Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych  
i Kardiologii, a zarazem Prodziekan II Wydziału Lekarskiego, zostali powołani w skład Komisji Medycznej Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego w kadencji 2017-2021.

•  27 września dr Grzegorz Juszczyk, związany z Zakładem Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu, został powołany 
na stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

•  29 września prof. Iwona Wawer, związana z Zakładem Chemii Fizycznej, dr hab. Tomasz Pawiński – Kierownik Zakładu Chemii 
Leków i dr hab. Maciej Dawidowski, związany z Katedrą i Zakładem Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej, 
zostali powołani w skład Rady Naukowej Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie.

•  Od 1 października 2017 roku dr hab. Jarosław Czerwiński pełni obowiązki Kierownika Zakładu Medycyny Ratunkowej I Wy-
działu Lekarskiego.

•  Podczas spotkania Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które odbyło się w dniach 12-13 października w Toruniu, 
dr hab. Joanna Gotlib – Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu została wybrana członkiem 
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2018-2021.

•  13 października, podczas uroczystej gali wieńczącej VII edycję rankingu najbardziej innowacyjnych polskich przedsiębiorstw 
Innowatory WPROST 2017, prof. Wiesław W. Jędrzejczak – Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób We-
wnętrznych – odebrał nagrodę w kategorii „Osobowość Innowacji”.

•  W dniach 15-18 października odbyła się w Yokohamie (Japonia) The IASLC 18th World Conference on Lung Cancer – jedna  
z największych na świecie konferencji poświęconych tematyce raka płuca. W jej trakcie grupa pięciu polskich lekarzy, w skład 
której wszedł prof. Rafał Krenke – Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, otrzymała 
Nagrodę The IASLC Foundation Cancer Care Team Award, która jest uhonorowaniem 15-letniej działalności Polskiej Grupy 
Raka Płuca. Oprócz prof. Rafała Krenke w skład polskiej grupy wchodzą: prof. Tadeusz Orłowski (Instytut Gruźlicy i Chorób 
Płuc), prof. Maciej Krzakowski (Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie), prof. nadzw. dr hab Dariusz 
Kowalski (Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie) oraz prof. nadzw. Renata Langfort (Instytut Gruźlicy  
i Chorób Płuc w Warszawie). (źródło: Medexpress)

•  17 października podczas Rady WNoZ wręczono nagrody w konkursie organizowanym przez Uniwersytecką Pracownię Badań 
nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją (kierowaną przez dr Aleksandrę Wesołowską), w ramach Programu „Santander Universida-
des” prowadzonego przez Bank Zachodni WBK. Decyzją Komitetu Organizacyjnego konkursu, na czele którego stała prof. 
Maria Borszewska-Kornacka (Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka), pierwszą nagrodę przyznano 
Benicie Jędral za pracę „Wykorzystanie mleka kobiecego w pielęgnacji kikuta pępowinowego”. Jej temat był przedmiotem 
pracy magisterskiej autorki wykonanej pod opieką dr hab. Małgorzaty Witkowskiej-Zimny. Drugą nagrodę otrzymała Olga 
Barbarska za pracę „Characteristics of Regional Human Milk Bank”. Trzecia nagroda przypadła Monice Szyszko za pracę pt. 
„Wiedza i opinia kobiet o banku mleka kobiecego”. Współautorką tej pracy była Sylwia Dębska. 

•  Urząd Patentowy RP poinformował o udzieleniu Patentu nr 226742 na wynalazek pt. „Wielkocząsteczkowe proleki 5-fluoro-
uracylu oraz sposób otrzymywania wielkocząsteczkowych proleków 5-fluorouracylu”, którego twórcami są: Marcin Sobczak, 
Wacław L. Kołodziejski, Piotr Goś, Magdalena Hajdaniak z Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału 
Farmaceutycznego. Uprawniony z patentu: Warszawski Uniwersytet Medyczny. Data udzielenia patentu: 29-09-2017, data 
zgłoszenia patentowego: 28.02.2011.
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Odnowienie dyplomów po 50 latach
16 września w Auli Centrum Dydaktycznego odbyła się uroczystość odnowienia dyplomów lekarskich w 50. rocznicę ich uzyska-
nia. Władze rektorskie reprezentowali Prorektorzy prof. Barbara Górnicka i prof. Krzysztof J. Filipiak. Przybyli również: Dziekan  
I WL prof. Paweł Włodarski, Dziekan II WL prof. Marek Kuch, Dziekan WLD prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Prodziekan I WL 
prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, Prodziekan WF prof. Grażyna Nowicka, Prodziekan WNoZ dr hab. Bożena Czarkowska-
-Pączek. W imieniu władz rektorskich i całej społeczności akademickiej głos zabrał prof. Krzysztof J. Filipiak, który powiedział 
m.in.: „Za chwilę, zgodnie z tradycją naszej Uczelni, otrzymają Państwo okolicznościowe dyplomy podpisane przez Rektora 

,prof. Mirosława Wielgosia i Dziekana prof. Pawła Włodarskiego. 
Potwierdzają one, że przez wszystkie te lata, jakie upłynęły od 
ukończenia studiów w Akademii Medycznej w Warszawie, prze-
strzegali Państwo wiernie Przysięgi Hipokratesa, byli ofiarnymi 
pracownikami ochrony zdrowia, stali się wzorem do naśladowa-
nia dla kolejnych pokoleń lekarzy”. Profesor przypomniał także 
nazwiska wybitnych osobowości rocznika 1967: prof. Waldemara 
Karnafla, prof. Stanisława Radowickiego oraz prof. Jacka Szmidta,  
którzy swoje życie zawodowe związali z naszą Uczelnią. 

Dziekan prof. Paweł Włodarski wręcza prof. Jackowi 
Szmidtowi okolicznościowy dyplom. Od lewej: prof. 
Barbara Górnicka, prof. Paweł Włodarski, prof. Elż-
bieta Mierzwińska-Nastalska, prof. Jacek Szmidt

Pierwsze z cyklu szkoleń Annual Training School '2017
W dniach 18-22 września w Turku (Finlandia) odbyło się pierwsze z serii szko-
leń ANNUAL TRAINING SCHOOL – 2017, organizowane w ramach projektu 
badawczego „RANCARE Rationing – Missed Nursing Care: An International 
and Multidimensional Problem”, współfinansowanego przez UE i realizowa-
nego w ramach Europejskiego Programu Współpracy w dziedzinie badań na-
ukowo-technicznych – Akcja COST CA15208 – Cooperation in Science and 
Technology w Programie Ramowym Horyzont 2020. W pilotażowym szkole-
niu w Turku brały udział doktorantki mgr Jarosława Belowska i mgr Lucyna 
Iwanow, reprezentantki Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ WUM 
oraz dr Beata Jankowska-Polańska, dr Anna Chudiak, dr Anna Rozensztrauch, 
mgr Katarzyna Lomper, mgr Magdalena Lisiak oraz mgr Marta Wleklik z Uni-
wersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Doktorantki WUM na szkoleniu w Turku

Uroczystość 60-lecia otrzymania dyplomów lekarskich
21 września w sali Muzeum Historii Medycyny WUM w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym odbyło się wyjątkowe spotkanie ab-
solwentów naszej Uczelni rocznika 1957, związane z jubileuszem 60-lecia otrzymania dyplomu ukończenia studiów medycznych. 

Wśród zaproszonych gości honorowych znaleźli się: Rektor WUM prof. Mirosław Wiel-
goś oraz Rektorzy poprzednich kadencji prof. Tadeusz Tołłoczko i prof. Marek Krawczyk. 
Spotkanie, w zastępstwie prof. Krystyny Roweckiej-Trzebickiej, prowadziła prof. Zofia 
Rajtar-Leontiew. Mieliśmy zaszczyt gościć panią Irmę Pruszyńską – wdowę po zmarłym 
w zeszłym roku prof. Bogdanie Pruszyńskim, byłym Rektorze naszej Uczelni oraz absol-
wencie rocznika 1957. Oprawę muzyczną jubileuszu stanowiły kompozycje obecnego 
na spotkaniu prof. Jerzego Woy-Wojciechowskiego – Prezesa Honorowego Polskiego 
Towarzystwa Lekarskiego i również absolwenta tego niezwykłego rocznika. Po przywita-
niu gości wszyscy obecni uczcili pamięć 41 wychowanków naszej Uczelni kończących 
studia przed 60 laty, którzy odeszli w okresie ostatnich 10 lat. Podczas części oficjal-
nej głos zabrał m.in. Rektor prof. Mirosław Wielgoś, który podziękował za zaproszenie  
i wyraził wielkie uznanie dla dokonań zawodowych absolwentów obecnych na spotkaniu.

 

Prof. Maria Wróblewska-Kałużewska  
– jedna z absolwentek rocznika 1957
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Przypomniał, że w 1957 roku ok. 500 osób ukończyło studia medyczne w trzech oddziałach: Ogólnolekarskim, Pediatrycznym 
i Sanitarno-Epidemiologicznym. Wśród tej grupy były osoby, które w latach późniejszych edukowały i kształtowały postawy 
przyszłych lekarzy, a także stanowiły wzorzec etyczny i moralny dla następnych pokoleń medyków. Rektor przypomniał nazwi-
ska kilku osób, które w przeszłości wywarły wpływ na jego dalsze życie zawodowe. W tym gronie znaleźli się m.in. prof. Maria 
Wróblewska-Kałużewska, prof. Bibiana Mossakowska, prof. Stefan Zgliczyński, prof. Janusz Kretowicz, prof. Michał Powolny. 
Na zakończenie Rektor podziękował przybyłym absolwentom za wszystko, co uczynili w czasie 60 lat swojej pracy zawodowej, 
oraz życzył, aby nadchodzące dni i lata wypełniły im zdrowie i radość. Okolicznościowe przemówienia wygłosili także m.in. prof. 
Tadeusz Tołłoczko, prof. Marek Krawczyk, dr Marek Hamankiewicz, dr Andrzej Sawoni, dr Włodzimierz Cerański. 

XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów
W dniach 21-23 września odbył się w Warszawie (pod honorowym protektoratem Rektora WUM prof. Mirosława Wielgosia) 
XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów zorganizowany przez Katedrę Hematologii, Onkologii  
i Chorób Wewnętrznych WUM. Zjazd zgromadził rekordową liczbę blisko 1100 uczestników, w tym 30 gości zagranicznych z 14 
krajów. Zgłoszono ponad 300 doniesień. Wykłady inauguracyjne wygłosili prof. Michael Hallek z Kolonii (na temat przewlekłej 
białaczki limfocytowej) i prof. Robert Peter Gale z Los Angeles (na temat ostrej białaczki szpikowej). W imieniu Rektora słowa 

powitania do uczestników zjazdu wygłosił prof. Andrzej Deptała – Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych. Tematyka 
zjazdu obejmowała m.in. prezentację najnowszych osiągnięć dotyczących nowotworowych i nienowotworowych cho-

rób krwi, w tym wrodzonych skaz krwotocznych, problematykę leczenia składnikami krwi oraz warsztaty z koagulo-
logii, badań mikroskopowych krwi i komunikacji z pacjentem. Odbyła się też prezentacja i promocja najnowszego 

podręcznika-kompendium transplantologii komórek krwiotwórczych „Hemograft” autorstwa prof. Wiesława W. 
Jędrzejczaka, który był Przewodniczącym Komitetów Naukowego i Organizacyjnego zjazdu.

Inauguracja roku akademickiego w Studium  
Medycyny Molekularnej
27 września odbyła się inauguracja roku akademickiego w Studium Medycyny Molekularnej. Uroczystość 

miała charakter jubileuszowy – 30 października minęło 20 lat od utworzenia tej instytucji. Spotkanie otwo-
rzyła i poprowadziła prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek – Dyrektor Studium. Zaproszenie przyjęli przedsta-

wiciele władz Uczelni na czele z Prorektor prof. Barbarą Górnicką i Dziekanem I WL prof. Pawłem Włodarskim. 
Obecni byli także reprezentanci Rady Naukowo-Programowej SMM, naukowcy związani ze Studium, doktoranci 

oraz absolwenci. W imieniu władz Uczelni głos zabrała prof. Barbara Górnicka. Przypomniała, że nasza Uczelnia, 
Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej PAN oraz Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej stanowiły grupę 

pierwszych sygnatariuszy Studium. Nawiązując do historii jednostki, podkreśliła jej wyjątkowość nie tylko na tle Uczelni, ale 
i całego kraju. Zaznaczyła, że Studium gwarantuje młodym badaczom optymalne warunki rozwoju naukowego. Głos zabrali tak-
że założyciele SMM – profesorowie różnych uczelni medycznych i instytutów naukowych, wybitni specjaliści w zakresie biologii 
molekularnej, genetyki molekularnej i klinicznej oraz medycyny molekularnej. Swoimi wspomnieniami dotyczącymi powstania 
Studium podzielili się: dr Barbara Lisowska-Grospierre, prof. Leszek Kaczmarek, prof. Cezary Szczylik oraz Salem Chouaib. 
Podczas spotkania wręczono dyplomy ukończenia 
Studium 7 absolwentom oraz certyfikaty przyjęcia 28 
doktorantom. Przyznano także nagrody za najlepsze 
prezentacje przedstawione podczas ostatniej Sesji 
Sprawozdawczej. Pierwszą nagrodę otrzymała Anna 
Sosnowska, drugą – Ewa Hołdijewska. Ważnym punk-
tem wydarzenia była sesja z okazji 20-lecia, podczas 
której alumni Studium opowiedzieli o swojej ścieżce 
kariery zawodowej i udzielili wielu cennych rad obec-
nym doktorantom. Powstanie SMM przypadło na ka-
dencję rektorską prof. Andrzeja Górskiego, który był 
jednym z inicjatorów utworzenia Studium. 

Pamiątkowa fotografia wykonana z okazji 20-lecia SMM
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Otwarcie rozbudowanego Centrum Symulacji Medycznych
28 września w SP CSK przy ul. Banacha, na terenie II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, odbyło się otwarcie rozbudowane-
go Centrum Symulacji Medycznych. Powstanie wysokospecjalistycznego Centrum pozwoli na podniesienie skuteczności i jakości 
praktycznego nauczania studentów już od tego roku akademickiego. W otwarciu udział wzięli: reprezentujący JM Rektora Prorekto-
rzy prof. Barbara Górnicka oraz prof. Krzysztof J. Filipiak. Obecni byli również: prof. Piotr Małkowski – Dziekan WNoZ, prof. Dorota 
Olczak-Kowalczyk – Prodziekan WLD, mgr Dorota Gawrońska-Wójcik – Zastępca Kanclerza. Gości przywitał dr Grzegorz Niewiński  
– Kierownik II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który podkreślił, że rozbudowanie ośrodka symulacji WUM na terenie 
szpitala to efekt ogromnego wysiłku i wspólnej pracy obu jednostek. Prof. Barbara Górnicka podziękowała mgr Ewie Marzenie 
Pełszyńskiej – Dyrektorowi SP CSK – za udostępnienie miejsca na uruchomienie CSM oraz dr. Grzegorzowi Niewińskiemu za 
użyczenie części kierowanej przez niego kliniki. Wyraziła również wdzięczność dla Kierownika Merytorycznego Projektu CSM  
dr. Marcina Kaczora za jego wkład w powstanie Centrum. Na CSM składają się obecnie: 3 sale wysokiej wierności z salami de-

briefingowymi (sala porodowa, sala operacyjna oraz sala szpi-
talnego oddziału ratunkowego) oraz 4 sale niskiej wierności,  
w tym jedna z aparatem USG. Wyposażone są w 5 symula-
torów wysokiej wierności: symulator rodzącej, symulator 
dziecka 5-letniego, symulator niemowlęcia, 2 symula-
tory dorosłego mężczyzny, aparat do USG, fanto-
my do nauki podstawowych i zaawansowanych 
zabiegów resuscytacyjnych oraz trenażery 
do nauki umiejętności technicznych, m.in.: 
udrażniania dróg oddechowych, drenażu 
opłucnej, wkłuć obwodowych u dzieci i 
dorosłych czy cewnikowania pęcherza 
moczowego.

Zwiedzanie jednej z sal nowego CSM

Konferencja „Innowacje w ochronie zdrowia”
28 września w Centrum Dydaktycznym odbyła się Konferencja „Innowacje w ochronie zdrowia”. Sympo-
zjum zorganizowały Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM oraz Komitet Sterujący STRATEGMED 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Do Auli im. prof. Janusza Piekarczyka, w której odbywała się część 
panelowa, przybyli m.in.: Rektor prof. Mirosław Wielgoś, Prorektorzy prof. Jadwiga Turło i prof. Krzysztof J. Fili-
piak, Dziekan WNoZ prof. Piotr Małkowski, były Rektor naszej Uczelni prof. Tadeusz Tołłoczko. W zastępstwie Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego odwiedził nas Mirosław Gumulak – asystent polityczny Wiceprezesa Rady Ministrów. 
Ministerstwo Zdrowia reprezentował m.in. Dariusz Poznański – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego. Przybyli 
goście zagraniczni: Tino Martí – Manager ds. Działań Międzynarodowych Fundacji TicSalut oraz Jordi Martínez Roldán – szef 
Departamentu Innowacji tej Fundacji, David Winkler – Global Leader w Ricoh Healthcare Industry i Naveed Parvez (CEO Andi-
mo). Prof. Bolesław Samoliński – Dziekan CKP – podkreślił unikatowy charakter konferencji poświęconej zagadnieniom inno-

wacji w ochronie zdrowia, która po raz pierwszy odbywa się w ścisłym 
partnerstwie naszej Uczelni z NCBiR. Rektor prof. Mirosław Wiel-
goś podkreślił, że obecnie jedynie postawienie na nowe technolo-
gie, odpowiednie zarządzanie i innowacje są gwarancją postępu  
i poprawy polskiej ochrony zdrowia. Poinformował, że w chwili obecnej 
WUM uczestniczy w 17 projektach, z czego w 4 jest liderem konsorcjum. 
W sesji panelowej wysłuchaliśmy wykładów m.in. prof. Tomasza Trzon-
kowskiego oraz dr hab. Sylwii Rodziewicz-Motowidło (Gdański Uniwer-
sytet Medyczny), Tino Martiego oraz Jordiego Martíneza Roldána, prof. 
Zbigniewa Kalarusa (Śląski Uniwersytet Medyczny), Davida Winklera 
oraz Naveeda Parveza, prof. Henryka Skarżyńskiego.

Rektor prof. Mirosław Wielgoś (w środku), Prorektor prof. Jadwiga Turło  
oraz Dziekan CKP prof. Bolesław Samoliński
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Polskim uczelniom medycznym przedłużono amerykańską 
akredytację
Decyzją amerykańskiej komisji National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA) o kolejne 
trzy lata przedłużono okres obowiązywania pozytywnej oceny USA dla polskiego systemu akredytacji uczelni medycznych. 
Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dobra ocena NCFMEA zaowocuje obecnością studentów ze Stanów 
Zjednoczonych na polskich uniwersytetach i świadczy o wysokim poziomie polskiego kształcenia medycznego. Studenci  
z USA będą mogli podejmować płatne studia medyczne na polskich uczelniach, ubiegać się o dofinansowanie nauki z fede-
ralnego programu kredytowego, a po zakończeniu edukacji przystąpić do państwowego egzaminu lekarskiego w Stanach 
Zjednoczonych na takich samych zasadach, jak osoby kończące studia na uczelniach amerykańskich. W opinii Ministerstwa 
pozytywna ocena NCFMEA przekłada się również na zainteresowanie nauką na naszych uczelniach medycznych obcokrajow-
ców z innych państw. Polskie uczelnie medyczne otrzymują pozytywne oceny od amerykańskiego komitetu od 1997 r. (źródło: 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Pokój dla matki z dzieckiem w Centrum Dydaktycznym
W październiku w Centrum Dydaktycznym urucho-

miono specjalne pomieszczenie dla matki z dziec-
kiem. W pokoju nr 220 na I piętrze przygoto-

wano miejsce do nakarmienia i przewinięcia 
malucha. Pokój został całkowicie zmoderni-
zowany, wyposażony w kuchenkę mikrofa-
lową, a zaaranżowany tak, aby spędzenie 
kilku chwil z dzieckiem upłynęło w pogod-
nym nastroju. Klucz do pokoju dostępny 
jest w recepcji przy wejściu głównym do 
Centrum Dydaktycznego. 

Wnętrze pokoju dla matki z dzieckiem

Warszawski Uniwersytet Medyczny na XXI Festiwalu Nauki
Nasza Uczelnia była jednym z organizatorów Festiwalu Nauki, który po raz 21. odbył się w Warszawie. Podczas 10 dni 

festiwalowych (23 września-1 października) odbyło się ponad 700 spotkań, które zgromadziły rzesze pasjonatów nauki.  
W zajęciach zorganizowanych przez Wydział Nauki o Zdrowiu oraz Wydział Farmaceutyczny wzięło udział prawie 400 osób. 
Podczas spotkań poprowadzonych przez naszych naukowców można było m.in. uzyskać odpowiedź na pytania: jak uchronić 
się przed rakiem? czy co naprawdę mówią nam reklamy leków? Odwiedzający mieli sposobność dowiedzieć się, skąd się 
bierze postęp w medycynie i czy społeczeństwo jest przygotowane do prokreacji osób niepełnosprawnych. Zorganizowano 
pokaz ilustrujący wszystkie etapy rozwoju płodowego człowieka oraz jego narodziny. Pracownicy WF przygotowali prezen-
tację pokazującą, skąd się bierze kolor jedzenia i co wpływa na jego intensywność, przekonywali także do tego, aby jeść 
kolorowo. Opowiedziano o innowacyjnych rozwiązaniach 
stosowanych w okulistyce, które wykorzystują terapię 
genową oraz zorganizowano ćwiczenia praktyczne z 
przygotowania maści oraz genomowego preparatu do 
oczu. W programie znalazły się także wykłady traktujące 
o miejscu i roli zdrowia publicznego w systemie ochrony 
zdrowia oraz pielęgniarstwie klinicznym jako zawodzie 
przyszłości. 

Mgr Paweł Koczkodaj podczas wykładu 
 „Jak uchronić się przed rakiem?” 



Złoty medal z podobizną fundatora 
nagrody – Alfreda Nobla
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Szkolenia wprowadzające do dydaktyki medycznej
29 września 25 nauczycieli akademickich WUM 
wzięło udział w I edycji szkolenia z zakresu 
dydaktyki dla nowo zatrudnionych nauczycie-
li Uczelni (zgodnie z Procedurą wprowadzo-
ną Zarządzeniem nr 90/2014 Rektora). Celem 
szkolenia było pokazanie nauczycielom różno-
rodnych, efektywnych metod dydaktycznych zo-
rientowanych na studenta oraz zainspirowanie  
i zmotywowanie ich do dydaktyki. W programie 
szkoleń znalazły się m.in. następujące zagad-
nienia: dlaczego warto być nauczycielem?, co to 
znaczy być nauczycielem/studentem w XXI w.? 
planowanie zajęć dydaktycznych, praca z dużą 
grupą studentów (sposoby na utrzymanie uwagi 
studentów, zasady tworzenia efektywnej 
prezentacji), metody aktywizujące 
studentów, Case Based Learning. 
Formuła szkolenia obejmuje 

dwa 8-godzinne spotkania realizowane z odstępem pół roku. Drugie spotkanie, służące pogłębieniu, spraw-
dzeniu zdobytych umiejętności i omówieniu ich wykorzystania w praktyce, odbędzie się w lutym 2018 roku 
Autorami i prowadzącymi szkolenia są doświadczeni i wysoko oceniani nauczyciele WUM, a zarazem pasjo-
naci i eksperci w dziedzinie edukacji medycznej: dr Piotr Dziechciarz (Klinika Pediatrii I WL), dr Magdalena 
Mierzewska-Schmidt (Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej I WL) i dr Mariusz Panczyk 
(Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ). W styczniu przyszłego roku planowana jest druga edycja 
szkolenia.

Medyczny Nobel dla trójki Amerykanów
2 października Komitet Noblowski ogłosił laureatów tegorocznej Nagro-
dy Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Otrzymali ją trzej Amerykanie 
– Jeffrey C. Hall, Michael Rosbach oraz Michael W. Young – za badania 
nad molekularnymi mechanizmami odpowiedzialnymi za rytm okołodobowy.  
Według dr. hab. Marcina Ufnala z Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymental-
nej WUM „nagroda została przyznana za odkrycie genu odpowiedzialnego za produk-
cję białka, które reguluje nasz cykl dobowy, reguluje cykl dobowy komórek i całych naszych 
organizmów”. (Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl)

Utworzenie stanowiska Rzecznika Akademickiego
Z początkiem roku akademickiego w Biurze Rektora WUM zostało utworzone stanowisko Ombudsmana – Rzecznika Akademic-
kiego, którego zadaniem będzie pomoc członkom środowiska akademickiego w radzeniu sobie z konfliktami, jakie mają bądź 
mogą mieć miejsce na uczelni. Do pełnienia tej funkcji został wybrany mgr Michał Czapski. Warszawski Uniwersytet Medyczny 
jest pierwszą uczelnią medyczną w Polsce, która zdecydowała się na utworzenie w swoich strukturach takiego stanowiska. 
Nasza Uczelnia wspiera ideę mediacji oraz polubownych sposobów dochodzenia do rozwiązań i podejmuje działania, aby po-
pularyzować tę formę rozwiązania sporów i konfliktów. Jak podkreśla Michał Czapski, „szczególnie w środowisku akademickim,  
gdzie spory są nieuniknionym elementem życia każdej uczelni, nie ma lepszego niż uniwersytet miejsca do rozwiązywania pro-
blemów za pomocą dialogu i mediacji”. Jednocześnie zachęca do zgłaszania się z kwestiami problematycznymi, trudnymi, 
konfliktowymi wszystkich przedstawicieli społeczności akademickiej: studentów, doktorantów, pracowników naukowych i admi-
nistracyjnych WUM.

Dr Mariusz Panczyk podczas szkolenia nowych nauczyciel
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Nowatorski program kształcenia kardiochirurgii  
wad wrodzonych na II WL
Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego Rada II WL wprowadziła do obowiązkowego programu naucza-
nia studentów V roku kierunku lekarskiego nowy przedmiot „Kardiochirurgia wad wrodzonych”. Decyzja była reakcją  
na żywe zainteresowanie studentów kierunków lekarskich obu wydziałów WUM trzema kolejnymi edycjami zajęć fakultatywnych 
pt. „Morfologiczne podstawy kardiochirurgii wad wrodzonych”, prowadzonych w Klinice Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci  
II WL. Nowy, tygodniowy blok zajęć zaplanowano tak, by studenci uzyskiwali wiedzę zarówno w trakcie seminariów prowadzonych 
przez kardiochirurgów, jak i w trakcie zajęć praktycznych realizowanych na świeżych sercach zwierzęcych (VET-LAB). Celem prze-
wodnim zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką kardiochirurgii dziecięcej, embriologią serca, symptomatologią i diagno-
styką kardiochirurgiczną, wskazaniami oraz zasadami korekcji wad serca, istotą krążenia pozaustrojowego i form wspomagania 
układu krążenia, a także wskazaniami do transplantacji serca. Ćwiczenia praktyczne (VET-LAB) zorganizowano we współpracy z fir-
mą MAC’s Medical oraz dzięki niezwykle wydatnej pomocy prof. Zdzisława Ga-
jewskiego kierującego Katedrą Chorób Dużych Zwierząt oraz Kliniką Wolica na 
Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Inicjatorem i koordynatorem przed-
miotu „Kardiochirurgia wad wrodzonych” jest Kierownik Kliniki Kardiochirurgii  

i Chirurgii Ogólnej Dzieci II WL prof. Maciej Karolczak. Zajęcia ze studentami, 
oprócz Pana Profesora, poprowadzili dr Wojciech Mądry, dr Krzysztof 

Grabowski, dr Jacek Pająk i lek. med. Michał Buczyński.

Uroczystość zasadzenia Dębów Rektorskich
3 października odbyła się uroczystość symbolicznego zasadzenia Dębów Rektorskich na trawniku przy 
Centrum Dydaktycznym WUM od strony Szpitala Pediatrycznego. W deszczowej scenerii pomysło-
dawca projektu Rektor prof. Mirosław Wielgoś przywitał byłych Rektorów naszej Uczelni: prof. Tadeusza 
Tołłoczkę (kadencja 1990-1996), prof. Andrzeja Górskiego (1996-1999), prof. Marka Krawczyka (2008- 

-2016) oraz Panią Eugenię Szczerbań reprezentującą prof. Jerzego Szczerbania (1979-1981) i dr hab. 
Bożenę Czarkowską-Pączek przybyłą w zastępstwie prof. Leszka Pączka (2005-2008). Sadzenie odby-

wało się w obecności przedstawicieli władz rektorskich 
obecnej kadencji: prof. Barbary Górnickiej, prof. Jadwigi  

Turło, prof. Krzysztofa J. Filipiaka, prof. Wojciecha Braksatora.  
Przybyli również reprezentanci poszczególnych Wydziałów. 

Prof. Mirosław Wielgoś w kilku słowach przybliżył ideę zasadzenia 
Dębów Rektorskich, podkreślił, że pomysł ten wpisuje się w strategię 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako uczelni promującej  
zdrowy styl życia. Okolicznościowe przemówienia wygłosili także prof. 
Tadeusz Tołłoczko, prof. Marek Krawczyk i prof. Andrzej Górski. Podczas  
spotkania zasadzono Dęby Rektorskie: Jerzy, Tadeusz, Andrzej, Leszek, 
Marek, Mirosław, których patronami są poszczególni Rektorzy naszej 
Uczelni. Na pierwszym planie prof. Tadeusz Tołłoczko,  

w głębi Rektor prof. Mirosław Wielgoś

Świetne wyniki naszych absolwentów zdających LDEK
Podczas jesiennej sesji Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego lekarze dentyści, którzy ukończyli nasz Uniwersy-
tet ponad 2 lata temu, wypadli najlepiej wśród absolwentów wszystkich uczelni medycznych. Osiągając średnią 126,83 p., 
wyprzedzili absolwentów pozostałych uniwersytetów medycznych. Nasi byli studenci uzyskali także świetne wyniki w grupie 
lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia w ostatnich dwóch latach – ze średnią 133,43 p. zajęli drugie miejsce. Na tej samej 
pozycji ze średnią 84 p. uplasowali się lekarze dentyści, którzy przystąpili do egzaminu po raz pierwszy. W obu grupach ustą-
piliśmy miejsca tylko absolwentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Prof. Maciej Karolczak ze studentami  
podczas ćwiczeń praktycznych
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Przekazanie obowiązków kierownika 
w Katedrze i Zakładzie Biochemii 
6 października w Katedrze i Zakładzie Biochemii WUM odbyło się przeka-
zanie obowiązków kierownika dr hab. n. farm. Marcie Strudze. W spotkaniu 
uczestniczyli Dziekan I WL prof. Paweł Włodarski, prof. Agnieszka Cudnoch-
-Jędrzejewska – Prodziekan ds. Studenckich I, II i III roku oraz pracownicy 
jednostki. Marta Struga jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu Ma-
rii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stopień doktora nauk farmaceutycznych 
uzyskała w 2001 roku na podstawie rozprawy doktorskiej „Reakcje podsta-
wienia w pochodnych 1,2,4-triazolino-5-onu”. Od września 2001 roku pra-
cowała w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej I WL WUM. W 2011 roku 
uzyskała stopień doktora habilitowanego za cykl publikacji pt. „Zastoso-
wanie pochodnych policyklicznych bezwodników i imidów do syntezy związków biologicznie czynnych”. Rok później została 
zatrudniona w Katedrze Biochemii i Chemii Klinicznej WF. W 2017 roku wygrała konkurs na stanowisko Kierownika Katedry 
Biochemii I WL. Na naszej Uczelni prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Lekarskiego z zakresu biochemii  
i chemii medycznej. 

Sympozjum „Chirurgia trzustki u dzieci”
6 października w auli Szpitala Pediatrycznego odbyło się Sympozjum „Chirurgia trzustki u dzieci”, zorga-
nizowane przez Klinikę Chirurgii i Urologii Dziecięcej WUM, kierowaną przez prof. Andrzeja Kamińskiego,  
oraz Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych oraz Fundację Akademia Aesculap. Do zgromadzonych 
zwróciła się reprezentująca JM Rektora prof. Barbara Górnicka – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia. 
Dziękując za zorganizowanie Sympozjum, podkreśliła wagę i znaczenie poruszanego tematu. Wszystkim 
biorącym udział spotkaniu życzyła uzyskania wiedzy, która zostanie wykorzystana w pracy zawodowej.  
W programie, oprócz prelekcji m.in. prof. Macieja Słodkowskiego (Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii  
Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej) na temat technicznych aspektów chirurgii trzustki u dorosłych 

i prezentacji dr. Jana Pertkiewicza pt. „Endoskopowe 
leczenie urazu trzustki ze szczególnym uwzględnieniem 
przerwania przewodu trzustkowego”, wysłuchaliśmy go-
ści z zagranicy, znanych chirurgów dziecięcych z Uniwersy-
tetu Harvarda w Bostonie: prof. Craiga W. Lilleheia i dr. Charlesa 
J. Smithersa. Pierwszy z nich wygłosił wykład „Wskazania do le-
czenia operacyjnego w chorobach trzustki u dzieci”, a drugi – „Nieope-
racyjne leczenie urazów trzustki”. Jednym z gości konferencji był także prof. 
Piotr Kaliciński – Kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Intensywnej Terapii 
Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Od lewej: prof. Andrzej Kamiński, dr Jan Pertkiewicz, prof. Maciej Słodkowski

 Prof. Zbigniew Religa patronem Polskiej Biblioteki Medycznej 
w Kijowie
12 października Polska Biblioteka Medyczna w Kijowie otrzymała imię prof. Zbigniewa Religi – światowej sławy kardiochirurga, 
absolwenta naszej Uczelni, doktora honoris causa Akademii Medycznej w Warszawie. Podczas uroczystości nadania placówce 
imienia Pana Profesora naszą Uczelnię reprezentowała Prorektor prof. Barbara Górnicka. Otwarta rok temu placówka, powstała 
przy Narodowej Bibliotece Nauk Medycznych w Kijowie, jest pierwszą polską biblioteką medyczną poza granicami kraju. Obecnie 
wśród kilku tysięcy woluminów, które posiada Polska Biblioteka Medyczna, znajdują się m.in. książki z gabinetu prof. Zbigniewa 
Religi przekazane przez małżonkę Profesora Annę Wajszczuk-Religę i Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa 
Religi. Dzięki wsparciu udzielonemu przez naszą Uczelnię akcji przekazywania książek medycznych dla kijowskiej biblioteki, 
zgromadziliśmy i przesłaliśmy do Kijowa 600 woluminów. 
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Dziekan prof. Paweł Włodarski (w środku), Prodziekan  
prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska (po lewej) oraz  
dr hab. Marta Struga (po prawej) 



XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
Od 12 do 14 października w Warszawie odbywał się XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Program Kon-
gresu obejmował wszystkie zagadnienia pozostające w sferze naukowych zainteresowań transplantologów, zarówno tych 
zajmujących się przeszczepianiem narządów unaczynionych, szpiku i komórek krwiotwórczych, jak i przeszczepami banko-
wanych tkanek i komórek. W agendzie znalazły się także Sesja Koordynatorów Pobierania i Przeszczepiania Narządów, Sesja 
POLTRANSPLANTU, Sesja Farmakodynamiczna, Sesja Pielęgniarska, Sesja Jubileuszowa Annals of Transplantation i wiele 
innych, a także spotkanie konsultantów wojewódzkich. Podczas Kongresu odbyło się Walne Zgromadzenie Wyborcze Człon-
ków PTT, w trakcie którego, poza wyborem nowego Prezesa Elekta i Zarządu, zaplanowano wniesienie istotnych poprawek do 
Statutu PTT. Przewodniczącym Komitetu Naukowego Kongresu był prof. Krzysztof Zieniewicz – Prezes Polskiego Towarzystwa 
Transplantacyjnego oraz Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM. Patronat honorowy 
nad wydarzeniem objął Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś.

Spotkanie Editors’ Club
16 października odbyło się drugie spotkanie członków Editors’ Club – grupy powołanej w 2016 roku i zrzeszającej pracowników 

naszej Uczelni będących redaktorami naczelnymi lub też zastępcami redaktorów naczelnych czasopism z tzw. listy filadel-
fijskiej. Inicjatorem i gospodarzem posiedzenia był Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju prof. Krzysz-

tof J. Filipiak. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o publikacji nowej listy filadelfijskiej i związanej z tym aktualizacji 
listy członków Editors’ Club. Grupę Editors’ Club stanowi obecnie 15 osób reprezentujących 13 czasopism: prof. 

Lidia Rudnicka (Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology – IF 3,528), prof. Mariusz 
Ratajczak (Stem Cell Reviews and Reports – IF 2,967), prof. Hanna Szajewska (Journal of Pediatric Gastroen-
terology and Nutrition – IF 2,799), prof. Andrzej Górski (Archivum Immunologiae et Therapie Experimentalis  
– IF 2, 040), dr hab. Łukasz Szarpak (Medicine [Baltimore] – IF 1,8014), prof. Krzysztof J. Filipiak (Kardiolo-
gia Polska – IF 1,341), prof. Tomasz Bednarczuk (Endokrynologia Polska – IF 1,341), prof. Krzysztof Zienie-
wicz, prof. Wojciech Lisik, prof. Piotr Małkowski – współredaktorzy naczelni (Annals of Transplantation – IF 
1,252), dr hab. prof. PAN Daniel Młocicki (Acta Parasitologica – IF 1,160), prof. Urszula Demkow (Central 
European Journal of Immunology – IF 0,776), prof. Aleksander Mazurek (Acta Poloniae Pharmaceutica. 
Drug Research – IF 0,745), prof. Tadeusz Wróblewski (Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques 

– IF 0,493), dr Bohdan Starościak 
(Postępy Mikrobiologii – IF 0, 311). 

Podczas posiedzenia Editors’ Club 
prowadzący zaproponował powołanie 

Koordynatora grupy, którym został jed-
nogłośnie wybrany dr hab. prof. PAN Daniel 

Młocicki.

Pamiątkowa fotografia uczestników spotkania Editors’ Club

Kategoria naukowa A dla trzech wydziałów WUM
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało 16 października wyniki oceny jakości działalności naukowej lub ba-
dawczo-rozwojowej jednostek naukowych. I Wydział Lekarski, Wydział Lekarsko-Dentystyczny oraz Wydział Farmaceutyczny  
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej – na mocy przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych komplekso-
wej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych – zostały zakwalifikowane do najlep-
szych jednostek naukowych. Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-roz-
wojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej. Wydziały WUM otrzymały 
wysokie oceny punktowe za osiągnięcia w każdym z czterech ocenianych kryteriów: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał 
naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej, pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.
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Jestem absolwentką Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego, który ukończyłam w 2014 roku. Po zakończeniu studiów odbyłam staż po-
dyplomowy w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie. W roku akademickim 
2014/2015 ukończyłam Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii 
Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od grudnia 
2016 roku zajmuję stanowisko młodszego asystenta w Zakładzie Ortodoncji Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego. Wraz z nadejściem roku akademickiego 2017/2018 
rozpoczęłam studia doktoranckie pod opieką dr hab. n. med.  Małgorzaty Zadurskiej. 

Podczas studiów starałam się nieustannie poszerzać swoją wiedzę i zainteresowa-
nia przez pracę w ramach kół naukowych różnych katedr i zakładów oraz uczestnic-
two w dodatkowych szkoleniach. Aktywnie działałam, prezentując wyniki swoich badań 
na kongresach oraz przygotowując publikacje naukowe. Na przestrzeni ostatnich 5 lat  
w literaturze medycznej ukazały się 4 publikacje mojego współautorstwa – Analiza rodzaju  
urazów doznawanych w obrębie twarzoczaszki w różnych dyscyplinach walki sportowej 
(„Nowa Stomatologia 3/2012”), Ocena częstości stosowania ochraniaczy jamy ustnej  

Najlepsi kandydaci na studia doktoranckie w rekrutacji 2017/2018
część I

lek. dent. Paulina Tokarska 
Zakład Ortodoncji 

Opiekun naukowy: dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska 
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska
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w różnych stylach walki sportowej („Nowa Stomatologia” 
4/2012), Przyczyny perforacji błony Schneidera podczas 
podnoszenia dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą 
(„Implants” 2/2015), Mezjodens – częstość występowania,  
powikłania i metody wczesnego leczenia ortodontyczno-chi-
rurgicznego na podstawie dokumentacji Zakładu Ortodon-
cji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego („Forum 
Ortodontyczne” 3/2015). Badania opisane w powyż-
szych artykułach zostały zaprezentowane na licznych 
konferencjach (Warsaw International Medical Congress 
for Young Scientists 2011, 2013, 2015, 18. Zjazd Polskiego 
Towarzystwa Ortodontycznego 2015, XVIII Michal Klo-
potowski Scientific Dental Student Conference 2012). 
Praca poruszająca temat perforacji błony Schneidera 
podczas zabiegu typu „sinus lift” została uhonorowana 
nagrodą Special award in oral surgery podczas konfe-
rencji 9th Warsaw International Medical Congress for 
Young Scientists – dentistry session 2013.

W 2013 roku odbyłam kilkumiesięczny staż na Uni-
wersytecie Medycznym w Graz (Austria), który umożliwił 
mi obserwację pracy lekarzy i studentów w innym kra-
ju europejskim oraz praktyczną komunikację w języku 
angielskim i niemieckim. Uważam, że była to niezwykła 
szansa na poszerzenie horyzontów zawodowych, zdo-
bycie nowego doświadczenia oraz wiedzy. 

Ortodoncja od samego początku była dziedziną 
stomatologii, która wzbudzała moje największe zainte-
resowanie. Od wielu lat uczestniczę w licznych krajo-
wych i zagranicznych kursach oraz szkoleniach. Od III 
roku studiów byłam członkiem koła naukowego, dzięki 
czemu miałam szansę współuczestniczyć w badaniu 
dotyczącym częstości występowania mesjodensów 
oraz procedur ortodontyczno-chirurgicznych zalecanych 
u pacjentów z istniejącym zaburzeniem. Niniejsza praca 
zaowocowała publikacją artykułu w czasopiśmie „Forum 
Ortodontyczne”. Wyniki badań zostały przedstawione 
na Konferencji Młodych Medyków WIMC 2015 oraz pod-
czas 18. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontyczne-
go w Szczecinie. 

Temat mojej pracy doktorskiej jest związany z me-
tabolizmem tkanki kostnej w trakcie leczenia ortodon-
tycznego, jego wpływem na parametry gospodarki 
wapniowo-fosforanowej i hormonalnej pacjenta oraz 
ewentualną korelacją z resorpcją korzeni zębów jako po-
wikłaniem leczenia ortodontycznego. 

Każde ortodontyczne przemieszczenie zęba lub zę-
bów wiąże się z zachodzeniem procesu resorpcji oraz 
apozycji w obrębie otaczającej kości, która pod wpły-

wem sił ulega procesowi przebudowy. Zmiany parame-
trów gospodarki wapniowo-fosforanowej są ważnym 
wskaźnikiem procesów toczących się w obrębie tkanki 
kostnej organizmu. W dostępnej literaturze fachowej 
można odnaleźć doniesienia o korzystnym wpływie zbi-
lansowania metabolizmu wapniowo-fosforanowego, ze 
szczególnym naciskiem na poziom witaminy D3 w prze-
biegu leczenia resorpcyjnych ubytków tkanek przyzębia. 
Dodatkowo prawidłowy poziom cholekalcyferolu wydaje 
się jednym z czynników umożliwiających usprawnienie 
i przyspieszenie leczenia ortodontycznego. Poziom wi-
taminy D3 dopiero od niedawna jest parametrem kon-
trolowanym w medycynie ogólnej, natomiast niezwykle 
rzadko bierze się go pod uwagę w trakcie planowania 
leczenia ortodontycznego pacjentów. 

Problem resorpcji korzeni zębów występującej pod-
czas leczenia ortodontycznego (OIRR) jest uznawany za 
jedno z najczęściej występujących oraz najpoważniej-
szych powikłań przeprowadzanego leczenia. Etiologia 
opisanego zjawiska do dnia dzisiejszego nie została cał-
kowicie i jednoznacznie określona, natomiast schemat 
prewencyjny nadal wymaga poszerzenia i wzbogacenia 
o nowe badania w szerokim zakresie. 

Głównym celem projektu badawczego jest ocena 
potencjalnych zmian zachodzących w gospodarce wap-
niowo-fosforanowej (fosfataza alkaliczna, wapń, fosfor) 
oraz hormonalnej (witamina D3, parathormon) w trakcie 
leczenia ortodontycznego aparatami cienkołukowymi. 
Ponadto porównywane będą kontrolne zdjęcia radiolo-
giczne między początkowym a końcowym etapem ba-
dania w odniesieniu do dynamiki zmian badanych para-
metrów metabolicznych i hormonalnych oraz obecności 
ognisk resorpcji korzeni zębów. Dodatkowo oceniana 
będzie potencjalna konieczność suplementacji farmako-
logicznej u pacjentów poddawanych leczeniu ortodon-
tycznemu. 

Planowane korzyści płynące z badania dotyczą 
opracowania schematu bezpiecznego protokołu postę-
powania ortodontycznego oraz zminimalizowania ryzyka 
występowania niekorzystnych resorpcji korzeni zębów 
spowodowanych leczeniem ortodontycznym (OIRR). 
Dodatkowo rutynowe badanie poziomu witaminy D3 
przed rozpoczęciem planowanego leczenia ortodon-
tycznego w kontekście stale wzrastającej liczby osób 
pragnących poprawić funkcję oraz estetykę narządu or-
tognatycznego umożliwi wychwycenie pacjentów z aktu-
alnym deficytem i wdrożenie suplementacji. 



Jestem absolwentem I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
który ukończyłem z wyróżnieniem w 2016 roku. Od października 2017 roku rozpocząłem 
studia doktoranckie w II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM.

Od razu powiem jasno, że obecnie moją główną pasją naukową jest seks. Teraz, kiedy 
już przy pomocy najstarszego tabloidowego chwytu świata zdobyłem Państwa uwagę, 
chciałbym wyjaśnić temat nieco dokładniej i zdobyć Państwa głębsze zainteresowanie.

Moje zainteresowanie seksuologią sięga V roku studiów. Otóż w tym czasie, w ra-
mach pracy w SKN przy I Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM, miałem przyjemność 
rozpocząć realizację projektu dotyczącego zdrowia reprodukcyjnego i seksualności ko-
biet dotkniętych stwardnieniem rozsianym. Początkowo, niejako pod samoistnym przy-
musem fachowej realizacji projektu, rozpocząłem zgłębianie tematu seksuologii. Przymus 
ten jednak szybko ustąpił miejsca żywej ciekawości, a ilość przeczytanej literatury rosła. 

lek. Paweł Bartnik 
II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii 

Opiekun naukowy: dr hab. n. med. Ewa Romejko-Wolniewicz 
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski
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Niestety, razem z powiększającą się wiedzą pojawił się cień refleksji.
Z jednej strony, zdałem sobie sprawę z tego, że olbrzymiej liczbie chorób, o których 

uczyłem się na studiach, towarzyszą nierzadko bardzo kłopotliwe i przykre zaburzenia 
seksualne. Zaburzenia niestety przemilczane i pominięte w wywiadach, a często nieustę-
pujące, mimo leczenia choroby podstawowej i poważnie rzutujące na jakość życia pa-
cjentów. Z drugiej strony, ilość danych i opracowań dotyczących seksuologii bazujących 
na polskiej populacji i kulturze pozostawia wiele do życzenia, szczególnie w stosunku do 
literatury anglosaskiej. Ciężko nie oprzeć się wrażeniu, że budowanie schematów postę-
powania na rodzimym gruncie w oparciu o dane uzyskane z innej kultury może być co 
najmniej nieefektywne.

W związku z powyższymi faktami postanowiłem ukierunkować swoje działania nauko-
we właśnie w stronę seksualności osób dotkniętych różnorodnymi chorobami, szczegól-
nie przewlekłymi. Żeby być precyzyjniejszym – chodzi mi wyłącznie o pacjentki. Wynika to 
przede wszystkim z mojego podstawowego kierunku kształcenia zawodowego, jakim jest 
specjalizacja z położnictwa i ginekologii. Co więcej, stawianie czoła wyzwaniu, jakie sta-
nowi subtelna kobieca seksualność i równie niebanalne zaburzenia tejże, stanowi ciekawą 
alternatywę dla nieco toporniejszego męskiego ekwiwalentu. 

Idąc dalej tym tropem, tematem mojej pracy doktorskiej jest ocena wpływu chirurgicz-
nych metod leczenia wczesnego raka szyjki macicy oraz stanów przednowotworowych 
na seksualność kobiet. Wysiłki służby zdrowia (nie przepadam za określeniem „ochro-
na zdrowia” – przecież służba nobilituje!) dążą do zwiększenia odsetka wykrywanych na 
wczesnym stadium, często jeszcze na stadium przedinwazyjnym, nowotworów szyjki ma-
cicy. W tych stadiach możliwe jest radykalne leczenie chirurgiczne o minimalnym poziomie 
inwazyjności, jak np. konizacja szyjki macicy. Logiczne jest, że można oczekiwać coraz 
większej liczby tych procedur wykonywanych u coraz młodszych kobiet. Jednocześnie 
badania dotyczące ich wpływu na seksualność kobiet są bardzo ograniczone, z licznymi 
błędami metodologicznymi, a jednocześnie same pacjentki są zainteresowane tym tema-
tem. Dlatego też podjąłem się próby przeanalizowania problemu. W wypadku wykrycia 
konkretnych zaburzeń seksualnych u tych kobiet wczesna i adekwatna interwencja tera-
peutyczna może zapobiec procesowi eskalacji i utrwalenia zaburzeń. Z kolei w wypadku 
odkrycia braku takiego efektu, lub jedynie przemijającego wpływu na seksualność (czego 
się spodziewam), informowanie o tym fakcie pacjentki przed procedurą pozwoli zwiększyć 
jej akceptowalność.

Poza samym podstawowym projektem pracy w czasie studiów doktoranckich chcę 
nieustannie poszerzać swoją wiedzę i umiejętności seksuologiczne, tak aby już jako 
ukształtowany zawodowo ginekolog-położnik być w stanie pomóc jak największej licz-
bie pacjentek, gdyż to właśnie gabinet ginekologa jest zwykle pierwszym miejscem,  
do którego udają się ze swoim problemem natury seksualnej. Niestety, ciągle w dużej 
części wypadków ich problemy są bagatelizowane, niedostatecznie rozpoznawane lub  
w najlepszym wypadku pacjentki są odsyłane dalej, do gabinetów psychiatry i seksuologa. 
Chcę dołożyć wszelkich starań, aby tak przestało być przynajmniej w skali mojej przyszłej 
praktyki.

Mam nadzieję, że powyższy tekst zainteresuje kogoś z młodszych kolegów i koleża-
nek i zachęci ich do poszukiwania swoich indywidualnych zainteresowań, które nie zawsze 
muszą być przecież zupełnie szablonowe. 

 



Jestem absolwentem Międzywydziałowego Studium Biotechnologii Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego w Warszawie i doktorantem Zakładu Bioanalizy i Analizy Leków 
Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Moje doświad-
czenie naukowe obejmuje zarówno pracę przy realizacji prac dyplomowych w trakcie 
studiów, jak i późniejszą pracę w Zakładzie Biotechnologii Instytutu Chemii Przemysłowej 
im. Ignacego Mościckiego w Warszawie. Byłem członkiem kilku zespołów badawczych 
realizujących granty Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Aktywnie uczestniczyłem również w kole naukowym Młodych Biotechnolo-
gów w SGGW, jak i w Kole Młodych Naukowców IChP.

Moje początkowe zainteresowania naukowe były związane z badaniami nad enzy-
matyczną syntezą biodiesla prowadzonymi w ramach pracy inżynierskiej i magisterskiej 
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz w Zakładzie Biotechnologii Instytutu 
Chemii Przemysłowej w Warszawie. W ich trakcie zajmowałem się opracowywaniem 

mgr inż. Dawid Kucharski 
Zakład Bioanalizy i Analizy Leków

Promotor pracy naukowej: dr hab. n. farm. Joanna Giebułtowicz 
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński
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wydajnych metod enzymatycznej syntezy estrów wyższych kwasów tłuszczowych i alkoholi, które 
mogą być wykorzystane w transporcie jako nowy rodzaj biopaliw, tzw. biodiesel. Może on sta-
nowić alternatywę dla oleju napędowego, otrzymywanego z ropy naftowej, której źródła powoli 
się wyczerpują. Obecnie komercyjna produkcja biodiesla jest prowadzona z użyciem katalizato-
rów kwaśnych i w wysokiej temperaturze. Warunki te powodują, że jest to proces mało opłacalny  
i niebezpieczny dla środowiska naturalnego. Moje badania były ukierunkowane na eliminację nie-
korzystnych cech procesu produkcji biodiesla przez zastąpienie katalizatorów chemicznych enzy-
mami syntetyzowanymi przez drobnoustroje. Są one neutralne dla środowiska, działają efektywnie 
w niższych temperaturach, a ich unieruchomienie na podłożu stałym pozwala na prowadzenie pro-
cesu w sposób ciągły. Wyniki moich badań potwierdziły, że biokataliza może stanowić potencjalną 
alternatywę dla stosowanych obecnie chemicznych metod produkcji biopaliw. W ramach pracy 
inżynierskiej została napisana praca przeglądowa Mikrobiologiczne metody otrzymywania biodiesla 
(„Biotechnologia” 2009, 87, 4, 74-87).

Temat rozwoju nowych, efektywniejszych metod produkcji biopaliw kontynuowałem również  
w trakcie mojej pracy w Instytucie Chemii Przemysłowej. Jako członek zespołu badawczego re-
alizującego grant „Badanie dodatków do biopaliw na bazie glicerolu” przyznany przez Narodowe 
Centrum Nauki, byłem odpowiedzialny za opracowanie efektywnych metod syntezy krótkołańcu-
chowych kwasów karboksylowych i glicerolu przy użyciu katalizatorów kwaśnych i zasadowych. 
Dodatek tego typu substancji do biodiesla pozwala na zmianę właściwości fizykochemicznych pa-
liwa, takich jak lepkość, temperatura krzepnięcia oraz liczba cetanowa. 

Do moich zainteresowań naukowych należało również opracowanie nowych, wydajnych me-
tod syntezy izomerów kwasu linolowego z wykorzystaniem katalizatorów chemicznych i enzymów. 
Związki te są powszechnie znane pod nazwą Bio-CLA i dodawane jako składniki do kosmetyków  
i suplementów diety. Wykazują one działanie przeciwnowotworowe i przeciwmiażdżycowe, zmniej-
szają stężenie złego cholesterolu we krwi, przyczyniają się do redukcji tkanki tłuszczowej oraz pod-
noszą odporność organizmu. Do powyższej tematyki badawczej należał również rozwój nowych 
technik oczyszczania otrzymanych produktów reakcji w celu przeprowadzenia efektywnej analizy 
jakościowej i ilościowej otrzymanych produktów z wykorzystaniem technik wysoko sprawnej chro-
matografii cieczowej i chromatografii gazowej. Wyniki powyższych prac zostały zaprezentowane  
w publikacji Synteza wolnych kwasów tłuszczowych z olejów roślinnych bogatych w kwasy trienowe 
(„Przem. Chem.” 2013, 92, 8, 1489-1493).

Do kręgu moich zainteresowań naukowych należą zagadnienia związane z poborem próbek 
wody, produktów spożywczych, kosmetyków oraz ścieków komunalnych i ich badaniem pod kątem 
obecności zanieczyszczeń pochodzenia chemicznego i mikrobiologicznego. Dodatkowo w mojej 
pracy zawodowej prowadzę komercyjne badania czystości mikrobiologicznej zakładów przetwór-
stwa spożywczego, kosmetycznego i oczyszczalni ścieków. 

Obecnie, jako uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym WUM, zajmuję się 
realizacją projektu „Oznaczanie zanieczyszczeń substancjami czynnymi leków i metalami osadów 
dennych i organizmów wodnych pobranych z Zalewu Szczecińskiego”. Celem projektu jest prze-
prowadzenie kompleksowych badań oceny zanieczyszczeń antropogenicznych w osadach den-
nych wód Zalewu Szczecińskiego oraz w organizmach tam żyjących. Oznaczone zostaną stężenia 
wybranych substancji czynnych farmaceutyków, organicznych pochodnych cyny oraz metali cięż-
kich. Celem dodatkowym będzie stwierdzenie, czy wykryte poziomy tych związków mogą oddzia-
ływać na organizmy wodne oraz czy na zaobserwowaną toksyczność wpływa zasolenie i rodzaj 
osadu. Otrzymane wyniki wpłyną na lepszą ocenę jakości wód w Polsce i pozwolą na podjęcie 
odpowiednich decyzji związanych z ochroną środowiska przyrodniczego naszego kraju.
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Studenci naszej Uczelni mają wreszcie swoją Strefę Relaksu. Czeka na nich 180 metrów kwadratowych powierzchni, 
gdzie mogą odpocząć między zajęciami, podgrzać posiłek, przygotować gorące napoje, naładować urządzenia elektro-
niczne oraz samodzielnie lub wspólnie się pouczyć. Uroczyste otwarcie odbyło się 23 października 2017 roku. 

„Studencka Strefa Relaksu w CD na poziomie  –1 służy studentom już od tygodnia i duże zainteresowanie nią wyraźnie 
pokazuje, jak bardzo była potrzebna. Studenci od jakiegoś czasu zabiegali o powstanie specjalnych miejsc, w których 
można spędzać czas wolny oraz odpocząć między zajęciami. Uczelnia postanowiła wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. 
Pomysł stworzenia Strefy Relaksu wyszedł z Samorządu Studenckiego, przy ogromnym wsparciu prof. Barbary Górnickiej 
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia” – powiedział Rektor prof. Mirosław Wielgoś. 

Studencka Strefa Relaksu to:
I.  strefa kuchenna z możliwością zmywania, podgrzewania posiłków (kuchenki mikrofalowe), dostępem do wody 

zimnej i ciepłej, pojemnikami do sortowania odpadków,
II. strefa spożywania posiłków oferująca 24 miejsca siedzące przy stołach i stolikach,

III.  strefa chilloutu składająca się z kanap ustawionych w strefowane barwami meandry (żółta, czerwona, niebieska), 
przewidzianych na 56 osób. Można tu również skorzystać z uniwersalnych zbiorowych ładowarek do smartfonów, 
tabletów, laptopów i innych urządzeń przenośnych. 

Strefy są przedzielone ażurowymi, drewnianymi przesłonami. Ciepła wnętrzu dodają ściany utrzymane w tonacji  
szarości, słupy zostały obłożone drewnem, zastosowano tapety winylowe dedykowane poszczególnym strefom. Charakter 
wnętrza podkreśla industrialna podłoga wykonana z nowoczesnego, polerowanego betonu architektonicznego.

Autorką projektu jest Maja Sosnowska – artystka plastyk i designerka związana z Działem Prasowym Uczelni.  

Studencka
Strefa
Relaksu
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Otwarcie Studenckiej Strefy Relaksu to duże wydarzenie dla 
mnie i całego Samorządu Studentów, ale przede wszystkim 
dla wszystkich studentów WUM. Dla Samorządu jest to waż-
ny moment, ponieważ jest spełnieniem próśb o stworzenie 
takiego miejsca. Rozmowy prowadziliśmy jeszcze z poprzednimi władzami Uczelni. Wtedy jednak z różnych 
względów nie udało się zrealizować projektu. Dlatego po rozpoczęciu się kadencji nowych władz pomysł wró-
cił. Tym razem udało się go urzeczywistnić. Jednak, jak wspomniałem, to przede wszystkim szczególna chwi-
la dla wszystkich studiujących na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, dla całego środowiska studen-
tów, ponieważ takiego miejsca na terenie Centrum Dydaktycznego nie było. Tym samym spełnia się marzenie, 
aby powstała strefa przeznaczona dla nas, studentów. Brakowało nam miejsca, gdzie możemy usiąść, odpo-
cząć, odgrzać w kuchence mikrofalowej przygotowane w domu jedzenie i zjeść je w normalnych warunkach.  
Od teraz jest to możliwe. W czasie prac na projektem, którego autorem była Pani Maja Sosnowska, postulowali-
śmy przede wszystkim to, aby było to miejsce do siedzenia, aby było wyposażone w wystarczającą liczbę gniaz-
dek elektrycznych na doładowanie komórek czy laptopów oraz aby wydzielono miejsce na odgrzanie posiłków  
w kuchence mikrofalowej. Wszystkie nasze prośby zostały uwzględnione. Teraz pozostaje poznać opinię studentów.  
W komentarzach w mediach społecznościowych, które przeczytałem, dominuje niedowierzanie i zadowolenie,  
że to się w końcu udało. Moje odczucia są bardzo pozytywne. Uważam, że całość wygląda naprawdę fajnie, koloro-
wo, przestrzennie. Dużą rolę odgrywa dobre oświetlenie, co ma niebagatelne znaczenie dla miejsca ulokowanego  
w podziemiu. Cieszę się też, że przy okazji zmieniono kolor całego podziemia Centrum Dydaktycznego – podkre-
ślił Roman Koński, Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów WUM.
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Konferencja 
„Boskie Matki  

– ciąża i nowotwory”
21 października Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medy-
cyny IFMSA-Poland Oddział Warszawa przy współudziale Fundacji 
Rak’n’Roll zorganizowało Konferencję „Boskie Matki – ciąża i no-
wotwory”, odbywającą się w Auli Katedry i Zakładu Patomorfologii. 
Było to pierwsze na naszej Uczelni sympozjum w całości poświęco-
ne kobietom w ciąży chorującym na nowotwór. 

Sympozjum otworzyła Marta Wolska z IFMSA-Poland Oddział Warszawa, koordynator lokalny konferencji.  
Następnie zostało odtworzone wystąpienie inauguracyjne Rektora WUM prof. Mirosława Wielgosia, przygotowane  
i nagrane wcześniej specjalnie na okoliczność Konferencji „Boskie Matki – ciąża i nowotwory”. Prof. Mirosław  
Wielgoś, pełniący również funkcję Kierownika I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii oraz Prezesa Pol-
skiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, pogratulował organizatorom podjęcia ważnego tematu.  
Zauważył, że mimo iż nowotwory złośliwe są problemem dotykającym jedynie ok. 0,1% wszystkich ciężarnych 
w Polsce, to biorąc pod uwagę zarówno aspekt medyczny, jak i moralny, etyczny czy społeczny, są zagadnie-
niem, o którym należy pamiętać i przykładać do niego dużą wagę. Zwrócił uwagę, że do niedawna problem 
ten był bardzo rzadko poruszany, co skutkowało niewystarczającą wiedzą na temat opieki nad kobietami 
ciężarnymi w aspekcie onkologicznym. Ten stan zrodził potrzebę stworzenia – przy współudziale onkologów, 
położników i ginekologów – zasad postępowania w przypadku stwierdzenia nowotworu u ciężarnej. Tak po-
wstały specjalne rekomendacje pt. „Standardy postępowania w przypadkach choroby nowotworowej u kobiety  
w ciąży”. Rektor podkreślił ogromną rolę edukacyjną i psychologiczną Fundacji Rak’n’Roll, której działalność 
sprawiła, że zagadnienie nowotworów w ciąży zyskało rozgłos, zachęcając tym samym środowisko lekarzy do 
stworzenia rekomendacji. Profesor zauważył, że jednym z atutów takich konferencji, jak „Boskie Matki – ciąża  
i nowotwory”, jest obalanie mitów, które narosły wokół tematu nowotworów u kobiet w ciąży.  

Wśród prelegentów znalazła się Marta Ozimek-Kędzior z Fundacji Rak’n’Roll, inicjatorka programu opieki dla 
kobiet w ciąży chorych na raka „Boskie Matki”, która omówiła program opieki dla kobiet w ciąży chorych on-
kologicznie Fundacji Rak’n’Roll. Oprócz niej podczas konferencji wsłuchaliśmy szeregu wykładów specjalistów  
w dziedzinie ginekologii, położnictwa, onkologii czy psychologii. Lek. Nicole Sochacki-Wójcicka (I Katedra i Klinika 
Położnictwa i Ginekologii WUM) wygłosiła wykład prof. Mirosława Wielgosia pt. „Nowotwory złośliwe a ciąża”, 
a następnie „Czujność onkologiczna w ciąży”. Dr hab. Paweł Derlatka (II Katedra i Klinika Położnictwa i Gineko-
logii WUM) omówił zagadnienie nowotworów jajnika w ciąży, natomiast pracujący w tej samej Klinice dr Jacek 
Sieńko przybliżył tematykę raka szyjki macicy w ciąży. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie  
reprezentowały: dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, autorka wykładu pt. „Nowotwór piersi u kobiet ciężarnych”, 
lek. Elżbieta Wojciechowska-Lampka, która wygłosiła prelekcję pt. „Nowotwory onkohematologiczne w ciąży. 
Radioterapia w ciąży”, lek. Anna Skrzypczyk-Ostaszewicz  („Nowotwory rzadkie u pacjentek w ciąży. Problema-
tyka oncofertility”) oraz dr Mariola Kosowicz, której tytuł prezentacji brzmiał „Problemy psychospołeczne kobiet 
ciężarnych z chorobą nowotworową. Wybrane zasady komunikacji w sytuacji kryzysu psychologicznego”.  
Ponadto wysłuchaliśmy dr. Jakuba Rzepki  („Opieka ginekologiczno-położnicza nad ciężarną chorą onkologicznie”)  
z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, a konferencję zamykała prelekcja Teresy Wolniewicz („Pre-
dyspozycje genetyczne nowotworów kobiecych”) z Warsaw Genomics.

Cezary Ksel
Zdjęcia: Tatiana Choroszun
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Marta Wolska  
–  Koordynator Lokalny Konferencji  
„Boskie Matki – ciąża i nowotwory”,  
IFMSA-Poland Oddział Warszawa

Działalność Fundacji Rak’n’Roll była mi już wcześ- 
niej znana, między innymi za sprawą programu 
„Daj włos”. Później dowiedziałam się o kolejnym 
projekcie – „Boskie Matki”. Program opieki dla 
kobiet w ciąży chorych na raka na tyle mnie zain-
teresował i zainspirował, że spróbowałam zachę-
cić Fundację do stworzenia wspólnej konferencji  
z IFMSA-Poland. Zostałam skierowana do pani 
Marty Ozimek-Kędzior – członka Zarządu Fundacji 
– która zareagowała bardzo pozytywnie na mój po-
mysł. Otrzymałam od niej wielkie wsparcie i jestem 
jej wdzięczna za nieoceniony wkład w organizację 
konferencji, podczas której była jedną z prelegen-
tek. Oprócz niej wysłuchaliśmy specjalistów zajmu-
jących się onkologią lub ginekologią, albo dwoma 
tymi specjalnościami. Wszyscy wykładowcy bardzo 
chętnie zgodzili się przekazać swoją wiedzę na-
szym studentom.

Mimo że, jak wspominało wielu prelegentów, 
zagadnienie nowotworów u kobiet w ciąży nie do-
tyka dużej liczby osób, to jednak widoczna jest 
tendencja pokazująca, że coraz więcej ciężarnych 
boryka się z tym schorzeniem. Naszą konferencją 
chcieliśmy wzbudzić czujność wśród studentów 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, uzmy-
słowić im, że to jest problem, który będzie się poja-
wiał, z którym będą się oni spotykali po ukończeniu 
studiów. Sądzę, że warto już teraz ten temat po-
dejmować. O tym, jak ważne jest to zagadnienie, 
świadczy frekwencja na naszej konferencji. Odzew 
wśród studentów bardzo pozytywnie nas zaskoczył. 
Duże zainteresowanie tematyką konferencji sprawia, 
że chciałabym kontynuować współpracę z Funda-
cją Rak’n’Roll i mam nadzieję, że będzie szansa na 
wspólne organizowanie kolejnych przedsięwzięć. 

Lek. Nicole Sochacki-Wójcicka Marta Ozimek-Kędzior Dr hab. Paweł Derlatka
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Organizacja powstała 5 lat temu z inicjatywy aktywnych studentów analityki medycznej oraz naszego 
opiekuna – dr. Sławomira Białka, który współtworzy z nami zespół do dziś. Niemałą rolę odegrał także 
prof. Piotr Wroczyński – aktualnie Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – oraz prof. Dariusz Sitkiewicz. 
Nasze działania opierają się na promocji zawodu diagnosty laboratoryjnego i zwiększaniu świadomości 
społeczeństwa, czym będziemy się zajmować jako przyszli pracownicy medycznych laboratoriów dia-
gnostycznych.

Czołowym działaniem i wydarzeniem, które rozsławiło Studenckie Towarzystwo Diagnostów La-
boratoryjnych WUM w środowisku diagnostycznym, jest Studencki Kongres Medycyny Laboratoryjnej  
– konferencja naukowa wraz z konkursem prac badawczych studentów naszego kierunku. Jego pierw-
sza edycja odbyła się w marcu tego roku i zakończyła się sukcesem koleżanki z Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego, która w konkurencji z osobami z całej Polski uzyskała od jury najwyższy wynik. 
Wybór nie był prosty ze względu na wysoki poziom wszystkich zgłoszonych prac. W tym roku akademic-
kim, działając we współpracy z Samorządem Studentów, Studencki Kongres Medycyny Laboratoryjnej 
zostanie połączony z Konkursem Prac Magisterskich dla absolwentów analityki medycznej.

5 lat organizacji studenckiej  
Oddziału Medycyny Laboratoryjnej
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Naszą aktywność skupiamy na udziale w akcjach profi-
laktycznych, prozdrowotnych oraz ukazywaniu innym studen-
tom możliwości, jakie daje studiowanie na kierunku anality-
ka medyczna. Działamy także u podstaw – opowiadaliśmy  
o swoim zawodzie w warszawskich szkołach podstawowych, 
tłumacząc jednocześnie, jak należycie przygotować się do 
badań, i ucząc przez zabawę nawyków higienicznych. Misję 
profilaktyczną realizujemy również przez badania przesie-
wowe organizowane na piknikach naukowych czy eventach  
w galeriach handlowych. Pacjenci dowiadują się od nas, jak 
ważne jest wykonywanie badań laboratoryjnych w profilakty-
ce zdrowotnej. Uzyskują informacje dotyczące chorób – ich 
diagnozowania oraz leczenia. Wykonujemy podstawowe ba-
dania, m.in. przygodne badanie glikemii we krwi włośniczko-
wej z palca czy mierzenie ciśnienia tętniczego krwi. Badamy 
poziom hemoglobiny oraz białka CRP we krwi włośniczkowej, 
a także wykonujemy pomiar składu ciała na specjalnie przy-
stosowanej do tego celu wadze. Za pomocą pulsoksymetru 
chętne osoby mogą dowiedzieć się, jaką mają saturację krwi. 
W przypadku nieprawidłowych wartości wynikających z ba-
dania na akcjach prosimy przebadane osoby o zgłoszenie się 
do lekarza.

Nasza organizacja reprezentuje środowisko studentów 
na zewnątrz Uczelni. Delegacja zarządu przysłuchuje się 
posiedzeniom zespołu do spraw nowelizacji ustawy o dia-
gnostyce laboratoryjnej w Ministerstwie Zdrowia, podczas 
których nabywamy wiedzę, która pozwoli pomóc wyznaczyć 
nowy kierunek działań na rzecz studentów medycyny labo-
ratoryjnej. Utrzymujemy kontakt z organizacjami studenckimi  
z pozostałych 10 miast.

Jako nowy Zarząd na lata 2017-2019 chcielibyśmy ser-
decznie podziękować władzom Uczelni oraz osobom szcze-
gólnie zaangażowanym w rozwój organizacji. Przede wszyst-
kim podziękowania należą się opiekunowi organizacji Panu 
dr. Sławomirowi Białkowi, który zawsze służy dobrą radą w wielu 
inicjatywach, oraz dotychczasowemu przewodniczącemu 
Abduljabbarowi Bassmarowi, który przez 4 lata zrealizował 
naprawdę wiele przedsięwzięć, dzięki czemu obecnie czujemy 
się – jako organizacja – silniejsi i dojrzalsi. 

Studentów analityki medycznej gorąco zachęcamy do 
przyłączenia się do Studenckiego Towarzystwa Diagnostów 
Laboratoryjnych WUM oraz działań na rzecz lepszej przyszło-
ści zawodu diagnosty laboratoryjnego. Członków organizacji 
serdecznie zapraszamy do aktywności w wydarzeniach w no-
wym roku akademickim!

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: 
www.stdl.wum.pl oraz facebookowego fanpage’a.  
Kontakt z nami: stdl@wum.edu.pl

Maciej Matuszewski, Bartosz Zawadzki – STDL

Skład Zarządu na kadencję 2017-2019
 Bartosz Zawadzki  – Przewodniczący
 Magdalena Bondziul  – Wiceprzewodnicząca
 Maciej Matuszewski  – Sekretarz
 Agnieszka Zimińska  – Skarbnik
 Wiktoria Wiśniewska 



44 10/2017

Zabrzmi to może jak truizm, ale nie ma nauki bez podręczników. Nawet dziś, w dobie rozbudowanych 
multimediów, wypada to uznać za oczywistość. Stąd nadal szeleszczą kartki grubych – i ciężkich, to fakt  
– tomów anatomii bądź dotyczących innych dziedzin nauk medycznych. Dobrze opracowane skrypty 
również są w cenie. A jak to było, gdy Alma Mater medicinae varsoviensis istniała jeszcze jako Wydział 
Akademicko-Lekarski, czyli w początkach XIX wieku?

Choć trudno w to uwierzyć, to książek w języku polskim nie 
było prawie wcale. Dlatego na wykładowcach, z samym 
dziekanem Jackiem Hiacyntem Dziarkowskim, prócz 
obowiązków „dawania lekcyj”, jak podówczas nazywa-
no wykłady, spoczywał również obowiązek jak najszyb-
szego przygotowania odpowiednich podręczników. 
Dziekan zapoczątkował zresztą tę serię wydawnictw, 
publikując już pod koniec 1809 roku podręcznik „Fizyolo-
gia czyli fizyka ciała ludzkiego”1, w pracy nad którym 
dużo korzystał z dzieła Georga Wilhelma Consbrucha,  
a następnie przetłumaczył „Patologię i semiotykę” autor-
stwa Augusta Friedricha Heckera2. Kolejnym twórcą był 
Franciszek Brandt, który w 1810 roku opublikował swój 
tekst „Nauka o muszkułach dla uczniów trudniących się 
rozczłonkowaniem praktycznem na teatrze anatomicz-
nym warszawskim”3, czyli – używając współczesnego 
języka – stworzył skrypt do ćwiczeń prosektoryjnych. Był  
to również częściowo przekład z języka niemieckiego, 
o czym autor wspomina już na karcie tytułowej. Po tej 
pierwszej pracy przyszły kolejne wydawane w bardzo 
krótkich odstępach czasu – i tak w 1814 roku ukazała się 
dwutomowa „Osteologia i syndesmologia”4, rok póź-
niej „Splanchnologia”5. 

O skryptach sprzed lat dwustu słów kilkoro

 1.  „Fizyologia czyli fizyka ciała ludzkiego dla lekarzy i przyjaciół antropologii staraniem radcy ministerii spraw wewnętrznych, dziekana 
wydziału akademickiego z ryssami wydana”, Druk. W. Dąbrowskiego, Warszawa 1809.

 2.  A. F. Hecker, Patologia i semiotyka krótko zebrana i ułożona przez Augusta Fryderyka Heckera a przetłumaczona przez H. Dziarkow-
skiego, Druk. W. Dąbrowskiego, Warszawa 1811.

3.  Fr. Brandt, Angiologia czyli Nauka o naczyniach krwionośnych i limfatycznych, Druk. W. Dąbrowskiego, Warszawa 1816.
4.  Fr. Brandt, Osteologia i syndesmologia…przez prof. anatomii i bandażów medycyny prawnej, policyi i weterynaryi w Wydziale Akade-

micko-Warszawskim nauk lekarskich, Warszawa 1814.
5.  Fr. Brandt, Splanchnologia, Warszawa 1815.

dr Maria J. Turos
Zakład Etyki i Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Ryc. 1.
Karta tytułowa jednego z podręczników Franciszka Brandta – ciekawy  
sygnet (tu znak autorski) w środkowej części karty. Tego rodzaju pieczątki 
pełniły czasami rolę ekslibrisów
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W kolejnym 1816 roku wydane zostały aż dwie pozycje: „Angiologia czyli nauka o naczyniach krwio-
nośnych, limfatycznych”6 oraz „Newrologia czyli nauka o nerwach”7. Były to książki niezbyt grube ob-
jętościowo – każda liczyła ok. 300 stron (od 158 w wydanej w 1810 roku do 412, gdyż tyle obejmował 
pierwszy tom „Osteologii”), publikowane w wygodnej do korzystania „ósemce”, co oznacza, że tom miał 
średnio 20-25 cm wysokości i ok. 13-15 cm szerokości8, drukowane na papierze, jaki często w danej 
chwili był w drukarni, bez znaków wodnych bądź z usytuowanymi nie w centralnej części karty, co wska-
zywać może na to, że używano również odpadów.

Nikt na to nie narzekał – wszyscy się cieszyli, że książki wreszcie były.

Kolejnym z grona wykładowców-autorów był Józef Celiński, który w 1811 roku przygotował obszerną, 
dwutomową publikację „Farmacya czyli nauka doskonałego przygotowania lekarstw z trzech królestw 
natury wybranych”9. 

O skryptach sprzed lat dwustu słów kilkoro

6.  Fr. Brandt, Angiologia czyli nauka o naczyniach krwionośnych, limfatycznych, Warszawa 1816
7.  Fr. Brandr, Newrologia czyli nauka o nerwach, Warszawa 1816.
8.  „Encyklopedia wiedzy o książce”, red. K. Chorzewska, Wrocław, Warszawa, Kraków 1971 (k.1009-1010)
9.  J. Celiński, Farmacya czyli nauka doskonałego przygotowania lekarstw z trzech królestw natury wybrana, Dr. W. Dąbrowskiego, 

Warszawa 1811.

Ryc. 2.
„Farmacya” Józefa Celińskiego
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Była to praca niezwykle ważna i bardzo potrzebna, gdyż na terenie Księstwa Warszawskiego i później 
Królestwa Polskiego do 1817 roku nie funkcjonowała oficjalna farmakopea. Były co prawda dwie 
wydane wcześniej, niewielka pozycja potocznie zwana „farmakopeą kościuszkowską” – współautor-
stwa Jacka Dziarkowskiego „Pharmacopoea castrensis et nosocomialis”10 oraz „Przepisy lekarstw dla 
szpitalów woysk polskich”11, nad których przekładem i opracowaniem pracowali Michał Bergonzoni, 
Leopold Lafontaine i Bogumił Gudeit, dlatego też podręcznikiem tym mogli posługiwać się również 
farmaceuci już prowadzący praktykę aptekarską.

Podobnej tematyce byla poświęcona książka  
następnego z profesorów, Jana Bogumiła Freyera, 
a mianowicie „Formulare czyli sztuka o sztucz-
nem przepisywaniu lekarstw”12, opublikowana 
w 1816 roku Ten sam autor wydał również ob-
szerną „Materia medyczna czyli o sposobie skut-
kowania środków lekarskich”13, której pierwszy,  
liczący 580 stron tom ukazał się w 1816, zaś dru-
gi, jeszcze obszerniejszy – w 1818 roku.

Nie brakowało również podręczników poświęco-
nych zagadnieniom klinicznym. W latach 1816-
1817 ukazał się dwutomowy „Rys sztuki leczenia 
czyli terapia ogólna i szczególna”14, której auto-
rem był August Wolff. 

Ryc. 3.
Karta tytułowa pracy Augusta Wolffa

10.  „Pharmacopoea castrensis & nosocomialis exercitus nationalis” Varsoviae 1794.
11.  „Przepisy lekarstw dla szpitalów woyska polskiego : dzieło tłomaczone z języka francuzkiego i podane [...] z odmianami stosownie 

do kraju naszego”, Warszawa 1810.
12.  J. B. Freyer, Formulare czyli o sztucznem przepisywaniu lekarstw…przez Dr medycyny i chirurgii profesora zwyczajnego w wydziale 

akademicko-warszawskim nauk lekarskich, Warszawa 1816.
13.  J. B. Freyer, Materia medyczna czyli o sposobie skutkowania środków lekarskich, Warszawa 1816 – 1818.
14.  A. Wolff, Rys sztuki leczenia czyli terapia ogólna i szczególna, Dr. Węckiego, Warszawa 1816 – 1817.
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Ten sam okres przyniósł również obszerną, liczącą cztery tomy „Chirurgię”15, której autorem był Józef 
Czekierski – znany twórca działającej przez dłuższy czas w Warszawie „szkoły babienia”16. 

W sumie w latach 1809-1818 ukazało się drukiem osiemnaście publikacji. Dużo to czy mało? Biorąc 
pod uwagę czas w jakim powstawały i ówczesne możliwości poligraficzne, to jednak liczba znacząca.  
Warto przy tym nadmienić, co zresztą jest uwidocznione na niektórych kartach tytułowych – jak cho-

ciażby publikacji Augusta Wolffa – że uka-
zywały się one „kosztem autora”, który 
ponosił wszystkie opłaty związane z na-
byciem potrzebnych do wydania danej 
książki materiałów poligraficznych oraz 
opłacał pracowników drukarni. Koszty 
takiego przedsięwzięcia podnosiły jesz-
cze oddzielnie rytowane ilustracje, gdyż 
z planszami najczęściej zamieszczanymi 
po tekście spotkać się możemy w pra-
cach Franciszka Brandta, Jacka Dziar-
kowskiego, a przede wszystkim Józefa 
Czekierskiego, gdzie jest ich aż piętnaście.

Ale rzecz najważniejsza – studenci dostali 
podręczniki, co pozwoliło na normalne 
prowadzenie zajęć dydaktycznych na 
Wydziale Akademicko-Lekarskim w War-
szawie.

Ryc. 4.
„Chirurgia” Józefa Czekierskiego

 15.   J. Czekierski, Chirurgii…, w drukarni na Nowolipiu, Warszawa 1817 – 1818.
 16.  St. Kośmiński, Slownik lekarzów polskich, Gebethner i Wolff, Warszawa 1888, s. 79.
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27 lipca 2017 roku zmarł prof. dr hab. Mieczysław Lao – jedna z naj-
wybitniejszych postaci polskiej transplantologii i nefrologii. Pan Profe-
sor był absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie (rocznik 1958), 
całe życie zawodowe związał z naszą Uczelnią. Był wieloletnim Kie-
rownikiem Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii (1987-2003) 
oraz Dyrektorem Instytutu Transplantologii (1988-1994). Odszedł autor 
i współautor ponad 160 prac naukowych, kilkunastu rozdziałów w pod-
ręcznikach i skryptach, promotor rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, 
inicjator powstania Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego i jego 
pierwszy Prezes (1993-1995), pomysłodawca powołania Krajowej Rady 
Transplantacyjnej, współtwórca Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne-
go ds. Transplantacji „Poltransplant”. Pożegnaliśmy wybitnego klinicy-
stę, naukowca, nauczyciela akademickiego, który wniósł olbrzymi wkład  
w rozwój przeszczepiania narządów w naszym kraju oraz w kształcenie 

kadr medycznych. Pan Profesor był odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, 
Nagrodami Ministra Zdrowia i JM Rektora.

21 sierpnia 2017 roku odszedł prof. dr hab. Edward Zawisza – uznany laryngolog i alergolog, 
wychowawca i nauczyciel wielu pokoleń lekarzy, w latach 1976-2003 pracownik Samodzielnego 
Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Prof. Edward Zawisza był jednym 
z najważniejszych organizatorów polskiej alergologii. Przez kilka kadencji sprawował funkcję 
Wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. W latach 1994-2001 był Kon-
sultantem Krajowym ds. Alergologii. Dzięki staraniom Pana Profesora alergologia stała się jedną 
z najbardziej dynamicznych i dobrze zorganizowanych specjalizacji w Europie.

5 września 2017 roku zmarł prof. dr hab. Wacław Bogdan Czapliński – wieloletni Kierownik 
Katedry i Zakładu Biologii Ogólnej i Parazytologii (1963-1993), Przewodniczący Rady Nauko-
wej IP PAN (1993-1999), Wiceprzewodniczący Światowej Federacji Parazytologów (1974-1978),  
a następnie Przewodniczący Światowej Federacji Parazytologów (1978-1982), Członek Honoro-
wy Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Pożegnaliśmy wspaniałego, życzliwego ludziom 
człowieka, znakomitego naukowca, światowej sławy parazytologa, nauczyciela akademickiego, 
wychowawcę wielu pokoleń polskich parazytologów.

2 października 2017 roku zmarła prof. dr hab. Danuta Samolczyk-
-Wanyura – absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej  
w Warszawie (rocznik 1973), Kierownik Kliniki Chirurgii Czaszkowo-
-Szczękowo-Twarzowej, Jamy Ustnej i Implantologii w latach 2009-2015, 
Wiceprezydent Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej 
Jamy Ustnej i Implantologii, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiego 
Towarzystwa Stomatologicznego, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 
chirurgii szczękowo-twarzowej w latach 2010-2015. Żegnamy wybitnego 
lekarza, znakomitego naukowca i nauczyciela, cenionego członka spo-
łeczności akademickiej, przyjaciela wielu roczników studentów. Za swo-
je dokonania Pani Profesor była odznaczona m.in. Srebrnym Krzyżem 
Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową „Za 
Zasługi dla Ochrony Zdrowia”.



Co?         Gdzie?       Kiedy?  

6.11.
7.11.

8.11.
8.11.

11.11.
14.11.
15.11.
15.11.
15.11.

17-19.11.
22.11.
22.11.
27.11.

30.11. 
30.11-2.12. 

godz. 17.15 – Wykład „Bezpieczeństwo pacjenta – aspekty kliniczne i prawne w Polsce i na świecie”
Miejsce: Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Sala im prof. Wiktora Grzywo-Dąbrowskiego

godz. 10.00 – I Konferencja szkoleniowo-naukowa „Edukacja w cukrzycy”
Miejsce: Centrum Dydaktyczne, Aula A

godz. 9.30 – V Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa  
„Wsparcie psychologiczne w ratownictwie medycznym”
Miejsce: Centrum Dydaktyczne, Aula A

godz. 12.00 – Posiedzenie Rady I Wydziału Lekarskiego
Miejsce: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, Sala Konferencyjna

godz. 9.00 – 39. Zgromadzenie Delegatów IFMSA-Poland  
– I Ogólnopolska Studencka Konferencja Neurologiczna
Miejsce: Olsztyn

godz. 13.00 – Posiedzenie Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu
Miejsce: Centrum Biblioteczno-Informacyjne, sala nr 8 

Posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego 
Miejsce: Sala Rady Wydziału Farmaceutycznego

godz. 12.00 – Posiedzenie Rady Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Miejsce: Centrum Biblioteczno-Informacyjne, sala nr 128

godz. 12.00 – Posiedzenie Rady II Wydziału Lekarskiego 
Miejsce: Centrum Biblioteczno-Informacyjne, Sala im. prof. Antoniego Dobrzańskiego

godz. 9.30 – I Interdyscyplinarny Konkurs Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA 2017
Miejsce: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, aula dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

godz. 12.00 – Posiedzenie Rady I Wydziału Lekarskiego
Miejsce: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, Sala Konferencyjna

godz. 14.00 – Uroczystość wręczenia dyplomów lekarza absolwentom II Wydziału Lekarskiego
Miejsce: Zamek Królewski w Warszawie

godz. 13.00 – Posiedzenie Senatu WUM
Miejsce: Budynek Rektoratu, Sala Senatu

godz. 16.00 – Uroczysta promocja lekarzy dentystów, doktorów nauk medycznych  
i doktorów habilitowanych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Miejsce: Centrum Dydaktyczne, Aula im. prof. Janusza Piekarczyka 

godz. 15.00 – Międzynarodowa konferencja rynologiczna RhinoForum 2017
Miejsce: Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18, Sound & Garden Hotel Airport. 
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