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2 października 2019 r. odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. 
Na zaproszenie Rektora prof. Mirosława Wielgosia wykład inauguracyjny „Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: 
założenia, zmiany i warunki sukcesu” wygłosił prof. Jerzy Woźnicki – Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich.

Razem z całą społecznością akademicką naszej Uczelni, w tej najważniejszej uroczystości roku akademickiego, wzięli 
udział m.in.: minister Cezary Kochalski – doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prof. Łukasz Szumowski – Mini-
ster Zdrowia, prof. Wojciech Maksymowicz – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, poseł Ja-
rosław Krajewski – przedstawiciel Sejmu RP, Katarzyna Łęgiewicz – Burmistrz Dzielnicy Ochota, prof. Zbigniew Marciniak  
– przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Aleksander Nawrat – przewodniczący Rady Uczelni 
WUM oraz Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także członkowie Rady: prof. Bolesław Samoliński,  
prof. Roman Smolarczyk, prof. Artur Mamcarz i mgr farm. Natalia Bierezowicz.

Przybyli również rektorzy i prorektorzy stołecznych uczelni, w tym: prof. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszaw-
skiego, prof. Roman Cieślak – Rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, prof. Maciej Rogalski – Rektor Uczelni  
Łazarskiego, prof. Andrzej Mastalerz – Rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, ks. prof. Stanisław 
Dziekoński – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. prof. Krzysztof Pawlina – Rektor Papieskiego Wydziału  
Teologicznego w Warszawie, ks. prof. Bogusław Milerski – Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, prof. Ryszard  
Gellert – Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prof. Wojciech Wawrzyński – Prorektor ds. Rozwoju 
Ogólnych Politechniki Warszawskiej, prof. Marian Binka – Prorektor ds. Nauki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 
prof. Paweł Gromka – Prorektor ds. Nauki i Kształcenia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, prof. Kazimierz Przybysz – Prorek-
tor ds. Dydaktycznych Akademii Leona Koźmińskiego, prof. Paweł Gusnar – Prorektor ds. Kontaktów Zagranicznych Uniwer-
sytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, prof. Barbara Marcinkowska – Prorektor ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Spe-
cjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, prof. Wojciech Zubala – Prorektor ds. Studenckich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,  
prof. Aldona Drabik – Prorektor ds. Studenckich Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, dr hab. Anna Serafiń-
ska – Prorektor ds. Rozwoju Kadry Naukowej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, prof. Krzysztof Czupryński  
– Prorektor ds. Naukowych Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, płk dr hab. Leszek Elak – Prorek-
tor ds. Dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej.
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Obok władz Uczelni: prof. Barbary Górnickiej – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Jadwigi Turło – Prorektor  
ds. Nauki i Transferu Technologii, prof. Wojciecha Braksatora – Prorektora ds. Klinicznych i Inwestycji, prof. Piotra Małkowskiego  
– Prorektora ds. Personalnych i Organizacyjnych, prof. Lidii Rudnickiej – Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Promocji 
i Rozwoju, Senatu WUM i Rad Wydziałów z Dziekanami: prof. Marcinem Wojnarem – Dziekanem Wydziału Lekarskiego, 
prof. Piotrem Wroczyńskim – Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego, dr hab. Joanną Gotlib – Dziekanem Wydziału Nauk 
o Zdrowiu, prof. Elżbietą Mierzwińską-Nastalską – Dziekanem Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, dr. hab. Dariuszem 
Białoszewskim – Dziekanem Wydziału Medycznego, a także Rad Dyscyplin Naukowych z Przewodniczącymi: prof. Krzysz-
tofem J. Filipiakiem – Rada Dyscypliny Nauk Medycznych, prof. Andrzejem Deptałą – Rada Dyscypliny Nauk o Zdrowiu,  
dr. hab. Marcinem Sobczakiem – Rada Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych, przybyli Rektorzy naszej Alma Mater poprzed-
nich kadencji: prof. Tadeusz Tołłoczko, prof. Andrzej Górski, prof. Leszek Pączek i prof. Marek Krawczyk, a także mgr Mał-
gorzata Kozłowska – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju WUM i dr n. med. Ewa Trzepla – Prezes Zarządu Centrum Medycz-
nego WUM Sp. z o.o. Szczególnie gorąco przywitani zostali seniorzy naszego Uniwersytetu: prof. Bibiana Mossakowska,  
prof. Ryszard Aleksandrowicz, prof. Jerzy Jurkiewicz, prof. Longin Marianowski oraz prof. Janusz Komender. 

Przybyli przedstawiciele duchowieństwa: ks. Biskup Michał Janocha – Biskup Pomocniczy Warszawski, ks. Biskup Ro-
muald Kamiński – Biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej, Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dusz-
pasterstwa Służby Zdrowia i Chorych; przedstawiciele Cerkwii Prawosławnej św. Magdaleny – ks. dr Doroteusz Sawicki  
i ks. dr Andrzej Baczyński, a także: ks. Franciszek Urmański z Kościoła św. Anny i ks. dr Kanonik Paweł Gwiazda – proboszcz 
Parafii pw. Opatrzności Bożej. 

Serdeczne słowa JM Rektor skierował również do Dyrektorów Szpitali Klinicznych oraz Szpitali Miejskich. Następnie  
Rektor prof. Mirosław Wielgoś poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci Pracowników naszej Uczelni, którzy w ubiegłym 
roku akademickim odeszli na wieczny spoczynek.

W dalszej części uroczystości wysłuchaliśmy przemówienia inauguracyjnego JM Rektora prof. Mirosława Wielgosia, 
który mówił: „Mam nadzieję, że w nowym roku akademickim Uczelnia okrzepnie na tyle, że uda się w rozsądny sposób 
wprowadzić w życie wszystko to, co znalazło się w nowym statucie. Rozpoczną działanie nowe struktury, takie jak chociażby 
Rady Dyscyplin Naukowych czy Szkoła Doktorska. Swoją misję, związaną z dydaktyką, będą prowadziły wydziały – będzie 
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W I rzędzie władze dziekańskie WUM i Dyrektor Szkoły Doktorskiej,  
w II rzędzie prorektorzy uczelni warszawskich

Członkowie Rad Wydziałów WUM. W I rzędzie od prawej: prof. Dorota  
Olczak-Kowalczyk, prof. Marcin Grabowski, prof. Małgorzata Olszewska,  
dr hab. Daniel Młocicki

Od lewej: minister Cezary Kochalski – doradca Prezydenta RP, prof. Łukasz 
Szumowski – Minister Zdrowia, prof. Wojciech Maksymowicz – podsekre-
tarz stanu w MNiSW

Przewodniczący Rad Dyscyplin Naukowych (od lewej): prof. Andrzej Deptała, 
prof. Krzysztof J. Filipiak, dr hab. Marcin Sobczak

Od lewej: prof. Tadeusz Tołłoczko, prof. Andrzej Górski, prof. Ryszard  
Aleksandrowicz, prof. Longin Marianowski, prof. Marek Krawczyk,  
prof. Leszek Pączek

Rektorzy uczelni warszawskich obecni na inauguracji nowego roku  
akademickiego
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ich obecnie w naszej Uczelni pięć – Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Lekarsko-
-Stomatologiczny i Wydział Medyczny. (...) Jestem przekonany, że odnowione Kolegium Rektorskie, nowo powołani Prze-
wodniczący Rad Dyscyplin i nowi Dziekani Wydziałów zrobią wszystko co w ich mocy, aby Uczelnia funkcjonowała sprawnie, 
nowocześnie i bez zarzutu. (...) Warszawski Uniwersytet Medyczny przebrnął z sukcesem przez ten trudny okres – udało się 
nam przygotować naprawdę dobry statut, jak również wszystkie niezbędne regulaminy – organizacyjny, zatrudniania, wyna-
gradzania, rekrutacji, oceny pracowników i inne. Cieszę się, że są wśród nas ludzie, którzy potrafili zaangażować się w to, aby 
przygotowanie, opracowanie i uchwalenie tych wszystkich dokumentów było możliwe na czas. (...) Teraz możemy przystąpić 
– już na spokojnie i bez presji czasowej – do prac nad ich udoskonalaniem i optymalizacją”.

W swoim wystąpieniu prof. Wielgoś poruszył również kwestię federalizacji: „Utworzenie federacji UW-WUM to tak na-
prawdę duży krok do przodu, który nie tylko ma w perspektywie poprawić pozycjonowanie w świecie naszych uczelni, ale 
też zabezpieczy nas przed niebezpieczeństwami, które mogą być konsekwencją przyszłych ewaluacji naukowych. Większe 
szanse na bezpieczne funkcjonowanie i finansowanie na odpowiednim poziomie będą miały zapewne te uczelnie, które pro-
wadzą lub będą prowadziły badania naukowe w wielu dyscyplinach, najlepiej w kilku dziedzinach. W tym aspekcie WUM i UW 
są względem siebie bardzo komplementarne – posiadają wszystko to, czego brakuje drugiej stronie. Pamiętajmy bowiem,  
że obecny kształt ich funkcjonowania został wytworzony przez podział wspólnej całości, którą teraz chcemy odtworzyć, ale 
– co jeszcze raz podkreślę – z zachowaniem tożsamości obu tworzących federację uniwersytetów. Proste zasady arytmetyki, 
logiki i statystyki pozwalają przypuszczać, że z silnego sojuszu najlepszej uczelni w Polsce z najlepszą polską uczelnią me-
dyczną może narodzić się naprawdę potężny i jeszcze bardziej liczący się uniwersytet”.

Rektor zwrócił także uwagę na panującą aktualnie sytuację w kraju: „Z niepokojem stwierdzam, że w ostatnim czasie 
dzieją się w świecie akademickim rzeczy, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Obecna sytuacja w Polsce, atmosfera i styl 
prowadzenia debaty publicznej, których jesteśmy świadkami, powinny skłonić do głębokiej refleksji nas wszystkich. W śro-
dowisku polskich szkół wyższych, od stuleci stojącym na straży przestrzegania norm etycznych i prawnych, mają miejsce 
zdarzenia, które wymagają wyrażenia stanowczego sprzeciwu. Uważam, że niezabranie głosu w sytuacji powtarzających się, 
bulwersujących, nawołujących do dyskryminacji innych osób wypowiedzi, które nie mają prawa padać z niczyich ust, a tym 
bardziej z ust członków społeczności akademickiej polskich uczelni, jest wyrażeniem milczącej zgody na podżeganie do 
nienawiści, niszczenie tolerancji dla wszelkich dopuszczonych prawem poglądów, postaw i stylów życia. Narastająca wśród 
społeczeństwa ksenofobia oraz powtarzające się przypadki dyskryminacji i przemocy budzą stanowczy sprzeciw władz i – jak 
mniemam – całej społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Mówimy nie: językowi nienawiści po-
głębiającemu podziały w naszym społeczeństwie, narastającej agresji i przejawom wrogości, które mają miejsce. Jako Rektor 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego czuję moralną potrzebę przywołania kwestii fundamentalnych, zarówno dla spo-
łeczności akademickiej WUM, środowiska szkół wyższych w Polsce, jak i dla całego naszego kraju. Każdy człowiek jest równy 
niezależnie od: narodowości, płci, rasy, koloru skóry, pochodzenia etnicznego lub społecznego, cech genetycznych, języka, 
religii lub wyznania, przekonań politycznych lub innych poglądów, przynależności do mniejszości narodowej, posiadanej 
własności, urodzenia, niepełnosprawności, wieku lub niepozostających w sprzeczności z prawem preferencji seksualnych.  
Warszawski Uniwersytet Medyczny kieruje się w swojej działalności ideami wolności, demokracji, postępu, tradycji uniwersy-
teckich i uniwersalnych wartości, a w szczególności poszanowaniem praw człowieka, tolerancją, dążeniem do prawdy, sza-
cunkiem dla wiedzy, umiejętności i rzetelności, wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka oraz solidarnością ze słabszymi.  
Traktujemy wszystkich z szacunkiem i reagujemy na nieuczciwe i nieetyczne zachowania, których jesteśmy świadkami.  
Zachowując prawo do posiadania i obrony własnych poglądów, wartości i sympatii politycznych, nie narzucamy ich innym.

Piastując funkcję Rektora Uczelni z ponad dwustuletnią tradycją, czuję wielką odpowiedzialność za całą społeczność 
akademicką i każdego jej członka z osobna. Pragnę, by WUM nadal znakomicie się rozwijał, a warunkiem tego jest  funk-
cjonowanie w nowoczesnym, otwartym, tolerancyjnym i demokratycznym społeczeństwie, którego członkowie szanują się 
wzajemnie we wspólnym domu, jakim jest Polska.”

Następnie List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odczytał Minister Cezary Kochalski – doradca Pre-
zydenta RP.

W dalszej części uroczystości do zebranych zwrócił się minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski – absolwent naszej 
Uczelni, który podziękował za wkład i zaangażowanie Rektorów obu Uczelni: prof. Mirosława Wielgosia i prof. Marcina Pałysa 
w pracę na rzecz federalizacji. Profesor Szumowski wyraził uznanie dla działalności naszego Uniwersytetu, osiągnięć nauko-
wych i podkreślił, że Ministerstwo Zdrowia pozostaje otwarte na głosy płynące ze środowiska medycznego.
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Prof. Adam Jelonek wyróżniony Medalem im. Tytusa Chałubińskiego

Dziekan WL prof. Marcin Wojnar dokonuje immatrykulacji studenta 
Wydziału Lekarskiego

Dziekan WLS prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska wręcza czapkę 
studencką

Rektor wraz z Dziekanem WNoZ dr hab. Joanną Gotlib pasuje  
nową studentkę Wydziału Nauk o Zdrowiu

Nowo immatrykulowane studentki WUM

Rektor prof. Mirosław Wielgoś i Dziekan WM dr hab. Dariusz  
Białoszewski

Dziekan WF prof. Piotr Wroczyński immatrykuluje studentkę Wydziału 
Farmaceutycznego

Prof. Jerzy Woźnicki podczas wykładu inauguracyjnego
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Inauguracja była także okazją do wręczenia Medalu im. Tytusa Chałubińskiego prof. Adamowi Jelonkowi – Ho-
norowemu Prezesowi Zarządu Fundacji Ronalda McDonalda za: „Ogromne serce, wsparcie i pomoc przy realizacji 
budowy Domu Ronalda McDonalda przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM”. 

Do Uczelni wpłynęły również liczne listy gratulacyjne, m.in. od: Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, Pre-
zesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosława Gowina, Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Wojewody Mazowieckiego Zdzisława 
Sipiery, Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa, Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja 
Kraśnickiego, Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcina Gruchały, Rektora Szkoły Głównej Han-
dlowej w Warszawie dr. hab. Marka Rockiego, prof. SGH, Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
prof. Przemysława Jałowieckiego, Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Andrzeja Dropa, Rektora Uni-
wersytetu Medycznego w Łodzi prof. Radzisława Kordka.

Kolejną część uroczystości poświęcono immatrykulacji najlepszych studentów i doktorantów Warszawskiego  
Uniwersytetu Medycznego. Poprowadziła ją prof. Barbara Górnicka – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.  
Po złożeniu ślubowania, studenci, którzy osiągnęli najwyższą punktację podczas tegorocznej rekrutacji, zostali im-
matrykulowani przez Dziekanów odpowiednich Wydziałów: prof. Marcina Wojnara – Dziekana Wydziału Lekarskiego,  
dr. hab. Dariusza Białoszewskiego – Dziekana Wydziału Medycznego, prof. Elżbietę Mierzwińską-Nastalską – Dzie-
kana Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, prof. Piotra Wroczyńskiego – Dziekana Wydziału Farmaceutycznego,  
dr hab. Joannę Gotlib – Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

Ślubowanie przyjęto także od doktorantów, którzy w tym roku akademickim rozpoczynają kształcenie w Szkole 
Doktorskiej. Prof. Jadwiga Turło – Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii została zaproszona do przeprowadzenia 
immatrykulacji uczestników Szkoły Doktorskiej naszej Uczelni, którzy osiągnęli najwyższą punktację podczas tego-
rocznej rekrutacji. Immatrykulacji doktorantów dokonał prof. Paweł Włodarski – Dyrektor Szkoły Doktorskiej. 

Do nowych studentów i doktorantów WUM zwrócili się przedstawiciele samorządów: Natalia Bierezowicz – Prze-
wodnicząca Zarządu Samorządu Studentów WUM oraz Bartosz Godek – Przewodniczący Zarządu Samorządu Dok-
torantów WUM. Obydwoje mówili o wyzwaniach, z jakimi wiąże się studiowanie, ale też o możliwościach, jakie daje 
Warszawski Uniwersytet Medyczny. 

Wykład inauguracyjny pt. „Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: założenia, zmiany i warunki sukcesu” 
wygłosił prof. Jerzy Woźnicki. 

Po wypowiedzeniu przez Jego Magnificencję słów Quod Felix, Faustum Fortunatumque sit! oraz trzykrotnym  
uderzeniu berłem rektorskim o blat stołu rok akademicki 2019/2020 w naszej Uczelni został oficjalnie rozpoczęty. 

1 października w Kościele Parafii Opatrzności Bożej przy ul. Dickensa 5 w Warszawie została odprawiona msza św.  
inaugurująca rok akademicki.

Kamilla Walczak 
Klaudia Wendycz

Msza św. inaugurująca rok akademicki na naszej Uczelni Rektor wraz z przedstawicielami władz dziekańskich WUM składają wiązankę  
kwiatów pod tablicą świętych Kosmy i Damiana
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Panowie Ministrowie, Magnificencje, Wysoki Senacie, Członkowie Rad, Drodzy Studenci i Doktoranci, Członkowie Spo-
łeczności Akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dostojni Goście, Szanowni Państwo, 

Stare chińskie powiedzenie mówi: „Obyś żył w ciekawych czasach”. Mam nieodparte wrażenie, że my właśnie  
w takich czasach żyjemy. W czasach, kiedy dzieje się dużo – niekiedy nawet za dużo – i to niekoniecznie dobrego. 

Za nami niezwykle trudny i pracowity rok. Rok, w trakcie którego musieliśmy przystosować wszystkie wyższe uczelnie 
w Polsce do nowej rzeczywistości, wynikającej z ustawy Prawo o nauce i szkolnictwie wyższym, zwanej popularnie Usta-
wą 2.0. Dyskusje na temat tej ustawy były niejednokrotnie bardzo żywiołowe, dzieląc – a czasami nawet konfliktując – śro-
dowisko akademickie. Zasadniczo ścierały się tu dwa stanowiska – pierwsze zakładało jak najmniej zmian, z pozostawie-
niem niemalże status quo. Orędownicy tego rozwiązania z uporem powtarzali, iż nie należy zmieniać tego, co jest dobre, 
znane i utrwalone. Czy jednak rzeczywiście było tak dobrze? Szczerze mówiąc, śmiem wątpić. Druga opcja postulowała 
wprowadzenie daleko idących reform, dostosowujących skostniałe organizmy uczelniane do wymogów teraźniejszości. 
Jak wiemy, nawet drobne zmiany zazwyczaj budzą opór i sprzeciw, a cóż dopiero gruntowne reformy. Oczywiście ich 
najbardziej zagorzałymi przeciwnikami są ci, którzy coś tracą. To właśnie te osoby są największymi oponentami – niestety, 
ale w takich sytuacjach partykularny interes wznosi się ponad ogólne dobro. Uniwersytet nie jest bezładnym zlepkiem po-
szczególnych struktur, rządzących się własnymi prawami. Jest niczym ludzki organizm – wszystkie jego składowe muszą 
funkcjonować nie tylko bez zarzutu, ale w harmonii i współdziałaniu z pozostałymi. W społeczności, która jest tak bardzo 
powiązana z medycyną, powinno to być szczególnie oczywiste. Najwyższy czas pojąć, co jest dobrem nadrzędnym  
i uniwersalnym. Można śmiało powiedzieć, że Warszawski Uniwersytet Medyczny przebrnął z sukcesem przez ten trudny 
okres – udało się nam przygotować naprawdę dobry statut, jak również wszystkie niezbędne regulaminy – organizacyjny, 
zatrudniania, wynagradzania, rekrutacji, oceny pracowników i inne. Cieszę się, że są wśród nas ludzie, którzy potrafili za-
angażować się w to, aby przygotowanie, opracowanie i uchwalenie tych wszystkich dokumentów było możliwe na czas. 

Przemówienie inauguracyjne  
Jego Magnificencji Rektora  

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  
prof. Mirosława Wielgosia
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Bardzo im za to dziękuję. Teraz możemy przystąpić – już na spokojnie i bez presji czasowej – do prac nad ich udoskona-
laniem i optymalizacją. O Ustawie 2.0 można by z pewnością jeszcze długo rozprawiać, analizując wszelkie za i przeciw. 
Oczywiście zazwyczaj wolimy narzekać, wybrzydzać i krytykować. Ale szczęśliwie jest dzisiaj z nami Pan Profesor Jerzy 
Woźnicki – Prezes Fundacji Rektorów Polskich, wieloletni Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, który  
w swoim wykładzie inauguracyjnym będzie próbował przybliżyć nam to wszystko, co wiąże się z korzyściami dla naszych 
uczelni, płynącymi z tejże ustawy. 

Kończący się rok to także czas, w którym weszła w życie konsolidacja szpitali klinicznych WUM. Gigantyczne przed-
sięwzięcie, sformalizowane z dniem 1 stycznia 2019 r. Podjęcie decyzji o konsolidacji z całą pewnością nie było łatwe  
– ani dla Senatu, ani dla Rektora. Wielokrotnie powtarzałem jednak, iż nie było lepszego rozwiązania i po prostu trzeba 
było to zrobić, nie bacząc na fakt, że spotka się to z krytyką niektórych środowisk. Dzisiaj możemy sobie już śmiało po-
wiedzieć, że była to słuszna decyzja – a świadczą o tym konkretne liczby, pokazujące ewidentne korzyści, jakie już zostały 
osiągnięte dzięki konsolidacji. Czarno na białym wykazano, że dzięki realizacji projektu konsolidacji uzyskaliśmy kilku-
dziesięciomilionowe zyski. To bardzo ważne z punktu widzenia konsolidowanych szpitali, ale też niebagatelne dla Uczelni,  
która po raz pierwszy od kilku lat nie będzie zmuszona do pokrycia straty finansowej, ponieważ w 2019 r. takowej nie 
będzie. Pełny raport na temat konsolidacji, z wszelkimi detalami finansowymi, znajduje się na naszej stronie internetowej  
– zachęcam wszystkich do szczegółowego zapoznania się z nim. Gwarantuję, że będziecie Państwo niezwykle pozytyw-
nie zaskoczeni i zbudowani. Dziękuję z całego serca wszystkim tym, którzy zaangażowali się w prace związane z konso-
lidacją. Nie można nie wspomnieć, że ważnym elementem konsolidacji – jednym z jej długoterminowych założeń – jest 
modernizacja kampusu Lindleya, tak bardzo potrzebnego Uczelni. Na terenie obecnego Szpitala Klinicznego Dzieciątka 
Jezus ma powstać nowoczesny obiekt szpitalny, w którym zostaną posadowione wspaniałe jednostki, w których uprawia 
się najlepszą medycynę – wciąż jednak w opłakanych i urągających wszystkiemu warunkach. Czekamy na ostateczną 
decyzję o finansowaniu tego przedsięwzięcia. Niestety, są też tacy, którzy z wielką determinacją, graniczącą z obsesją, 
starają się utrudnić działania konsolidacyjne – wbrew logice, wbrew prognozom, a obecnie nawet wbrew ewidentnym 
dowodom. Są osoby, które z uporem rozpowszechniają nieprawdziwe informacje o likwidacji szpitala. Wszystko to rodzi 
absurdalne sytuacje, skutkujące niekiedy utratą finansowania niektórych własnych inwestycji – to mniej więcej tak, jakby 
ci najbardziej zagorzali oponenci pozwolili sobie obciąć własną rękę, nie zważając na konsekwencje, chyba tylko po to, 
żeby spróbować komuś coś udowodnić. Staraliśmy się dotychczas robić swoje i odpierać w merytoryczny sposób zaja-
dłe ataki. Od tej chwili jednak wszelkie tego typu destrukcyjne aktywności będziemy traktować jako działanie na szkodę 
Uczelni i szpitali klinicznych, ze wszystkimi możliwymi konsekwencjami. 

Teraz słów kilka o federalizacji UW-WUM. Marzenia Rektora Marcina Pałysa, moje i wielu członków obu naszych spo-
łeczności akademickich są coraz bliższe ziszczenia. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli powiedzieć, iż jesteśmy 
jedną społecznością akademicką. Model federacji jest tym, na co czekaliśmy, a czego nie można było uzyskać przed 
wejściem w życie Konstytucji dla Nauki. Dzięki utworzeniu federacji nasze dwie uczelnie będą razem, ale jednocześnie 
każda z nich zachowa swoją tożsamość i autonomię. Takie rozwiązania z powodzeniem funkcjonują w krajach zachod-
nich. Wiele prestiżowych uniwersytetów to de facto federacje kilku lub nawet kilkunastu mniejszych uczelni, działają-
cych pod wspólnym szyldem. Utworzenie federacji UW-WUM to tak naprawdę duży krok do przodu, który nie tylko ma  
w perspektywie poprawić pozycjonowanie w świecie naszych uczelni, ale też zabezpieczy nas przed niebezpieczeństwa-
mi, które mogą być konsekwencją przyszłych ewaluacji naukowych. Większe szanse na bezpieczne funkcjonowanie  
i finansowanie na odpowiednim poziomie będą miały zapewne te uczelnie, które prowadzą lub będą prowadziły badania 
naukowe w wielu dyscyplinach, najlepiej w kilku dziedzinach. W tym aspekcie WUM i UW są względem siebie bardzo 
komplementarne – posiadają wszystko to, czego brakuje drugiej stronie. Pamiętajmy bowiem, że obecny kształt ich 
funkcjonowania został wytworzony przez podział wspólnej całości, którą teraz chcemy odtworzyć, ale – co jeszcze raz 
podkreślę – z zachowaniem tożsamości obu tworzących federację uniwersytetów. Proste zasady arytmetyki, logiki i sta-
tystyki pozwalają przypuszczać, że z silnego sojuszu najlepszej uczelni w Polsce z najlepszą polską uczelnią medyczną 
może narodzić się naprawdę potężny i jeszcze bardziej liczący się uniwersytet. Mimo to, także i ten projekt spotyka się  
z krytyką, budzi kontrowersje niektórych osób czy środowisk. Oponenci widzą głównie zagrożenia, nie chcąc przyjąć do 
wiadomości oczywistych korzyści, jakie przyniesie utworzenie federacji. Konsekwentnie powtórzę raz jeszcze: federacja 
stworzy nowe możliwości prowadzenia badań interdyscyplinarnych, współfinansowania badań naukowych, współużytko-
wania większej infrastruktury badawczej, zapewni zwiększenie międzynarodowej widzialności dorobku badawczego oraz 
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pozycji i rozpoznawalności na świecie, udostępni interdyscyplinarną ofertę dydaktyczną dla doktorantów we wspólnej 
szkole doktorskiej, zagwarantuje możliwości stworzenia funkcjonalnego, unikatowego w skali kraju zaplecza naukowo-
dydaktycznego Federacji w Kampusie Banacha, a w końcu zabezpieczy miejsce i rolę obu uczelni – a szczególnie me-
dycznej – w warunkach nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Nie jestem już w stanie słuchać powtarzanych z uporem 
maniaka opinii o utracie niezależności, tożsamości i autonomii oraz podgrzewania atmosfery poprzez uporczywe przy-
równywanie federalizacji z pochodzącym sprzed lat pomysłem połączenia obu uczelni. To naprawdę nie jest to samo  
i pora to wreszcie zrozumieć, albo zamilknąć, jeśli ten pierwszy warunek jest nie do spełnienia. Można, a nawet trzeba 
mieć swoje własne zdanie i głośno je wypowiadać – to wszakże przywilej demokracji. Ale nie można propagować i po-
wtarzać nieprawdy. Mam nadzieję, że Pan Profesor Jerzy Woźnicki, Rektor Rektorów, w swoim wystąpieniu jednoznacznie 
wypowie się na temat idei federacji w ogóle, jak też tej naszej – UW-WUM, na co naprawdę bardzo liczę. 

Rok akademicki, który właśnie inaugurujemy, także będzie niezmiernie ważny i pracowity. Na pewno wiele się  
w jego trakcie wydarzy – rozpoczęliśmy przed kilkoma dniami budowę w Kampusie Banacha Domu Ronalda McDonalda, 
połączonego z przedszkolem dla dzieci pracowników, doktorantów i studentów WUM, za chwilę otwieramy uroczyście 
podwoje z dawna oczekiwanego Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii WUM, jeszcze w październiku rozpoczniemy 
budowę nowoczesnego Centrum Symulacji WUM. Mam nadzieję, że w nowym roku akademickim Uczelnia okrzepnie 
na tyle, że uda się w rozsądny sposób wprowadzić w życie wszystko to, co znalazło się w nowym statucie. Rozpoczną 
działanie nowe struktury, takie jak chociażby Rady Dyscyplin Naukowych czy Szkoła Doktorska. Swoją misję, związaną  
z dydaktyką, będą prowadziły wydziały – będzie ich obecnie w naszej Uczelni pięć – Wydział Lekarski, Wydział Farma-
ceutyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny i Wydział Medyczny. 

Jestem przekonany, że odnowione Kolegium Rektorskie, nowo powołani Przewodniczący Rad Dyscyplin i nowi 
Dziekani Wydziałów zrobią wszystko co w ich mocy, aby Uczelnia funkcjonowała sprawnie, nowocześnie i bez zarzutu. 
Chciałbym bardzo, aby działania podejmowane w tym tak zwanym przejściowym roku udowodniły słuszność wprowa-
dzonych zmian i dokonanych wyborów. Wierzę, że wytężoną na 200% pracą będziemy potrafili ograniczyć istotnie liczbę 
wątpiących i kontestujących. Przez ostatnie 3 lata – pomimo że były niezwykle trudne – udało się zrobić naprawdę wiele.  
Zarówno w sferze nauki, jak też dydaktyki i organizacji pracy. Przyznam szczerze, że nie zawsze dostrzegałem i nie 
zawsze doceniałem to, co wraz z Zespołem udało nam się osiągnąć. Moje spojrzenie na tę dotychczasową działalność 
zmieniło się nieco w momencie, kiedy udzieliłem wywiadu do naszego uczelnianego periodyku – „Medycyna, Dydaktyka, 
Wychowanie”, którego najnowszy numer wraz ze wspomnianym wywiadem trafia do Państwa rąk podczas dzisiejszej uro-
czystości. Mam nieodparte wrażenie, że za mało chwaliliśmy się naszymi sukcesami, koncentrując się zwykle na rozwią-
zywaniu problemów i skupiając przesadnie na tym, czego realizacja nastręcza trudności. Realizując swoją codzienną pra-
cę, nie miałem świadomości, że w tym czasie zadziało się tyle naprawdę fajnych rzeczy. Chociaż cieszy mnie to i jestem 
z tego bardzo dumny, zdaję sobie doskonale sprawę z faktu, że to jedynie moje subiektywne odczucie i na pewno nie 
do mnie należy ocena – pozostawiam ją Państwu, prosząc jednak, aby została ona poprzedzona wnikliwą lekturą tekstu. 

Rok akademicki 2019/2020 to także rok wyborczy we wszystkich uczelniach w Polsce – w tym także i w Warszawskim 
Uniwersytecie Medycznym. Trudno dzisiaj przewidzieć, jak potoczą się wybory władz naszej Uczelni – to zawsze jest 
nieprzewidywalne i uzależnione od wielu czynników. Ani ja, ani też moi najbliżsi Współpracownicy nie jesteśmy przy-
spawani do swoich funkcji. Wypełniamy jedynie swoją misję, pracując z pasją dla dobra Uczelni, a nie dla zaszczytów  
i realizacji partykularnych celów. Chciałbym, aby społeczność akademicka, dokonując wyborów i podejmując decyzje, 
które zaważą na przyszłości WUM na kolejne lata, kierowała się jedynie właśnie tymże dobrem Uczelni, bo ono jest tak 
naprawdę najważniejsze. Jeśli uznacie Państwo, że to, co robimy, ma sens, przynosi korzyści i dobrze rokuje, to zarówno 
moi Współpracownicy, jak i ja deklarujemy chęć kontynuacji naszej pracy, naszej służby, licząc jednak na silne wsparcie 
i wszechstronną pomoc. Jeśli uznacie Państwo inaczej, przyjmiemy to na pewno ze zrozumieniem i z pokorą, życząc 
innym wielu sukcesów i determinacji w pracy dla dobra naszej Alma Mater. Salus Universitatis suprema lex. 
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Inauguracja roku akademickiego to wielkie święto Uniwersytetu. Wiemy doskonale, że nie byłoby uniwersytetu bez 
studentów. Dlatego teraz kilka słów kierowanych specjalnie do tej grupy naszej społeczności – w szczególności do 
tych, którzy właśnie rozpoczynają swoje studia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Witajcie w naszej akade-
mickiej Rodzinie. Z niektórymi z Was miałem przyjemność spotkać się w Chłapowie podczas tradycyjnego już obozu 
integracyjnego. W przypadku pozostałych nowo przyjętych jest to nasze pierwsze spotkanie. Przede wszystkim gratuluję 
Wam sukcesu rekrutacyjnego – nie ma co ukrywać, że udało się Wam pokonać poważną konkurencję. Jesteście tutaj,  
bo jesteście najlepsi. Rozpoczynacie właśnie naukę w wiodącej uczelni medycznej w Polsce, która stwarza Wam wspa-
niałe możliwości rozwoju. Pamiętajcie, że nie są to łatwe studia, ale – przy odpowiednim zaangażowaniu – dacie radę. 
Wiedzcie również, że studia to bodaj najprzyjemniejszy okres w życiu dorosłego człowieka. Wykorzystajcie zatem wła-
ściwie ten czas. Korzystajcie z życia, ale zawsze róbcie to rozsądnie. Możecie liczyć na pomoc i wsparcie naszej kadry 
akademickiej, której misją jest nauczanie. Wasza edukacja będzie się odbywała w nowych warunkach, o czym już dzisiaj 
była mowa – wydziały będą pełniły funkcję dydaktyczną, co z całą pewnością pozwoli jeszcze bardziej doskonalić proces 
nauczania. Cała brać studencka będzie mogła korzystać z nowoczesnych metod edukacyjnych. Pozyskaliśmy w ostatnim 
czasie projekty stricte dydaktyczne, opiewające na kilkudziesięciomilionowe sumy. Mamy już – po wielu latach starań  
– całkowicie elektroniczny system obsługi studentów. Znikają tym samym słynne zielone indeksy, do których przez lata 
byliśmy przyzwyczajeni. Idzie nowe – a wszystko po to, żeby się Państwu lepiej studiowało. Życzę Wam wielu sukcesów 
i radości z bycia studentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wszystkim Państwu – studentom, doktorantom, 
nauczycielom akademickim, pracownikom administracji i pozostałym pracownikom Uczelni życzę, aby był to dla Pań-
stwa, dla nas wszystkich, po prostu dobry rok. 

Szanowni Państwo, na zakończenie jeszcze jeden niełatwy dla mnie i dla nikogo chyba temat. Uczelnia jest oczywi-
ście apolityczna, dlatego też staramy się nie wtrącać do polityki i nie angażować w toczące się kampanie. Ale też Uczelnia 
nie jest aspołeczna, jej członkowie nie mogą nie dostrzegać tego, co dzieje się wokół nas, w naszym otoczeniu, a szcze-
gólnie w naszym środowisku. 

Z niepokojem stwierdzam, że w ostatnim czasie dzieją się w świecie akademickim rzeczy, które nigdy nie powinny mieć 
miejsca. Obecna sytuacja w Polsce, atmosfera i styl prowadzenia debaty publicznej, których jesteśmy świadkami, powinny 
skłonić do głębokiej refleksji nas wszystkich. W środowisku polskich szkół wyższych, od stuleci stojącym na straży prze-
strzegania norm etycznych i prawnych, mają miejsce zdarzenia, które wymagają wyrażenia stanowczego sprzeciwu. 

Uważam, że niezabranie głosu w sytuacji powtarzających się, bulwersujących, nawołujących do dyskryminacji in-
nych osób wypowiedzi, które nie mają prawa padać z niczyich ust, a tym bardziej z ust członków społeczności akademic-
kiej polskich uczelni, jest wyrażeniem milczącej zgody na podżeganie do nienawiści, niszczenie tolerancji dla wszelkich 
dopuszczonych prawem poglądów, postaw i stylów życia. 

Narastająca wśród społeczeństwa ksenofobia oraz powtarzające się przypadki dyskryminacji i przemocy budzą sta-
nowczy sprzeciw władz i – jak mniemam – całej społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Mówimy nie: językowi nienawiści pogłębiającemu podziały w naszym społeczeństwie, narastającej agresji i przejawom 
wrogości, które mają miejsce. 

Jako Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego czuję moralną potrzebę przywołania kwestii fundamental-
nych, zarówno dla społeczności akademickiej WUM, środowiska szkół wyższych w Polsce, jak i dla całego naszego kraju. 

Każdy człowiek jest równy niezależnie od: narodowości, płci, rasy, koloru skóry, pochodzenia etnicznego lub społecz-
nego, cech genetycznych, języka, religii lub wyznania, przekonań politycznych lub innych poglądów, przynależności do 
mniejszości narodowej, posiadanej własności, urodzenia, niepełnosprawności, wieku lub niepozostających w sprzecz-
ności z prawem preferencji seksualnych. Warszawski Uniwersytet Medyczny kieruje się w swojej działalności ideami wol-
ności, demokracji, postępu, tradycji uniwersyteckich i uniwersalnych wartości, a w szczególności poszanowaniem praw 
człowieka, tolerancją, dążeniem do prawdy, szacunkiem dla wiedzy, umiejętności i rzetelności, wrażliwością na potrzeby 
drugiego człowieka oraz solidarnością ze słabszymi. Traktujemy wszystkich z szacunkiem i reagujemy na nieuczciwe  
i nieetyczne zachowania, których jesteśmy świadkami. Zachowując prawo do posiadania i obrony własnych poglądów, 
wartości i sympatii politycznych, nie narzucamy ich innym. 

Piastując funkcję Rektora Uczelni z ponad dwustuletnią tradycją, czuję wielką odpowiedzialność za całą społeczność 
akademicką i każdego jej Członka z osobna. Pragnę, by WUM nadal znakomicie się rozwijał, a warunkiem tego jest funk-
cjonowanie w nowoczesnym, otwartym, tolerancyjnym i demokratycznym społeczeństwie, którego członkowie szanują 
się wzajemnie we wspólnym domu, jakim jest Polska. 
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Dyplomatorium II Wydziału Lekarskiego

24 września 2019 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się ostatnia uroczysta promocja lekarzy, 
doktorów nauk medycznych, doktorów nauk o zdrowiu oraz doktorów habilitowanych nauk medycznych II WL. Gospoda-
rzem uroczystości był Dziekan prof. Marek Kuch, którego zaproszenie przyjęli: Rektor prof. Mirosław Wielgoś, Prorektorzy  
– prof. Jadwiga Turło i prof. Wojciech Braksator, Prodziekani II WL – prof. Bożena Werner, dr hab. Magdalena Malejczyk,  
prof. Artur Mamcarz i dr hab. Dariusz Białoszewski. Władze dziekańskie pozostałych wydziałów reprezentowali: Dziekan I WL 
prof. Paweł Włodarski, Dziekan WF prof. Piotr Wroczyński, Dziekan WLD prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, p.o. Dyrektor 
CKP prof. Maciej Słodkowski, Prodziekan I WL prof. Krzysztof Czajkowski. Przybyli Rektorzy naszej Uczelni z poprzednich 
kadencji: prof. Tadeusz Tołłoczko, prof. Andrzej Górski i prof. Marek Krawczyk, a także członkowie władz dziekańskich II WL  
z lat ubiegłych: prof. Longin Marianowski – Dziekan w latach 1987-1993 i prof. Ryszard Aleksandrowicz – Prodziekan w latach 
1975-1978. Władze administracyjne reprezentowały: Kanclerz mgr Małgorzata Rejnik i Kwestor mgr Jolanta Ilków. 

Prof. Marek Kuch podkreślił, że pomimo zakończenia działalności II Wydziału Lekarskiego, w pamięci pozostaną jego 
44-letnia historia oraz dokonania pracowników służące następnym pokoleniom. Za największą wartość zmian, które zajdą  
w strukturze Uczelni od 1 października tego roku, uznał możliwość połączenia się środowisk akademickich dwóch wydziałów 
lekarskich WUM. Zwracając się do absolwentów, zaznaczył, że bez względu na przeszkody i trudności, które będą pojawiać 
się w ich przyszłej pracy zawodowej, nie mogą zapominać o stałym niesieniu pomocy swoim pacjentom. 

Do zebranych zwrócił się także Rektor prof. Mirosław Wielgoś. Zauważył, że otrzymanie dyplomu ukończenia studiów 
oznacza wejście w dorosłość oraz rozpoczęcie życia zawodowego, podczas którego kluczową postawą powinna być odpo-
wiedzialność za swoje wybory i czyny. Zwracając się do doktorów nauk medycznych i doktorów nauk o zdrowiu, stwierdził, 
że otrzymanie dyplomu stanowi przepustkę do dalszej aktywności naukowej, prowadzenia badań i zdobywania grantów. 
Gratulując doktorom habilitowanym uzyskania kolejnego stopnia naukowego, zauważył, że wraz z jego nadaniem otwiera 
się możliwość prowadzenia własnych badań naukowych, kierowania zespołami badawczymi i kształcenia młodych kadr 
medycznych. 

Rektor zwrócił także uwagę na wkład, jaki II Wydział Lekarski wniósł do polskiej nauki w ciągu swojej 44-letniej historii. 
Od 1975 r. w II WL wypromowano 778 doktorów nauk medycznych, 66 doktorów nauk o zdrowiu, stopień doktora habilito-
wanego uzyskało 137 osób, a tytuł profesora nauk medycznych – 101. Przypomniał również, że godnością doktora honoris 
causa WUM z inicjatywy członków Rady Wydziału uhonorowano 6 profesorów, w tym m.in. prof. Zbigniewa Religę w 2005 r. 
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Podczas uroczystości wręczono Medale za zasługi dla II Wydziału Lekarskiego. Kapituła medalu uhonorowała: dr hab. 
Magdalenę Malejczyk – obecnego Prodziekana II WL, prof. Wojciecha Braksatora – Prorektora WUM obecnej kadencji, Prodzie-
kana II WL w latach 2012-2016 oraz prof. Marka Kucha – obecnego Dziekana, kierującego II WL także w kadencji 2012-2016.

Dyplom doktora habilitowanego nauk medycznych odebrały 4 osoby. Dyplom doktora nauk medycznych wręczono 10,  
a doktora nauk o zdrowiu 12 osobom. W 2019 r. II WL przyznał dyplom lekarza 124 osobom, wśród których znalazł się  
Jakub Sierant, uhonorowany Złotym Laurem Absolwenta za uzyskanie najwyższej średniej w toku studiów (4,71). Wręczono 
nagrody dla najlepszych absolwentów II WL, ufundowane przez TU Inter Polska S.A. Laureatami zostali: Jakub Sierant oraz 
Dominika Suwara – uhonorowana Złotym Laurem Absolwenta na kierunku fizjoterapia (średnia 4,72). Studenckie Towarzy-
stwo Naukowe przyznało Złotą Odznakę Karolinie Dumycz i Marcinowi Zarzyckiemu, Carlo Bieńkowski otrzymał nagrodę Sa-
morządu Studentów WUM, zaś Karolina Twardowska – nagrodę Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny 
IFMSA-Poland Oddział Warszawa.  

Tuż przed zakończeniem tegorocznej, ostatniej promocji na II Wydziale Lekarskim prof. Marek Kuch złożył na ręce Rektora  
prof. Mirosława Wielgosia łańcuch Dziekana II Wydziału Lekarskiego. W tej symbolicznej i historycznej chwili prof. Markowi 
Kuchowi towarzyszyli prof. Longin Marianowski i prof. Ryszard Aleksandrowicz. 

Cezary Ksel

Wręczenie dr hab. Magdalenie Malejczyk 
Medalu za zasługi dla II WL    

Prof. Wojciech Braksator otrzymuje Medal za zasługi 
dla II WL

Rektor wręcza Dziekanowi prof. Markowi Kuchowi 
Medal za zasługi dla II WL   

Jakub Sierant (w środku) uhonorowany Złotym 
Laurem Absolwenta

Tegoroczni absolwenci kierunku lekarskiego II WL   Nowi doktorzy i doktorzy habilitowani  

Marta Kiziak (po lewej) gratuluje Karolinie Dumycz  
i Marcinowi Zarzyckiemu otrzymania Złotej Odznaki STN

W imieniu absolwentów przemawia Carlo Bieńkowski
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25 września 2019 r. odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 w Studium Medycyny Molekularnej. Uroczystość 
otworzyła i poprowadziła prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek – Dyrektor Studium.

Obecni byli: Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. Paweł Włodarski, reprezentanci Rady Naukowo-Programowej SMM,  
naukowcy związani ze Studium, doktoranci oraz absolwenci.

Prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek odczytała list Rektora prof. Mirosława Wielgosia, który u progu nowego roku akademic-
kiego przekazał władzom Studium gratulacje i wyrazy uznania. Złożył życzenia wielu osiągnięć i sukcesów w nadchodzących la-
tach oraz  podziękował za dotychczasową ciężką pracę. Wyraził nadzieję, że rozpoczęte międzynarodowe projekty doktoranckie 
będą kontynuowane oraz że nowe uniwersytety i instytucje naukowo-badawcze podejmą współpracę ze Studium. Życząc satys-
fakcji i korzyści ze studiów, które z pewnością pomogą osiągnąć sukces, podkreślił bogactwo oferty SMM, w której znajdują się 
m.in. zajęcia z wyspecjalizowaną kadrą akademicką, stypendia badawcze w krajowych i zagranicznych ośrodkach badawczych.

Do zebranych przemówił także Dziekan I WL prof. Paweł Włodarski. Nawiązując do historii Studium, wyraził dumę z osią-
gnięć doktorantów. Odniósł się także do przeobrażeń organizacyjnych, które czekają Studium w związku z federalizacją i wej-
ściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Podczas spotkania wręczono dyplomy ukończenia Studium ośmiorgu absolwentom. Przyznano także nagrody i wyróż-
nienia za najlepsze prezentacje przedstawione podczas ostatniej Sesji Sprawozdawczej. W gronie nagrodzonych znaleźli się:  
Paulina Szadkowska (I rok), Izabela Stupka (III rok) i Wiktor Murcia-Pieńkowski (IV rok). Wyróżnienia otrzymali natomiast: Karolina  
Majsterkiewicz (III rok), Sonia Dębek (I rok) i Justyna Jędrychowska (III rok).

Gościem specjalnym spotkania był prof. Marcin Drąg z Zakładu Chemii Bioorganicznej Politechniki Wrocławskiej, który wygłosił  
wykład zatytułowany „In the guest of optimal technology to investigate activity of proteolytic enzymes in health and disease”.

Po uroczystości odbyło się Zebranie Rady Naukowo-Programowej SMM.

Prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek

Dziekan I WL prof. Paweł Włodarski Wręczenie dyplomu absolwentom SMM Prof. Marcin Drąg podczas wykładu
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3 października 2019 r. Rektor prof. Mirosław Wielgoś i Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Marcin Wojnar dokonali immatrykulacji 
studentów I roku Wydziału Lekarskiego WUM. W roku akademickim 2019/2020 studia rozpoczęły 662 osoby na kierunku lekarskim 
prowadzonym w języku polskim oraz 150 osób na kierunku lekarskim prowadzonym w języku angielskim.

W uroczystości udział wzięły władze rektorskie i dziekańskie: Rektor prof. Mirosław Wielgoś, Prorektorzy – prof. Jadwiga 
Turło i prof. Wojciech Braksator, Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Dziekan 
Wydziału Farmaceutycznego prof. Piotr Wroczyński, Dziekan Wydziału Medycznego dr hab. Dariusz Białoszewski. Gospodarz 
uroczystości Dziekan prof. Marcin Wojnar po przywitaniu władz przedstawił przybyłych Prodziekanów Wydziału Lekarskiego:  
prof. Małgorzatę Olszewską, prof. Marcina Grabowskiego, dr. hab. Daniela Młocickiego oraz dr. hab. Marka Postułę.  

Zwracając się do studentów, Dziekan prof. Marcin Wojnar powiedział, że z chwilą złożenia ślubowania staną się pełnopraw-
nymi członkami społeczności akademickiej WUM i Wydziału Lekarskiego, mających ponad 200-letnią historię oraz ugruntowaną 
renomę w kraju i na świecie. „W naszej Uczelni zdobędziecie wiedzę, elitarne wykształcenie i kompetencje lekarskie. Poznacie 
wspaniałych profesorów, swoich przewodników, nawiążecie nowe znajomości, które bardzo często przerodzą się w przyjaźnie 
na całe życie” – mówił prof. Marcin Wojnar. Podkreślił, że studia to nie tylko czas nauki, ale także okres takiego kształtowania 
osobowości, które pozwoli najlepiej przygotować się do przyszłej pracy i wyzwań stawianych przez współczesny świat. Rektor 
prof. Mirosław Wielgoś złożył gratulacje nowo przyjętym studentom. Zauważył, że okres studiowania daje szansę rozwijania 
swoich pozamedycznych zainteresowań, jednak nie należy zapominać o najważniejszym celu: systematycznej nauce i zdoby-
waniu wiedzy. Zwracając się do studentów English Division, wyraził pewność, że – pomimo dystansu dzielącego ich od rodzin-
nego domu – Warszawski Uniwersytet Medyczny stanie się dla nich przyjaznym miejscem. 

Po przemówieniach nastąpiło złożenie ślubowania. 
Studenci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów podczas rekrutacji, oraz przedstawiciele 27 grup studenckich otrzymali 

z rąk Rektora i Dziekana przypinki Wydziału Lekarskiego. 
Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Bogdan Ciszek – Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej WUM.
Do swoich młodszych koleżanek i kolegów zwrócili się Piotr Nawrot – Przewodniczący Zarządu Samorządu WL oraz Elwira 

Bukowiecka – Przewodnicząca English Division Student Government. 
Cezary Ksel

Dziekan WL prof. Marcin Wojnar

Wręczenie przez Rektora przypinek  
Wydziału Lekarskiego

Ślubowanie studentów English Division Prof. Bogdan Ciszek

Władze rektorskie i dziekańskie WL
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7 października 2019 r. nowo utworzony Wydział Medyczny po raz pierwszy przyjął 
w poczet swojej społeczności 470 studentów. Oficjalnie kształcenie rozpoczęło 
31 osób na kierunku audiofonologia z protetyką słuchu, 75 na kierunku elektro-
radiologia, 68 na kierunku logopedia ogólna i kliniczna oraz 296 na kierunku fi-
zjoterapia.

Uroczystość, której przewodniczył Dziekan Wydziału Medycznego dr hab. 
Dariusz Białoszewski, rozpoczęła się wykonaniem pieśni „Gaude Mater Polonia” 
oraz Hymnu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W immatrykulacji uczestniczyły władze rektorskie reprezentowane przez prof. 
Barbarę Górnicką – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Lidię Rudnicką 
– Prorektor ds. Umiędzynarodowienia Promocji i Rozwoju oraz prof. Wojciecha 
Braksatora – Prorektora ds. Klinicznych i Inwestycji. Obecni byli także dziekani 
i prodziekani bratnich wydziałów oraz władze dziekańskie Wydziału Medyczne-
go: dr hab. Magdalena Malejczyk – Prodziekan ds. kierunków Audiofonologia, 
Elektroradiologia i Logopedia oraz dr Monika Lewandowska – Prodziekan ds. kie-
runku Fizjoterapia. Zaproszenie gospodarzy przyjęli ponadto reprezentanci władz 
administracyjnych Uczelni, konsultanci wojewódzcy w dziedzinie fizjoterapii, or-
topedii i traumatologii oraz radiologii i diagnostyki obrazowej, a także dyrektorzy 
i prezesi zarządów podmiotów leczniczych, w których będą się odbywać zajęcia 
studentów Wydziału Medycznego.

„Pamiętajcie, że właśnie przechodzicie do historii naszego Uniwersytetu jako 
pierwszy rocznik nowo utworzonego Wydziału Medycznego” – powiedział do im-
matrykulowanych Dziekan i dodał, że mają niebywałą szansę współtworzenia no-
wej jednostki, co jest zarówno wielkim przywilejem, jak i obowiązkiem. Nawiązał 
także do ponad dwustuletniej historii Uniwersytetu, w którego tradycję wpisuje się 
nowy wydział, oraz wyjaśnił symbolikę godła Wydziału Medycznego.

Do nowych członków naszej społeczności zwróciła się także prof. Barbara 
Górnicka, która gratulując im przyjęcia na studia, zapewniła ich o swoim wspar-
ciu i zachęcała do dzielenia się z nią sukcesami i problemami. Przekazała także 
słowa JM Rektora, który przywitał studentów w uczelnianej rodzinie i wyraził się 
z uznaniem o ich sukcesie rekrutacyjnym, nazywając ich najlepszymi z najlep-
szych. Zapewnił także, że na WUM-ie kształcimy zgodnie z najlepszymi standar-
dami i dyplom tej Uczelni jest przepustką do rozwoju w najlepszych ośrodkach 
medycznych całego kraju. Pogratulował także podjęcia wyzwania, jakim jest 
stworzenie nowego wydziału, jego władzom.

Do immatrykulowanych zwrócili się także dr Zbigniew Wroński – Wiceprezes 
Krajowej Rady Fizjoterapeutów ds. nauki i edukacji, dr hab. Witold Rongies – Kon-
sultant Wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii, a jednocześnie Członek Rady WM, 
dr Piotr Palczewski – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie radiologii i diagnostyki 
obrazowej, dr hab. Piotr Skarżyński – Sekretarz Towarzystwa Otolaryngologów, 
Foniatrów i Audiologów Polskich oraz prof. Krzysztof Owczarek – Kierownik Za-
kładu Psychologii i Komunikacji Medycznej.

Głównym punktem uroczystości było złożenie ślubowania, które odebrał 
Dziekan Wydziału. Studentom, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas rekru-
tacji, złożono gratulacje i wręczono upominki. Wszyscy nowo przyjęci otrzymali z 
rąk dr. hab. Dariusza Białoszewskiego okolicznościowe przypinki z logo Wydziału 
Medycznego. Specjalnym złotym znaczkiem uhonorowano JM Rektora WUM. 
W jego imieniu emblemat odebrała prof. Barbara Górnicka. W kolejnej części 
uroczystości do nowo przyjętych zwrócili się Małgorzata Kozak – przedstawiciel-
ka Samorządu Studenckiego WM. Biorący udział w uroczystości obejrzeli film 
z wykładem prof. Hansa Joachima Schellnhubera – Dyrektora Poczdamskiego 
Instytutu Badań nad Wpływem Klimatu dotyczącym przyczyn i skutków zmian 
klimatycznych. Minirecital uczelnianego Chóru, który wykonał standardy muzyki 
popularnej, poprzedził zamknięcie uroczystości.

Uroczysty orszak opuścił aulę przy dźwiękach „Gaudeamus igitur”.

Władze rektorskie i dziekańskie Wydziału Medycznego

Ślubowanie studentów I roku

Prof. Barbara Górnicka i dr hab. Dariusz Białoszewski składają 
gratulacje studentce Wydziału Medycznego

Małgorzata Kozak – przedstawicielka Samorządu Studenckiego 
Wydziału Medycznego
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8 października 2019 r. odbyła się immatrykulacja studentów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. Uroczystość poprowadziła Dziekan 
prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska. Podczas oficjalnego spotkania w uczelnianej rodzinie powitano 173 studentów rozpoczynających 
naukę na kierunkach: lekarsko-dentystycznym, techniki dentystyczne, higiena stomatologiczna oraz studentów English Dentistry Division.

Władze rektorskie reprezentowały prof. Barbara Górnicka oraz prof. Jadwiga Turło. Przybyli także: Dziekan WL prof. Marcin Wojnar, 
Dziekan WF prof. Piotr Wroczyński, Dziekan WNoZ dr hab. Joanna Gotlib, Dziekan WM dr hab. Dariusz Białoszewski, prof. Krzysztof 
J. Filipiak – Przewodniczący Rady Dyscyplin Nauk Medycznych, dr hab. Marcin Sobczak – Przewodniczący Rady Dyscyplin Nauk 
Farmaceutycznych, dr Dariusz Paluszek – Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej, dr Ewa Trzepla – Prezes Centrum Medycznego 
WUM Sp. z o.o. oraz przedstawiciele władz administracyjnych. Z ramienia WLS obecni byli Prodziekani: prof. Dorota Olczak-Kowalczyk,  
prof. Kazimierz Szopiński oraz dr hab. Leopold Wagner – Przewodniczący Rady Pedagogicznej dla kierunku lekarsko-dentystycznego.

Prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska podkreśliła, że studenci rozpoczynają kształcenie na Wydziale zajmującym pierwsze miej-
sca w prestiżowych zestawieniach, a jego absolwenci osiągają znakomite rezultaty na Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym  
– czego potwierdzeniem była ostatnia Sesja. Dodała także, że nowo przyjęci będą mieć do dyspozycji wiele nowoczesnych obiektów 
zlokalizowanych w Kampusie Banacha – w szczególności Uniwersyteckie Centrum Stomatologii (UCS). W imieniu Rektora prof. Miro-
sława Wielgosia głos zabrała prof. Barbara Górnicka. Przekazała gratulacje JM skierowane zarówno do studentów, którzy okazali się 
najlepszymi z najlepszych, jak i do władz Wydziału, który uzyskał w ubiegłym roku kategorię A i który może się poszczycić absolwen-
tami mającymi wiele osiągnięć. Rektor podkreślił także, że rok akademicki 2019/2020 będzie wyjątkowy dla Wydziału – nowi studenci 
będą pierwszym rocznikiem w historii, który rozpocznie kształcenie w nowoczesnym, spełniającym najwyższe standardy gmachu UCS. 
Zauważył, że UCS – stanowiące wyczekiwaną przez nauczycieli i studentów inwestycję na miarę XXI wieku – będzie służyć nie tylko 
kształceniu kadr medycznych, ale też rozwijaniu badań naukowych i leczeniu pacjentów.

Głównym punktem uroczystości było ślubowanie studentów, które odebrali: prof. Dorota Olczak-Kowalczyk i prof. Kazimierz Szopiń-
ski. Podczas immatrykulacji wyróżniono studentów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki podczas rekrutacji. Wręczono także akty powołania 
do pocztu sztandarowego. Do nowych członków uczelnianej społeczności zwrócił się przedstawiciel Samorządu Wydziału Lekarsko-
-Stomatologicznego Stanisław Pawlak.

Z wykładem inauguracyjnym dotyczącym drogi zawodowej, którą muszą przebyć wszyscy immatrykulowani, wystąpił prof. Bogdan 
Ciszek – Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

Władze rektorskie, dziekańskie WLS oraz autor wykładu inauguracyjnego

Ślubowanie studentów English Dentistry Division Stanisław Pawlak z Samorządu WLS Studenci I roku WLS

Studenci otrzymują akty powołania do pocztu sztandarowego



Komfortowy, bezpłatny hotel dla rodzin małych pacjentów powstanie na terenie kampusu Uczelni, w bezpośred-
nim sąsiedztwie Dziecięcego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM (DSK UCK WUM).  
W ramach Domu stworzona będzie także niezależna strefa przedszkolna (WUMIK) dla zdrowych dzieci gości Domu, 
pracowników, doktorantów i studentów Uczelni. 

25 września 2019 r. odbyła się uroczystość symbolicznego wbicia łopaty inaugurująca wspólne przedsięwzięcie 
Fundacji Ronalda McDonalda i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którą poprowadzili: JM Rektor Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś, Prezes Honorowy Zarządu Fundacji Ronalda McDonalda 
prof. Adam Jelonek, Prezes Zarządu Fundacji Ronalda McDonalda Krzysztof Kłapa, Wiceprezes Zarządu/Dyrektor 
Wykonawczy Katarzyna Nowakowska oraz Dyrektor Generalny McDonald’s Polska Adam Pieńkowski. Swoją obec-
nością zaszczycili również: w imieniu władz Miasta Stołecznego Warszawy – Wiceprezydent Paweł Rabiej, w imieniu 
władz Ambasady i Konsulatu USA w Polsce – Zastępca Szefa Misji B. Bix Aliu oraz Burmistrz Dzielnicy Ochota Kata-
rzyna Łęgiewicz. 

„Dom Ronalda McDonalda to niezwykłe przedsięwzięcie, którego idea powstania przy Dziecięcym Szpitalu Kli-
nicznym UCK WUM zrodziła się 3 lata temu. Dzięki Domowi – drugiemu po krakowskim w Polsce, a jednemu z wielu 
na całym świecie – rodziny pacjentów hospitalizowanych w naszym uniwersyteckim Szpitalu będą mogły być bli-
sko swoich chorych, często cierpiących pociech, w bardzo dobrych warunkach. Wszystko dzięki hojności Fundacji  
Ronalda McDonalda oraz użyczeniu na ten cel przez WUM działki budowlanej przy ul. Ks. Trojdena. Zapotrzebowanie  

Rozpoczęła się budowa 
drugiego w Polsce Domu Ronalda McDonalda  

– bezpłatnego hotelu dla rodzin hospitalizowanych dzieci

18 10/2019



1. Rektor prof. Mirosław Wielgoś 
2. Prof. Adam Jelonek
3. Od lewej: Krzysztof Kłapa i Katarzyna Nowakowska
4. Adam Pieńkowski – Dyrektor Generalny McDonald’s Polska
5. Zastępca Szefa Misji B. Bix Aliu – Ambasada i Konsulat USA w Polsce 
6. Zgromadzeni goście, przyjaciele, darczyńcy i wolontariusze Fundacji Ronalda McDonalda
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na taki Dom poza domem, jak go nazywamy, dla rodzin dzieci pozostających na długim leczeniu, jest ogromne, gdyż 
rocznie nasz Szpital hospitalizuje blisko 45 tys. małych pacjentów. Tym, co dodatkowo nas cieszy, jest połączenie po raz 
pierwszy na świecie Domu Ronalda McDonalda z przedszkolem – WUMIKIEM. Już wkrótce WUMIK przyjmie pierwsze 
dzieci naszych pracowników, doktorantów i studentów. Będzie to bardzo dobre rozwiązanie i udogodnienie, które z pew-
nością ułatwi rodzicom opiekę nad dziećmi i pozwoli im na bardziej komfortową pracę oraz naukę. Co więcej, taka opcja, 
czyli budowa dwóch instytucji zlokalizowanych w jednym wspólnym Domu, pozwoli obniżyć koszty budowy i funkcjono-
wania obu placówek. Symboliczne wbicie łopaty już za nami, a ja z utęsknieniem czekam na otwarcie podwojów Domu 
Ronalda McDonalda z Przedszkolem WUM” – powiedział prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, Rektor Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego.

Prezes Zarządu Fundacji Ronalda McDonalda w Polsce Krzysztof Kłapa podkreślił: „Z ogromną satysfakcją podej-
mujemy wyzwanie, jakim jest budowa i prowadzenie fundacyjnego Domu zlokalizowanego na terenie kampusu War-
szawskiego Uniwersytetu Medycznego. Inwestycja ta w doskonały sposób wzbogaca nasz dotychczasowy program 
współpracy z Uczelnią i jej Szpitalem Pediatrycznym. Ten niezwykły rodzinny hotel, prawdziwy Dom poza domem, jest 
kolejnym przykładem zaangażowania naszej Fundacji w praktyczną realizację idei szpitala przyjaznego rodzinie. Pierw-
szy fundacyjny Dom działa od 4 lat przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Teraz czas na Warszawę”. 

„Dzięki naszemu Domowi rodzice mogą przez cały czas choroby być blisko swoich dzieci, realnie je wspierać  
w procesie leczenia. Lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitala to podstawa poczucia bezpieczeństwa dla dziec-
ka i przeżywających często najtrudniejszą próbę w życiu dorosłych. My i Wolontariusze jesteśmy w Domu cały czas  
z Rodzinami. Poczucie akceptacji, zrozumienia dla emocji, którymi żyją mama, tata, babcia, rodzeństwo chorującego 
dziecka, dają ogromne wsparcie. Rodziny, które w czasie pobytu w szpitalu mieszkają w Domach, czują się spokojniej, 
jest im odczuwalnie lepiej, uważają, że domowe warunki łagodzą stres. Po to zbudujemy Dom w Warszawie” – przeko-
nywała Katarzyna Nowakowska, Wiceprezes i Dyrektor Wykonawcza Fundacji.

Podczas symbolicznego wbicia łopaty kilka słów powiedzieli również: Przewodniczący Rady Fundacji Roman  
Rewald, Dyrektor Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM Robert Krawczyk oraz wieloletni były Dyrektor Uniwer-
syteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie prof. Maciej Kowalczyk.

Fundacyjny Dom to 2 tys. m2 przyjaznej rodzinie powierzchni użytkowej na trzech kondygnacjach (parter i dwa  
piętra). Znajdą się w nim przestronne, komfortowo wyposażone apartamenty z łazienkami. Funkcje wspólne uzupeł-
niają: kuchnia, jadalnia, pralnia, sale spotkań, strefa wypoczynku. Także zespół Domu i wolontariusze korzystać będą 
z odpowiednio przygotowanych powierzchni. Celem Fundacji jest stworzenie warunków, w których otoczenie pomaga 
rodzinom i opiekunom dzieci odpocząć, znaleźć poczucie równowagi i zminimalizować strach związany z sytuacją 
choroby. Na terenie warszawskiego Domu będzie także zlokalizowana strefa przedszkolna. Z WUMIKU będą korzystać  
dzieci studentów oraz pracowników Uczelni. Także zdrowe dzieci rodzin przebywających w Domu będą mogły rano 
wyjść z Domu do WUMIKA, gdzie spędzą czas jak we własnym przedszkolu, pod opieką fachowego personelu,  
z rówieśnikami. Realizowany projekt w pełni uwzględnia autonomiczność działania obu funkcji, ale pokazuje też,  
że zdrowe rodzeństwo chorujących długo dzieci ma prawo być z całą rodziną, że lekarze, naukowcy mogą wykonywać 
swoją misję, będąc rodzicami, i że można studiować, mając rodzinę.

Na świecie istnieje już 367 takich domów (z czego 97 znajduje się w Europie). Warszawski Dom Ronalda McDonalda  
będzie pierwszym na świecie, który łączy hotel dla rodzin dzieci hospitalizowanych ze strefą przedszkolną – WUMIKIEM.  
Ma być gotowy na przyjęcie pierwszych gości pod koniec 2020 r. 

Biuro Prasowe WUM 
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1. Rektor WUM podpisuje akt erekcyjny 
2.  Dyrektor DSK UCK WUM – Robert Krawczyk  

i prof. Maciej Kowalczyk
3. Symboliczne wbicie łopaty 
4. Wolontariusze Domu Ronalda McDonalda
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Uniwersyteckie Centrum  
Stomatologii WUM otwarte

9 października 2019 r. na terenie kampusu Banacha, przy ul. Binieckiego 6 odbyło się uroczyste otwarcie Uniwer-
syteckiego Centrum Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. To największe w Polsce i najnowo-
cześniejsze w polskich uczelniach medycznych centrum stomatologiczne. Do końca września tego roku jednostki  
Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego mieściły się przy ulicach: Miodowej i Nowogrodzkiej – należących do kam-
pusu Lindleya.

„Zaczynamy nową erę w stomatologii w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Uniwersyteckie Centrum 
Stomatologii działa, budynek tętni życiem, od początku października kształcimy tu studentów, leczymy pacjentów.  
WUM nadal mocno, jak przez ponad dwa stulecia, będzie rozwijać stomatologię, bo w tym wspaniałym gmachu 
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny ma znakomite warunki funkcjonowania” – podkreślił Rektor prof. Mirosław 
Wielgoś.

„To wielki dzień dla Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. Dzisiaj spełnia się bowiem marzenie naszej spo-
łeczności o własnym nowoczesnym, pięknym i funkcjonalnym gmachu, w którym w naprawdę godnych warun-
kach będziemy kształcić studentów, stażystów, rezydentów, rozwijać stomatologię i kompleksowo leczyć pacjen-
tów. Centrum ma zapewnić wysoką jakość nauczania i stwarza zupełnie nowe warunki do prowadzenia badań 
naukowych na najwyższym poziomie” – zaznaczyła prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – Dziekan Wydziału Le-
karsko-Stomatologicznego.

„Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie boi się wyzwań. Tworzymy nową jakość 
dla dobra naszych pacjentów i kształcenia kadr medycznych w obszarze stomatologii. Centrum przyjmuje pa-
cjentów z całej Polski w ramach usług NFZ oraz usług ponadstandardowych, nierefundowanych. Zapraszamy!” 
– mówiła dr n. med. Ewa Trzepla – Prezes Centrum Medycznego WUM Sp. z o.o.  

Otwierając uroczystość, Rektor prof. Mirosław Wielgoś przywitał m.in.: Sławomira Gadomskiego – Podsekre-
tarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Katarzynę Przybylską i Grażynę Leonowicz z Departamentu Oceny Inwestycji 

Rektor prof. Mirosław Wielgoś uroczyście otwiera UCS WUM
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Ministerstwa Zdrowia, Katarzynę Łęgiewicz – Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Elżbietę Markowską 
– Dyrektor Magistratu Urzędu m.st. Warszawy, dr. Karola Bielskiego – Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, Jarosława Chmielewskiego – Dyrektora Wydziału Zdrowia Mazowiec-
kiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie; a także byłych Rektorów naszej Uczelni: prof. Tadeusza Tołłoczkę  
z małżonką i prof. Marka Krawczyka. 

„Koszt inwestycji wraz z ceną działki to 100 mln zł; 70 mln zł pochodziło z budżetu Ministra Zdrowia” – podkre-
ślił Wiceminister Zdrowia Sławomir Gadomski. „Te pieniądze są wydane przede wszystkim dla rozwoju potencjału 
i siły kadr medycznych w Polsce.” Wiceminister zwrócił się do studentów: „To są środki finansowe zainwestowane 
przez Ministerstwo Zdrowia i przez Uczelnię dla Was, chcemy, żebyście zostali tutaj w Uniwersyteckim Centrum 
Stomatologii i w Polsce”.

Podczas części oficjalnej Piotr Flejszar – Dyrektor Biura Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stoma-
tologicznego wręczył Rektorowi Medal PTS oraz dyplomy uznania dla Dziekan WLS prof. Elżbiety Mierzwińskiej-
-Nastalskiej oraz prof. Renaty Górskiej – byłej Prorektor, Konsultanta Krajowego w dziedzinie periodontologii  
i Kierownika Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia. Rektor prof. Mirosław Wielgoś pokreślił, że nowy bu-
dynek jest efektem wieloletnich starań śp. prof. Janusza Piekarczyka. Podziękowania za zaangażowanie przy 
tym przedsięwzięciu skierował do prof. Marka Krawczyka – byłego Rektora naszej Uczelni, prof. Renaty Górskiej,  
prof. Wojciecha Braksatora – Prorektora ds. Klinicznych i Inwestycji, prof. Doroty Olczak-Kowalczyk i dr hab. 
Agnieszki Mielczarek oraz Stanisława Pituchy – Zastępcy Kanclerza WUM. 

W uroczystym otwarciu udział wzięli również: Filip Nowak – Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego  
NFZ, prof. Jerzy Jurkiewicz – Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, dr Krzysztof Madej – Wiceprezes 
Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Jarosław Biliński i dr Dariusz Paluszek – Wiceprezesi Okręgowej Rady Lekarskiej 
im. prof. Jana Nielubowicza i mgr Małgorzata Kozłowska – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju WUM, a także byli 
Prodziekani Wydziału: prof. Leszek Kryst, prof. Janusz Komender i prof. Hubert Wanyura. 

Obecni byli także: Prorektorzy, Dziekani Wydziałów, Prodziekani, Przewodniczący Rad Dyscyplin Naukowych, 
Kanclerze, Dyrektorzy Szpitali Klinicznych UCK WUM: dr Robert Tomasz Krawczyk – DSK UCK WUM, Maciej 
Zabelski – CSK UCK WUM, Marzena Kowalczyk – SKDJ UCK WUM, Eugeniusz Koncewoj i Maciej Olbryś – Człon-
kowie Zarządu Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Sp. z o.o., przedstawiciele firmy Warbud 
– wykonawcy inwestycji, pracownicy administracyjni oraz doktoranci i studenci Uczelni.

Budynek poświęcił Metropolita Warszawski kard. Kazimierz Nycz, podkreślając jego znaczenie dla społecz-
ności WUM. Następnie, po symbolicznym przecięciu wstęgi zgromadzeni goście i dziennikarze udali się na zwie-
dzanie wnętrz gmachu UCS. 

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii służy kształceniu kadr medycznych, rozwijaniu badań naukowych oraz 
leczeniu pacjentów. To siedmiokondygnacyjny gmach o powierzchni użytkowej blisko 8 tys. m2. Centrum zapewnia 
wysoką jakość nauczania i stwarza nowe warunki do prowadzenia badań naukowych na najwyższym poziomie.  

Prof. Mirosław Wielgoś, prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska,  
dr n. med. Ewa Trzepla

Symboliczne przecięcie wstęgi
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Studenci Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego kształcą się na kierunkach: lekarsko-dentystycznym, techniki  
dentystyczne, higiena stomatologiczna, jak również istnieje możliwość podjęcia kształcenia podyplomowego.  
W UCS pacjenci mają dostęp do innowacyjnych metod leczenia i sprzętu medycznego na światowym poziomie.

W budynku znajduje się większość jednostek Wydziału: 9 katedr i zakładów, laboratorium i poradnia. 

Nowe lokalizacje zyskały:
 parter –    Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej (kierownik – prof. Kazimierz Szopiń-

ski), Zakład Stomatologii Zintegrowanej (kierownik – dr hab. Izabela Strużycka) oraz poradnia 
stomatologiczna;  

 I piętro –    Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją (kierownik – dr hab. Agnieszka Mil-
czarek) oraz Zakład Chirurgii Stomatologicznej (kierownik – prof. Andrzej Wojtowicz);  

 II piętro –   Zakład Stomatologii Dziecięcej (kierownik – prof. Dorota Olczak-Kowalczyk) oraz Zakład Chorób 
Błony Śluzowej i Przyzębia (kierownik – prof. Renata Górska);  

 III piętro –   Katedra Protetyki Stomatologicznej (kierownik – prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska) oraz Labo-
ratorium Protetyki;

 IV piętro –   Zakład Ortodoncji (kierownik – prof. Małgorzata Zadurska) oraz nowo powołany Zakład Higieny 
Stomatologicznej (kierownik – prof. Sylwia Słotwińska). 

UCS to największe w Polsce  
i najnowocześniejsze  

w polskich uczelniach medycznych  
centrum stomatologiczne
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Wielospecjalistyczne, przyjazne kadrze dydaktycznej, studentom i pacjentom Centrum wyposażone jest  
w 164 unity stomatologiczne oraz nowoczesny sprzęt o łącznej wartości 10 mln zł. Do dyspozycji są garaż pod-
ziemny na 91 miejsc postojowych oraz zewnętrzne stanowiska parkingowe na 112 pojazdów. 

W gmachu znajdują się też liczne (18) sale seminaryjne i aula wykładowa na 110 miejsc. 
Generalnym wykonawcą robót była firma Warbud SA, z którą 6 września 2017 r. WUM podpisał umowę  

na budowę UCS. 
14 maja 2018 r. odbyło się wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę UCS. 
Projekt przygotowało Biuro Projektowe ARCHIBIS Kielce, głównym projektantem jest Kamil Biskup.

Biuro Prasowe WUM

UCS WUM służy kształceniu kadr medycz-
nych, rozwijaniu badań naukowych oraz 
leczeniu pacjentów
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Awanse, nagrody
Dr hab. Anna Bielenica (Katedra i Zakład Biochemii) uzyskała dofinansowanie Narodowego Centrum Nauki (konkurs MINIATURA 3)  
na realizację projektu „Ocena powinowactwa pochodnych tiomocznika do wybranych receptorów metabotropowych jako kieru-
nek poszukiwań nowych leków przeciwpsychotycznych”.
Dr Anna Sulima-Celińska (Katedra i Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii) otrzymała Nagrodę im. Witolda Stefańskiego, przy-
znaną podczas 25. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego za cykl publikacji dotyczących analizy proteomu tasiem-
ca Hymenolepis diminuta, które ukazały się w ostatnich latach w „Frontiers in Microbiology” (IF 4,019), „Parasites & Vectors”  
(IF 3,163), „Frontiers in Immunology” (IF 5,511).
Dr Agata Tymińska oraz dr Krzysztof Ozierański (I Katedra i Klinika Kardiologii) otrzymali dwa prestiżowe granty, przyznane 
przez Kapitułę Naukową Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na dalszą realizację programu szerokiej diagnostyki pacjentów 
z kardiomiopatią zapalną/zapaleniem mięśnia sercowego.
Dr Natalia Szejko (Zakład Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej, rezydent w Katedrze i Klinice Neurologii) znalazła się w gronie 
piętnastu finalistów Nagród Naukowych POLITYKI, w kategorii „Nauki o życiu” (rozmowa z dr Natalią Szejko na str. 36 numeru 
MDW 10/2019)
Dr Rafał Machowicz (Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych) został zakwalifikowany do prestiżowego progra-
mu szkoleniowego EHA CRTH – Clinical Research Training in Hematology, organizowanego przez European Hematology Association.
Dr Tomasz Dzierżanowski (Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego) otrzymał nagrodę za najlepszą prezenta-
cję abstraktu w kategorii „Terapie przeciwbólowe” podczas XI Kongresu Europejskiej Federacji Bólu EFIC® w Walencji. 
Tytuł nagrodzonej prezentacji: Topical Morphine for the Treatment of Cancer-Related Painful Mucosal and Cutaneos 
Lesions: A double-Blind, Placebo-Controlled Cross-Over Clinical Trial.
Dr Piotr Maciejewicz (Katedra i Klinika Okulistyki WUM), Michał Żurek (student kierunku lekarskiego) oraz  
mgr Jan Jędrzejczyk (doktorant z Zakładu Diagnozy Psychologicznej i Psychometrii UW) otrzymali mikrogrant 
na realizację projektu „Wpływ refrakcji i parametrów oświetlenia na wynik w zadaniu flankerów i teście antysakkad”.
Dr Łukasz Zadrożny (Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej) otrzymał I nagrodę za plakat  
w kategorii klinicznej podczas Global Conference of Digital Dentistry Society, która odbyła się w Baden-Baden. 
Tytuł wyróżnionej pracy: Potentially mortal complication during guided implant placement in anterior mandible.
Lek. Paweł Sobczuk (Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej) został powołany do Komitetu  
Młodych Onkologów (Young Oncologists Committee) – struktury Europejskiego Towarzystwa Onkologii 
Klinicznej (European Society for Medical Oncology), mającej na celu kształtowanie przyszłych liderów on-
kologii w Europie.
Nicole Sochacki-Wójcicka (absolwentka WUM, ginekolog-położnik w trakcie specjalizacji w I Klinice Położ-
nictwa i Ginekologii oraz prywatnie – popularna edukatorka występująca w mediach społecznościowych jako 
Mamaginekolog) otrzymała tytuł „Warszawianki Roku” w plebiscycie organizowanym po raz drugi przez Urząd 
Miasta Stołecznego Warszawy.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżniło 12 projektów przygotowanych przez studentów, absolwentów 
i doktorantów WUM w ramach programu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym Najlepsi z najlepszych! 4.0. 
Wsparcie finansowe otrzymali: Adriana Maria Paskal, Albert Stachura, Michał Kopka (na projekt „From bench to bedside:  
zastosowanie nowych technologii w chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej”), Aleksandra Bodys, Aldona Babiarz, Maciej Kusztal  
(„Zmiany w układzie krążenia u pacjentów z marskością wątroby – ocena profilu hemodynamicznego oraz biomarkerów wa-
zoaktywnych”), Cezary Maciejewski („Medyczne Hackathony – międzynarodowe zawody kreowania innowacji w ochronie zdro-
wia”), Albert Stec, Aleksandra Knot, Magdalena Chrabąszcz („Nowe biomarkery progresji i rokowania w twardzinie układo-
wej (Systemic Sclerosis-SSc) – interdyscyplinarne spojrzenie na układowy charakter choroby”), Karolina Dumycz, Dominika 
Ambrożej („Alergologia dziecięca – eksploracja patogenezy i nowe możliwości terapeutyczne na arenie międzynarodowej”), 
Jakub Żółkiewicz („Interdyscyplinarne aspekty chorób związanych z zaburzeniem funkcji układu immunologicznego”), Łukasz 
Przepiórka („Techniki związane z wykonywaniem planowych kraniotomii nadnamiotowych oraz metody mikrochirurgicznego 
leczenia osłoniaków przedsionkowych”), Teresa Wolniewicz, Magda Chrabąszcz, Cezary Maciejewski („MedEd – Evidenced 
Based Research in Medical Education”), Frederic Grabowski, Grzegorz Preibisch („Modelowanie matematyczne obrony nie-
swoistej w odpowiedzi na zakażenie wirusem RSV”), Tomasz Glinda, Karol Taradaj („Ewaluacja stosowania atropiny w stęże-
niu 0,01% jako metody zapobiegania i ograniczenia rozwoju krótkowzroczności u dzieci”), Marta Wolska, Aleksandra Sopliń-
ska, Pamela Czajka, Joanna Jarosz-Popek („Znaczenie rokownicze krążących metabolitów flory bakteryjnej jelit u pacjentów  
z niewydolnością serca w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego leczonych empagliflozyną”) i Michał Żurek („Znaczenie 
kliniczne biomarkerów immunologicznych jako czynników prognostycznych w nowotworach głowy i szyi”).

W 3. edycji międzynarodowego zestawienia The Three University Missions Moscow Ranking po raz pierwszy uwzględniono 
Warszawski Uniwersytet Medyczny. Spośród 12 polskich uczelni odnotowanych w rankingu WUM jest jedyną uczelnią me-
dyczną – znajdujemy się w dziewiątej setce zestawienia obejmującego 1200 uniwersytetów z 79 krajów.
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WUM podpisał Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni
16 i 17 września w Krakowie z udziałem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina odbyła się Sesja Plenarna 
Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki – Nauka dla Ciebie, podczas której Warszawski Uniwersytet Medyczny dołączył 
do grona sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.  
W imieniu WUM deklarację podpisała Prorektor prof. Jadwiga Turło. Wśród 
pryncypiów autorzy deklaracji wymieniają: pielęgnowanie wartości aka-
demickich zapisanych w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego oraz 
kształtowanie społecznych i obywatelskich postaw przyszłych elit sprzyja-
jących budowaniu wspólnoty, kreatywności, otwartości oraz komunikacji,  
a także wrażliwości społecznej i kultury pracy. Mowa jest także o poszerzaniu 
programów nauczania o zagadnienia z zakresu etyki i społecznej odpowie-
dzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju i innowacji społecznych oraz 
podejmowaniu badań naukowych i prac wdrożeniowych mogących przyczy-
nić się do rozwiązywania istotnych problemów społecznych.            Prof. Jadwiga Turło reprezentująca WUM

Medal im. dr. Tytusa Chałubińskiego dla prof. Tadeusza Tołłoczki
23 września, podczas posiedzenia Senatu WUM, Rektor  

prof. Mirosław Wielgoś wręczył prof. Tadeuszowi Tołłoczce – 
byłemu Rektorowi naszej Alma Mater Medal im. dr. Tytusa  

Chałubińskiego. Wydarzenie było związane z obcho-
dzonym jubileuszem 90 urodzin Profesora. Wręczając 
medal, prof. Mirosław Wielgoś powiedział: „Wszyscy 
zgromadzeni tutaj znamy doskonale osiągnięcia Pana 
Profesora. Raz jeszcze dziękuję Panu Profesorowi za 
wkład w rozwój nauki i naszej społeczności akade-
mickiej, za lata poświęcone pracy na rzecz studentów, 
pacjentów i całego środowiska medycznego”. Odbie-

rając wyróżnienie, Profesor wspomniał początek swo-
jej edukacji medycznej sprzed 72 lat. Dodał, że niełatwe – ze względu na przemiany polityczne – lata studiów 

nie sprzyjały swobodnemu rozwojowi medycyny. Pan Profesor z dystansem odniósł się do zagadnienia staro-
ści i przemijania. „Doszedłem do wniosku, że starość zaczyna się wtedy, gdy ktoś mi mówi, że młodo wyglądam. 

Natomiast starość naukowa zaczyna się wtedy, kiedy przestaje się teoretycznie rozumieć naukę i nie nadąża za jej 
postępem” – powiedział. Przypomniał również osobę prof. Jana Nielubowicza, która stanowiła największy autorytet. 

Zasługi prof. Tadeusza Tołłoczki zostały także docenione przez prof. Marka Krawczyka – byłego Rektora WUM, który wrę-
czył Jubilatowi symboliczną statuetkę. Dotychczas Medalem uhonorowano 150 osób. Prof. Tadeusz Tołłoczko otrzymał jako 

pierwszy Medal z nowej edycji.

Festiwal Nauki na WUM
Od 23 do 29 września Wydział Nauki o Zdrowiu oraz Fundacja Rozwoju 
WUM zaprosili do udziału w zajęciach otwartych, pokazach, warsztatach 
i lekcjach festiwalowych organizowanych przez nasz Uniwersytet w ra-
mach XXIII Festiwalu Nauki. Wśród jednostek WNoZ zaangażowanych  
w tegoroczną edycję festiwalu znalazły się: Zakład Biologii Medycznej, 
Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Zakład Dydaktyki i Efektów 
Kształcenia, Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Klinika Neonatologii wraz 
z Uniwersytecką Pracownią Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją przy 
Regionalnym Banku Mleka, a także studenci z Koła Naukowego przy Zakła-
dzie Biologii Medycznej „Agar”, SKN Położnych i SKN Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej. Fundacja Rozwoju WUM zaprosiła na spotkania i wystawy przygotowywane przez Zakład Etyki Lekarskiej i Medycyny 
Paliatywnej, Muzeum Historii Medycyny WUM, a także na warsztaty prowadzone przez pracowników Studium Wychowania Fizycz-
nego i Sportu.

Dr Maria Turos – autorka jednej z wystaw prezentowa-
nych w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym

Medal im. dr. Tytusa Chałubińskiego wręczony  
prof. Tadeuszowi Tołłoczce
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Wykład dla licealistów
24 września w XVII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A.F. Modrzewskiego 
odbył się wykład dr hab. Aleksandry Banaszkiewicz (Klinika Gastroenterolo-
gii i Żywienia Dzieci) dla młodzieży szkół uczestniczących w programie pa-
tronackim WUM. Licealiści dowiedzieli się, na czym polega praca gastrologa 
dziecięcego. Docent Banaszkiewicz opowiedziała m.in. o badaniach wyko-
nywanych w pracowni endoskopowej i manometrii oraz pokazała, jak współ-
czesna medycyna radzi sobie z wrodzonymi wadami przełyku. Wyjaśniła 
mechanizmy achalazji przełyku i wytłumaczyła, które substancje powodują 
największe uszkodzenie układu pokarmowego. Osobne miejsce poświęciła 
problemowi połykania przez dzieci ciał obcych, których różnorodność potrafi zaskoczyć nawet lekarza. Uczniowie dowiedzieli 
się ponadto o nowych metodach terapeutycznych, takich jak przeszczepianie mikrobioty jelitowej, oraz zapoznali z działaniem 
kapsuły endoskopowej. 

Spotkanie z kandydatem na Prezesa Elekta Polskiego  
Towarzystwa Kardiologicznego
24 września w WUM odbyło się spotkanie grupy elektorów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), pracow-
ników naszej Uczelni, z kandydatem na Prezesa Elekta prof. Przemysławem Mitkowskim. W PTK obowiązuje sys-
tem wyborów elektorskich, w którym 118 elektorów reprezentuje kilka tysięcy członków PTK. Podczas spotkania 

przedyskutowano dalszą wizję rozwoju PTK, 
struktur lokalnych i Oddziału Warszawskie-
go PTK. W wydarzeniu wziął również udział 
elektor, Prezes Elekt Oddziału Warszawskie-
go PTK dr hab. Bronisław Bednarz, a popro-
wadził je elektor prof. Krzysztof J. Filipiak. 
25 września grono 115 elektorów na spotka-
niu w Katowicach wybrało prof. Przemysława 
Mitkowskiego na Prezesa Elekta PTK.

Uczestnicy spotkania

List intencyjny między WUM i OIL w Warszawie
26 września Warszawski Uniwersytet Medyczny podpisał list intencyjny z Okręgową Izbą Lekarską im. prof. Jana Nielubowicza  
w Warszawie, którego celem jest doskonalenie dotychczasowej współpracy partnerskiej w obszarze dydaktyki i rozwoju oraz 
działalności naukowej, badawczej i realizacji wspólnych projektów z zakresu tematyki działalności samorządu lekarskiego i poli-
tyki stomatologicznej. Sygnatariuszami listu byli prof. Mirosław Wielgoś – Rektor WUM oraz lek. Łukasz Jankowski – Prezes OIL  
w Warszawie. Sygnatariusze listu wyrazili wolę m.in. udziału we wspólnych projektach naukowych, badawczych, rozwojowych,  

w tym wspólną organizację konferencji naukowych poświęconych tema-
tyce stomatologicznej oraz dotyczącej zadań i działalności samorządu le-
karskiego; doradztwo i konsultacje naukowe; promowanie wypracowanych 
wspólnie projektów dotyczących polityki stomatologicznej. W spotkaniu 
uczestniczyli: Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych prof. Andrzej 
Deptała, Wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie dr Andrzej 
Paluszek, Dziekan WLD prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska. Ze strony 
WUM obecni byli również: Zastępca Kanclerza Stanisław Pitucha, Dyrektor 
Biura Prawnego Jacek Sobczak, Dyrektor Biura Prasowego – Rzecznik Pra-
sowy Marta Wojtach, Asystent Rektora Joanna Kwiatkowska. 

Parafowanie dokumentu przez Rektora WUM i Prezesa OIL w Warszawie

 Dr hab. Aleksandra Banaszkiewicz
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Umowa o współpracy między I WL i Siemens Healthcare
26 września w siedzibie I WL podpisano umowę o współpracy mię-
dzy I WL i firmą Siemens Healthcare Sp. z o.o. Sygnatariuszami do-
kumentu: byli Członek Zarządu Siemens Healthcare Sp. z o.o. pani 
Emilia Tkacz i pan Ryszard Głażewski, a z ramienia I WL – Dziekan 
prof. Paweł Włodarski. W podpisaniu umowy uczestniczył Prodzie-
kan I WL ds. studentów IV-VI roku prof. Rafał Krenke – przedstawi-
ciel Wydziału w rozmowach, które doprowadziły do nawiązania tej 
współpracy. Umowa stanowi podstawę do kontynuowania rozpoczę-
tej przed rokiem kooperacji w zakresie kształcenia studentów. Dzię-
ki nowej umowie nauczyciele akademiccy oraz studenci będą mieli 
możliwość korzystania z doskonale wyposażonego, nowoczesnego 
ośrodka szkoleniowego Siemens Healthcare, w którym będzie się 
odbywać część zajęć z radiologii dla studentów kierunku lekarskiego. 

Spotkanie Klubu Innowacji PLUS
26 września odbyło się pierwsze spotkanie Klubu Innowacji PLUS, zorganizowanego pod hasłem „Federacja dla 

Zdrowia” wspólnie przez WUM i UW. Wszystkich zebranych przywitali Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś oraz 
Rektor UW prof. Marcin Pałys. Głos zabrał również Jacek Sztolcman – Dyrektor nowo otwartego Centrum 

Współpracy i Dialogu UW, w którym odbyło się spotkanie. Podczas sesji naukowej poświęconej innowacjom 
technologicznym w medycynie swoje prezentacje przedstawili naukowcy i badacze z WUM. Katedrę i Klini-
kę Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrz-
nych reprezentowali prof. Grzegorz Basak 
(Saventic Health spin-out WUM) – „Sztucz-
na inteligencja w służbie onkologii i chorób 
rzadkich” oraz dr Jarosław Biliński (przyszły 
spin-out WUM) – „Human Biome Institute jako 

naturalna odpowiedź na zagrożenie stulecia 
– antybiotykooporność”, natomiast Zakład Me-

dycyny Genomowej reprezentowała dr hab. Anna 
Wójcicka (Warsaw Genomics spin-out UW), autorka 

prezentacji „Jak genetyka indywidualizuje opiekę me-
dyczną?”. Uczestnikami spotkania byli również przedstawi-

ciele Centrum Transferu Technologii WUM z Dyrektor Anną Kulą. 

Szkolenie dla pracowników badawczo-dydaktycznych
27 września odbyła się pierwsza część 3.edycji szkolenia dla nowo zatrudnionych nauczycieli akademickich. Uczestniczyło  
w niej 40 osób. Szkolenie poprowadzili dydaktycy: dr Magdalena Mierzewska-Schmidt z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
Dziecięcej, dr hab. Piotr Dziechciarz z II Kliniki Pediatrii oraz dr hab. Mariusz Panczyk z Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia.  
W trakcie szkolenia nowi nauczyciele WUM zapoznali się z zagad-
nieniami związanymi z „Interactive Learning”, technikami pracy  
z dużą grupą studentów. Realizacja kursu była możliwa dzięki aktyw-
nemu wsparciu prof. Barbary Górnickiej – Prorektora ds. Studenckich 
i Kształcenia. Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach projektu 
WUM AID – Akademia Innowacyjnej Dydaktyki. Organizacją zajęło się 
Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia.

Od lewej: dr hab. Mariusz Panczyk,  
dr Magdalena Mierzewska-Schmidt,  

dr hab. Piotr Dziechciarz

Od lewej: prof. Mirosław Wielgoś, dr Jarosław Biliński, 
prof. Grzegorz Basak, prof. Marcin Pałys

Jedna z sal, w której odbywać się będą  
zajęcia dla studentów kierunku lekarskiego
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Dni Adaptacyjne
Od 27 do 30 września studenci rozpoczynający kształ-
cenie w naszej Uczelni uczestniczyli w Dniach Adapta-
cyjnych zorganizowanych przez samorządy studenckie 
poszczególnych wydziałów. Swój Orientation Week 
mieli także obcokrajowcy zaczynający studia w English  
Division. Głównym celem Dni Adaptacyjnych były po-
znanie Uczelni z perspektywy studenta i integracja 
pierwszoroczniaków. W trakcie spotkań nowo przyjęci 
studenci mieli możliwość poznania władz swojego wy-
działu, dowiedzieli się, jak wygląda struktura Uczelni, 
oraz odbyli szkolenia z zakresu praw i obowiązków stu-
denta. Ponadto uzyskali informacje dotyczące praktycz-
nego wymiaru edukacji; swoją wiedzą w tym zakresie 
podzielili się przedstawiciele władz dziekańskich i kole-
dzy ze starszych lat studiów. Stawiający pierwsze kroki 
na naszej Uczelni spotkali się także z przedstawicielami 
wybranych organizacji studenckich. 

Ostatnie posiedzenie Rady I Wydziału Lekarskiego
30 września w sali konferencyjnej Dziecięcego Szpitala Klinicznego odbyło się ostatnie posiedzenie Rady  
I Wydziału Lekarskiego. Był to jednocześnie ostatni dzień istnienia I Wydziału Lekarskiego, a także kadencji 
jego Rady i władz dziekańskich. Program spotkania obejmował przede wszystkim sprawy dotyczące postę-
powań doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Dziekan prof. Paweł Włodarski wręczył listy gratulacyjne 
dla studentów – laureatów konkursów „Wielka synapsa” i „Scapula Aurea” oraz przekazał nominacje na 
stanowiska kierowników jednostek i nagrody jubileuszowe. Na zakończenie złożył podziękowania człon-

kom Rady I WL, kolegium 
dziekańskiemu i pracowni-
com dziekanatu. 

Platforma edukacyjna Incision Academy 
Od października 2019 r. Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej udostępniło, w ramach pilotażu, kadrze naukowej oraz stu-
dentom V i VI roku Wydziału Lekarskiego nowoczesną e-learningową platformę edukacyjną Incision Academy. Platforma oferuje 
dostęp do najnowszej wiedzy medycznej, wspomaga efektywność procesu nauczania oraz przygotowuje do doskonalenia umie-
jętności praktycznych. Incision Academy w chwili obecnej zawiera ponad 380 sfilmowanych procedur zabiegowych obejmujących 
m.in.: chirurgię ogólną, naczyniową, przewodu pokarmowego, traumatologię i ortopedię, ginekologię, położnictwo i urologię.  
W bazie danych Akademii znajdują się również część anatomiczna, odpowiadająca wszystkim sfilmowanym zabiegom, podstawo-
we informacje i zalecenia dotyczące przygotowania pacjenta do operacji, opis potencjalnych zagrożeń i powikłań pooperacyjnych 
oraz testy sprawdzające wiedzę. Studenci i wykładowcy będą mogli korzystać z platformy w celach edukacyjnych oraz doskona-
lenia zawodowego.

Studenci English Division podczas Orientation Week

Władze dziekańskie I WL oraz reprezentacja 
studentów. Od lewej: dr hab. Przemysław 
Kunert, prof. Krzysztof Czajkowski, prof. Lidia 
Rudnicka, Dziekan prof. Paweł Włodarski, 
Agata Andrzejczyk, Karolina Kurlenko, Piotr 
Nawrot, Jacek Dziedziak, prof. Agnieszka 
Cudnoch-Jędrzejewska
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Smog a zdrowie dzieci
1 października w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK 
WUM odbyło się spotkanie prasowe poświęcone pre-
zentacji wyników pierwszego ogólnopolskiego badania 
epidemiologicznego zrealizowanego przez Warszawski 
Uniwersytet Medyczny (Klinikę Pneumonologii i Aler-
gologii Wieku Dziecięcego), ARC Rynek i Opinia oraz 
Politechnikę Warszawską (Zakład Informatyki i Badań 
Jakości Środowiska). Naszą Uczelnię reprezentował  
dr hab. Wojciech Feleszko. Badanie ujawniło m.in. że: 
pyły zawieszone PM2,5 i PM10 działają „po cichu” (ob-
jawy zdrowotne przy wyższych stężeniach nie są wi-
doczne od razu, lecz ujawniają się w perspektywie dłu-
goterminowej); wysokie stężenia pyłu PM2,5 oraz pyłu 
PM10 powodują niemal takie same objawy; w miejsco-

wościach o wysokim stężeniu pyłów PM2,5 i PM10 
dzieci wykazują objawy infekcji górnych dróg 

oddechowych częściej niż w miejscowościach z niskim stężeniem (na przykład: 10% więcej dzieci ma katar, średnio 
8,5% więcej – kaszel, 11% więcej dzieci kicha); głównie wysokie (vs. niskie i średnie) stężenie pyłów zawieszonych 

ma negatywny wpływ na zdrowie i poznawcze funkcjonowanie dzieci (widoczne są w tym obszarze różnice 
między poszczególnymi miejscowościami, w zależności od stężenia zanieczyszczeń powietrza. Największe 

różnice występują między miastami z wysokim stężeniem a niskim); w miejscowościach z wysokim stęże-
niem pyłów zawieszonych dwa razy częściej rodzice zgłaszają fakt alergii wziewnej u dziecka; narażenie na 
zanieczyszczenie powietrza to 4-krotnie większe ryzyko wystąpienia objawów astmy u dziecka zgłaszanych 
przez jego rodziców.

Wizyta prof. Petera Gloviczki w klinikach chirurgii 
naczyniowej WUM

W pierwszych dniach października w klinikach chirurgii na-
czyniowej naszego Uniwersytetu gościł prof. Peter Gloviczki 

– światowej sławy chirurg naczyniowy, emerytowany kierownik 
Kliniki Chirurgii Naczyniowej Mayo Clinic, redaktor naczelny „Jour-

nal of Vascular Surgery”, były Prezydent Society for Vascular Surgery.  
Prof. Gloviczki spotkał się z zespołami I Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Na-

czyniowej WUM w Szpitalu Bródnowskim (kierownik: prof. Piotr Ciostek) oraz Ka-
tedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej CSK UCK WUM 
(kierownik: prof. Sławomir Nazarewski), obserwował przeprowadzane operacje, 
jak również wygłosił dwa wykłady.

ODESZLI
Prof. John Hansen – doktor honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2010 r.). Jeden z czołowych światowych 
uczonych i lekarzy zajmujących się immunogenetyką i aspektami klinicznymi transplantacji szpiku. 

 Dr Stanislas Lucas – wybitny chirurg, wspaniały nauczyciel, niedościgniony mistrz i wychowawca wielu pokoleń chirurgów.  
Były szef oddziału chirurgicznego szpitala Maillot w Briey (Lotaryngia), Kawaler francuskiego Orderu Zasługi.

Dr n. med. Robert Gontek – specjalista stomatologii ogólnej i protetyki. Związany z naszą Uczelnią od 1991 r., zatrudniony  
w Katedrze Protetyki Stomatologicznej na stanowisku starszego wykładowcy. Odznaczony Brązowym Medalem za Długoletnią 
Służbę.

Dr hab. Wojciech Feleszko odpowiada na pytania dziennikarzy

Prof. Peter Gloviczki składa wpis w Księdze 
Pamiątkowej Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, 

Naczyniowej i Transplantacyjnej
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8 października 2019 r. w Katedrze i Klinice Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM, kierowanej przez 
prof. Annę Kosterę-Pruszczyk otwarto wyremontowany, dzięki wsparciu Fundacji Polsat, Pododdział Neurologii Dziecię-
cej oraz trzy sale rehabilitacyjne.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli: Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Mirosław Wielgoś,  
prof. Anna Kostera-Pruszczyk – Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii, Dyrektor CSK UCK WUM – Maciej Zabelski,  
prof. Anna Kamińska – była Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii, Prezes Zarządu Fundacji Polsat – Krystyna Aldridge-
-Holc, prof. Sergiusz Jóźwiak – Kierownik Kliniki Neurologii Dziecięcej, pracownicy Kliniki i jej przyjaciele.

Rektor prof. Mirosław Wielgoś ze wzruszeniem podkreślił: „To bardzo radosna chwila, że możemy dzisiaj uczest-
niczyć w otwarciu wyremontowanych sal i oddziału. Dodam, że nie pierwszy raz korzystamy z dobrodziejstw i wielkiego 
serca Fundacji Polsat, która od lat pomaga nam w remontach i zakupie niezbędnego sprzętu. Państwa pomoc jest nieoce-
niona. Dziękuję za pomoc, wielkie serce i mam nadzieję na kolejne wsparcie w przyszłości, gdyż miejsc do doskonalenia 
w naszej Uczelni jest mnóstwo”.

Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM Maciej Zabelski podkreślił, że rolą dyrekcji szpitala jest 
ułatwianie realizacji marzeń wspaniałego zespołu, a każda kolejna inwestycja zakończona sukcesem jest powodem  
do ogromnej radości. „Środków na realizację inwestycji zawsze brakuje, a potrzeb i marzeń jest wiele. Mam nadzieję, 
że wkrótce będziemy mogli cieszyć się kolejnymi sukcesami, a pacjenci naszego Szpitala będą zadowoleni” – dodał.

Prezes Fundacji Polsat Krystyna Aldridge-Holc wspomniała o historii współpracy pomiędzy Katedrą i Kliniką Neu-
rologii WUM a Fundacją, która sięga 2006 r. Przypomniała o poprzedniej inwestycji, od czasu której minęło już 8 lat:  
„W 2011 r. odbył się pierwszy generalny remont Pododdziału Neurologii Dziecięcej, który nie objął, niestety, sal rehabi-
litacyjnych. Dla Fundacji rehabilitacja dzieci jest kluczowa, stąd decyzja o wyremontowaniu trzech sal rehabilitacyjnych. 
To wielka radość, że duża liczba dzieci będzie mogła rehabilitować się w nowych, odświeżonych pomieszczeniach”. 

W sumie na dwa remonty Kliniki, w 2011 i 2019 r., Fundacja Polsat przekazała ponad 2 mln zł.
Gospodarz wydarzenia – prof. Anna Kostera-Pruszczyk serdecznie podziękowała Fundacji za pomoc i zaangażo-

wanie: „Życzę wszystkim z Fundacji, żeby dobro, które czynicie, wracało do Was po stokroć”. Podsumowała dotych-
czasowe działania i osiągnięcia istniejącego już 70 lat pododdziału, który zajmuje się diagnostyką i leczeniem dzieci  
z chorobami nerwowo-mięśniowymi. „Mamy znakomitą kadrę, zapewniamy małym pacjentom diagnostykę i leczenie na 
wysokim poziomie. Rocznie hospitalizujemy około 400 małych pacjentów, a w poradni przy Klinice udzielamy blisko 800 
konsultacji dziecięcych”.

Podczas uroczystego otwarcia, od lewej: Maciej Zabelski, prof. Anna Kostera-Pruszczyk, Krystyna Aldridge-Holc, 
Rektor prof. Mirosław Wielgoś, prof. Anna Kamińska

Otwarcie wyremontowanego Pododdziału Neurologii Dziecięcej 
Katedry i Kliniki Neurologii oraz trzech sal rehabilitacyjnych



33kliniki
K

L
I

N
I

K
I

K
L

I
N

I
K

I

Symboliczną wstęgę przecięli: Rektor prof. Mirosław Wielgoś, prof. Anna Kamińska, Dyrektor CSK UCK WUM Maciej 
Zabelski, Prezes Fundacji Polsat Krystyna Aldridge-Holc oraz Kierownik Katedry i Kliniki prof. Anna Kostera-Pruszczyk. 
Po części oficjalnej zgromadzeni goście i dziennikarze udali się na spacer po odnowionych salach i oddziale. 

Oddział Neurologii Dziecięcej Katedry i Kliniki Neurologii od blisko 70 lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem cho-
rób nerwowo-mięśniowych u dzieci. Istnienie w Klinice Neurologii wielu pracowni, przede wszystkim Pracowni Elek-
tromiografii, Pracowni Histopatologii Mięśni i Nerwów Obwodowych oraz współpraca z ośrodkami zajmującymi się 
genetyką molekularną umożliwiają pełną i nowoczesną diagnostykę neuromiologiczną i sprawiają, że Oddział Dziecięcy 
jest unikalnym w skali kraju ośrodkiem referencyjnym. Klinika Neurologii jako jedyna z Polski należy do prestiżowej Eu-
ropejskiej Sieci Referencyjnej dla Chorób Rzadkich Nerwowo-Mięśniowych. 

Fundacja Polsat, jedna z największych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski, od 22 lat kieruje 
swoją pomoc do chorych dzieci i ich rodziców. Do dziś Fundacja objęła swoją pomocą ponad 35 tys. małych pacjentów 
i wsparła finansowo 1218 szpitali oraz ośrodków medycznych w całym kraju, które zostały wyremontowane lub wypo-
sażone w nowoczesny sprzęt medyczny. W sumie przez 22 lata CSK UCK WUM otrzymał wsparcie z Fundacji Polsat  
w kwocie ponad 3 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na remonty, zakup specjalistycznego sprzętu medycznego,  
a także stworzenie Banku Krwi Pępowinowej im. Fundacji Polsat. Począwszy od 1999 r., Fundacja Polsat przekazała prawie  
6 mln zł na remonty i zakup sprzętu medycznego dla pozostałych jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: 
Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby, Oddziału Intensywnej Opieki Chirurgicznej (przy programie Rodzin-
nych Przeszczepów Wątroby), Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka (remont Kliniki, zakup sprzętu 
+ metoda leczenia dzieci z rozszczepem kręgosłupa w łonie matki metodą fetoskopową), Oddziału Ortopedii Dziecięcej 
SKDJ UCK WUM (remont + zakup aparatu RTG z ramieniem C), Oddziału Neonatologii SKDJ UCK WUM (zakup sprzętu)  
oraz Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii, Oddziału Noworodków UCZKiN (zakup sprzętu). 

Biuro Prasowe WUM

Symboliczne przecięcie wstęgi w odremontowanej sali  
rehabilitacyjnej

Prof. Anna Kostera-Pruszczyk podczas wywiadu Jedna z trzech odnowionych sal rehabilitacyjnych 

Odnowiony Pododdział Neurologii Dziecięcej
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FAKTY I MITY
MEDYCZNE

MIT: Przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zobowiązują lekarza, który dowiedział się o popełnieniu przestęp-
stwa, do zawiadomienia organu ścigania 

FAKT: Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty nie zawiera żadnej wzmianki o współdziałaniu lekarza z organami ści-
gania poprzez składanie powiadomień o popełnieniu przestępstwa. Przepisy kreujące obowiązek zawiadomienia o popeł-
nieniu przestępstwa są zawarte w: Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania karnego oraz tzw. ustawach szczególnych.  
W oparciu o przepisy prawne tych aktów prawnych wyróżnić można: powszechny społeczny obowiązek zawiadomienia, prawny  
obowiązek zawiadomienia oraz obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wynikający z ustaw szczególnych.

MIT: Lekarz ma obowiązek zawiadomienia organu ścigania każdorazowo, gdy wykonując zawód, dowiedział się, że pacjent 
jest ofiarą lub sprawcą przestępstwa

FAKT: W tej sytuacji mamy do czynienia z klasycznym przykładem kolizji obowiązków. Z jednej strony lekarz jest zobo-
wiązany zachować tajemnicę zawodową, z drugiej zaś są przepisy statuujące obowiązek zawiadomienia o przestępstwie.  
Czy wobec tego w ramach współdziałania z organami ścigania lekarz jest zobligowany do ujawnienia informacji objętych  
tajemnicą zawodową? Wskazane wyżej akty prawne nie stanowią wprost o lekarskim obowiązku zawiadomienia o popełnie-
niu przestępstwa. Rozstrzygnięcie, który z chronionych przez prawo obowiązków ma pierwszeństwo – zachowania tajemnicy 
zawodowej czy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa – budzi wiele wątpliwości. Głównie z powodu tego, iż nie może 
mieć tu zastosowania schemat rozumowania: dowiedziałem się o popełnieniu przestępstwa – zawiadamiam organ ścigania. 
Podjęcie decyzji co do trybu postępowania wymaga od lekarza nie tylko znajomości przepisów kreujących obowiązek za-
wiadomienia o popełnieniu przestępstwa, ale także wiedzy na temat trybu ścigania przestępstw. 

MIT: Lekarz ma obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu 

FAKT: Kodeks postępowania karnego w art. 304 § 1 k.p.k. określa powszechny społeczny obowiązek zawiadomienia o po-
pełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu. Przepis ten stanowi, iż „Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa 
ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję”. Obowiązek określony w art. 304  
§ 1 k.p.k. jest powszechny, tzn. dotyczy każdego, kto potrafi się zorientować, że popełniony czyn jest karalny. Nie jest to 
jednak obowiązek prawny, skoro nie przewidziano żadnej sankcji na wypadek jego niedopełnienia. W tym miejscu warto 
podkreślić, że ujawnienie informacji objętych tajemnicą zawodową jest zagrożone w Kodeksie karnym karą grzywny, ograni-
czenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch – art. 266 § 1 k.k. 

Norma wynikająca z art. 304 § 1 k.p.k. stanowi przykład tzw. lex imperfecta, tj. normy, której nie można metodami 
prawnymi wyegzekwować. W związku z tym nie ulega wątpliwości, że przepisy prawa o obowiązku przestrzegania tajemnicy 
zawodowej są normatywnie „silniejsze” od przepisu art. 304 § 1 k.p.k. Tym samym społeczny obowiązek powiadomienia  
o popełnionym przestępstwie – ustanowiony w art. 304 § 1 k.p.k. – nie uchyla obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. 
Zatem jako zasadę należy przyjąć, że powiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego musi być oparte na przekazanej 
wyraźnie zgodzie pacjenta bądź jego przedstawiciela ustawowego. 

W pewnych sytuacjach społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie przeradza się w obowiązek prawny.  
Ma to miejsce w przypadkach określonych w art. 240 k.k. Niewykonanie tego obowiązku stanowi przestępstwo zagrożone karą 
pozbawienia wolności do lat trzech. Porównując sankcje za naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej oraz 
za niezawiadomienie o przestępstwie – „silniejszy” normatywnie jest przewidziany w art. 240 § 1 k.k. obowiązek denuncjacji.  

Dr n. prawnych Anna Augustynowicz
– Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Lekarski obowiązek 
zawiadomienia  
o popełnieniu  
przestępstwa
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Tym samym na osobie wykonującej zawód medyczny – która uzyskała w związku z wykonywaniem swojego zawodu infor-
macje o przygotowaniu, usiłowaniu lub dokonaniu czynów zabronionych wymienionych w art. 240 § 1 k.k. – ciąży obowiązek 
powiadomienia organów ścigania. Przepis art. 240 k.k. wskazuje szereg przestępstw objętych obowiązkiem zawiadomienia. 
Z punktu widzenia wykonywania zawodu lekarza najistotniejsze będą następujące przestępstwa objęte obowiązkiem zawia-
domienia: zabójstwo; ciężki uszczerbek na zdrowiu; pozbawienie człowieka wolności; zgwałcenie wspólnie z inną osobą; 
zgwałcenie małoletniego poniżej lat 15; zgwałcenie wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata 
lub siostry; zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem; seksualne wykorzystanie bezradności lub niepoczytalności innej 
osoby; seksualne wykorzystanie małoletniego poniżej lat 15. 

MIT: Lekarz ma obowiązek zawiadomienia o każdym przypadku przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie

FAKT: Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na osoby, które w związku w wykonywaniem swoich obo-
wiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem 
przemocy w rodzinie, obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym Policji lub prokuratora (art. 12 ust. 1 ustawy). Przepis 
ten adresowany jest do osób, które mogą powziąć podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie 
w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych. Czyli również do personelu medycznego. 
Przy czym sformułowanie „w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych lub zawodowych” oznacza, że dotyczy on 
w równym stopniu personelu medycznego wykonującego zawód w ramach stosunku zatrudnienia w podmiocie leczniczym 
(czyli w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej), a także poza nim, prowadząc praktykę zawodową. 
Obowiązek zawiadomienia odnosi się do określonych przestępstw, to znaczy takich, które popełnione zostały z użyciem 
przemocy w rodzinie. Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naru-
szające prawa lub dobra osobiste członka rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, 
zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu 
fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. 

Denuncjacja nie dotyczy każdego przestępstwa popełnionego z użyciem przemocy w rodzinie, lecz wyłącznie takiego, 
które jest ścigane z urzędu. Wyłączone są więc przestępstwa ścigane na wniosek oraz z oskar-
żenia prywatnego. Natomiast obowiązek zawiadomienia dotyczyć będzie m.in.: zabójstwa, 
w tym wypadku dokonanego przez członka rodziny; nieumyślnego spowodowania śmierci; 
spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu; umyślnego narażenia człowieka na bezpo-
średnie niebezpieczeństwo utraty życia lub znacznego uszczerbku na zdrowiu; pozbawienia 
wolności; zgwałcenia; zmuszania do prostytucji; znęcania się fizycznego i psychicznego nad 
małoletnim. 

Dr n. prawnych Anna Augustynowicz
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Jest Pani kulturoznawcą z doktoratem ukończonym w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW. 
Oprócz tego posiada Pani dyplom lekarza, kończy pracę doktorską w Katedrze i Klinice Neurologii WUM,  
a jednocześnie jest Pani związana z Zakładem Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej naszej Uczelni. Proszę 
wytłumaczyć tę różnorodność ścieżki naukowej i zawodowej?

Po części jest to wynik moich zainteresowań, po części – zwykłego przypadku. Zawsze miałam szerokie zaintereso-
wania humanistyczne, obejmujące: literaturę, języki obce, kulturę i sztukę. Z drugiej strony, czułam silną potrzebę 
pomagania ludziom. A ponieważ pochodzę z rodziny o tradycjach lekarskich, wybranie ścieżki związanej ze studiami 
medycznymi było jednym z kierunków, w którym chciałam podążać. Taki też był mój pierwszy wybór po skończeniu 
liceum. Podczas II roku studiów lekarskich dowiedziałam się o iberystyce na UW i spontanicznie podjęłam decyzję  
o rozpoczęciu nauki na drugim kierunku. 

Co Panią do tego skłoniło?
Oprócz tego, że chciałam po prostu nauczyć się języka, miałam coraz głębsze poczucie uwięzienia w schemacie nauk 
medycznych. Doskwierał mi także brak kontaktu z humanistami. Po skończeniu studiów magisterskich na iberysty-
ce moja promotor Pani prof. Urszula Aszyk, która wiedziała, że jestem też lekarzem, zaproponowała temat mojego 
doktoratu. Dotyczył on bardzo ciekawej, eklektycznej postaci hiszpańskiego dramaturga Alfonsa Vallejo, który oprócz 
tego jest poetą i malarzem, a także lekarzem-neurologiem. Moja praca doktorska dotyczyła przedstawienia choroby 
psychicznej jako metafory w sztukach teatralnych Vallejo. Natomiast dzięki współpracy z Zakładem Etyki Lekarskiej  
i Panem prof. Tomaszem Pasierskim udaje mi się prowadzić nie tylko zajęcia z etyki, ale także fakultet z kina i medy-
cyny. Od zawsze miałam bardzo interdyscyplinarne zainteresowania i jak na razie czuję satysfakcję z tego, że udaje 
mi się je połączyć w mojej pracy zawodowej i naukowej.

Dr n. hum. lek. 

Natalia Szejko
Katedra i Klinika Neurologii, 
Zakład Etyki Lekarskiej  
i Medycyny Paliatywnej,
 –  finalistka Nagród Naukowych 

POLITYKI
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Co jest powodem Pani fascynacji neurologią? 
Fascynuje mnie nie tylko neurologia, ale też psychiatria. W Polsce te dwie dziedziny funkcjonują oddzielnie, natomiast 
w wielu krajach, np. w Niemczech, dąży się do ich łączenia w neuropsychiatrię. Bliższe mi jest to drugie spojrzenie. 
Z jednej strony próbujemy – chociażby za pomocą neuroobrazowania – wyjaśnić i jak najbardziej zobiektywizować 
zjawiska psychiczne. Człowiek odczuwa potrzebę, żeby coś obiektywnie pokazać i klarownie wytłumaczyć. Jednak  
z drugiej strony – ludzki umysł chyba na zawsze pozostanie enigmą. I ta potrzeba wyjaśnienia czegoś, czego do 
końca wciąż nie możemy zgłębić i zrozumieć, wydaje mi się tak fascynująca. Chciałabym w tym miejscu wspo-
mnieć moich nauczycieli, dzięki którym miałam fantastyczne wzorce lekarza, nauczyciela i naukowca. Mowa o Panu  
doc. Andrzeju Jakubczyku z Katedry i Kliniki Psychiatrycznej oraz Panu doc. Piotrze Janiku z Katedry i Kliniki Neurologii  
– opiekunie mojej pracy doktorskiej z medycyny. 

Zarówno Pani doktorat, jak i opublikowana w tym roku w czasopiśmie „Psychiatria i psychologia kliniczna”  
praca naukowa dotyczy zespołu Gillesa de la Tourette’a. Dlaczego ta choroba tak Panią intryguje?

Przede wszystkim dlatego, że jest chorobą neuropsychiatryczną, z pogranicza neurologii i psychiatrii. To Pan doc. Piotr  
Janik zaproponował, abym się nią zainteresowała. W Polsce bardzo mało osób zajmuje się zespołem Tourette’a. 
Stwierdziłam więc, że to może być moja nisza. I tak się rzeczywiście stało. Mimo że powstało dużo prac poświęconych 
genetyce, neuroobrazowaniu czy patofizjologii tej choroby, wciąż relatywnie mało o niej wiemy. Charakterystyczne dla 
tego zespołu są szerokie spektrum kliniczne, od bardzo łagodnych do ekstremalnie ciężkich przypadków, oraz fakt, 
że jest chorobą neurorozwojową. Wiemy na przykład, że u części chorych, ale nie u wszystkich, z wiekiem zmniej-
szają się objawy. To wszystko sprawiło, że zajęcie się tym tematem wydało mi się niezwykle intrygujące w kontekście 
przyszłych badań naukowych. 

We wspomnianej przeze mnie pracy stawia Pani pytanie, czy zespół Tourette’a jest zaburzeniem występującym 
częściej u niezwykle utalentowanych jednostek. Jakiej udziela Pani odpowiedzi?

Rzeczywiście, był to przez wiele lat powielany schemat. Pojawiało się sporo prac kojarzących zespół Tourette’a,  
a także inne zaburzenia neuropsychiatryczne, jak autyzm czy padaczka, z niezwykłymi zdolnościami. W przypadku 
wielu znanych i utalentowanych osobistości sugerowano związek między twórczością i chorobą: Fiodor Dostojew-
ski jest podejrzewany o padaczkę i napady psychogenne, Robert Schumann o chorobę afektywną dwubiegunową,  
zaś rosyjski kompozytor awangardowy i pianista Aleksander Skriabin oraz pianistka Klara Wieck-Schumann cierpieli  
z powodu przewlekłego zespołu bólowego, który miał wpływ na ich grę na instrumencie. Choć w późniejszym okresie 
negowano tezę o wpływie zespołu Tourette’a na kreatywność i rozwój ponadprzeciętnych umiejętności mentalnych, 
nie jest wykluczone, że niektóre wybitne jednostki mogły cierpieć z powodu tego zespołu.

Okazuje się, że u niektórych osób, czasem bardzo utalentowanych i słynnych, można było zdiagnozować takie 
schorzenia, ale np. w przypadku Wolfganga Amadeusza Mozarta są to jedynie nasze domysły – w czasach jemu 
współczesnych nie było jeszcze takiego rozpoznania. Natomiast mamy pewność tej choroby np. u Kurta Cobaina  
– w jego przypadku wiemy, że miał tiki. W wielu innych przypadkach współczesna analiza dowiodła, że postawiona 
przed laty diagnoza okazała się niewłaściwa. Dlatego nie możemy generalizować i ustalić żadnego jednoznacznego 
związku między kreatywnością lub niezwykłymi zdolnościami i zespołem Tourette’a. Najczęściej dysponujemy jedy-
nie opisami przypadków, a na podstawie tego nie możemy uogólniać i mówić, że dotknięci tym schorzeniem mają  
np. wyższy iloraz inteligencji czy też ponadprzeciętne kreatywne zdolności w porównaniu z odsetkiem osób wybitnie 
uzdolnionych w ogólnej populacji.

Dlaczego, Pani zdaniem, tak kusząca jest hipoteza łącząca zaburzenia neurologiczne czy psychiczne z niezwykłą 
kreatywnością, wybitną inteligencją czy wręcz geniuszem?

Sądzę, że takie myślenie ma swoje źródło jeszcze w epoce Romantyzmu. To właśnie wtedy pojawia się romantyzacja 
postaci artysty, niestabilnego emocjonalnie, nieakceptowalnego ze względu na swoje dziwne postępowanie. Dzięki 
temu łatwiej było wyjaśniać pewnego rodzaju zachowania, a także tłumaczyć dzieła artystyczne przez pryzmat takich 
zachowań. Jeden z najciekawszych wykładów, który miałam okazję wysłuchać, był przygotowany przez psychiatrę  
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i dotyczył związków twórczości Roberta Schumanna i choroby dwubiegunowej. Wykład ten – niemający slajdów,  
a ilustrowany jedynie muzyką – stał się dla mnie wielką inspiracją i zmusił do zastanowienia nad sensem prac ba-
dawczych dotyczących zależności między chorobą a sztuką. Skoro nie jesteśmy pewni, czy Schumann cierpiał  
na to schorzenie, to czy uprawniona jest konkluzja, że między jego chorobą a twórczością istnieje jakiś związek? 
Ostatecznie doszłam do wniosku, że mimo wszystko te i podobne prace naukowe wnoszą coś istotnego, mianowicie 
proponują inną możliwą interpretację. Jednak nadużyciem i niesprawiedliwym stereotypem jest kojarzenie twórczości 
artystycznej z niestabilnością psychiczną. Pewne rodzaje wrażliwości, których brakuje u osoby przeciętnej, mogą być 
interpretowane jako coś dziwnego, ale to niekoniecznie automatycznie oznacza chorobę psychiczną. 

W swojej pracy podaje Pani przykład epileptyków, często utożsamianych z ludźmi obdarzonymi większą  
kreatywnością.

To jest kolejny bardzo ciekawy i bliski mi temat, ponieważ akurat jestem w trakcie przygotowywania z Panią prof. Kata-
rzyną Osińską z Instytutu Slawistyki artykułu na temat „Braci Karamazow” Dostojewskiego i związku między epilepsją 
a postępowaniem bohaterów. Jak wiemy, w powieści występuje postać epileptyka Smierdiakowa – nieślubnego syna 
Karamazowa. Natomiast jeżeli chodzi o Dostojewskiego, dostępnych jest bardzo dużo prac na temat jego domnie-
manej choroby – nie wiadomo, czy miał on epilepsję, czy napady rzekomopadaczkowe, i jaki to miało związek z jego 
twórczością. Ewidentnie można zauważyć taki związek, że w wielu jego utworach pojawiają się postaci epileptyków. 
Nie możemy jednak pozwolić, aby diagnozować zachowania bohaterów czy pisarza jedynie przez pryzmat choroby. 
Oczywiste jest, że dla osoby utalentowanej artystycznie i cierpiącej na schorzenia psychiczne choroba jest częścią 
jej życia, postrzega ona świat przez pryzmat swoich dolegliwości, ale nadużyciem jest szukanie związku choroby  
z talentem.

Pani prace łączą zagadnienia związane z kulturą, psychiatrią i neurologią. Czy w przyszłych badaniach chciałaby  
Pani podążać właśnie tym interdyscyplinarnym torem?

Na pewno nie chciałabym z tak obranej ścieżki rezygnować. Jest to trudne, bo daje się zauważyć w badaniach na-
ukowych, szczególnie w naukach medycznych, silny trend w kierunku ultraspecjalizacji. Ogrom wiedzy i informacji, 
którą stale trzeba uzupełniać, sprawia, że zajmując się nawet jedną chorobą, jak ja zespołem Tourette’a, bardzo 
trudno nadążyć za wszystkimi artykułami ukazującymi się w periodykach naukowych. Nie chcę przez to powiedzieć, 
że specjalizacja jest czymś złym. Ale zgadzam się ze stwierdzeniem, że oprócz tego przydatne jest także szerokie 
spojrzenie na pacjenta. Dlatego chciałabym kontynuować badania interdyscyplinarne, zastrzegając jednak, że są one 
jakąś formą interpretacji, bez narzucania jej komukolwiek. Warto mieć także świadomość, że istnieją inne badania, 
które analizują np. dzieła literackie, wykorzystując do tego chociażby metody fizyczne czy matematyczne. Mówiąc  
o interdyscyplinarności, warto wspomnieć o bardzo ciekawym trendzie – zwanym humanistyką medyczną. Mimo  
że w naszym kraju ta dziedzina wciąż raczkuje, w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim znajduje się prężnie dzia-
łający ośrodek, z którym notabene współpracujemy.

Jakimi zagadnieniami zajmuje się humanistyka medyczna?
To bardzo szerokie pojęcie, które zawiera w sobie wiele elementów. Dużą popularność ma zapoczątkowany w Sta-
nach Zjednoczonych dział zwany medycyną narracyjną, w której zwraca się przede wszystkim uwagę na rozmowę  
z pacjentem i wysłuchanie jego opowieści. Tego typu zachowanie lekarza wpływa pozytywnie na samopoczucie  
i nastrój pacjenta. Z jednej strony wydaje się to oczywiste, ale z drugiej strony, z braku czasu wciąż o tym zapominamy.  
Pocieszające jest to, że w Polsce coraz częściej zwraca się uwagę również na te kwestie. To ważne szczególnie  
w kontekście komunikacji z pacjentem onkologicznym czy psychiatrycznym, w przypadku których rozmowa z leka-
rzem ma kluczowe znaczenie.

Oprócz medycyny narracyjnej, humanistyka medyczna bada związek medycyny z naukami humanistycznymi, 
na przykład z filozofią. Tego typu podejście daje nie tylko owoce intelektualne, ale myślę, że pomaga nam też lepiej 
zrozumieć pacjentów i ich problemy.
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Czy tego typu wiedza może się przydać w praktyce klinicznej?
Jak przed chwilą wspomniałam, medycyna narracyjna jest niezwykle przydatna. W Stanach Zjednoczonych kładzie 
się bardzo duży nacisk na kontakt z pacjentem i słowa, które wypowiadamy w rozmowie z nim lub w jego obecności. 
Tego typu umiejętności są oceniane również podczas egzaminów z udziałem symulowanego pacjenta. Z pewnością 
w pracy klinicznej liczy się nie tylko sucha wiedza kliniczna, ale też empatia i wrażliwość na los drugiego człowieka. 
Muszę przyznać, że im dłużej pracuję w zawodzie lekarza, tym wyraźniej widzę, że w naszej pracy liczy się nie tylko 
podręcznikowa wiedza. Dlatego, być może nieco idealistycznie, uważam, że takie badania są ważne, ponieważ kształ-
tują wrażliwość. Nauka o anatomii czy o receptorach jest piękna, ciekawa, a przede wszystkim potrzebna, ale to są 
tylko fakty. Pracując ze studentami, dostrzegam, że dla wielu z nich to za mało. Dlatego tak chętnie uczestniczą oni  
w zajęciach, podczas których mogą porozmawiać także o sprawach uniwersalnych, związanych z etyką, kulturą czy 
filozofią. Taka postawa studentów ogromnie mnie zaskoczyła i ucieszyła. Korzystając z okazji, chciałabym ich po-
chwalić za bardzo dużą wrażliwość i ciekawość świata, nie tylko tego medycznego.

Jakie są Pani pomysły na kolejne badania naukowe?
Wspomniałam już o projekcie, który jest na ukończeniu. To praca na temat reinterpretacji „Braci Karamazow”, którą 
prowadzę z prof. Katarzyną Osińską. Przygotowuję także pracę dotyczącą związków między psychologią i kinem 
Andrieja Tarkowskiego. Kończę również mój doktorat o zespole Tourette’a. W przyszłym roku zostaną opubliko-
wane najnowsze wytyczne Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Tourette’a, których jestem współautorem. Pra-
cę nad nimi zaproponowała mi Pani prof. Kirsten Müller-Vahl z Hanoweru, u której byłam na wymianie naukowej. 
Wytyczne te dotyczą zarówno badania pacjenta, jak i leczenia głęboką stymulacją mózgu. I mnie, i prof. Kirsten  
Müller-Vahl interesuje też zastosowanie leków z grupy kannabinoidów w terapii różnych chorób, w tym zespołu  
Tourette’a. Ponieważ układ endokannabinoidów został już częściowo przebadany w tej grupie chorych, teraz chcia-
łabym się zająć zastosowaniem takiego leczenia wśród pacjentów z zespołem obsesyjno-kompulsyjnym i porównać  
je z leczeniem pacjentów z zespołem Tourette’a. 

Została Pani finalistką tegorocznej edycji Nagród Naukowych POLITYKI. Jak Pani zareagowała na tę informację?
Byłam bardzo mile zaskoczona. Bez względu na ostateczny wynik uważam to za wielkie wyróżnienie. Doceniam fakt 
znalezienia się w tak wybitnym gronie. Do finału zakwalifikowano jedynie 15 osób ze wszystkich dziedzin, na ponad 
300 zgłoszeń, czasem bardzo znanych już badaczy. Muszę przyznać, że odczuwam też satysfakcję z innego powodu.  
W roku ubiegłym nominowana była zaledwie jedna kobieta we wszystkich kategoriach. W tym zaś jest nas znacznie 
więcej.

Rozmawiał Cezary Ksel

Laureaci, finaliści i kapituła 
Nagród Naukowych  
POLITYKI 2019
(fot. Leszek Zych/POLITYKA)
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7 października 2019 r. Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś oraz Rektor UW prof. Marcin Pałys zainaugurowali w Centrum 
Współpracy i Dialogu UW „Tydzień Noblowski”. Podczas spotkania troje ekspertów naszej Uczelni skomentowało 
osiągnięcia tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny.

Komitet Noblowski ogłosił, że Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny otrzymali: Brytyjczyk Sir Peter  
J. Ratcliffe (Oxford University, Francis Crick Institute) oraz dwóch Amerykanów Gregg L. Semenza (Johns Hopkins Uni-
versity) i William G. Kaelin, Jr. (Dana-Farber Cancer Institute, Harvard University) za odkrycia dotyczące procesów wy-
krywania i dostosowywania się przez komórki do dostępności tlenu (for their discoveries of how celles sense and adapt 
to oxygen availability). W uzasadnieniu podkreślono, że odkrycia noblistów „utorowały drogę do nowych, obiecujących 
strategii walki z anemią, nowotworem i wieloma innymi chorobami”.

Tego samego dnia w Centrum Współpracy i Dialogu UW spotkali się przedstawiciele świata naukowego i akademic-
kiego, aby wspólnie przedyskutować znaczenie dokonań laureatów Nagrody Nobla oraz porozmawiać o możliwościach 
i szansach polskiej nauki w kontekście potencjalnych przyszłych wyróżnień. Ekspertami, którzy przybliżyli osiągnięcia 
noblistów, a także wpływ ich odkryć na rozwój medycyny i możliwości wykorzystania wyników ich badań w leczeniu cho-
rych, byli reprezentujący naszą Uczelnię: prof. Krzysztof J. Filipiak (Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Medycznych, 
I Katedra i Klinika Kardiologii), prof. Marcin Ufnal (Kierownik Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej) oraz  
dr hab. Anna Wójcicka (Zakład Medycyny Genomowej).

„Tydzień Noblowski”, organizowany przez Centrum Współpracy i Dialogu UW po raz pierwszy, zainaugurowała dys-
kusja „Ku Nagrodzie Nobla: ambicje, potencjał, możliwości polskiej nauki”, w której wzięli udział Rektor WUM prof. Miro-
sław Wielgoś oraz Rektor UW prof. Marcin Pałys. Moderator dyskusji, prof. Krzysztof J. Filipiak, zadał pytania dotyczące 
m.in. znaczenia, jakie dla współczesnych naukowców ma Nagroda Nobla, oraz szans na zdobycie tego prestiżowego 
wyróżnienia przez polskich badaczy. Prof. Marcin Pałys przyznał, że Nagroda Nobla wciąż postrzegana jest przez środo-
wisko naukowe i akademickie jako największe wyróżnienie i docenienie osiągnięć naukowych. Jej otrzymanie przekłada 
się na podniesienie prestiżu uczelni czy instytutu badawczego, a także natychmiastową rozpoznawalność, a to z kolei 
staje się zachętą dla innych do rozpoczęcia i rozwijania własnych badań naukowych. Podkreślono, że prowadzenie 
badań we współpracy z zagranicznymi ośrodkami zwiększa szanse polskich naukowców na zdobycie Nagrody Nobla. 
Prof. Mirosław Wielgoś zauważył, że możemy poszczycić się wieloma wspaniałymi naukowcami prowadzącymi, nieraz 
w bardzo trudnych warunkach, wartościowe badania naukowe, które mają potencjał, aby w przyszłości zwrócić uwagę 
Komitetu Noblowskiego. Zastanawiając się nad polskimi akcentami w dziejach przyznawania Nagrody Nobla, Rektor 
WUM przypomniał osobę prof. Hilarego Koprowskiego – odkrywcę i twórcę pierwszej w świecie, skutecznej szczepionki 
przeciwko wirusowi polio, którego kandydaturę do tej nagrody złożyła przed laty nasza Uczelnia. 

Inauguracja  TYGODNIA NOBLOWSKIEGO
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Po ogłoszeniu nazwisk tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny oraz wysłuchaniu 
uzasadnienia prof. Krzysztof J. Filipiak, prof. Marcin Ufnal oraz dr hab. Anna Wójcicka skomentowali decyzję Komitetu 
Noblowskiego oraz przybliżyli znaczenie odkryć noblistów. 

Prof. Krzysztof J. Filipiak zwrócił uwagę na to, że badania Petera J. Ratcliffe’a, Williama G. Kaelina oraz Gregga  
L. Semenzy obejmują dziedziny medycyny związane z fizjologią, onkologią i patofizjologią. Szczególnie podkreślił zna-
czenie badań prof. Gregga L. Semenzy – odkrywcy HIF-1, tj. czynnika indukowanego hipoksją. Zauważył, że odkrycia 
tegorocznych noblistów dotyczą nauk podstawowych, lecz mają również przełożenie na postęp w naukach klinicznych, 
głównie kardiologii i onkologii. Wyjaśnił, że jedną z reakcji komórki na niedotlenienie jest – oprócz zmiany metaboli-
zmu – zmiana w zakresie angiogenezy, ujawniająca się zdolnością do tworzenia nowych naczyń krwionośnych. Dla-
tego występowanie czynnika HIF-1 i związane z nim powstawanie nowych naczyń pod wpływem niedotlenienia może 
być wykorzystane w leczeniu kardiologicznym, np. niedokrwienia mięśnia sercowego. Prof. Marcin Ufnal poinformował,  
że „badania tegorocznych noblistów dosyć szczegółowo opisują, w jaki sposób komórka przestawia się na warunki,  
w których dochodzi do zmniejszenia poziomu tlenu”. Stwierdził, że badania służące opisaniu maszynerii przełączającej 
komórkę ze stanu, w którym poziom tlenu we krwi jest wysoki, do stanu, w którym poziom tlenu jest dużo niższy, dotyczą 
bardzo szerokiego zakresu fizjologii i funkcjonowania człowieka, mają także implikacje kliniczne. O tym ostatnim aspek-
cie, a w szczególności o zastosowaniu odkryć tegorocznych noblistów w onkologii, opowiadała dr hab. Anna Wójcicka. 
Zauważyła, że cząsteczka HIF-1 odpowiada za regulację stu innych cząsteczek w komórce. W związku z tym – jeżeli 
ona zostanie zmieniona, bo w otoczeniu znajduje się zbyt mało tlenu, rozregulowaniu ulega cały proces zachodzący  
w komórce. Wyjaśniła, że nowotwór, którego struktura jest zbitkiem komórek, musi poradzić sobie z niedoborem tlenu  
i składników odżywczych we wnętrzu guza. Pojawienie się białka HIF-1 sprawia, że rozpoczyna się tworzenie nowych na-
czyń krwionośnych, dzięki którym komórki nowotworu są odżywiane. Dlatego obecnie na świecie trwają liczne badania 
służące odpowiedzi na pytanie, jak zablokować tworzenie naczyń krwionośnych dokarmiających nowotwór. 

Cezary Ksel

Moment ogłoszenia tegorocznych noblistów w dziedzinie fizjologii  
i medycyny

Jacek Sztolcman – Dyrektor Centrum Współpracy i Dialogu UW

Od lewej: prof. Krzysztof J. Filipiak, dr hab. Anna Wójcicka,  
prof. Marcin Ufnal – eksperci WUM oraz Jacek Sztolcman 

Przedstawiciele mediów



„Nie wygrywasz,    jeśli nie grasz…”

Została Pani laureatką 1. edycji konkursu Fundacji Rozwoju WUM na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów. 
Co to oznacza?

Konkurs, który wygrałam, skierowany był do uczestników studiów doktoranckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  
W ramach stypendium naukowego, które decyzją Zarządu Fundacji otrzymałam w 2018 r., odbyłam staż w Centrum Bioma-
teriałów i Inżynierii Tkankowej w Walencji, w Hiszpanii. Fundacja przyznała mi 10 000 zł przewidziane na koszty związane z 
wyjazdem, w szczególności podróży, zakwaterowania i pobytu.

Co zdecydowało, że wygrała Pani postępowanie konkursowe? 
Poza spełnieniem wymogów formalnych Fundacja brała pod uwagę liczbę publikacji naukowych, uzyskane nagrody i wy-
różnienia, aktywność w towarzystwach naukowych. Ważna była również opinia władz Uczelni i opiekunów naukowych. 
Byłam kierownikiem 2 projektów badawczych: „Preludium 6” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz 
„Projektu Młodego Badacza WUM”, a także wykonawcą w 8 projektach finansowanych przez NCN, Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W 2015 r. odbyłam 2-miesięczny staż naukowy w In-
stytucie Carnot w Tuluzie w ramach programu Erasmus+. W 2016 r. zostałam zakwalifikowana do projektu German Polish 
Network for Bone Engineering. W 2018 r. ukończyłam letnią szkołę biomateriałów organizowaną przez European Society 
for Biomaterials oraz Society for Biomaterials w Bordeaux. W latach 2014-2017 otrzymałam 4 naukowe nagrody zespołowe 
Rektora WUM. 

W 2018 r. podczas I Międzynarodowej Konferencji „Chemistry for Beauty and Health”, odbywającej się pod patronatem 
International Union of Pure and Applied Chemistry, European Polymer Federation oraz Polskiego Stowarzyszenia Biomate-
riałów uzyskałam I nagrodę za wystąpienie podczas sesji dla młodych naukowców. Wraz z zespołem z Uniwersytetu Tech-
nologiczno- Humanistycznego w Radomiu pod kierunkiem dr. hab. inż. Tomasza Wasilewskiego zdobyłam 4 złote medale 
na międzynarodowych targach oraz wystawach. Za swoją działalność w 2018 r. otrzymałam prestiżowe stypendium nauko-
we Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendium jest przyznawane młodym wybitnym naukowcom, prowadzącym 
wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej.

Wokół jakich zagadnień skupiają się Pani zainteresowania naukowe?
Moje zainteresowania naukowe dotyczą szeroko rozumianych biomateriałów, chemii polimerów biomedycznych, innowa-
cyjnych postaci leków, nanofarmacji i chemii kosmetyków.

Urszula Piotrowska znalazła się w gronie 2 zwycięzców, wyłonionych spośród 21 osób 
zgłoszonych do konkursu na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów.
W 2013 r. rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem 
Medycyny Laboratoryjnej WUM pod kierunkiem promotora dr. hab. Marcina Sobczaka 
– Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych oraz promotora pomoc-
niczego dr hab. Ewy Olędzkiej. Podczas studiów doktoranckich dwukrotnie uzyskała sty-
pendium JM Rektora WUM dla najlepszych doktorantów. 
14 listopada 2018 r. Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Labora-
toryjnej WUM nadała mgr inż. Urszuli Piotrowskiej stopień naukowy doktora nauk farma-
ceutycznych z najwyższym wyróżnieniem summa cum laude. Jest absolwentką Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku technologia żywności i ży-
wienie człowieka w specjalności biotechnologia, mikrobiologia i ocena żywności. Ukoń-
czyła również Podyplomowe Studium Pedagogiczne (SGGW), Podyplomowe Studium 
Biologii (Uniwersytet Łódzki) oraz studia podyplomowe Biomateriały – materiały dla me-
dycyny (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie).

Dr n. farm. Urszula Piotrowska
–  laureatka 1. edycji konkursu Fundacji Rozwoju WUM  

na naukowe stypendium wyjazdowe dla doktorantów

Materiał promocyjny Fundacji Rozwoju WUM
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„Nie wygrywasz,    jeśli nie grasz…”
Jaki jest Pani dorobek naukowy?

Mój dorobek obejmuje 33 artykuły naukowe (w tym 17 z tzw. „listy filadelfijskiej” o sumarycznym IF 45,042, liczba cytowań 
tych prac według bazy Scopus 123, indeks H = 7). Ponadto w swoim dorobku naukowym posiadam kilkanaście wystąpień 
na konferencjach krajowych i zagranicznych, współautorstwo 3 patentów oraz 7 zgłoszeń patentowych. 

Gdzie odbyła Pani staż stypendialny?
Staż stypendialny odbyłam w Centrum Biomateriałów i Inżynierii Tkankowej w Walencji, w Hiszpanii. Centrum jest jednostką 
wchodzącą w skład Universitat Politécnica de València (UPV) – jednego z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażo-
nych ośrodków badawczych w Europie. Moim opiekunem naukowym był Profesor José Antonio Gómez Tejedor, Dyrektor  
Centrum. Podczas stażu zapoznałam się ze strukturą, wyposażeniem i zasadami funkcjonowania laboratoriów wchodzą-
cych w skład Centrum. 

Czy wyjazd rozwinął Panią, poszerzył Pani wiedzę?
Podczas dwóch intensywnych i bogatych w nowe doświadczenia tygodni miałam możliwość poznania nowych technik 
badawczych, a także nawiązałam współpracę naukową z jednostką, w której odbywałam staż. Miałam okazję bezpośrednio 
uczestniczyć w projektach realizowanych w tej placówce. Pozwoliło mi to na wzbogacenie własnego warsztatu badawcze-
go o szereg metod instrumentalnych, dotyczących m.in. charakterystyki strukturalnej oraz fizykochemicznej biomateriałów 
pełniących funkcję implantów oraz systemów kontrolowanego uwalniania substancji aktywnych, co stanowi przedmiot mo-
ich zainteresowań naukowych. Uczestniczyłam również w badaniach dotyczących oceny morfologii biomateriałów, które 
pracownicy Centrum wykonują we współpracy z Katedrą Fizyki Stosowanej UPV.

Co było najciekawszym doświadczeniem podczas trwania stażu?
Najważniejszą częścią mojego stażu była praca w Laboratorium Kultur Biologicznych. Było to dla mnie zupełnie nowe do-
świadczenie. Wykonywane przeze mnie badania dotyczyły oceny biokompatybilności matryc polimerowych względem wy-
branych linii komórkowych. Określałam aktywność metaboliczną komórek za pomocą testu MTT oraz dokonywałam oceny 
wzrostu komórek na powierzchni biomateriałów przy użyciu mikroskopu fluorescencyjnego. Niezwykle interesującym oraz 
innowacyjnym podejściem do badań biologicznych prowadzonych w Jednostce było wykorzystanie spektroskopii Ramana 
w badaniach komórkowych. Kontynuuję współpracę z Centrum Biomateriałów i Inżynierii Tkankowej, co stanowi dla mnie 
ogromną wartość. Bardzo dziękuję Fundacji za przyznane stypendium, a tym samym za ogromne wsparcie w moim rozwoju 
naukowym. 

Zostawiając na boku aspekt Pani pracy badawczej – czego nauczył Panią ówczesny pobyt w Hiszpanii?
Zarówno pobyt w Hiszpanii, jak i praca pod kierunkiem moich Promotorów z WUM nauczyły mnie otwartości na nowe wy-
zwania oraz tego, że współczesna nauka to przede wszystkim praca zespołowa. Miałam ogromne szczęście, że trafiłam 
na swojej drodze na ludzi, którzy pozwolili mi rozwinąć skrzydła i dzięki którym moja praca jest dla mnie ogromną pasją. 
Najważniejsze to dać młodym ludziom szansę i możliwość samorealizacji. Uważam również, że każdy młody człowiek na 
początku swojej drogi naukowej powinien wyjechać i zobaczyć, jak wygląda praca badawcza za granicą. Tu pojawiają się 
oczywiście kwestie finansowe, bo bez tego trudno racjonalnie planować swoje życie. Młodzi ludzie potrzebują godziwych 
pieniędzy, aby móc skoncentrować się na pracy naukowej, a jednocześnie móc zadbać o start życiowy. Poza inspiracjami 
naukowymi, z którymi wróciłam z Walencji, muszę dodać, że to przepiękne miasto mnie zachwyciło i oczarowało. Szczegól-
nie zachęcam do wizyty w nowoczesnym Miasteczku Sztuki i Nauki (Ciudad de las Artes y las Ciencias). W Hiszpanii wciąż 
urzekają mnie przede wszystkim ludzie! Nie znam drugiego tak otwartego i gościnnego narodu. 

Rozmawiała Kamilla Walczak
Współpracownik Fundacji Rozwoju WUM 
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8. edycja konkursu w ramach programu Diamentowy Grant, organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego, wyłoniła nowych laureatów, którzy dołączyli do ponad 600 osób uhonorowanych tym wyróżnieniem  
w poprzednich latach. W gronie tegorocznych nagrodzonych znalazło się trzech studentów Wydziału Lekarskiego 
WUM: Michał Proczka, Krzysztof Bartkowiak i Mieszko Lachota.

Dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskały projekty wybitnie uzdolnionych studentów, 
prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy. Zdobywcy 
Diamentowego Grantu otrzymają fundusze na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, 
trwających od 12 do 48 miesięcy. Przyznanie tego wyróżnienia pozwala na skrócenie ścieżki kariery naukowej, czyli  
na podjęcie studiów doktoranckich bez posiadania tytułu zawodowego magistra. 

W 8. edycji konkursu zespół ekspertów wyłonił 85 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniej-
szą niż 85 pkt. Otrzymają oni nawet do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badaw-
czych. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie. Laureaci 
zostali wyłonieni spośród 243 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym.

1. edycja konkursu odbyła się w 2012 r. Do tej pory Diamentowy Grant zdobyło prawie 700 osób, a wśród nich 
18 studentów naszej Uczelni – oprócz wymienionych wyżej tegorocznych laureatów byli to: Magdalena Gabrysiak, 
Wojciech Gierlikowski, Michał Grąt, Małgorzata Wańczyk (2012 r.), Wacław Henryk Hołówko, Grzegorz Gula, Janusz 
Ryszard Skrzypecki (2013 r.), Antoni Jan Domagała, Adrianna Weronika Kryczka (2014 r.), Karol Deutsh, Sonia Boro-
dzicz (2016 r.), Paweł Łukasz Matryba, Piotr Michał Konopelski, Wiktor Paskal, Justyna Magdalena Pordzik (2017 r.),  
Kinga Ngoc Jaworska, Kajetan Łukasz Grodecki, Michał Sebastian Gniewkiewicz (2018 r.). Na kolejnych stronach pre-
zentujemy zainteresowania i dorobek naukowy nowych laureatów tej prestiżowej nagrody. 

Diamentowy
Grant

Studenci WUM w gronie laureatów  
konkursu Diamentowy Grant
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Moje zainteresowania medyczne koncentrują się wokół chorób układu sercowo-naczyniowego, a także ich lecze-
nia zabiegowego. Za szczególnie ciekawy uważam rozwój chirurgicznych technik małoinwazyjnych i wewnątrz-
naczyniowych. Od III roku aktywnie działam w kole przy Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicz-
nej WUM, gdzie pod opieką dr. n. med. Tymoteusza Żery wraz z kolegami Piotrem Partyką i Adamem Trzcińskim 
wykonywałem na zwierzętach badania dotyczące odruchu z chemoreceptorów tętniczych kłębków szyjnych 
i roli regulacyjnej wazopresyny. Równolegle miałem okazję uczestniczyć, w Instytucie Kardiologii w Aninie, w pra-
cy badawczej dotyczącej zabiegów wewnątrznaczyniowych, a w szczególności przezcewnikowego wszczepie-
nia zastawki aortalnej (TAVI). W trakcie studiów występowałem na licznych konferencjach studenckich i lekarskich, 
a także byłem współautorem 6 publikacji w czasopismach naukowych. Posługuję się biegle językami francuskim  
i angielskim, a komunikacyjnie znam język niemiecki. Pozwoliło mi to odbyć staże w zagranicznych szpitalach  
i jednostkach naukowo-dydaktycznych w Luksemburgu, w Niemczech i w Szwecji na oddziałach chirurgii ogól-
nej, naczyniowej i kardiologii. W trakcie projektu realizowanego w ramach Diamentowego Grantu porównywać 
będę odpowiedź z chemoreceptorów tętniczych i regulację przez wazopresynę u szczurów normotensyjnych  
i hipertensyjnych SHR (zwierzęcy model nadciśnienia tętniczego). Pozwoli to pełniej zrozumieć rolę tego odruchu  
w nadciśnieniu tętniczym, a badania mogą się okazać istotne przy poszukiwaniu nowych celów terapeutycznych  
w leczeniu lekoopornego nadciśnienia tętniczego. 

Diamentowy
Grant

przyznany na projekt

Michał Proczka – student VI roku Wydziału Lekarskiego

„Wpływ receptora V1a dla wazopresyny na regulację krążeniowo-oddechową  
u szczurów normo- i hipertensyjnych”
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Naukową przygodę rozpocząłem od II roku studiów w kole HESA, działającym przy Katedrze i Zakła-
dzie Histologii i Embriologii. Na początku pracy naukowej brałem udział w badaniach nad angiogenezą 
oraz hematopoezą w rozwijającym się sercu myszy. Poznanie technik biologii molekularnej zawdzięczam  
dr Justynie Niderli-Bielińskiej, a metodologii barwień immunohistochemicznych dr Ewie Jankowskiej-Steifer. 
Następnie, wraz z moim bratem Mateuszem, dołączyłem do zespołu prof. Anny Ratajskiej, zajmującego 
się analizą przebudowy serca, a w szczególności naczyń limfatycznych w zespole metabolicznym. Dzięki 
międzynarodowej współpracy prof. Ratajskiej oraz stypendium Fundacji Rozwoju WUM mogłem odbyć staż  
w Rouen we Francji, w zespole prof. Ebby Brakenhielm. 

Od 2018 r. analizuję śródbłonek naczyniowy w sercu myszy db/db, początkowo dzięki finansowaniu 
z minigrantu studenckiego. Dalsze doświadczenia zostaną przeprowadzone w ramach Diamentowego 
Grantu, którym nagrodzony został projekt pt. „Charakterystyka mechanizmu zależnego od VEGF, w którym 
dochodzi do upośledzenia angiogenezy i przepuszczalności naczyń krwionośnych w sercu u myszy wyka-
zujących cechy zespołu metabolicznego” (opiekun dr Justyna Niderla-Bielińska). W tym projekcie zostaną 
poddane analizie szlaki sygnałowe w komórkach śródbłonka w aspekcie zaburzonej angiogenezy oraz 
zwiększonej przepuszczalności. Wykonane zostaną również doświadczenia z izolowanymi z serca myszy 
db/db komórkami śródbłonka. Uzyskane wyniki pozwolą na pogłębienie wiedzy na temat mechanizmów 
uszkodzenia śródbłonka naczyniowego w sercu w zespole metabolicznym. 

Diamentowy
Grant

przyznany na projekt

Krzysztof Bartkowiak – student VI roku Wydziału Lekarskiego

„Charakterystyka mechanizmu zależnego od VEGF,  
w którym dochodzi do upośledzenia angiogenezy  
i przepuszczalności naczyń krwionośnych w sercu  
u myszy wykazujących cechy zespołu metabolicznego”
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Kiedy byłem jeszcze dzieckiem, wielokrotnie miałem okazję przyglądać się pracy lekarza, która zainteresowała mnie  
zarówno jako sposób pomocy ludziom, jak i wyzwanie. Po ukończeniu liceum rozpocząłem studia na kierunku lekar-
skim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na zajęciach uświadomiłem sobie, jak w rzeczywistości niewiele wiemy  
o patofizjologii i prawidłowym funkcjonowaniu komórek i tkanek, z których jesteśmy zbudowani. Wtedy zrozumiałem też,  
że pracując jako naukowiec, mam możliwość pomocy dużo większej liczbie pacjentów niż jako lekarz. Skomplikowane sieci 
wzajemnych zależności między genami, białkami i komórkami zafascynowały mnie i skłoniły do podjęcia pracy naukowej 
oraz badania funkcji komórek układu odpornościowego w kontekście odpowiedzi immunologicznej przeciw nowotworom. 

Swoje miejsce odnalazłem w Zakładzie Immunologii WUM, gdzie pod kierownictwem dr hab. Magdaleny Winiarskiej 
mam możliwość rozwijać nowoczesne terapie komórkowe w leczeniu nowotworów. Komórki NK, dzięki swoim unikalnym 
zdolnościom cytotoksycznym oraz brakowi restrykcji MHC, są atrakcyjnym narzędziem nowoczesnych terapii onkologicz-
nych. Interesuje mnie poznanie mechanizmów regulujących procesy migracji komórek NK w obszar guza nowotworowego 
oraz opracowanie metody ekspansji in vitro ukierunkowującej komórki NK do mikrośrodowiska guza. Dodatkowo, z uwagi 
na kluczowe znaczenie dla funkcjonowania komórek NK, chciałbym poznać wpływ procesów dojrzewania i edukacji na 
profil ekspresji receptorów chemokinowych oraz zdolności migracyjne komórek NK. Wyniki prowadzonych badań pozwolą 
na zmniejszenie ilości przetaczanych komórek, redukcję nasilenia działań niepożądanych oraz zwiększenie skuteczności 
nowoczesnych immunoterapii onkologicznych. Projekt zamierzam realizować pod opieką dr hab. Magdaleny Winiarskiej  
w Zakładzie Immunologii WUM oraz we współpracy z prof. Karlem Johanem Malmbergiem w Radiumhospitalet w Oslo.

Dodatkowo, jestem zaangażowany w dydaktykę. Od III roku studiów prowadzę seminaria i ćwiczenia z immunologii  
ze studentami II roku kierunku lekarskiego na WUM. Działalność dydaktyczna jest dla mnie ważnym aspektem pracy aka-
demickiej. Kształtowanie przyszłych pokoleń lekarzy i podkreślanie rosnącej roli immunologii w medycynie (Nagroda Nobla 
2018 w dziedzinie medycyny) jest wymagającym, ale też satysfakcjonującym doświadczeniem. 

Poza pracą naukową jestem wielbicielem sportów wodnych. Każdą wolną chwilę spędzam, żeglując, pływając  
na kite- i windsurfingu lub nurkując w naszych pięknych polskich jeziorach. Moją nową pasją są spływy rzeczne na SUP-ach 
(Stand Up Paddleboard).

Diamentowy
Grant

przyznany na projekt

Mieszko Lachota – student VI roku Wydziału Lekarskiego

„Badanie profilu migracji komórek NK  
oraz poszukiwanie metod ekspansji in vitro  
do terapii adoptywnych w chorobach nowotworowych”
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17 października 2019 r. Studenckie Towarzystwo Naukowe WUM opublikowało Ranking Studenckich Kół 
Naukowych za rok akademicki 2018/2019. Zestawienie objęło 184 koła naukowe zarejestrowane w naszej 
Uczelni. Podobnie jak przed rokiem 1 miejsce zajęło SKN Kardiologii przy I Katedrze i Klinice Kardiologii. 
Skok o jedną pozycję na miejsce 2 odnotowało SKN przy I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii. 
Miejsce 3 przypadło SKN Dermatologicznemu. Poniżej prezentujemy 30 kół naukowych, które znalazły się  
na czele tegorocznego rankingu.

Ranking Studenckich Kół Naukowych 
za rok akademicki 2018/2019
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