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● Prof. justyna Kowalska (Klinika 
Chorób Zakaźnych dla Dorosłych WUM) 
odebrała z rąk prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej Andrzeja Dudy nominację 
profesorską.
● Prof. Zbigniew Gałązka (kierownik 
Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokryno-
logicznej i Chorób Naczyń UCK WUM) 
został prezesem elektem Polskiego Towa-
rzystwa Chirurgii Naczyniowej na kaden-
cję 2020–2022.
● Prof. tomasz jakimowicz (Katedra 
i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczynio-
wej i Transplantacyjnej UCK WUM) objął 
funkcję sekretarza generalnego Polskie-
go Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej 
na kadencję 2020–2022.
● Prof. Artur Mamcarz (kierownik 
III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kar-
diologii WUM) otrzymał Nagrodę im. 
Andrzeja Steciwko przyznawaną za szcze-
gólne osiągnięcia w edukacji lekarzy 
pierwszego kontaktu.
● Prof. tadeusz tołłoczko (rektor AM 
w latach 1990–1996 oraz prorektor AM 
w latach 1981–1984) otrzymał Nagrodę 
Zaufania „Złoty Otis” za „dorobek życia 
w medycynie”. 
● Dr hab. Leszek Czupryniak (kierow-
nik Kliniki Diabetologii i Chorób We-
wnętrznych UCK WUM) otrzymał Na-
grodę Specjalną „Złoty Otis” za „odwagę 
i skuteczność we wprowadzaniu przeło-
mowych rozwiązań w zdrowiu publicz-
nym oraz całokształt dokonań naukowych 
i edukacyjnych”.
● Dr hab. Maciej Dawidowski (Katedra 
Technologii Leków i Biotechnologii Far-
maceutycznej WUM) wraz z międzynaro-
dowym zespołem badawczym (prof. Mi-

chael Sattler i dr Grzegorz Popowicz 
z Instytutu Biologii Strukturalnej, Cen-
trum Helmholtz w Monachium, oraz prof. 
Ralf Erdmann i dr Vishal Kalel z Instytu-
tu Biochemii i Patobiochemii, Uniwersy-
tet Ruhry w Bochum) został uhonorowany 
Nagrodą Erwina Schrödingera przyznaną 
przez Stowarzyszenie Niemieckich In-
stytutów Naukowych im. Hermanna von 
Helmholtza za projekt „Interakcja białek 
PEX14-PEX5 jako nowy cel molekularny 
w terapii infekcji wywołanych przez paso-
żyty Trypanosoma”.
● Dr Aleksandra Gąsecka (I Katedra 
i Klinika Kardiologii UCK WUM) otrzy-
mała dwa granty Klubu 30 Polskiego To-
warzystwa Kardiologicznego: grant dla 
młodych naukowców na realizację projek-
tu „Płytkowe pęcherzyki zewnątrzkomór-
kowe w predykcji zakrzepicy implantowa-
nej przezcewnikowo zastawki aortalnej” 
oraz grant Specialized Research Fellow-
ship na realizację projektu „Platelet extra-
cellular vesicles as biomarkers of deve-
loping coronary thrombosis” w ramach 
stażu z zakresu kardiologii interwencyjnej 
w Uniwersyteckim Centrum Medycznym 
w Utrechcie.
● Dr jarosław Biliński (Katedra i Klini-
ka Hematologii, Transplantologii i Cho-
rób Wewnętrznych UCK WUM) otrzy-
mał Nagrodę Zaufania „Złoty Otis 2020” 
za debiut naukowy w medycynie 2019 
– promotor: prof. Grzegorz Basak.
● Dr Halszka Kamińska (Klinika Kar-
diologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii 
Ogólnej UCK WUM) otrzymała Nagro-
dę Zaufania „Złoty Otis 2020” za debiut 
naukowy w medycynie 2019 – promotor: 
prof. Bożena Werner.

awanse, nagrody... ● Dr Dominika Klimczak-tomaniak 
(Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnie-
nia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych 
WUM/Klinika Immunologii, Transplanto-
logii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM) 
otrzymała Nagrodę Zaufania „Złoty Otis 
2020” za debiut naukowy w medycynie 
2019 – promotor: prof. Marek Kuch.
● Anna Helena Mazurek (studentka 
I roku Szkoły Doktorskiej WUM) uzy-
skała stypendium rządu francuskiego 
na realizację doktoratu łączonego (In-
ternational Dual Degree PhD, doctorat 
en cotutelle) „Analysis of the selected 
endocrine disrupting chemicals and their 
binding to the estrogen receptor with the 
application of QM and MM calculations”. 
Opiekunami projektu będą ze strony pol-
skiej dr hab. Łukasz Szeleszczuk (Zakład 
Chemii Fizycznej WUM), ze strony fran-
cuskiej prof. Thomas Simonson (Labora-
toire de Biochimie, École Polytechnique, 
Palaiseau w Paryżu). Projekt jest częścią 
współpracy między Wydziałem Farma-
ceutycznym WUM a École Polytechnique. 
● Warszawski Uniwersytet Medyczny 
w najnowszym światowym zestawieniu 
Times Higher Education World University 
Rankings 2021 został oceniony jako druga 
najlepsza polska uczelnia. To samo miejsce 
przypadło Uniwersytetowi Warszawskie-
mu. WUM jest też jedynym medycznym 
polskim uniwersytetem uwzględnionym 
w rankingu. Tegoroczne zestawienie obję-
ło ponad 1500 uczelni z 93 krajów, w tym 
19 polskich.
● Warszawski Uniwersytet Medycz-
ny jest jedną z trzech polskich uczelni, 
które pojawiły się w rankingu Times Hi-
gher Education by Subject 2021. Nasza 
uczelnia – debiutująca w dziedzinie „cli-
nical and health” – zajęła drugie miejsce 
wśród krajowych szkół wyższych, wy-
przedził ją Uniwersytet Jagielloński.  
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Przekazanie władzy rektorskiej
31 sierpnia rektor prof. Mirosław Wielgoś podczas uroczystego posiedzenia 
Senatu WUM kadencji 2016–2020 oraz 2020–2024 przekazał insygnia władzy 
rektorskiej – łańcuch, berło i pierścień – swojemu następcy prof. Zbigniewo-
wi Gaciongowi. Czteroletnia kadencja nowych władz rektorskich rozpoczęła 
się 1 września 2020 r. Prof. Mirosław Wielgoś podziękował władzom rektor-
skim, dziekańskim i kanclerskim, kadrze akademickiej, pracownikom admini-
stracji, doktorantom i studentom za otrzymane wsparcie, a przede wszystkim 
za wspólną pracę na rzecz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Rektor 
WUM kadencji 2020–2024 prof. Zbigniew Gaciong podziękował prof. Miro-
sławowi Wielgosiowi oraz ustępującym władzom, a także przedstawił plany 
i zamierzenia na swoją kadencję. W spotkaniu uczestniczyli ustępujący prorek-
torzy: prof. Barbara Górnicka, prof. Jadwiga Turło, prof. Wojciech Braksator, 
prof. Lidia Rudnicka, prof. Piotr Małkowski, oraz pełniący funkcję prorekto-
rów w latach 2016–2019 prof. Krzysztof J. Filipiak i prof. Andrzej Deptała.

Dar dla Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM
3 września Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) 
razem z Fundacją Citi Handlowy dzięki środkom Citi Foundation zapew-
niła pomoc dla Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM. Placów-
ka zostanie wyposażona w środki ochrony osobistej: maski FFP3 i FFP2, 
przyłbice, fartuchy i kombinezony, a także respirator. W symbolicznym 
przekazaniu darów uczestniczyli m.in.: rektor prof. Zbigniew Gaciong, 
prezes Citi Handlowy Sławomir S. Sikora, dyrektor UCK WUM dr Robert 
T. Krawczyk, prezes PCPM dr Wojciech Wilk. „Dar Fundacji pozwoli nam 
lepiej przygotować się na potencjalną nową falę epidemii, stąd w imieniu 
społeczności akademickiej WUM chciałbym za niego gorąco podzięko-
wać. Nieustannie staramy się, aby personel i pacjenci czuli się bezpiecznie 
i dlatego robimy wszystko, aby nasze placówki medyczne funkcjonowały 
jak najlepiej, a dzięki Państwa dobroczynności i wrażliwości społecznej 
będzie nam łatwiej o to zadbać” – mówił prof. Zbigniew Gaciong.

Rektor WUM (w środku), prezes Citi Handlowy (po lewej) i prezes 
PCPM podczas uroczystości symbolicznego przekazania darów

Rektorzy obecnej i poprzedniej kadencji prof. Zbigniew 
Gaciong i prof. Mirosław Wielgoś

Sukces podczas jesiennej sesji egzaminacyjnej LDEK
Podczas jesiennej sesji egzaminacyjnej Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu 
Końcowego lekarze dentyści WUM, którzy ukończyli studia ponad 2 lata temu, 
okazali się najlepsi (średnia 133,14 pkt). W kategorii osób, które ukończyły 
studia w ostatnich dwóch latach, reprezentanci naszej uczelni zajęli II miejsce 
(średnia 140,11 pkt). Natomiast wśród lekarzy dentystów, którzy przystąpi-
li do egzaminu po raz pierwszy, nasi absolwenci uplasowali się na III miejscu 
(średnia 139,80 pkt).
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● Warszawski Uniwersytet Medyczny 
otrzymał dofinansowanie w wysoko-
ści 17 354 830 zł na realizację projektu 
„Zastosowanie limfocytów CAR-T an-
tyCD19 w niskich dawkach w lecze-
niu dorosłych chorych na nawrotową 
i oporną ostrą białaczkę limfoblastyczną 
i chłoniaka Burkitta. Badanie klinicz-
ne fazy I/II (MERMAID1)”, przyznane 
przez Agencję Badań Medycznych w ra-
mach I rundy konkursu na działalność 
badawczo-rozwojową w zakresie nieko-

mercyjnych badań klinicznych. Badanie 
będzie prowadzone przez konsorcjum 
złożone z WUM/UCK WUM, Instytutu 
Hematologii i Transfuzjologii oraz Naro-
dowego Instytutu Onkologii. Potrzebne 
do przeprowadzenia badania limfocyty 
CAR-T będą po raz pierwszy wytwarza-
ne w Polsce.
● Konsorcjum w składzie: Centrum 
Medyczne Kształcenia Podyplomowego 
(lider), Warszawski Uniwersytet Me-
dyczny, Uniwersytet SWPS oraz Aka-

demia Leona Koźmińskiego, otrzyma 
dofinansowanie w konkursie NCBR GO-
SPOSTRATEG II na realizację projektu 
„Odmowa szczepień jako wyzwanie dla 
polityki zdrowotnej państwa, zaufania 
społecznego, zdrowia publicznego oraz 
polityki rodzinnej i społecznej”. Ze stro-
ny WUM za realizację projektu odpowie-
dzialni są dr hab. Filip Raciborski oraz 
dr hab. Mariusz Gujski z Zakładu Profi-
laktyki Zagrożeń Środowiskowych i Aler-
gologii UCK WUM. 
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Rozmowy o współpracy z UKSW i ORL w Warszawie
18 września rektor prof. Zbigniew Gaciong spotkał się 
z rektorem Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskie-
go ks. prof. Ryszardem Czekalskim oraz prezesem Okrę-
gowej Rady Lekarskiej w Warszawie lek. Łukaszem Jan-
kowskim. Spotkanie z rektorem UKSW dotyczyło m.in. 
kontynuacji współpracy obu uczelni, omówienia dotychcza-
sowej kooperacji wynikającej z zawartego w lutym 2018 r. 
porozumienia w sprawie współpracy przy kształceniu przy-
szłych studentów na kierunku lekarskim UKSW. Podczas 
spotkania z prezesem ORL w Warszawie zadeklarowano 
kontynuację współpracy, omawiano wyzwania i nowe pro-
jekty, uzgodniono założenia i szczegóły współdziałania 
w zakresie zwiększenia liczby miejsc dla stażystów oraz 
wspólnych działań na rzecz lekarskiej społeczności. Mowa 
była też o pilnej potrzebie kompleksowych zmian w sys-
temie ochrony zdrowia i planach konkretnych inicjatyw. Było to pierwsze po objęciu funkcji rektora WUM przez  
prof. Zbigniewa Gacionga spotkanie z przedstawicielem warszawskiego samorządu lekarskiego.

Spacer po cmentarzach ewangelickich
7 września Muzeum Historii Medycyny WUM zorganizowało trzecie 
spotkanie przypominające sylwetki słynnych lekarzy i farmaceutów spo-
czywających na stołecznych nekropoliach. Tym razem odwiedzono gro-
by znajdujące się na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim i Cmentarzu 
Ewangelicko-Reformowanym. Spotkanie poprowadził dyrektor Mu-
zeum dr Adam Tyszkiewicz, nauczycieli akademickich naszej uczelni 
reprezentował prof. Krzysztof J. Filipiak (przewodniczący Rady Dyscy-
pliny Nauk Medycznych, I Katedra i Klinika Kardiologii UCK WUM). 
Wśród odwiedzanych miejsc znalazły się groby najstarszych twórców 
warszawskiej medycyny akademickiej, wybitnych specjalistów, którzy 
przez 200 lat zapisywali się na kartach historii warszawskiej medycyny, 
oraz słynnych farmaceutów: Augusta Ferdynanda Wolffa, Franciszka 
Venuleta, Władysława Szenajcha, Marii Werkenthin, Samuela Elsnera, 
Henryka Spiessa i Henryka Klawe. Na grobie rektora AM prof. Jerzego Szczerbania złożono wieniec, a na mogiłach współ-
czesnych, niedawno zmarłych reprezentantów warszawskiej medycyny: prof. Andrzeja Wojtczaka, prof. Marka Pertkiewicza 
i prof. Stanisława Rudnickiego, zapalono symboliczne światełka.

Uczestnicy spotkania przy grobie prof. Jerzego Szczerbania

Rozmowy o współpracy WUM–UW
17 września odbyło się spotkanie dotyczące współpracy WUM 
i UW z udziałem rektora prof. Zbigniewa Gacionga oraz pro-
rektora ds. umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju WUM 
prof. Pawła Włodarskiego i Jacka Cichockiego, przewodniczą-
cego Rektorskiego Zespołu ds. Federacji UW i WUM Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Omówiono tematy związane ze wspól-
nymi grantami badawczymi, ofertą zajęć skierowanych 
do studentów i doktorantów w ramach Inkubatora UW, udzia-
łem naukowców WUM w Tygodniu Noblowskim UW i współ-
pracą w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia 
badawcza”. Zakłada ona ogłoszenie konkursu na granty dla 
wspólnych zespołów badawczych i podpisanie ramowego poro-
zumienia w tej sprawie między obiema uczelniami. W trakcie 
rozmów poruszono także kwestie przystąpienia naszego uni-
wersytetu do sojuszu 4EUPlus i planowanego porozumienia dotyczącego ujednolicenia zasad rozliczania pracy wykładowców 
w ramach wymiany usług dydaktycznych między obiema uczelniami.

Uczestnicy spotkania: prof. Zbigniew Gaciong (po lewej), prof. Paweł Włodarski 
(po prawej), Jacek Cichocki (w środku)

Od prawej: rektorzy ks. prof. Ryszard Czekalski, prof. Zbigniew Gaciong oraz 
lek. Łukasz Jankowski
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Spotkanie rektora z kierownikami jednostek 
UCK  WUM
2 października odbyło się, zorganizowane z inicjatywy rektora 
prof. Zbigniewa Gacionga, spotkanie dotyczące funkcjonowa-
nia Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, w którym 
uczestniczyli kierownicy katedr, klinik i zakładów zlokalizo-
wanych w Centrum: Centralnego Szpitala Klinicznego, Szpitala 
Klinicznego Dzieciątka Jezus i Dziecięcego Szpitala Kliniczne-
go. Pierwszym poruszonym przez rektora tematem była kwestia 
połączenia laboratoriów działających w UCK. Prof. Z. Gaciong 
poinformował, że prace rozpoczął zespół, 
nadzorowany obecnie bezpośrednio przez 
rektora, który na podstawie ekspertyz uzy-
skanych od firm zewnętrznych, dostępnych 
dla wszystkich kierowników UCK WUM, 
wypracuje nową koncepcję konsolidacji la-
boratoriów, która, uwzględniając aspekt 
merytoryczny i kosztowy, zapewni jedno-
cześnie bezpieczeństwo pacjentów. Drugim 
poruszonym tematem była kwestia zaawan-
sowania działań dotyczących rewitalizacji 
Kampusu Lindleya. Rektor poinformował, 
że projekt złożony przez uczelnię jest na etapie uzgodnień mię-
dzyresortowych, a obecne informacje płynące ze strony decy-
dentów są takie, że Ministerstwo Rozwoju musi ocenić wszystkie 
projekty zgodnie z tzw. testem PPP (partnerstwa publiczno-pry-
watnego), który wskazuje, czy dane przedsięwzięcie może być 
realizowane z funduszy publicznych, czy jest przesłanka, aby 
było realizowane z udziałem podmiotu prywatnego. Rektor pod-
kreślił, że jest pełen obaw, bo wszystko wskazuje na to, że bu-
dżet państwa w 2021 r. będzie najgorszy od 20 lat, jednocześnie 
poinformował, że władze uczelni rozważają różne warianty, 

które pozwolą zrealizować ten priorytetowy projekt inwestycyj-
ny naszej uczelni. W pytaniach kierowanych do rektora przez 
uczestników spotkania pojawiły się tematy dotyczące: konsoli-
dacji systemów informatycznych podmiotów tworzących UCK 
WUM, kompatybilności systemów informatycznych WUM 
i Centralnego Szpitala Klinicznego, remontów: bloku operacyjne-
go Katedry i Kliniki Ortopedii SKDJ, modernizacji i rozbudowy 
Izby Przyjęć w CSK, potrzeby remontu bloku E CSK, realnego 
ryzyka braku pielęgniarek w jednostkach UCK, losów budynku 
Kliniki Dermatologicznej przy ul. Koszykowej, a także sprawy 

miejsc parkingowych dla pracowników DSK 
i CSK – w tej kwestii rektor poinformował, 
że przetarg jest nierozstrzygnięty i z pewno-
ścią wprowadzone rozwiązania będą zgodne 
z zasadą podziału miejsc proporcjonalnego 
do poziomu zatrudnienia w poszczególnych 
podmiotach leczniczych, a wysokość opłat 
będzie na rozsądnym poziomie, dostępnym 
dla każdego pracownika CSK i DSK. Podczas 
spotkania rektor poinformował o napiętym 
budżecie uczelni na najbliższy rok, co naka-
zuje niezwykle ostrożne planowanie wydat-

ków. Na koniec rektor prof. Zbigniew Gaciong wyraził chęć kon-
tynuowania spotkań dotyczących bieżących problemów UCK, 
wskazując, że optymalne byłyby regularne spotkania z Prezy-
dium Rady Ordynatorów UCK WUM, kiedy taka się ukonstytu-
uje, z otwartością tych spotkań na przedstawicieli jednostek UCK 
WUM, w zależności od ich chęci udziału i poruszanych tematów. 
W spotkaniu uczestniczyli również: Anna Łukasik – pełnomoc-
nik rektora ds. szpitali klinicznych, Maciej Zabelski – wicedy-
rektor UCK WUM, dyrektor CSK UCK WUM oraz Marta Ewa 
Wojtach – rzecznik prasowy WUM.

Prof. dr hab. n. med. Romuald Kreczko
wybitny ortopeda, zasłużony nauczyciel akademicki i wycho-
wawca wielu pokoleń lekarzy, dwukrotny prodziekan I Wydzia-
łu Lekarskiego w latach 1978–1981 oraz 1981–1984, związany 
z Kliniką Ortopedyczną Akademii Medycznej w Warszawie 
w latach 1966–1987.

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Zając
długoletni pracownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Na-
czyniowej i Transplantacyjnej Akademii Medycznej w War-
szawie, wybitny chirurg, nauczyciel wielu pokoleń lekarzy.

Dr hab. n. med. Mieczysław Nowak
kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej w latach 1971–
1992, zasłużony anatom i dydaktyk, autor wielu prac nauko-
wych poświęconych m.in. anatomii układu tętniczego jamy 
brzusznej, wychowawca pokoleń studentów medycyny, lekarzy 
i anatomów, wicedyrektor Instytutu Biostruktury AM, w cza-
sie II wojny światowej członek Szarych Szeregów. 

Dr n. med. inż. Kamil Bojarczuk
wybitny młody naukowiec, od początku swojej kariery zwią-
zany z naszą uczelnią, w szczególności z Zakładem Immunolo-
gii WUM, w którym prowadził nowatorskie badania z dziedzi-
ny hematoonkologii, zakończone obroną pracy inżynierskiej, 
magisterskiej i doktorskiej.

Mgr farm. Elżbieta Interewicz
wieloletni pracownik Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej 
Wydziału Farmaceutycznego. Jej praca dydaktyczna i naukowa 
wytyczała ścieżki rozwoju wielu roczników studentów farmacji.

Małgorzata Kozłowska
kanclerz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 
2008–2014, współtwórca i prezes Fundacji Rozwoju WUM 
w latach 2017–2020. 

Karol Wasiak
student II roku studiów na Wydziale Lekarskim.
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