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Uniwersytet Jana Kochanowskie-
go w Kielcach (UJK) nadał prof. 
Markowi Krawczykowi, rektoro-
wi Warszawskiego Uniwersyte-

tu Medycznego dwóch kadencji w latach 
2008-2016, tytuł doktora honoris causa. 
Ceremonia wręczenia dyplomu odbyła się 
28 października 2020 r. Wyróżnienie zo-
stało nadane na wniosek Collegium Medi-
cum UJK, zaś recenzentami byli prof. Piotr 
Richter z Collegium Medicum Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego i prof. Grzegorz Wallner 
z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Laudację wygłosił rektor UJK prof. Sta-
nisław Głuszek. Podsumowując osiągnięcia 
nowego doktora honorowego, powiedział: 
„Dorobek naukowy prof. Marka Krawczyka 
jest imponujący, udokumentowany liczny-
mi publikacjami i osiągnięciami. Zarówno 
recenzenci oraz mówiący te słowa stawia-
ją wysoce pozytywną opinię rekomendu-
jącą do godności doktora honoris causa 
prof. Marka Krawczyka, wybitnego klinicy-
stę i naukowca spełniającego wszystkie aka-
demickie kryteria, jak i prawego człowieka 
o wysokim autorytecie moralnym”.

Rozpoczynając swój wykład pt. „Mistrz 
chirurgii a nowoczesne technologie” 
prof. Marek Krawczyk wyznał: „To dla 
mnie wielki honor, że jestem tu dzisiaj, jako 
18. odznaczona osoba tym tytułem i jako 
drugi medyk, doktor honorowy tej uczelni. 
(…) To dla mnie specjalny dzień. Z powodu 
pandemii data tej uroczystości przesunęła 
się o pół roku. Bardzo trudno jest zebrać 
myśli sprzed kilku miesięcy. Chciałbym 
jednak wyrazić wielką wdzięczność. 
Przyjmuję ten tytuł z pokorą. Moje wzru-
szenie jest nie do wyrażenia. Nie marzy-
łem, że dostąpię takiego zaszczytu”. 

Podczas wykładu profesor opowiadał 
o swoim credo życiowym i zawodowym. 
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Prof. Marek Krawczyk z dyplomem doktora honoris causa UJK

kierownik Kliniki stworzył program prze-
szczepiania wątroby od dawcy żywego. 
W 1999 r. w Klinice dokonano pierwszego 
w Polsce udanego pobrania fragmentu wą-
troby od żywego dawcy dla dziecka (trans-
plantacja w Centrum Zdrowia Dziecka). 
Prof. Marek Krawczyk jest laureatem wie-
lu nagród i odznaczeń krajowych oraz za-
granicznych, m.in.: medalu Pro Ecclesia et 
Pontifice przyznanego przez papieża Fran-
ciszka (2019), francuskiego Orderu Palm 
Akademickich (2014), Krzyża Komandor-
skiego Orderu Odrodzenia Polski (2016). 
Ponadto profesor jest członkiem honoro-
wym Towarzystwa Chirurgów Amerykań-
skich (2019) i wielu innych towarzystw na-
ukowych polskich i zagranicznych. ■

Podczas uroczystości prof. Marek Krawczyk otrzymał także statuetkę z popiersiem Jana Kochanowskiego

Cytował między innymi noblist-
kę, Wisławę Szymborską i frag-
ment jej odczytu noblowskiego 
z 1996 r.: „Jest, była, będzie za-
wsze pewna grupa ludzi, których 
natchnienie nawiedza. To ci wszy-
scy, którzy świadomie wybierają 
sobie pracę i wykonują ją z zami-
łowaniem i wyobraźnią. Bywają 
tacy lekarze, bywają tacy pedago-
dzy, bywają tacy ogrodnicy i jeszcze setka 
innych zawodów. Ich praca może być bezu-
stanną przygodą, jeśli tylko potrafią w niej 
dostrzec coraz to nowe wyzwania. Pomimo 
trudów i porażek, ich ciekawość nie sty-
gnie. Z każdego rozwiązanego zagadnienia 
wyfruwa im rój nowych pytań”.

Prof. Marek Krawczyk to jedna z naj-
ważniejszych postaci polskiej medycyny, 
specjalista w dziedzinie chirurgii ogól-
nej i onkologicznej oraz transplantologii 
klinicznej. Jest członkiem rzeczywistym 
Polskiej Akademii Nauk i członkiem ko-
respondentem Polskiej Akademii Umie-
jętności. Był wieloletnim kierownikiem 
Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, 
Transplantacyjnej i Wątroby WUM. Jako 




