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nemu przez redaktor naczelną prof. Dag-
marę Mirowską-Guzel i redaktora Ceza-
rego Ksela. 

W tym roku świętujemy jubileusz 
85-lecia Domu Medyka, który zbudowa-
li studenci społecznicy. Jego otwarcie 

odbyło się 22 lutego 1936 r. Przez ponad 
osiem dekad to właśnie w Domu Medyka 
najmocniej bił puls studenckiego życia 
stolicy, w nim toczyło się życie kulturalne 
i towarzyskie akademickiej Warszawy. ■

Marta Ewa Wojtach

PRZeKAZANie uCZeLNi  
KSięGi PAMiąTKOWeJ  
KLuBu MeDyKóW 

Podczas majowego posiedzenia 
Senatu WuM odbyło się przeka-
zanie na ręce rektora prof. Zbi-
gniewa Gacionga przez dr. Bro-

nisława Petscha Księgi Pamiątkowej 
Klubu Medyków.

To unikatowy dar dokumentujący 
okres lat 60. i 70. XX wieku w dziejach 
Klubu, miejsca szczególnego nie tylko 
dla naszej uczelni, ale także dla Warsza-
wy. Pierwsze wpisy w księdze pochodzą 
z 1964 r. Wśród nich są autografy i życze-
nia od wielu wybitnych i sławnych osób 
odwiedzających Klub. Otwiera je autograf 
Marleny Dietrich, która złożyła wizytę 
w Klubie właśnie w 1964 r. Znajdziemy 
tam także podpisy m.in.: Jerzego Andrze-
jewskiego, Gilberta Bécaud, Andrzeja 
Łapickiego, Ludwika Sempolińskiego, 
Andrzeja Wajdy, Zbigniewa Cybulskiego, 
twórców kabaretu „Dudek” czy Wojcie-
cha Młynarskiego. 

Kilkadziesiąt kart składających się na 
księgę to świadectwo wielkiego znacze-
nia, jakim cieszył się Medyk wśród ludzi 
kultury i sztuki. Są one także dowodem na 
ogromny potencjał organizacyjny tkwią-
cy w studentach Akademii Medycznej 
w Warszawie, którzy potrafili w Domu 
Medyka stworzyć najlepszy klub studenc-
ki w Polsce.

Dzięki staraniom jednego z kierowni-
ków Klubu Medyków, dr. Bronisława Pet-
scha, związanego przez wiele lat z Katedrą 
i Kliniką Chirurgii Ogólnej, Gastroente-
rologicznej i Onkologicznej Centralnego 
Szpitala Klinicznego, Księga Pamiątkowa 
Klubu Medyków przetrwała niemal pół 
wieku. Teraz będzie mogła być pokazana 
szerszemu gronu odbiorców i opowiadać 
o niezwykłych dziejach Domu Medyka 
przy ul. Oczki w Warszawie.

Rektor podziękował za zaangażowa-
nie w pozyskanie unikatowego daru ze-
społowi redakcji czasopisma „Medycyna 
Dydaktyka Wychowanie”, reprezentowa-
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