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dycznego w Katowicach – recenzenci 
wniosku o nadanie prof. Markowi Kraw-
czykowi tytułu doktora honoris causa Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, prof. Zbigniew 
Gaciong – rektor Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego, prof. Stanisław 
Głuszek – rektor Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach, uczelni, która 
przyznała prof. Markowi Krawczykowi 
godność doktora honorowego w paździer-
niku 2020 r., rektorzy uczelni warszaw-

skich i krakowskich obecnej i poprzednich 
kadencji, przedstawiciele Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 
samorządu lekarskiego i towarzystw na-
ukowych. Przybyli również członkowie 
rodziny i grono przyjaciół pana profesora. 

Rektor prof. Jacek Popiel przypomniał, 
że pierwsza udokumentowana i szczegó-
łowo opisana przez historyków uroczy-
stość przyznania przez najstarszą polską 
uczelnię doktoratu honorowego odbyła się 

PROF. MAREK KRAWCZYK
DOKTOREM hoNoRIS caUSa 
UNIWERSYTETU JAGIELLOńSKIEGO W KRAKOWIE

ceremonia wręczenia najwyższej godności akademickiej 
rektorowi WuM w latach 2008–2012 i 2012–2016  
odbyła się podczas uroczystego posiedzenia 
Senatu uniwersytetu jagiellońskiego w Krakowie, 
zwołanego 22 czerwca 2021 r.

Senat najstarszej polskiej wszech-
nicy przyznaje godność doktora 
honorowego osobom o wybit-
nych osiągnięciach badawczych 

oraz powszechnie uznanym autorytetom 
naukowym i moralnym. Z wnioskiem 
o nadanie tytułu prof. Markowi Krawczy-
kowi wystąpili profesorowie Wydziału 
Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. Po zapoznaniu się z uchwałą 
Wydziału z 21 stycznia 2021 r. i po wy-
słuchaniu recenzji Senat na posiedzeniu 
24 lutego 2021 r. postanowił przyznać 
tytuł doktora honorowego prof. Markowi 
Krawczykowi, rektorowi Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego dwóch ka-
dencji w latach 2008–2012 i 2012–2016, 
w uznaniu zasług. Doceniono stworzenie 
największego w Polsce i jednego z naj-
większych w Europie ośrodka transplan-
tacyjnego wątroby, pionierskie zabiegi 
w chirurgii wątroby i transplantologii 
tego narządu, wybitne osiągnięcia nauko-
we, doświadczenie, wiedzę oraz zdolno-
ści organizacyjne, a także za wspieranie 
chirurgów z Uniwersytetu Jagiellońskie-
go – Collegium Medicum w możliwości 
szkolenia i współpracy naukowej w zakre-
sie chirurgii i przeszczepiania wątroby.

Uroczystości odbywającej się w auli 
Collegium Novum przewodził rektor Uni-
wersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Po-
piel. Wśród obecnych na sali osobistości 
świata nauki oraz środowiska akademic-
kiego znaleźli się: prof. Maria Siemionow 
z Uniwersytetu Illinois i prof. Marian 
Zembala ze Śląskiego Uniwersytetu Me-
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Moment wręczenia prof. Markowi Krawczykowi dyplomu doktora honoris causa UJ*

Prof. Maciej Małecki przypina epitogium nowemu doktorowi honorowemu*

„Nie przewidziałem tego, podejmując decyzję, że zostanę chirurgiem, ale wybór ten był najlepszą decyzją 
w całym moim życiu” – powiedział prof. Marek Krawczyk podczas wykładu doktora honorowego*

w 1815 r. Od tego czasu godność tę nada-
no wielu wybitnym osobistościom polskiej 
i światowej kultury, literatury i nauki. 
„Dziś do grona wielkich postaci naszego 
Uniwersytetu dołączy Pan Profesor Ma-
rek Krawczyk” – powiedział. Laudację 
wygłosił prof. Piotr Richter, kierownik 
Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii 
Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterolo-
gicznej i Transplantologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego – Collegium Medicum. 
Podsumowując dokonania nowego dokto-
ra honorowego, prof. Piotr Richter powie-
dział: „Poza wszystkimi cechami, które 
kształtują sylwetkę Profesora jako wybitną 
osobowość, na koniec pozwolę sobie dodać 
jeszcze jedną – Pan Profesor Marek Kraw-
czyk jest normalnym, zwykłym i skrom-
nym człowiekiem”. Następnie, po odczy-
taniu łacińskiego tekstu dyplomu, rektor 
prof. Jacek Popiel wręczył prof. Markowi 
Krawczykowi ozdobną tubę z dyplomem, 
zaś prof. Maciej Małecki, dziekan Wy-
działu Lekarskiego UJ, dokonał przypięcia 
epitogium, czyli szarfy w barwach uczelni 
z herbem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rozpoczynając swój wykład, prof. Ma-
rek Krawczyk przytoczył słowa filozofa 
prof. Kazimierza Twardowskiego: „Kogo 
uniwersytet obdarza, a tym samym wy-
różnia, godnością doktora honorowego, 
jestem przekonany, że może innym służyć 
za wzór, a swym przykładem pokazywać, 
jak należy w różnych obszarach życia 
postępować”. Profesor, wspominając ko-
lejne etapy drogi zawodowej oraz związ-
ki w krakowską wszechnicą, zauważył, 
że chirurgia jest dziedziną nacechowaną 
wieloma sprzecznościami, które trzeba 
pogodzić, wymaga bowiem wyobraźni 
i precyzji, błyskawicznego działania i po-
dejmowania rozważnych decyzji, a także 
odporności na stres i empatii. „Nie prze-
widziałem tego, podejmując decyzję, 
że zostanę chirurgiem, ale wybór ten był 
najlepszą decyzją w całym moim życiu” 
– powiedział prof. Marek Krawczyk. 

Profesor przypomniał swoich mistrzów 
i nauczycieli – prof. Zdzisława Łapińskie-
go, prof. Jerzego Szczerbania, prof. An-
drzeja Karwowskiego, a także medyków 
związanych z historią naszej uczelni, 
którzy na przestrzeni ponad 200 lat do-
stąpili zaszczytu otrzymania tytułu dok-
tora honoris causa Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego: farmaceutę Józefa Celińskiego, 
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pediatrę prof. Mieczysława Michałowi-
cza, internistę prof. Witolda Orłowskiego, 
fizjologa prof. Andrzeja Trzebskiego oraz 
chirurgów i transplantologów prof. Witol-
da Rudowskiego, prof. Tadeusza Orłow-
skiego i prof. Jana Nielubowicza.

„Stając się członkiem społeczności 
akademickiej krakowskiej uczelni, będę 
zawsze czynił dobro na jej rzecz i działał 
z myślą, że ta i inne uczelnie są przybytka-
mi czystej nauki, dążącymi do osiągnięcia 
prawdy. (…) Będę starał się być wzorem 
do naśladowania dla przyszłych pokoleń 
badaczy i studentów” – powiedział prof. 
Marek Krawczyk, dziękując Wysokiemu 
Senatowi Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie za przyznane wyróżnienie. ■

Cezary Ksel

* Fot. anna Wojnar – Uniwersytet Jagielloński w KrakowieW uroczystości wziął udział m.in. rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong oraz rodzina prof. Marka Krawczyka*

W swojej działalności naukowej i aka-
demickiej cechowała Pana Rektora 
aktywność na wielu polach. Jakie jest 
źródło takiego podejścia do sprawowa-
nych przez Pana Rektora funkcji?

Moje życie zawodowe wiąże się z naszą 
uczelnią od rozpoczęcia studiów w 1963 r. 
Wspominam lata studenckie, bo i wte-
dy, choć sam nie byłem inicjatorem tych 
działań, wraz z kolegami wykonywaliśmy 
pewne prace przed startem budowy sie-
dziby Wydziału Farmaceutycznego. W ra-
mach naszych zajęć, bodajże z wojska, 
układaliśmy płyty pod drogi dojazdowe 
dla samochodów dostarczających materiał 
budowlany na róg ulic Banacha i Żwirki 
i Wigury. Pewnie brzmi to anegdotycz-
nie, ale tak było, czyli moja aktywność 
na rzecz uczelni zaczęła się już wówczas.

W latach 70., kiedy II Klinika Chi-
rurgiczna mieściła się jeszcze w Szpitalu 
Praskim, mieliśmy na terenie szpitala Pra-
cownię Chirurgii Doświadczalnej, w któ-
rej wielu z nas prowadziło badania do prac 
doktorskich czy habilitacyjnych. Do moich 
badań niezbędne były lipidy znakowane 
węglem radioaktywnym, które bada się 
w pracowni izotopowej. Takowej w szpi-

talu nie było, więc nie czekając na pomoc 
moich przełożonych, oczywiście za ich 
zgodą, zorganizowałem Pracownię Izoto-
pową III st. z certyfikatem CLOR-u. Póź-
niej inni asystenci prof. Zdzisława Łapiń-
skiego mogli z niej także korzystać.

Szpital Praski dawał możliwość zdo-
bywania doświadczenia jako chirurg poza 
kliniką. Wystąpiłem z inicjatywą do szko-
lących się w tym zakresie kolegów, żeby-
śmy jeździli na dyżury do istniejącego 
wówczas w szpitalu w Radzyminie Od-
działu Chirurgicznego. Dawało to nam 
szansę na spojrzenie na chirurgię nieaka-
demicką. Wielu asystentów kliniki poszło 
w moje ślady.

To były początki. W następnych latach 
wykonywałem pracę asystenta w szpitalu 
na ul. Banacha – najpierw jeszcze u boku 
prof. Zdzisława Łapińskiego, a potem prof. 
Jerzego Szczerbania. To okres intensywnej 
pracy chirurgicznej, ale i akademickiej, 
naukowej. Widząc potrzebę poszerzania 
wiedzy, udało mi się uzyskać Stypendium 
Fundacji Alexandra von Humboldta i pod-
jąć pracę za żelazną kurtyną w Klinice Chi-
rurgicznej w Heidelbergu. Przekonałem 
prof. Fritza Lindera, szefa Experimentelle 

Chirurgie Abteilung, abym pod jego kie-
rownictwem rozpoczął badania do mojej 
habilitacji. Powrót i wspaniała współpraca 
z prof. Jerzym Szczerbaniem dała mi moż-
liwość dalszego rozwoju. Ale nadal na nic 
nie czekałem. Przy mojej współaktywności 
stworzyliśmy zaczątki pracowni endosko-
powej. Wyjazd prof. Szczerbania do WHO 
trochę zmienił sytuację w klinice, ale uka-
zał mi się wtedy inny obszar zaintereso-
wań, do którego szybko wszedłem. Prof. 
Andrzej Karwowski zafascynował mnie 
swoją działalnością dziekańską. Nie mu-
siał mnie długo przekonywać, żebym 
w 1996 r. ubiegał się o stanowisko prodzie-
kana, a to już była praca nie na rzecz kli-
niki, ale I Wydziału Lekarskiego. Miałem 
już za sobą okres opieki nad Studenckim 
Kołem Naukowym przy klinice, tym razem 
zacząłem pomagać studentom jako pro-
dziekan. Podkreślam: pomagać, bo nigdy 
inaczej nie traktowałem tej funkcji. Wy-
bór na dziekana I Wydziału Lekarskiego 
w 2002 r. dał mi nowe szanse do działania. 
Pomieszczenia dziekanatu zlokalizowane 
w nowym budynku Rektoratu na II piętrze 
nijak nie spełniały wymogów, by spraw-
nie w nich pracować. Krótkie „zderzenie”  

Rozmowa 
z prof. dr. hab. n. med. i dr. h.c. mult.  
Markiem Krawczykiem
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