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Czym jest historia? Wbrew pozorom wcale  
nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie.  
Pytanie to może zadać sobie każdy z nas,  
a każda z odpowiedzi może być inna. Jednak  
każdy z nas wie, że dla każdej jednostki  
dziedzina muzy Klio jest świadectwem toż- 
samości, swego rodzaju „dowodem osobistym”. 
Pozwala nam ona na wyciąganie wniosków  
poprzez jej analizę. Nasza Uczelnia również  
może pochwalić się swoją bogatą historią.  
Jej korzenie sięgają 1945 roku, kiedy to  
w ramach Uniwersytetu Łódzkiego powstały  
trzy wydziały medyczne. Rok 2010 jest dla nas  
rokiem jubileuszowym. Obchodzimy 65-lecie 
Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Łodzi.  
Parę słów na temat tego co przygotowaliśmy  
z okazji jubileuszu mogą Państwo przeczytać  
w moim tekście „Każdy dzień jest podróżą  
przez historię”.
W tym jubileuszowy Biuletynie asystentka  
Rektora Pani mgr Monika Osińska opisuje 
posiedzenie Konferencji Rektorów Akademi- 
ckich Uczelni Medycznych, które odbyło się  
6-7 maja i zbiegło z obchodami naszej rocznicy. 
Dzięki temu na naszych uroczystościach mo-
gliśmy gościć znamienite grono Rektorów i przed-
stawicieli władz polskich wyższych uczelni medy-
cznych.
Bardzo ciekawy artykuł przygotowała Pani mgr 
Agnieszka Kula we współpracy z Panem Pro- 
fesorem Czesławem Jeśmanem. Dotyczy on  
naszego Muzeum Historii Medycyny. Przybliża 
jego historię oraz opisuje działy i eksponaty.
W ramach organizowanej co roku akcji  
„Noc w Muzeach”, zaprezentowało sie też 
nasze muzeum. Studenci Wydziału Wojskowo 
-Lekarskiego wraz z członkami Stowarzyszenia  

„Strzelcy Kaniowscy”  zorganizowali wiele  
atrakcji. Opisuje to pan Michał Berger w swoim 
artykule pt. „Udana Noc w Muzeum Historii  
Medycyny”.
O życiu Biblioteki Katedry Nauk Humanisty-
cznych UM, na przełomie lat 1971-2010 prze-
czytacie Państwo w artykule Pani mgr Marii 
Pędziwiatr. 
Wszystkie ciekawe wydarzenia maja możecie 
Państwo prześledzić czytając Aktualności.  
Zapraszam do lektury Biuletynu i czekam  
na Państwa opinie i uwagi pod adresem:  
p r o m o c j a @ u m e d . l o d z . p l .
Na koniec chcę przytoczyć cytat z „Gazety 
Wyborczej”: „ Znakomity hiszpański badacz  
doby nowożytnej historyk profesor Antonio 
Dominguez Ortiz w jednej ze swoich wypo-
wiedzi zapytany o to, czym jest historia bez  
wahania odpowiedział , że zamiast próbować 
historię zdefiniować, lepiej jest po prostu nią żyć.

Mgr Anna Pielesiek
Redaktor Naczelny Biuletynu Informacyjnego UM

„Czym jest historia ? 
Echem przeszłości odbitym 

przez przyszłość. 
Odblaskiem przyszłości 

rzuconym w przeszłość.”
Victor Marie Hugo
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Aktualności

Najważniejsze
wydarzenia
naszej uczelni  
w skrócie...
Maj 2010

Posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

W dniach 6 - 7 maja w ramach obchodów Jubile-
uszu 65-lecia Wyższego Szkolnictwa Medyczne-
go w Łodzi, odbyło się posiedzenie Konferencji 
Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. 
Gospodarzem spotkania był Rektor prof. Paweł 
Górski. Obrady prowadziła Przewodnicząca 
KRAUM, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Katowicach, prof. Ewa Małecka-
Tendera.
Wśród zaproszonych gości, członków KRA-
UM’u, znaleźli się również: Minister Adam 

Fronczak oraz Dyrektor Departamentu Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia, 
dr Roman Danielewicz.
Przedmiotem dyskusji był między innymi: pro-
gram mobilności Studentów Uczelni Medy-
cznych, podział dotacji budżetowej na działalność 
dydaktyczną dla uczelni medycznych oraz sprawa 
uruchomienia nowych kierunków medycznych  
na uczelniach niemedycznych.

65 lat Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Łodzi

7 maja 2010 roku o godzinie 1700, w Muzeum  
Miasta Łodzi odbył się jubileusz obchodów  
65-lecia Wyższego Szkolnictwa Medycznego  
w Łodzi. 
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością 
m. in. Minister Sprawiedliwości Krzysztof 
Kwiatkowski, Podsekretarz Stanu Ministerstwa 
Zdrowia Adam Fronczak, Wojewoda Łódzki 
Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa 
Łódzkiego Włodzimierz Fisiak, Prezydent Mia-
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sta Łodzi Tomasz Sadzyński, asystent Szefa  
Sztabu Generalnego WP - ds. Wojskowej Służby 
Zdrowia gen. bryg. Andrzej Wiśniewski,  
a także inni przedstawiciele władz i biznesu 
łódzkiego.
Prowadzącą imprezę była Pani Magdalena  
Michalak z łódzkiej telewizji regionalnej. 
Na wstępie uroczystości zabrał głos Rektor prof. 
Paweł Górski, który powitał wszystkich gości, 
przypominając o korzeniach i znaczeniu naszej 
Uczelni. 
Wykład historyczny, pełen sentymentalnych, 
ujmujących wspomnień wygłosił prof. Kazi- 
mierz Jędrzejewski. Profesor przybliżył wszyst-
kim obecnym nie tylko historię naszej Uczelni,  
jej rodowód i tradycję, z której wyrosła, ale  
przede wszystkim wspominał wspaniałych lu-
dzi, dla których to miejsce było i jest ... całym 
życiem. 
W części artystycznej mogliśmy podziwiać  
Pana Jana Przepałkowskiego, który wykonał 
Polonez A-dur Fryderyka Chopina na forte- 
pianie. Po jego występie zostały wręczone  
liczne odznaczenia dla najbardziej zasłużonych 
pracowników naszej Uczelni. Następnie wystąpił 
Chór Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz  
z dwójką solistów. 

Po koncercie otworzono wystawę towarzyszącą 
obchodom, zatytułowaną „Każdy dzień jest 
podróżą przez historię: dzieje Wyższego  
Szkolnictwa Medycznego w Łodzi 1945-2010”. 
Wystawa składała się z dwóch części. Jedna  
z nich prezentowała fotografie obrazujące  
historię naszego Uniwersytetu. Drugą tworzyły 
eksponaty wypożyczone dzięki uprzejmości  
Pana Profesora Czesława Jeśmana z Muzeum  
Uniwersytetu Medycznego. Można było 
na niej zobaczyć drogocenne starodruki,  
zabytkowe narzędzia i sprzęt medyczny oraz 
wystrój, zaaranżowanego specjalnie na potrzeby 
wystawy, namiotu polowego, w którym na polu  
walki wykonywane były mniej lub bardziej  
skomplikowane zabiegi medyczne.
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Aktualności

Majowy znicz pamięci

Dnia 7 maja 2010 roku o godz. 1200 pod  
pomnikiem gen. dyw. prof. dr. med. Bolesława 
Szareckiego odbyła się uroczysta zbiórka  
z okazji 65. rocznicy zwycięstwa nad hitlero- 
wskim faszyzmem. Na początku uroczystości  
głos zabrał Prorektor ds. Klinicznych Uni-
wersytetu Medycznego w Łodzi Pan płk prof. 
dr hab. n. med. Marian Brocki. W swoim 
wystąpieniu Pan Profesor przypominał o trudzie 

poniesionym przez żołnierza polskiego podc-
zas II wojny światowej. Następnie głos zabrał  
Prezes Łódzkiego Oddziału Związku Żołnierzy 
Polskich Pan płk dr Czesław Marmura.  
W uroczystości wzięli udział również 
podchorążowie Wydziału Wojskowo-Lekar-
skiego pod dowództwem Pana chor. mgr.  
Jacka Pacholczyka.

Uroczyste przekazanie zebranych funduszy łódzkim Domom Dziecka

W dniu 10 maja 2010 roku delegacja studentów 
Oddziału Studiów w Języku Angielskim naszej 
Uczelni odwiedziła dwa łódzkie domy dziecka, 
na rzecz których zbierano fundusze podczas te-
gorocznego wieczoru charytatywnego. O godzi-
nie 900 odbyło się uroczyste przekazanie zebra-
nych funduszy na ręce dyrekcji Domu Dziecka  
nr 4, o godzinie 1030 symboliczny czek wręczono 
dyrekcji Domu Dziecka nr 3 „Słoneczna polana”.
W tegorocznym, zorganizowanym już po raz 
piąty, wieczorze charytatywnym udział wzięło 

około 300 studentów i pracowników Uczelni. 
Swoją obecnością studentów zaszczycili m.in. 
Prodziekan ds. Studiów w Języku Angielskim 
prof. Andrzej Lubiński oraz Pełnomocnik Re-
ktora ds. Studiów w Języku Angielskim prof. 
Tomasz Ochędalski. Atrakcją wieczoru były 
występy wokalne i taneczne studentów pols-
kich i zagranicznych. Uczestnicy delektowali się 
potrawami i deserami ze wszystkich regionów 
świata, w większości samodzielnie przygotowa-
nymi przez studentów. Był to wieczór integrujący 
zagranicznych i polskich studentów w imię szla-
chetnego celu: pomocy potrzebującym dzieciom.
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Uniwersytet Medyczny w Łodzi trzecią uczelnią medyczną wg rankingu tygodnika 
„Wprost”

W najnowszym tygodniku „Wprost” opubli-
kowany został Ranking Szkół Wyższych 2010,  
w którym nasza Uczelnia zajęła 11. miejsce wśród 
uczelni publicznych i 3. miejsce, jako uczelnia 
medyczna.
W rankingu oceniane były przede wszystkim  
jakość kształcenia danej uczelni, w tym 
umiejętności dydaktyczne kadry i zaplecze in- 
formatyczno-biblioteczne, prowadzone badania  
naukowe oraz szanse kariery zawodowej ab-
solwentów. Ranking przygotowany został we 
współpracy z magazynem studenckim „? dla- 
czego”, a jego głównym celem jest pokazanie  
realnej wartości wiedzy zdobywanej na polskich 
uczelniach.

Jubileusz 80-lecia Pana prof. dr. hab. n. med. Jana Bożydara Latkowskiego

W dniu 11 maja 2010 roku o godz. 1000 w sali  
Rady Wydziału  im. M. Garlickiego - bu-
dynek  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
im. WAM przy pl. Hallera 1 w Łodzi odbyło się 
716(84) Posiedzenie Rady Wydziału Wojsko- 
wo-Lekarskiego z Oddziałem Fizjoterapii Uni- 
wersytetu Medycznego oraz uroczyste uczcze- 
nie Jubileuszu 80-lecia Pana prof. dr. hab.  
n. med. Jana Bożydara Latkowskiego.  
W uroczystości wziął udział Jego Magnificencja 
Rektor Uniwersytetu Medycznego Pan prof. dr 
hab.  med. Paweł Górski. Laudację wygłosił  
Pan prof. dr hab. med. Jurek Olszewski - Kie-

rownik Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryn-
gologicznej II Katedry Otolaryngologii Uniwer-
sytetu Medycznego w Łodzi.
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Aktualności 

Spotkanie Pani Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
z młodzieżą XXVI LO im. K. K. Baczyńskiego

W ramach objęcia patronatem trzech łódzkich 
liceów ogólnokształcących: I, XXVI i XXXIII  
LO, w dniu 12 maja Pani prof. Anna Jegier 
- Prorektor ds. Nauczania i Wychowania Uni-

wersytetu Medycznego w Łodzi, odwiedziła 
XXVI Liceum Ogólnokształcące. Na spotkaniu  
z młodzieżą wygłosiła wykład dotyczący medy- 
cyny sportowej, który bardzo zainteresował 
młodych ludzi.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

Dzień 12 Maja to data urodzin Florencji Nigh-
tingale - wielkiej reformatorki pielęgniarstwa, 
założycielki pierwszej szkoły pielęgniarskiej  
w 1860 roku, twórczyni pielęgniarskiej pro- 
fesji. Pielęgnowanie to najstarsza aktywność 
człowieka, bez której niemożliwe byłoby ani 

utrzymanie życia, ani zachowanie zdrowia.  
Towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów.
Z tej okazji, w dniu 8 maja 2010 roku na  
terenie Manufaktury, Wydział Pielęgniarstwa  
i Położnictwa przy współpracy z Zarządem  
Regionu Ogólnopolskiego Związku Zawodowe- 
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go Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, brał udział  
w akcji edukacyjnej dla społeczeństwa nasze-
go miasta pod hasłem „Dzień z Pielęgniarką”. 

Była to akcja zdrowotna, promująca dbanie 
o zdrowie - można było sobie  m. in. 
skontrolować  ciśnienie tętnicze, poziom cukru 
w surowicy krwi, a także nauczyć się samoba- 
dania piersi itp.

Awans Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w Rankingu Szkół Wyższych 2010 
magazynu Perspektywy i dziennika Rzeczpospolita

W nocy z 12 na 13 maja ogłoszony został naj-
nowszy Ranking Szkół Wyższych magazynu  
Perspektywy i dziennika Rzeczpospolita. 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi awansował  
o 8 pozycji wśród uczelni publicznych, plasując 
się na 22. miejscu oraz o jedno miejsce wśród 
uczelni medycznych, natomiast w kategorii  
„kierunki medyczne” Uczelnia zajęła wysokie  
3. miejsce.
Zgodnie z postanowieniami Kapituły Rankin-
gu uczelnie oceniane są po względem prestiżu, 
siły naukowej, warunków studiowania oraz 
umiędzynarodowienia studiów, a także po 
raz pierwszy w tym roku pod względem 
innowacyjności. Biorąc pod uwagę poszcze- 
gólne kryteria, nasz Uniwersytet wciąż wiedzie 
prym w kategorii warunków studiowania, 

zajmując pod tym względem 2. miejsce w ogólnej 
klasyfikacji.
Źródłem danych do tegorocznego Rankingu 
były własne badania ankietowe przeprowadzone 
przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, badanie  
pracodawców przygotowane przez ośrodek  
badawczy PENTOR, dane o publikacjach pol- 
skich naukowców zawarte w bazie SCO-
PUS, opracowanie Szkoły wyższe i ich finanse  
w 2008 roku (GUS 2009), aktualne dane MNiSW, 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu 
Patentowego RP oraz Krajowego Punktu Kon-
taktowego Programów Badawczych UE.

Sukces łódzkiej cystometrii

Na krajowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa  
Cytometrii (PTC), który odbył się w dniach  
12-14 maja w Kazimierzu Dolnym, nowym Pre- 
zesem PTC wybrany został prof. dr hab. n. med. 
Piotr Smolewski, kierownik Zakładu Hema-
tologii Doświadczalnej Katedry Hematologii UM 
w Łodzi.
Cytometria przepływowa jest nowoczesną 
metodą badawczą, stosowaną obecnie szeroko 

w medycynie klinicznej oraz w wielu dziedzi- 
nach nauk podstawowych. Między innymi jest 
ona techniką nieodzowną w diagnostyce chorób 
nowotworowych krwi oraz w monitorowaniu ich 
leczenia. 
PTC jest ogólnopolską organizacją naukową 
zrzeszającą szerokie, multidyscyplinarne spek-
trum specjalistów, w tym lekarzy, analityków, 
farmakologów, immunologów, biologów i wielu 
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innych. Po raz pierwszy w wieloletniej historii 
Towarzystwa, dzięki ostatniej decyzji jego Wal-

nego Zgromadzenia, centrum zarządzania PTC 
zostało przeniesione do Łodzi.

Szkolenie w ramach „Operacja Sukces unikatowy model kształcenia 
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy”

W ramach projektu „Operacja Sukces unikatowy 
model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uni-
wersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na 
potrzeby gospodarki opartej na wiedzy” orga- 
nizowany jest pakiet szkoleń specjalistycznych.  
W ramach powyższych szkoleń odbyły się już  
dwa wykłady. Jeden dotyczył Procesu Boloń-

skiego w kontekście nauczania medycyny, drugi 
Nauczania opartego o problem. W maju zorgani-
zowano trzeci z pakietu wykładów, tym razem 
dotyczył on Zasad opracowywania celów nau-
czania, kart przedmiotów i przewodników dla stu-
dentów.

Seminarium „Polsko-Amerykański Program Fulbrighta. Wczoraj, Dziś, Jutro”

W dniu 14 maja 2010 roku z inicjatywy prof. 
dr. hab. med. Józefa Kobosa i Zarządu Pol- 
skiego Stowarzyszenia Stypendystów Ful-
brighta we współpracy z Polsko-Amerykańską 
Komisją Fulbrighta, w Auli Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi (w Budynku Rektoratu UM 
przy al. Kościuszki 4) odbyło się Zebranie 
Sprawozdawcze Wyborczego Polskiego Sto-
warzyszenia Stypendystów Fulbrighta oraz 
Seminarium: „Polsko-Amerykański Program  
Fulbrighta. Wczoraj, Dziś, Jutro” (“Polish-Ameri-
can Fulbright Program. Past, Present, Future”).
W wyniku przeprowadzonych wyborów prof. 
dr hab. med. Jozef Kobos ponownie został 
Przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia 
Stypendystów Fulbrighta.

Przedmiotem obrad Seminarium, prowadzonych 
w języku angielskim, była rola i znaczenie Pro-
gramu Fulbrighta w kreowaniu wymiany Polsko 
-Amerykańskiej w obecnej dobie, z uwzględnie- 
niem dobrych doświadczeń z przeszłości.
Program Seminarium składał się z trzech części: 
W części dotyczącej  przeszłości (Past) uczes-
tnicy wysłuchali prezentacji prof. dr. hab. Jacka  
Witoia (Prorektora Uniwersytetu im. Adama  
Mickiewicza w Poznaniu): ”Fulbright Program 
vs. EU Mobility Programs a quantitative analysis”  
oraz prezentacji prof. dr. hab. Piotra Panetha 
(Dziekana Wydziału Chemii Politechniki 
Łódzkiej): “From fruitful collaboration to honoris 
causa degree - personal perspective”.
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W części dotyczącej teraźniejszości (Present) 
wystąpili Katarzyna Kobos i Paweł Rubach 
stypendyści Programu Fulbrighta w kategorii 
Junior, którzy powrócili ze stypendium w osta- 
tnim roku i w ośrodkach amerykańskich  
przygotowywali materiały do prac doktorskich.
W części dotyczącej przyszłości (Future), głos 
zabrali: Mary Ellen Koenig Chief of the Euro-
pean and Euroasian Programs Branch in the Offi-
ce of Academic Exchange Programs at the State 

Department’s Bureau of Educational and Cultural 
Affairs (ECA), Lisa Helling Public Affairs Offi-
cer at the U.S. Embassy in Warsaw oraz Andrzej 
Dakowski Fulbright Executive Director Polish-
American Fulbright Commission. 
Po zakończeniu obrad, w ramach części socjalnej, 
uczestnicy Seminarium udali się do siedziby A&A 
Golf Club, aby pod okiem instruktora zapoznać 
się z podstawami gry w golfa.

Superhelisa 2010

W dniach 14 - 15 maja 2010 roku w UM  
w Łodzi odbył się VII Ogólnopolski Konkurs 
Wiedzy Biochemicznej, dla studentów uczelni  
medycznych, SUPERHELISA 2010, który  
co roku odbywa się na innej uczelni.
Organizatorem konkursu była Pani prof.  
Elżbieta Hrabec, kierownik Zakładu Enzy-
mologii Medycznej i jednocześnie kierownik 
przedmiotu biochemia na Wydziale Lekarskim. 
Ośrodek łódzki reprezentowany był przez stu-
dentów dwu wydziałów: Lekarskiego i Woj-
skowo-Lekarskiego, ale studenci obu wydziałów 
oceniani byli niezależnie.

Studenci Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni 
(Michał Podgórski, Mateusz Widera, Marcin 
Braun) osiągnęli duży sukces, zdobywając  
trzecie miejsce w klasyfikacji zespołowej.  
W konkursie brało udział jedenaście zespołów/
uczelni medycznych, a członkami jury byli pra-
cownicy naukowo-dydaktyczni wszystkich 
ośrodków, które przystąpiły do konkursu. 
• Pierwsze miejsce w klasyfikacji zespołowej
- Poznań,
• Drugie miejsce w klasyfikacji zespołowej 
- Warszawa,
• Trzecie miejsce w klasyfikacji zespołowej 
- Łódź,
• Czwarte miejsce w klasyfikacji zespołowej
- Kraków,
W klasyfikacji indywidualnej spośród naszych 
studentów najwyższą, szóstą lokatę, zdobył  
Mateusz Widera (w konkursie brało udział  
33 studentów - trzy osoby z każdej uczelni).
Podczas uroczystego rozpoczęcia konkursu  
Władze Uczelni reprezentował prof. dr hab. 
Dariusz Nowak, Prorektor ds. Rozwoju  
Uczelni, natomiast Władze Wydziału Lekar- 
skiego - prof. dr hab. n. med. Anna  
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Korycka-Wołowiec, Prodziekan ds. Programów 
Studiów i Ewaluacji. Wśród zaproszonych gości 
byli też prof. dr hab. Kazimierz Jędrzejewski, 
prof. dr hab. Henryk Panusz, prof. dr hab. 
Jacek Bartkowiak oraz prof. dr hab. Józef 
Kędziora.
W uroczystości wręczenia nagród udział wzięli 
Prodziekan ds. Dydaktyki, prof. dr hab. Ludomir 
Stefańczyk oraz prof. dr hab. Jacek Bartkowiak 
i prof. dr hab. Henryk Panusz.
Dla trójki najlepszych studentów (klasyfikacja 
indywidualna) oraz trzech najlepszych zespołów 
(klasyfikacja zespołowa) przygotowano cenne  
nagrody książkowe, których współfundatorami 
były firmy: BioRad, Sigma i Polgen.
Do nagród książkowych za zdobycie I - IV miej-
sca w klasyfikacji indywidualnej dołączone 
były również wieczne pióra ufundowane przez 

Samorząd Studencki naszej Uczelni oraz drobiaz-
gi promujące Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
W czasie wolnym od sprawdzianów studenci  
zwiedzili Manufakturę (Muzeum Sztuki MS2) 
oraz „Dętkę” na Placu Wolności.

Uniwersytet Medyczny podczas Święta Łodzi

W dniach 14-16 maja odbyło się Święto Łodzi, 
organizowane w tym roku pod hasłem „72 h  
z kulturą”. Trwające trzy dni imprezy mają  
pomóc miastu w walce o tytuł Europejskiej  
Stolicy Kultury w 2016 roku.
Nasza Uczelnia również wzięła udział  
w uroczystościach na ulicy Piotrkowskiej.  
W sobotę na stoisku Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi można było spotkać ratowników me- 
dycznych, w niedzielę natomiast - zasięgnąć po-
rady u pielęgniarek. Przez cały czas obecni byli 
także przedstawiciele Działu Rekrutacji.
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Druga Noc w Muzeum Historii Medycyny

Przedwojenni żołnierze i sanitariusze, woj-
skowe namioty, badania poziomu cukru we 
krwi wykonywane przez pielęgniarki ze szpitala  
im. WAM, kino letnie i koncert chóru - to tylko 
niektóre z wieku atrakcji, które przyciągnęły  
w sobotę tłumy łodzian i turystów do Muzeum 
Historii Medycyny Cywilnej i Wojskowej Uni-
wersytetu Medycznego na Noc Muzeów.
Studenci Wydziału Wojskowo-Lekarskiego  
i członkowie Stowarzyszenia „Strzelcy Kanio-
wscy” zorganizowali imprezę po raz drugi. 
Do współpracy zaprosili USK im. Wojskowej 
Akademii Medycznej, Centrum Szkolenia  
Wojskowych Służb Medycznych, Samorząd 
Studentów i Chór Uniwersytetu Medycznego. 
Wspólnymi siłami udało się powtórzyć sukces  
z ubiegłego roku, a nawet zwiększyć liczbę  
atrakcji. Po Muzeum i całych dawnych kosza-
rach im. Józefa Piłsudskiego oprowadzali przed-
wojenni oficerowie wojskowej służby zdrowia  
i żołnierze 28 Pułku Strzelców Kaniowskich  
oraz współcześni prawdziwi podchorążowie 
- studenci medycyny. Na narożniku budynku 
zawisły szyldy z okresu II Rzeczypospolitej, a we 
wnętrzach grała przedwojenna muzyka i pieśni 
patriotyczne.
Poza stałą ekspozycją Muzeum, można było 
oglądać wystawy o życiu pierwszego Komendan-
ta-Rektora WAM Mariana Garlickiego oraz  
o historii służby zdrowia w Łodzi. „Strzelcy  
Kaniowscy” przygotowali wypożyczoną  
z Muzeum Miasta Zgierza wystawę o udziale  
28 Pułku w kampanii wrześniowej. Kolejne  
atrakcje czekały na dziedzińcu. W rozstawionych 
tam namiotach wojskowych pochodzących  
z Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Me-
dycznych pielęgniarki ze szpitala im. WAM 
wykonywały zwiedzającym pomiary poziomu 
cukru we krwi i ciśnienia tętniczego. W sąsiednim 
namiocie można było posilić się wojskową 

grochówką. Podchorążowie Centrum Szkole-
nia Wojskowych Służb Medycznych, będący 
jednocześnie studentami Wydziału Wojskowo-
Lekarskiego, promowali studia na Uniwersyte-
cie Medycznym i karierę lekarza wojskowego. 
Między drzewami w tylnej części dziedzińca 
rozwieszono ekran, na którym wyświetlane  
były trzy przedwojenne filmy oraz dokument 
„Rzecz o zdrowiu w fabrykanckich czasach” 
opowiadający o historii służby zdrowia w Łodzi. 
W tym samym miejscu o godzinie 2100 wystąpił 
Chór Uniwersytetu Medycznego pod batutą  
prof. Anny Domańskiej, który zaśpiewał mszę 
gospel, a następnie studentka Wydziału Lekar-
skiego Ania Bachmat zaśpiewała trzy pieśni  
patriotyczne.
Noc Muzeów współfinansowało Biuro Promocji 
i Wydawnictw UM, Wydział Wojskowo-Lekar-
ski i Samorząd Studentów. Muzeum odwiedziło 
blisko 2000 osób. Organizatorzy żywią wielką 
nadzieję, że sukces przedsięwzięcia przyczyni 
się do wygospodarowania środków na niezbędny 
remont Muzeum Historii Medycyny Cywilnej  
i Wojskowej Uniwersytetu Medycznego.
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Akademickie Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym

W dniach 15-16 maja mieliśmy okazję podziwiać 
zmagania prawdziwych siłaczy na Akademickich 
Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym orga- 
nizowanych po raz pierwszy w historii przez  
nasz Uniwersytet.
Hala sportowa przy ulicy 6 sierpnia gościła 264 
trójboistów z 47 uczelni z całej Polski. Uroczyste  
otwarcie miało miejsce w sobotę o godzinie 1200, 
a w imieniu Władz Uczelni zgromadzonych  
gości powitał Przemysław Andrzejak, Pełnomo- 
cnik Rektora ds. Rozwoju i Promocji Uczelni
Podczas dwóch dni zawodnicy zmagali się  
w kategoriach wagowych od 56 do +125 kg. 
Emocje były ogromne a rywalizacja zacięta, 
szczególnie pod koniec drugiego dnia, kiedy 
startujący w kategorii +125 kg mistrz Europy,  
Daniel Grabowski, atakował ciężar 435 kg  
w przysiadzie i 370 kg w martwym ciągu. Nieu-
dana próba nie odebrała mu jednak tytułu najle-
pszego zawodnika całych zawodów. 
Wręczenie nagród i dyplomów miało mie-
jsce w niedzielę o godzinie 1700, a uroczystość 
uświetniła obecność Prorektora Uniwersytetu 
Medycznego ds. Nauki i Współpracy z Zagra- 
nicą, prof. Radzisława Kordka, Prorektora  
Politechniki Łódzkiej ds. Studenckich, prof.  
Wojciecha Wolfa oraz przedstawiciela Prezy- 
denta Miasta Łodzi Macieja Petryckiego. 
Przebieg zmagań można było śledzić nie tylko  
z trybun, ale również w licznych transmisjach 
telewizyjnych - Polsat, TVP Łódź - i radiowych  
- Radio Łódź, Radio Żak. Zawody nie odbyłyby  
się bez ścisłej współpracy AZS UM z sekcją  
Trójboju Siłowego naszego Uniwersytetu,  
a szczególnie jej kierownikiem Krzysztofem  
Bortnikiem. Swój wkład w organizację imprezy 
wniosły również sekcje Trójboju Siłowego Uni-

wersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej.  
Warto podkreślić, że były to pierwsze tak duże 
Akademickie Mistrzostwa Polski w Trójboju 
Siłowym zorganizowane przez studentów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom  
i instytucjom, które przyczyniły się do sukcesu 
Mistrzostw.
Zawodnicy pod kierunkiem trenera Krzysztofa 
Bortnika, wśród uniwersytetów medycznych 
zajęli pierwsze miejsce:
Kluska Piotr  (67,5)
Puzanista Paweł  (75)
Paciura Karol  (75)
Muszyński Dawid  (82,5)
Misky Krzysztof  (82,5)
Maciejewski Marcin  (82,5)
Woźniak Kamil  (90)
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Największe w regionie Targi Biotechnologii, Farmacji i Biobiznesu

W dniach 19-20 maja 2010 r. odbyły się w Łodzi 
największe w regionie Targi Biotechnologii, 
Farmacji i Biobiznesu - Central European Bu-
siness Forum of Biotechnology & Innovative 
BioEconomy BioForum 2010. Pośród ponad 
osiemdziesięciu wystawców znalazł się również 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Nasza Uczel-
nia promowała nowo powołane Centrum Inno-
wacji i Transferu Technologii, Centralne Labo-
ratorium, nowy kierunek studiów zamawianych 
- biotechnologię Medyczną oraz projekty nau-
kowo-badawcze, takie jak „Przygotowanie pre-
paratów polifenolowych pochodzenia roślinnego 
o właściwościach przeciwpłytkowych i kardio-
protekcyjnych – FLAWOPIRYNA”. 
Podczas dwóch dni Targów równolegle odby-
wały się prezentacje dotyczące innowacyjnych 
projektów, zarządzania biobiznesem, ochrony 
własności intelektualnej w nauce i biznesie. 
Nowością tegorocznego BioForum był Bio-
Partnering - możliwość umawiania spotkań  
biznesowych z potencjalnymi partnerami dla firm 
i projektów B&R. 
Podsumowaniem BioForum była konferen-
cja zorganizowana we współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Łódzkiego 
pn. „Euro BioRegions 2010 ”The economical  
effects of Biotechnology Development in the  
regions”, której moderatorem był mgr  
Przemysław Andrzejak, Pełnomocnik Re-

ktora ds. Rozwoju i Promocji Uczelni. Wśród 
prelegentów znaleźli się goście  z zagranicy dr  
Heinrich Cuyper (Niemcy), dr Heim V. Levy 
(Izrael), dr Oleh Stasyk (Ukraina) oraz przed-
stawiciele bioregionów z Polski prof. Mirosław  
Miller (Wrocław),  Kazimierz Murzyn (Kra- 
ków).
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Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Farmaceutycznego 
roku akademickiego 2009/2010

21 maja 2010 roku o godzinie 1200 w Sali Mar-
murowej Gmachu Farmacji mieszczącym się 
przy ul. Muszyńskiego 1, odbyła się uroczystość 

wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Far-
maceutycznego roku akademickiego2009/2010.

I Ogólnopolskie Zawody Uczelni Medycznych w Ratownictwie Medycznym

22 maja na Rynku Manufaktury miało miejsce 
wyjątkowe wydarzenie - I Ogólnopolskie Zawo-
dy Uczelni Medycznych w Ratownictwie Medy-
cznym! 

Grupy studentów z całego kraju rywalizowały  
w kilku dyscyplinach związanych z działalnością 
ratowników medycznych. 
Organizatorami byli studenci zrzeszeni w Stu-
denckim Kole Medycyny Ratunkowej i Medy- 
cyny Katastrof im. dr. n. med. Adama Rasmusa, 
które działa przy Zakładzie Medycyny Ratunko- 
wej i Medycyny Katastrof Uniwersytetu Me- 
dycznego w Łodzi. Współorganizatorem Zawo- 
dów był Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Ucze- 
stnikami Zawodów byli studenci państwowych 
uczelni medycznych z kierunków: ratowni-
ctwo medyczne, lekarski, wojskowo-lekarski, 
pielęgniarstwo i położnictwo.
Podstawowym celem imprezy była ocena pozio- 
mu wiedzy i umiejętności studentów ucze-
lni medycznych w zakresie czynności ratun-
kowych oraz nawiązanie bliskiej współpracy 
międzyuczelnianej studentów zainteresowanych 
medycyną ratunkową. Wydarzenie tego rodzaju 
z całą pewnością przyczyni się do kształtowania 
pozytywnego wizerunku ratownika medycznego 
i popularyzacji tak ważnych dla ludzkiego życia 
i zdrowia nawyków udzielania pierwszej pomocy 
wśród społeczeństwa, jak również do szerokiej 
promocji naszego miasta.

 
Wykład Rektorski dla Łodzi Akademickiej Władysława Bartoszewskiego

W dniu 25 maja 2010 r. gościem Łodzi Akade-
mickiej był Władysław Bartoszewski, który  
o godz. 1130 w Auli „Czerwonej” na Wydziale Pra-
wa i Administracji UŁ przy ul. Kopcińskiego 8/12 
w Łodzi, wygłosił Wykład Rektorski pt. „Polska 
w Europie w XXI wieku”. Wykład miał charakter 
otwarty. 
Idea Wykładów Rektorskich nawiązuje do po-
dobnych inicjatyw znanych w środowiskach 
akademickich na świecie. W ramach takich 
wykładów wygłaszają odczyty wielkie postacie 

życia naukowego, których dorobek zwykle ma 
charakter interdyscyplinarny. Chodzi bowiem  
o to, aby audytorium składało się z przedstawi- 
cieli reprezentujących rożne obszary nauki. 
Wykłady Rektorskie są otwarte i kierowane do 
całego środowiska Łodzi Akademickiej. 
Władysław Bartoszewski - historyk, pisarz, 
działacz społeczny i polityczny, dziennikarz,  
były żołnierz AK. Dwukrotny Minister Spraw 
Zagranicznych, senator IV kadencji Sejmu, Am-
basador RP w Austrii. Od 2007 r. pełni funkcję 
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sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów i Pełnomocnika Prezesa Rady Mini-
strów ds. Dialogu Międzynarodowego. Odzna-
czony Orderem Orła Białego (1995), Krzyżem 
Wiel-kim RFN (2001) oraz wysokimi odznacze- 

niami Austrii, Litwy, Estonii, Węgier, Hiszpanii.  
Doktor honoris causa 11 uniwersytetów, w tym 
Uniwersytetu Łódzkiego. 
Po wykładzie odbył się briefing prasowy 
Władysława Bartoszewskiego.

Sympozjum kardiologiczne dla pielęgniarek

W dniu 25 maja 2010 roku w Auli Uniwersyte-
ckiego Szpitala Klinicznego im. Seweryna  
Sterlinga odbyło się Sympozjum kardiologi- 
czne dla pielęgniarek z zakresu elektrokar- 
diologii. Organizatorami spotkania byli:  
mgr Mariola Mrowińska i prof. Jarosław 
Drożdż, natomiast nad stroną merytoryczną spo-
tkania czuwał doc. J. Krzysztof Wranicz.
Tematem spotkania była „Elektroterapia - zaga-
dnienia praktyczne”. Swoje prelekcje prezen-
towali wybitni specjaliści w dziedzinie elektrok-
ardiologii: doc. J. Krzysztof Wranicz, doc. 
Iwona Cygankiewicz, dr Michał Chudzik, dr 
Jan Ruta, dr Krzysztof Kaczmarek, dr Karol 
Bartczak, dr Marcin Rosiak, dr Monika 
Różycka-Kosmalska oraz mgr Aneta Felchner.
W Sympozjum wzięło udział 270 pielęgniarek 
z Łodzi i województwa oraz zaproszeni goście: 
Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Łodzi, Przewodnicząca Pol- 
skiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Kiero-
wnicy Zakładu Nauczania Pielęgniarstwa Uni-
wersytetu Medycznego w Łodzi, Dyrekcja 
Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii 
Medycznej - Centralnego Szpitala Weteranów, 
Kierownicy Klinik: Kardiologii, Kardiochirurgii, 
Endokrynologii i Zakładu Elektrokardiologii.
W Sympozjum udział wzięło 270 pielęgniarek  
z Łodzi i województwa. 

W spotkaniu uczestniczyli także: 
• prof. dr hab. n. med. Jacek Rysz 
- Dyrektor USK im. WAM 
• dr n. med. Wiesław Chudzik 
- Zastępca Dyrektora USK im. WAM 
• dr n. med. Krzysztof Kujawski 
- Zastępca Dyrektora USK im. WAM
•  mgr Agnieszka Topolska 
- Przełożona Pielęgniarek Lecznictwa Zamknię-
tego USK im. WAM 
• prof. dr hab. n. med. Ryszard Jaszewski 
- Kierownik Kliniki Kardiochirurgii 
• prof. dr hab. n. med. Jan Komorowski 
- Kierownik Kliniki Endokrynologii 
• dr n. med. Jolanta Glińska 
- Kierownik Katedry Nauczania Pielęgniarstwa 
• mgr Dorota Kilańska 
- Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielę-
gniarskiego 
• mgr Zofia Komorowska 
- Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w Łodzi 
Organizator Sympozjum 
- mgr Mariola Mrowińska
Patronat Honorowy - prof. Jarosław Drożdż
Patronat Naukowy - doc. J. Krzysztof Wranicz
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Złoty Skalpel 2010

26 maja 2010 roku zostały ogłoszone wyniki 
II edycji konkursu na wybitnego innowatora 
w polskiej ochronie zdrowia. Spośród 28 pro-
jektów zgłoszonych do udziału w konkursie 
przewodnicząca jury Magda Sowińska (reda- 
ktor naczelny Pulsu Medycyny) oraz doradzający 
jej eksperci wybrali 13 projektów i zakwalifiko-
wali je do finału konkursu. 
Jurorzy kierowali się m.in. znaczeniem zgło-
szonych rozwiązań dla zdrowia publicznego, 

stopniem zaawansowania prac badawczych oraz 
możliwością ich szerokiej popularyzacji.
Wyróżnienie w konkursie Złoty Skalpel 2010 
na wybitnego innowatora w polskiej ochronie 
zdrowia, w kategorii nowe materiały medyczne 
otrzymali:
•  prof. Piotr Arkuszewski z Oddziału Kliniczne-
go Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej 
i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi za projekt „Zastosowanie dzianiny pro-
pylenowej w leczeniu złamań części twarzowej”,
• prof. Janusz Strzelczyk z kliniki chirurgii  
Ogólnej i Transplantacyjnej UM w Łodzi za 
projekt „Siatka polipropylenowa jako nowy 
sposób zamykania rany po operacjach ominięcia 
żołądka”.
Autorzy nagrodzonych projektów otrzymali 
wyróżnienia z rąk redaktor Magdy Sowińskiej 
oraz Marty Koton-Czarneckiej, sekretarza kon-
kursu Złoty Skalpel 2010.

Sukces pracowników Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek 
oraz Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej UM

Z przyjemnością informujemy, że cykl prac  
pt.: „Postęp zwapnienia tętnic wieńcowych  
oraz wzrost grubości kompleksu intima-media 
tętnicy szyjnej w czasie 30-miesięcznej obser-
wacji jako wskaźnik ryzyka zgonu u chorych  
hemodializowanych” oraz „Stężenie osteopro-
tegeryny w osoczu jako czynnik prognosty- 
czny postępu zwapnienia tętnic wieńcowych  
oraz śmiertelności u dializowanych chorych”  
autorstwa dr n. med. Ilony Kurnatowskiej, 
dr. n. med. Piotra Grzelaka, dr Magdaleny  
Kaczmarskiej, prof. n. med. Ludomira 
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Stefańczyka oraz prof. n. med. Michała  
Nowickiego powstały w Klinice Nefrologii, 
Hipertensjologii i Transplantologii Nerek we 
współpracy z Zakładem Radiologii i Diagno-
styki Obrazowej UM w Łodzi zajął I miejsce  
w konkursie o nagrodę naukową Polskiego  

Towarzystwa Nefrologicznego.
Wręczenie nagrody odbyło się podczas  
X Jubileuszowego Zjazdu PTN w dniach  
26-29 maja 2010 roku w Bydgoszczy.

Spotkanie Pani Profesor Anny Zalewskiej-Janowskiej 
z młodzieżą XXXIII LO im. Armii Krajowej

W ramach objęcia patronatem trzech łódzkich 
liceów ogólnokształcących: I, XXVI i XXX-
III LO, w dniu 27 maja Pani Prof. Anna Zale- 
wska-Janowska - Kierownik Zakładu Psychoder- 
matologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 

odwiedziła XXXIII Liceum Ogólnokształcące. 
Na spotkaniu z młodzieżą wygłosiła wykład 
dotyczący zagadnień związanych z dermatologią, 
który bardzo zainteresował młodych ludzi.

Prof. dr hab. Czesław Cierniewski - członkiem rzeczywistym PAN

W dniu 27 maja 2010 r. prof. dr hab. Czesław 
Cierniewski, Prezes Oddziału PAN w Łodzi, 
został powołany podczas Sesji Zgromadze- 
nia Ogólnego PAN w poczet członków  
rzeczywistych Akademii. W tegorocznych  

wyborach brało udział wielu wybitnych  
uczonych, a uzyskanie przez prof. Czesława  
Cierniewskiego tej zaszczytnej nominacji jest 
odzwierciedleniem oceny Jego wielkiego do-
robku i całokształtu pracy naukowej.

XVII Ogólnopolskie Forum Aptekarzy

W dniach 27-29 maja 2010 r. odbyło się  
w Jastrzębiej Górze XVII Ogólnopolskie  
Forum Aptekarzy. Forum jest konferencją  
z tradycjami, skierowaną do farmaceutów, 
organizowaną pod patronatem merytory- 
cznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  
przy współpracy z Naczelną Izbą Aptekarską  
oraz Głównym Inspektoratem Farmaceuty- 
cznym. 
Ważnym punktem programu był kurs „Aktu-
alne możliwości farmakoterapii wybranych 
chorób układu nerwowego” zorganizowany w ra- 

mach szkoleń ciągłych dla farmaceutów przez 
Oddział Kształcenia Podyplomowego Wydziału 
Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi.  
Kierownikiem kursu była prof. dr hab. n. farm. 
Elżbieta Mikiciuk-Olasik.
Uczestnictwo w konferencji pozoliło na  po- 
szerzenie aktualnej i obiektywnej wiedzy w za-
kresie nauk farmaceutycznych i medycznych 
oraz umożliwiło farmaceutom zdobycie pun-
któw edukacyjnych.
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Aktualności 

Szpital im. WAM  Liderem Nowoczesnych Technologii 2010

Miło nam  poinformować, że Uniwersytecki 
Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii  
Medycznej Centralny Szpital Weteranów  
w Łodzi otrzymał główną nagrodę w konkur-
sie Lider Nowoczesnych Technologii 2010  
w kategorii Duże Przedsiębiorstwo. Zadaniem  
VI edycji Konkursu było „wyłonienie i na-
grodzenie firm, które inwestują w nowe tech- 
nologie, stosują innowacyjne rozwiązania  
w sposobie zarządzania oraz przestrzegają  
etycznych zasad w prowadzonej działalności”. 
Do udziału w konkursie, po raz pierwszy w tym  
roku, zostały zaproszone przedsiębiorstwa  
z branży medycznej.
Organizatorzy konkursu: Instytut Nowych  
Technologii w Łodzi, Urząd Miasta Łodzi  
i Łódzki Regionalny Park Naukowo 
-Technologiczny. 

Festyn sportowy z okazji 65-lecia Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Łodzi

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
UM oraz Klub Uczelniany AZS informują, że  
w dniu 28 maja 2010 r. na terenie Studium  
odbył się festyn sportowy z okazji 65-lecia 
Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Łodzi.
W imprezie wzięli udział studenci ze wszystkich 
Wydziałów naszej Uczelni, prezentując swoje 
umiejętności sportowe, taneczne i żonglerskie. 

Odbył się między innymi: pokaz szkoły sztuk 
walki, międzywydziałowe wyścigi łódką, mecz 
pomiędzy reprezentacjami dziewcząt z Wy- 
działu Wojskowo-Lekarskiego z Oddziałem  
Fizjoterapii i Sekcji Koszykówki, zawody  
siłaczy, występy sekcji tanecznej.
Głównym punktem imprezy było wręczenie 
przez Panią Prorektor ds. Nauczania i Wycho-
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wania, prof. dr hab. n. med. Annę Jegier sta- 
tuetek za całokształt pracy sportowej z  mło- 
dzieżą akademicką dla trenerów: mgr Ewy  
Gajdy, mgr Urszuli Hajman i mgr Elżbiety 
Jarczyńskiej.
Wręczono również nagrodę dla najlepszego  
sportowca 2010 - studentce Marcie Kacprzak, 

natomiast Wydział Lekarski z Oddziałem  
Stomatologicznym został wyróżniony za 
największą liczbę studentów uczestniczących 
w sekcjach sportowych. Imprezę zakończył  
piknik.
Festyn był sponsorowany przez Grupę PZU.

Nowy akademik dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Od nowego roku akademickiego studenci 
łódzkiego Uniwersytetu Medycznego zamie-
szkają w najnowocześniejszym akademiku  
w Polsce. Nowy dom studencki położony jest 
niedaleko Uczelni, w samym centrum Łodzi. 
Akademik powstał w budynku, w którym miał 
znajdować się luksusowy apartamentowiec 
Copernicus. Ekskluzywne mieszkania zostały 
przeprojektowane na pokoje o wysokim stan- 
dardzie. Nowoczesność, komfort i wygoda na co 
dzień... - wszystko to będzie dostępne dla stu-
dentów pod dachem naszego nowego Akademi-
ka!
Nowy dom studencki to:
• 320 pokoi jednoosobowych,
• 66 pokoi dwuosobowych,
• bezpłatny parking dla studentów; 36 miejsc 
parkingowych w podziemiach i 25 na terenie 
akademika,

• wszystkie pokoje z łazienkami,
• praktyczna kuchnia ze sprzętem AGD,
• pralnia i prasowalnia na żetony,
• wszystkie pokoje z telefonem stacjonarnym 
oraz podłączeniem do Internetu,
• wszystkie pokoje z telewizorem i TV Satelitą 
(korzystanie bezpłatne),
• HotSpot na terenie całego budynku.
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Artykuł 

Wykład Rektora na Uniwersytecie Dziecięcym

W dniu 29 maja br. Rektor prof. Paweł Górski 
gościł na Uniwersytecie Dziecięcym w Łodzi. 
Zgromadzone dzieci mogły wysłuchać wykładu 
Rektora pt.: „Co dziecko powinno robić żeby  
było zdrowe?”. Profesor mówił o zdrowym  
trybie życia, o negatywnym wpływie narkoty- 
ków, alkoholu i nikotyny na nasze zdrowie. Pre-
lekcji towarzyszyła prezentacja medialna, a po 
wykładzie dzieci zasypały Rektora pytaniami.  
Bezpośredniość i spontaniczność tych małych 
słuchaczy z pewnością na długo pozostaną  
w pamięci zarówno Rektora, jak i wszystkich 
obecnych.

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uzyskał uprawnienia  
do nadawania stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu

Miło nam poinformować, że z dniem 31 maja 
2010 roku, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwer-
sytetu Medycznego w Łodzi uzyskał uprawnienia 
do nadawania stopnia naukowego doktora nauk  
o zdrowiu.
To kolejny sukces tego Wydziału, który  
w bieżącym roku akademickim nabył prawa  
do nadawania stopnia doktora habilitowanego  
w dziedzinie nauki medyczne, dyscyplina biolo-
gia medyczna.

„Każdy dzień 
jest podróżą przez 

historię” 
– Jim Morrison
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„Każdy dzień 
jest podróżą przez 

historię” 
– Jim Morrison

Rok 2010 jest rokiem jubileuszowym 65.  
Rocznicy Wyższego Szkolnictwa Medyczne-
go w Łodzi. Początek tego szkolnictwa sięga 
dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to 
łódzkie środowisko lekarskie poczyniło starania 
o założenie wyższej szkoły lekarskiej. W wy-
niku tych starań 27 sierpnia 1945 roku w ramach 
Uniwersytetu Łódzkiego powstały trzy wydziały 
medyczne: lekarski, stomatologiczny i farma-
ceutyczny. W roku akademickim 1945/1946 
na wydziałach medycznych studia rozpoczęło 
2322 studentów. Z roku na rok ich liczba rosła. 
Był to jeden z powodów utworzenia samodziel-
nego ośrodka medycznego. Akademia Medyczna  
w Łodzi rozpoczęła swoją działalność w 1950 
roku.
Równolegle w Łodzi rozwijało się wojskowe 
wyższe szkolnictwo medyczne. Jego inicjatorem 
był gen. dyw. prof. dr med. Bolesław Szarecki, 
dzięki staraniom którego 15 stycznia 1947 roku 
utworzono w Łodzi Centrum Wyszkolenia Sani-
tarnego. Jednostka ta posłużyła jako fundament 
dla utworzenia Wojskowej Akademii Medycznej 
powołanej 7 listopada 1957 roku. 
1 października 2002 roku w wyniku połączenia 
obu łódzkich wyższych uczelni medycznych 
rozpoczął swoją misję Uniwersytet Medy-
czny w Łodzi. W ten sposób powstała jedna  
z największych wyższych uczelni medycznych 
w Polsce, która kontynuuje kilkudziesięcioletni 
dorobek naukowy, dydaktyczny oraz kliniczny 
uczelni, z których powstała. Obecnie w Uni-
wersytecie Medycznym w Łodzi studiuje blisko 
8 000 osób, w tej liczbie ponad 300 studentów 
zagranicznych na studiach anglojęzycznych.
Nasza Uczelnia poczyniła wiele kroków, by nadać 
uroczystościom rocznicowym szczególny cha-

rakter, a przede wszystkim odpowiednią rangę  
i prestiż. W ramach obchodów jubileuszowych 
7 maja br. w Muzeum Miasta Łodzi została  
zorganizowana główna uroczystość rocznicowa.
Swoją obecnością zaszczycili ją  m. in. Mini-
ster Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, 
Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia 
Adam Fronczak, Wojewoda Łódzki Jolan-
ta Chełmińska, Marszałek Województwa 
Łódzkiego Włodzimierz Fisiak, Prezydent Mia-
sta Łodzi Tomasz Sadzyński, asystent szefa  
Sztabu Generalnego WP - ds. Wojskowej Służby  
Zdrowia gen. bryg. Andrzej Wiśniewski,  
a także inni przedstawiciele władz i biznesu 
łódzkiego.
Prowadzącą imprezę była Pani Magdalena 
Michalak z łódzkiej telewizji regionalnej. 
Na wstępie uroczystości zabrał głos Rektor prof. 
Paweł Górski, który powitał wszystkich gości, 
przypominając o korzeniach i znaczeniu naszej 
Uczelni. 
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Wykład historyczny, pełen sentymental-
nych, ujmujących wspomnień wygłosił prof.  
Kazimierz Jędrzejewski. Profesor przybliżył 
wszystkim obecnym nie tylko historię naszej  
Uczelni, jej rodowód i tradycję, z której wyrosła, 
ale przede wszystkim wspominał wspaniałych 
ludziach, dla których to miejsce było i jest ... całym 
życiem. 

W części artystycznej mogliśmy podziwiać 
Pana Jana Przepałkowskiego, który wykonał  
Polonez A-dur Fryderyka Chopina na fortepianie. 
Po jego występie zostały wręczone liczne odzna-
czenia dla najbardziej zasłużonych pracowników 
naszej Uczelni. Następnie wystąpił Chór Uni-
wersytetu Medycznego w Łodzi, którego koncert 
uświetniło dwóch solistów. 
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Po występach otworzono wystawę, towarzyszącą 
obchodom,  zatytułowaną “Każdy dzień jest po-
dróżą przez historię: dzieje wyższego szkolni- 
ctwa medycznego w Łodzi 1945-2010”. Wystawa  
składała się z dwóch części. Jedna z nich prezen- 
towała fotografie obrazujące historię naszego  
Uniwersytetu. Drugą tworzyły eksponaty 
wypożyczone dzięki uprzejmości Pana Profe- 
sora Czesława Jeśmana z Muzeum Uniwersy- 
tetu Medycznego. Można było na niej zobaczyć 
drogocenne starodruki, zabytkowe narzędzia  
i sprzęt medyczny a także wystrój, zaaranżo-
wanych specjalnie na potrzeby wystawy: namiotu 
polowego, w którym na polu walki wykonywane 
były mniej lub bardziej skomplikowane zabiegi 
medyczne oraz gabinetu ginekologicznego.
Na potrzeby obchodów jubileuszowych zostało 
stworzone przez Biuro Promocji i Wydawnictw 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi specjalne 
logo, które zamieszczane jest na wszystkich pro-
jektach związanych z rocznicą.

Oprócz tego został wydany album okoliczno-
ściowy „1945-2010 – 65 lat Wyższego Szkol-
nictwa Medycznego w Łodzi”. Jego autorzy: 
Piotr Machlański i Jerzy Supady chronolo-
gicznie przedstawili najważniejsze wydarzenia  
w 65-letnich dziejach Uczelni.
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Chór
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

5 LATWykonawcy:
Chór Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Soliści: Marta Łaszek, Elżbieta Tomala, Piotr Domiński, Arkadiusz Gorący

Zespół instrumentalny: fortepian - Mieszko Falana, 
gitara basowa - Przemysław Kowalski, perkusja - Artur Mostowy 

Dyrygent -Anna Domańska

     1. KYRIE                                                                                                          3:15
     2. GLORIA                                                                                                       4:26
     3. CREDO                                                                                                        4:39
     4. ACCLAMATION                                                                                          3:01
     5. SANKTUS                                                                                                   3:01
     6. AGNUS DEI                                                                                                4:11

7. THE MAJESTY AND GLORY OF YOUR NAME  - arr. Tom Fettke             4:05
8. AMAZING GRACE - arr. Jack Schrader                                                      4:18
9. YOU’ VE GOT A FRIEND  - arr. Carole King                                               2:39
      
10. POLSKI HYMN NARODOWY  - opr. K. Sikorski i W. Raczkowski          1:26
11. GAUDEAMUS IGITUR  - opr. K. Mroszczyk                                               1:05

GOSPEL  MASS - arr. Robert Ray

Patronat medialny

Studio nagrań: 
Studio Koncertowe Im. H. Debicha Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna w Łodzi
Realizacja nagrania: Sebastian Binder

Sponsor generalny
Urząd Marszałkowski 

w Łodzi
Łódzki Urząd
Wojewódzki

Urząd Miasta Łodzi

PROGRAM FESTYNU

1. Pokaz szkoły sztuk walki

2. Mecz piłki noznej kobiet pomiedzy reprezentacją  
      Wydziału Wojskowo-Lekarskiego a sekcją  
      piłki koszykowej kobiet

3. Pokaz tańca towarzyskiego

4. Koszykówka
turniej trójek
konkurs rzutów za trzy punkty
wsady do kosza

5.  Żonglerka przyborami gimnastycznymi

6. Miedzywydziałowe wyścigi łódką dookoła SWFiS

7. Pokaz tańca nowoczesnego

8.  Zawody siłaczy
       mocowanie na rękę (armwrestling)
      

9.  Pokaz tańca hip-hop

10.  Ogłoszenie wyników plebiscytu na najlepszego sportowca UM 
       oraz wręczenie nagród

11.  Podsumowanie klubu AZS UM i wręczenie upominków  
       sportowcom oraz trenerom

12.  Bal sportowca – Medyk, godz. 2100

13.  Konkursy z nagrodami, niespoodzianki

www.umed.pl

Drugim naszym wydawnictwem przygoto- 
wanym specjalnie na obchody jest płyta Chóru  
Uczelnianego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Jednocześnie jej wydanie zbiega się z jubile- 
uszem chóru, który powstał pięć lat temu. Chór 
UM w Łodzi działa pod dyrekcją i dyrygenturą 
Pani Profesor Anny Domanskiej, wybitnego 
muzycznego autorytetu, pod którego skrzydłami 
rozwija swój talent. Chórzystami są studenci  
Uczelni oraz absolwenci pracujący już zawodo- 
wo a także pracownicy uniwersytetu. Mimo  
krótkiego stażu nasz chór ma na swoim koncie 
liczne nagrody i wyróżnienia m. in. dwa Srebrne 
Medale w kategoriach: spirituals-gospel-jazz oraz 
muzyka ludowa, zdobyte na II Międzynarodowym 
Festiwalu Chóralnym „Mundus Cantat Sopot” w 
2007 roku, I miejsce na X Łódzkim Festiwalu 
Chóralnym „Cantio Lodzensis” w kategorii 
gospel. Brał także udział w Międzynarodowym 
Przeglądzie Chórów „West London Sanger-
stevne” w Londynie. Chór uświetnia wszelkie 
uroczystości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
koncertuje na terenie kraju i za granicą oraz  
zajmuje się działalnością charytatywną 
występując dla Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci 
oraz koncertując w ramach Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Jest to niewątpliwie perełka 
w działalności kulturalnej naszej Uczelni.

Ale ponieważ nie samą kulturą człowiek żyje, 
w ramach jubileuszowego świętowania Studium 
Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi oraz Klub Uczelniany 
AZS 28 maja zorganizowali festyn sportowy  
z okazji 65-lecia Wyższego Szkolnictwa Medy-
cznego w Łodzi. 
W imprezie wzięli udział studenci ze wszystkich 
Wydziałów naszej Uczelni, prezentując swoje 
umiejętności sportowe, taneczne i żonglerskie. 
Odbył się między innymi: pokaz szkoły sztuk 
walki, międzywydziałowe wyścigi łódką, mecz 
pomiędzy reprezentacjami dziewcząt z Wy- 
działu Wojskowo-Lekarskiego z Oddziałem  
Fizjoterapii i Sekcji Koszykówki, zawody  

siłaczy, występy sekcji tanecznej. Głównym 
punktem imprezy było wręczenie przez Panią 
Prorektor ds. Nauczania i Wychowania, prof.  
dr hab. n. med. Annę Jegier statuetek za 
całokształt pracy sportowej z młodzieżą 
akademicką dla trenerów: mgr Ewy Gajdy,  
mgr Urszuli Hajman i mgr Elżbiety  
Jarczyńskiej. Wręczono również nagrodę dla 
najlepszego sportowca 2010 - studentce Marcie  
Kacprzak, natomiast Wydział Lekarski z Od-
działem Stomatologicznym został wyróżniony  
za największą liczbę studentów uczestniczą-
cych w sekcjach sportowych. Imprezę zakoń- 
czył piknik. Festyn był sponsorowany przez 
Grupę PZU.

Na październik 2010 roku zostały zaplanowane 
uroczystości (wspólnie z innymi łódzkimi uczel-
niami) związane z obchodami 65-lecia Wyższego 
Szkolnictwa w Łodzi.
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Posiedzenie 
Konferencji Rektorów 

Akademickich 
Uczelni Medycznych

Biuletyn nr 5, maj 2010, ŁódźBiuletyn nr 5, maj 2010, Łódź



25

mgr Monika Osińska
Asystentka Rektora UM

Posiedzenie 
Konferencji Rektorów 

Akademickich 
Uczelni Medycznych

W dniach 6 - 7 maja br. w ramach obchodów 
Jubileuszu 65-lecia Wyższego Szkolnictwa  
Medycznego Łodzi, odbyło się w naszym  
mieście posiedzenie Konferencji Rektorów Aka-
demickich Uczelni Medycznych.
Organizacja, która wyrosła z powołanej  
w maju 1989 r. Konferencji Rektorów Akade- 
mii Medycznych w Polsce, powstała w poczu-
ciu odpowiedzialności za prawidłowe  fun-
kcjonowanie szkół medycznych, szczególnie  
w trudnym okresie reformy szkolnictwa 
wyższego.  Ponad dwudziestoletni okres dzia- 
łania Konferencji dowiódł, że istnieje 
wiele sytuacji, spraw i problemów, wobec 
których opinia grona Rektorów szkół medy- 
cznych całej Polski, ma ogromne znaczenie. 
Działania Konferencji Rektorów Akademi-
ckich Uczelni Medycznych oparte są o ścisłą 
współpracę z Ministerstwem Zdrowia, Mini-
sterstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  
Radą Główną Szkolnictwa Wyższego. Organi-
zacja wchodzi też w skład Konferencji Aka-
demickich Szkół Polskich. Komisja Akredyta-
cyjna powołana przy Konferencji czuwa nad 
odpowiednimi standardami nauczania w kraju  
i koreluje je ze standardami zagranicznych szkół 
medycznych. Częstotliwość posiedzeń Konfe-
rencji Rektorów Akademickich Uczelni Medy-
cznych dyktuje waga tematów, jakie muszą  
być rozpatrywane przez grono jej członków.
Gospodarzem łódzkiego posiedzenia Konfe-
rencji był Rektor, prof. dr hab. med. Paweł 
Górski.  Obrady prowadziła Przewodnicząca 
KRAUM, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Katowicach,  prof. dr hab. med. 
Ewa Małecka - Tendera.

Pozostałe Uczelnie medyczne reprezentowali: 
• prof. dr hab. med. Jacek Wysocki 
- Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
• prof. dr hab. med. Jacek Nikliński 
- Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białym-  
   stoku,
• prof. dr hab. med. Janusz Moryś 
- Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 
• prof. dr hab. med. Andrzej Książek 
- Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
• prof. dr hab. med. Wojciech Nowak 
- Prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu 
  Jagiellońskiego, 
• prof. dr hab. med. Andrzej Ciechanowicz 
- Prorektor do Spraw Nauki Pomorskiej Akademii 
   Medycznej w Szczecinie,
• dr hab. prof. nadzw. Mariusz Zimmer 
- Prorektor ds. Dydaktyki Akademii Medycznej  
   we Wrocławiu,
• dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski 
- Prorektor do spraw Klinicznych, Inwestycji  
   i Współpracy z Regionem Warszawskiego Uni-   
   wersytetu Medycznego, 
• dr hab. prof. nadzw.  Joanna Jędrzejczak 
- Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia  
    Podyplomowego w Warszawie.
Wśród zaproszonych gości, znaleźli się również: 
Podsekretarz Stanu w Minister Zdrowia, dr Adam 
Fronczak, Dyrektor Departamentu Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia, dr  
Roman Danielewicz oraz Przewodniczący 
KAAUM, prof. dr hab. Leszek Pączek.
Przedmiotem dyskusji był między innymi: pro-
gram mobilności Studentów Uczelni Medycznych 
MOSTUM. O jego założeniach wypowiadali się 
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studenci: Sebastian Sirka, Przewodniczący 
Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego  
Parlamentu Studentów RP, Katarzyna  
Wawrzycka, Przewodnicząca Rady Samorządu 
Studentów Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz Aneta Furtak, Zastępca 
Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Stypen-
dialnej Rady Samorządu Studentów Wydziału 
Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. MOSTUM jest nowym sys-
temem kształcenia, stworzonym specjalnie na 
potrzeby uczelni medycznych. Adresowany do 
studentów, którzy mogą realizować swoje zain-
teresowania poszerzyć doświadczenia naukowe  
w innych, niż macierzysta, uczelniach. W ogól-
nych założeniach program MOSTUM nawiązuje 
do międzynarodowego programu ERASMUS 
oraz ogólnopolskiego programu MOST. 
Profesor Leszek Pączek przedstawił nową, 
zmodyfikowaną wersję Kwestionariusza Samo- 
oceny Uczelni, opracowaną przez zespół 
Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni 
Medycznych, uwzględniającą doświadczenia 
amerykańskich i europejskich instytucji akredy-
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tacyjnych.  Profesor poruszył również problem 
standardów akredytacyjnych dla kierunku le- 
karskiego, przedstawiając regulamin wizyty 
zespołu akredytacyjnego, delegowanego przez 
Komisję.  
Kolejne dyskutowane problemy dotyczyły m.in. 
pozyskiwania środków finansowych na badania 
naukowe realizowane przez studentów, opra-
cowania i wprowadzenia odpowiedniej poli-
tyki mającej na celu rekrutowanie studentów  
z różnych środowisk demograficznych. Przed-
miotem dyskusji był również podział dotacji 
budżetowej na działalność dydaktyczną dla  
uczelni medycznych oraz sprawa uruchomienia 
nowych kierunków medycznych na uczelniach 
niemedycznych. 
Po zakończeniu obrad, Rektor zaprosił wszys- 
tkich przybyłych do Centrum Kliniczno–Dyda-
ktycznego - inwestycji o strategicznym znaczeniu 
dla ochrony zdrowia centralnej Polski.  
Goście Konferencji przyjęli również zaproszenie 
na uroczystości Jubileuszowe 65-lecia Wyższego 
Szkolnictwa Medycznego Łodzi, organizowane  
w dniu 7 maja w Pałacu Poznańskiego. 
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Muzeum 
Uniwersytetu 

Medycznego 
w Łodzi

dr hab. n.med. prof. nadzw. Czesław Jeśman
 mgr Agnieszka Kula

Zakład Historii Nauk i Medycyny Wojskowej

Tradycje wojskowego szkolnictwa medyczne-
go wywodzą się z Wojskowej Szkoły Sanitar-
nej w Warszawie,  kształcącej oficerów służby 
zdrowia, utworzonej rozkazem ministra Spraw 
Wojskowych w 1922 r. W 1925 szkoła ta została 
połączona z Wojskowym Instytutem Sanitarnym 
i ze Szpitalem Ujazdowskim a jej nazwa zmie- 
niona na Oficerską Szkołę Sanitarną. W 1928 
roku szkołę przemianowano na Szkołę 
Podchorążych Sanitarnych. Szkoła ta fun- 
kcjonowała pod tą nazwą aż do wybuchu II woj-
ny światowej. W przedwojennych wojskowych 
szkołach medycznych przeszkolono blisko 500 
oficerów-lekarzy. Ok. 120 z nich poległo w cza-
sie wojny, wielu z nich było ofiarami zbrodni  
w Katyniu, Starobielsku i Ostaszkowie. Począ- 
wszy od wybuchu II wojny światowej do ostat- 
niego dnia zmagań, polski personel medyczny  
niósł pomoc rannym na wszystkich frontach. 
Potrzebowano wykwalifikowanego i wykształ-
conego personelu medycznego, który mógłby 
nieść pomoc rannym i poszkodowanym. Istniała 
potrzeba kształcenia  lekarzy i farmaceu-
tów niezbędnych w polskich formacjach woj-
skowych.  W czasie trwania II wojny światowej 
działały placówki kształcące personel medy-
czny jak Centrum Wyszkolenia Sanitarnego 
w Comburg we Francji  w latach 1939–1940. 
Polski Wydział Lekarski przy Uniwersytecie  
w Edynburgu, funkcjonował od 1941 r. Pieczę nad 
nim sprawowali do 1945 r. prof. dr A. Jurasz,   
w latach 1945–1946 prof. dr T. Rogalski,   
a od 1946 do 1949 r. prof. dr J. Rostowski.   
Zadaniem Wydziału w latach wojny było kształ-
cenie lekarzy wojskowych. Absolwenci wydziału 
kierowani byli do I Dywizji Pancernej Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie. Dyplomy uzyskało 
227 lekarzy i 3 magistrów farmacji, przepro-
wadzono również 19 przewodów doktorskich.  

Od 1946r. rozpoczęto likwidację wydziału.  
Studenci - żołnierze 2 Dywizji Strzelców Pieszych,  
internowani po upadku Francji zgrupowani  
w miejscowości Winterthur kształcili się na 
wydziałach lekarskich w Szwajcarii. Na terytorium 
Polski rozwijało się tajne nauczanie, a studenci  
medycyny czynnie działali w różnorakich orga-
nizacjach konspiracyjnych. W wyzwolonym  
Lubinie jeszcze w trakcie działań wojennych  
z rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojsk Polskich  
z dnia 24 listopada 1944 r. utworzono Katedrę 
Medycyny Wojskowej. Jeszcze przed wojną 
planowano zorganizować w Łodzi lub Lublinie 
samodzielną wojskowo – medyczną uczelnię  
o pełnym profilu akademickim, jednak wybuch 
wojny uniemożliwił realizację planów. W Łodzi  
z rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojsk Polskich  
z dnia 31 lipca 1945 r. utworzono Szkołę Mło- 
dszych Oficerów Służby Zdrowia. W latach 1947 
–1950 utworzono również w Łodzi Centrum  
Wyszkolenia Sanitarnego a następnie Wojskowe 
Centrum Wyszkolenia Medycznego, które dzia- 
łało od 1950 do 1958 r.  Spadkobierczynią 
wcześniejszego  szkolnictwa wojskowo – medy- 
cznego stała się Wojskowa Akademia Medy- 
czna, która powstała 15 czerwca 1958 r. Powołanie 
akademii poprzedziły dwa akty prawne, Uchwała 
rady Ministrów z 7 listopada 1957 r. i rozkaz Mi- 
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nistra obrony Narodowej z 19 maja 1958 r. 
Początkowo z powodu braku pracowników nau-
kowych WAM współpracowała ściśle z Akademią 
Medyczną w Łodzi, z czasem jednak usamodziel-
niła się. 
Historia muzealnictwa wojskowo – medycznego 
w Polsce sięga 1925 r. kiedy z inicjatywy prof. 
Stanisława Konopki utworzono w ówczesnej  
Szkole Sanitarnej muzeum. Zbiory gromadził 
płk dr med. L. Zembrzuski, a muzeum stało się 
chlubą wszystkich działających szkół wojskowo 
-medycznych; mieściło się w Zamku Ujazdow-
skim w Warszawie i po dwudziestu latach 
działalności zostało zniszczone w sierpniu 1944 r. 
W X rocznicę powstania Wojskowej Akademii 
Medycznej utworzono wystawę osiągnięć  
uczelni i pamiątek gromadzonych od wielu lat, 
związanych historią wojskowego i cywilnego 
lecznictwa medycznego. Zrodził się pomysł 
początkowo przedłużenia wystawy  a z czasem  
utworzenia muzeum. Promotorem  tych działań  
był wówczas zastępca a następnie Komendant 
WAM płk prof. dr hab. n. med. Tadeusz 
Brzeziński /1929–2010/. Przy współudziale 
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 
przeprowadzono prace remontowo-adaptacyjne. 
Wystawa z czasem przekształciła się w Muzeum 
Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia, które od 
początków istnienia stanowiło integralną część 
Zakładu Historii Medycyny WAM.  Uroczyste 
otwarcie Muzeum, w którym wziął udział min. 
Rektor WAM gen. bryg. prof. Wiesław Łasicki  
odbyło się dnia 22 stycznia 1972 r. Poprzedziło 
je posiedzenie Oddziału Łódzkiego Polskiego  
Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji.
Budynek w którym mieści się muzeum położony 
jest przy ul. Żeligowskiego 7/9. Ma on ciekawą 
tradycję, w okresie międzywojennym  stacjonował 
w nim 28 pułk piechoty im. Strzelców Kanio- 
wskich, wchodzący w skład 10 Łódzkiej Dy- 
wizji Piechoty. W pierwszych miesiącach oku-
pacji mieścił się w budynku zaadoptowany  szpi-

tal dla rannych żołnierzy z września 1939 roku. 
Po wojnie siedzibę miały w nim wojskowe szko- 
ły medyczne: oficerskie, felczerskie i instruk-
torskie, Centrum Wyszkolenia Sanitarnego, 
Wojskowe Centrum Wyszkolenia Medycznego  
i zakłady Wojskowej Akademii Medycznej.   
W 2002 r. Wojskowa Akademia Medyczna  
i Akademia Medyczna połączyły się tworząc 
łódzki Uniwersytet Medyczny, natomiast Mu-
zeum nazwa się obecnie Muzeum Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi. Spełnia ono ważną funkcję 
dydaktyczną, ukazuje  tradycje i osiągnięcia  
cywilnej i wojskowej służby zdrowia, przed-
sta-wia jej rozwój i pokazuje kształtowanie się  
szkolnictwa wojskowo – medycznego. Muzeum 
służy również jako placówka naukowa, pełni  
rolę patriotyczną i  dla słuchaczy szkół wyższych 
i średnich oraz innych zwiedzających.
Eksponaty znajdujące się w muzeum pochodzą 
z depozytów muzeów i ze zbiorów własnych,  
w znacznej ilości są to pamiątki rodzinne 
lub osobiste związane z działalnością służby 
zdrowia. Część eksponatów została zakupiona 
np. zaświadczenie wystawione przez prof. Rob-
erta Kocha, czy starodruki. Częściowo sprzęt 
medyczny np. autoklawy, narzędzia chirurgiczne, 
zestawy medyczne został przekazany przez jedną 
z  jednostek wojskowych. Dokonano też rekon-
strukcji mundurów wojskowej służby zdrowia  
z XIX w. 
W Muzeum można wyodrębnić kilka grup te-
matycznych min. starodruki, sprzęt medyczny, 
mundury służby zdrowia, dokumenty, odznaki, 
medale, ikonografię. Ekspozycja ma charakter 
chronologiczny. W pierwszym dziale znajdują się 
eksponaty świadczące o najdawniejszej historii, 
najstarszymi eksponatami są noże krzemienne  
i żelazne z IX–X w. p.n.e. używane do zabiegów 
liturgicznych i medycznych, dalej znajduje się 
Zielnik Herbarzem Zwany autorstwa Szymona 
Syreniusza i inne starodruki a także eksponaty 
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typowo medyczne.
Kolejny dział poświęcony jest w dużej części 
medycynie wojskowej, znajdziemy tam min. 
pierwsze czasopismo lekarskie z lat 1801–1802 
wydane przez chirurga wojsk Księstwa War- 
szawskiego Leopolda Lafontaina, dyplom  
uczestnika powstania styczniowego z 1863 r.  
W tym dziale znajduje się także kolekcja  
mundurów wojskowej służby zdrowia z XIX w. 
Trzeci dział przedstawia eksponaty dotyczące  
I wojny światowej, znajduje się tam min. bardzo  
dobrze zachowany rosyjski zestaw chirurgi- 
czny, czy kolekcja odłamków i pocisków wy- 
dobytych z ciał rannych żołnierzy przez kra-
kowskiego chirurga dr Michała Hładija podczas 
zabiegów operacyjnych w szpitalach przyfron-
towych. 
Kolejny dział przedstawia działalność pol-
skiej wojskowej służby zdrowia w  okresie 
międzywojennym i w latach II wojny świa- 
towej. Pośród wielu innych znajdują się tam  
indywidualne wyposażenie żołnierza w posta-
ci opatrunków osobistych, pakietów przeciw-
iperytowych, masek gazowych z lat 30- tych 
jak również pamiątki z września 1939 r. i wiele  
innych. Kolejny dział poświęcony jest działal-
ności  Służby Sił Zbrojnych na Zachodzie, ga-

bloty zawierają dobrze zachowane zestawy me-
dyczne, polowe jak i szpitalne a także dokumenty 
i ulotki związane z działalnością polskich me-
dyków. Następny dział muzeum poświęcony jest 
patronowi Wojskowej Akademii Medycznej gen. 
dyw. prof. dr med. Bolesławowi Szareckiemu. 
Jeden z ostatnich działów poświęcony  jest służbie 
zdrowia Ludowego Wojska Polskiego. Zasadni-
czym elementem tej ekspozycji jest rekonstru- 
kcja fragmentu izby opatrunkowej punktu 
pułkowego medycznego gdzie często miała  
miejsce walka o życie rannego.  Ostatni dział 
przedstawia historię szkolnictwa wojskowo 
-medycznego w Łodzi, a dalej wyróżnienia  
jakie uzyskał WAM. W muzeum niemal każdy 
dział uzupełniony jest o mundury medyków  
wojskowych od XIX w. do współczesności.  
W muzeum znajdują się też wystawy cza-
sowe, obecna poświęcona jest prof. Marianowi  
Garlickiemu. Muzeum świadczy o bogatej  
historii i ciągłym rozwoju medycyny jak  
i wojskowej służby zdrowia. Warto je odwiedzić 
i przeżyć podróż w czasie, szlakami prekurso- 
rów jednej z istotniejszych dziedzin nauki,  
która ukształtowały dzisiejszy świat.  Zapraszamy 
do obejrzenia zbiorów.
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Michał Berger
Student, Wolontariusz w Muzeum

Udana Noc 
w Muzeum 
Historii 
Medycyny

Przedwojenni żołnierze i sanitariusze, wojskowe namioty, badania poziomu cukru we krwi wykony-
wane przez pielęgniarki ze szpitala im. WAM, kino letnie i koncert chóru - to tylko niektóre z wieku 
atrakcji, które przyciągnęły w sobotę tłumy łodzian i turystów do Muzeum Historii Medycyny Cywilnej  
i Wojskowej Uniwersytetu Medycznego na Noc Muzeów.

Studenci Wydziału Wojskowo-Lekarskiego  
i członkowie Stowarzyszenia “Strzelcy Kaniow-
scy” zorganizowali imprezę po raz drugi. Do 
współpracy zaprosili USK im. Wojskowej 
Akademii Medycznej, Centrum Szkolenia Woj-
skowych Służb Medycznych, Samorząd Stu-
dentów i Chór Uniwersytetu Medycznego. 
Wspólnymi siłami udało się powtórzyć sukces  
z ubiegłego roku, a nawet zwiększyć liczbę  
atrakcji. Po Muzeum i całych dawnych koszarach 
im. Józefa Piłsudskiego, oprowadzali przed-
wojenni oficerowie wojskowej służby zdrowia  
i żołnierze 28 pułku Strzelców Kaniowskich  
oraz współcześni podchorążowie studenci  
medycyny. Na narożniku budynku zawisły szyldy 
z okresu II Rzeczypospolitej, a we wnętrzach  
grała przedwojenna muzyka i rozbrzmiewały 
pieśni patriotyczne.
Poza stałą ekspozycją Muzeum, można było 
oglądać wystawę o życiu pierwszego komen-
danta-rektora WAM Mariana Garlickiego oraz  
o historii służby zdrowia w Łodzi. “Strzelcy  
Kaniowscy” przygotowali wypożyczoną z Mu- 
zeum Miasta Zgierza wystawę o udziale  
28. pułku w kampanii wrześniowej. Kolejne  
atrakcje czekały na dziedzińcu. W rozstawionych 
tam namiotach wojskowych pochodzących  
z Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Me-
dycznych pielęgniarki ze szpitala im. WAM 
wykonywały zwiedzającym pomiary poziomu 
cukru we krwi i ciśnienia tętniczego. W sąsiednim 
namiocie można było posilić się wojskową 
grochówką. Podchorążowie Centrum Szkole-
nia Wojskowych Służb Medycznych, będący 

jednocześnie studentami Wydziału Wojskowo 
-Lekarskiego, promowali studia na Uniwersyte-
cie Medycznym i karierę lekarza wojskowego.  
Między drzewami w tylnej części dziedzińca  
rozwieszono ekran, na którym wyświetlane  
były trzy przedwojenne filmy oraz dokument  
“Rzecz o zdrowiu w fabrykanckich czasach”, 
opowiadający o historii służby zdrowia w Łodzi. 
W tym samym miejscu o godzinie 2100 wystąpił 
Chór Uniwersytetu Medycznego pod batutą  
prof. Anny Domańskiej, który zaśpiewał mszę  
gospel, a następnie studentka Wydziału Lekar- 
skiego Ania Bachmat zaśpiewała trzy pieśni  
patriotyczne.
Noc Muzeów współfinansowało Biuro Promocji  
i Wydawnictw UM, Wydział Wojskowo-Lekar-
ski i Samorząd Studentów. Muzeum odwiedziło 
blisko 2000 osób. Organizatorzy żywią wielką 
nadzieję, że sukces przedsięwzięcia przyczyni  
się do wygospodarowania środków na niezbędny 
remont Muzeum Historii Medycyny Cywilnej  
i Wojskowej Uniwersytetu Medycznego.
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MGR MARIA PĘDZIWIATR
 Kierownik Biblioteki Katedry Nauk Humanistycznych

BIBLIOTEKA KATEDRY NAUK 
HUMANISTYCZNYCH 

UM W ŁODZI 
(1971-2010)

Historia
Początki funkcjonowania biblioteki o huma- 
nistycznym profilu na Uczelni medycznej  
w Łodzi datują się od 1971 roku, kiedy to  
w Akademii Medycznej powołano Zakład  
Filozofii Marksistowskiej, obok już istniejącego 
od 1969 r. Zakładu Nauk Politycznych1, oby-
dwa zlokalizowane w starym budynku przy  
ul. Kilińskiego 24. Filozoficzną i socjologiczną 
część księgozbioru stanowiły dary przekazane  
z Zakładu Filozofii Marksistowskiej Uniwer-
sytetu Łódzkiego, ponieważ zajęcia z filozofii  
dla studentów AM prowadzone były przez pra-
cowników UŁ. Biblioteka zajmowała jedno 
niewielkie pomieszczenie, bez czytelni. 
Od początku istnienia biblioteki księgozbiory 
były podzielone regałami na część należącą  
do ZNP i część w dyspozycji ZFM.  Kierowni- 
ctwo całej Biblioteki sprawowały kolejno  
osoby zatrudnione w ZNP: Maria Potarzycka 
(1969-1971), mgr Lidia Trawińska (1971-
1974), Teresa Bryszewska (1974-1975), mgr 
Mirosława Szajna (1974-1980) w latach 1980 
-1988 etatowo przypisana do  Biblioteki Głównej 
AM. Mgr Mirosława Szajna pełniła również 
funkcję kierownika Biblioteki Katedry Nauk 
Społecznych w latach 1974-1988. Za część 
filozoficzną zbiorów odpowiedzialni byli asys-
tenci Zakładu: mgr Zbigniew Ligęza (1971 
-1973), mgr Andrzej Łodyński (1973-1977), 
mgr Waldemar Kwiatkowski (1978-1981),  
dr Marek Woźniak (1982-1991). Natomiast 
wszystkie prace biblioteczne związane z gro-
madzeniem, inwentaryzacją, wypożyczaniem 
i nadzorem zwrotów książek od roku 1973 wy-
konywała mgr Maria Pędziwiatr. Merytoryczne 
kierownictwo nad Biblioteką sprawował Od- 
dział Bibliotek Zakładowych Biblioteki Głównej 
AM (obecnie UM).

W 1974 r. wraz z utworzeniem Katedry Nauk 
Społecznych, zlokalizowanej w budynku przy  
al. Kościuszki 85, również Biblioteka otrzymała 
tam nowe pomieszczenia – dwie duże sale na  
zbiory i czytelnię. 
Trzon główny zbiorów ZFM tworzyły książki 
wydawane w serii Biblioteka Klasyków  
Filozofii, Biblioteka Socjologiczna, serie filozo-
ficzna i religioznawcza PAX oraz skrypt Główne 
zagadnienia filozofii i socjologii autorstwa doc. dr 
filozofii Barbary Mejbaum2. 
Jesienią 1980 r. pracownicy ZFM, w większości 
członkowie NSZZ „Solidarność”, z poparciem  
Niezależnego Zrzeszenia Studentów AM, złożyli 
do Władz Uczelni wniosek o zmianę nazwy 
Zakładu na Zakład Filozofii i programu nau-
czania filozofii tak, aby obejmował jej historię 
od starożytności do współczesności. Postulaty 
te doczekały się realizacji  w 1983 roku3, co 
pozwoliło na poszerzenie tematyki zbiorów bi-
bliotecznych. W następnych latach księgozbiór 
filozoficzny był systematycznie wzbogacany 
dostępnymi na rynku księgarskim publikacjami, 
reprezentującymi zasadnicze dziedziny huma-
nistyki: historię filozofii, etykę, estetykę, filozofię 
nauki, socjologię, psychologię, kulturoznawstwo, 
metodologię nauk przyrodniczych i społecznych. 
Gromadzone były całe serie wydawnicze, poza już 
wspomnianymi, także Myśli i Ludzie, Panorama, 
Biblioteka Myśli Współczesnej, wydawnictwa  
IFiS PAN, Znaku, PWN oraz wielu wydawnictw 
naukowych powstałych po 1989 r. 
Odrębną część zbiorów stanowiły podręczniki do 
przedmiotu „nauki polityczne”, w tym obowiąz-
kowy zestaw dzieł klasyków marksizmu. Syste-
matycznie powiększany, wraz z pojawiającymi 
się na rynku wydawniczym nowymi publika-
cjami polecanymi jako obowiązkowe dla uczel-
ni wyższych. W 1981 r. na wniosek studentów  
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zrzeszonych w NZS AM do programu zajęć 
wprowadzone zostały dodatkowe przedmioty: 
„historia Polski” i „ekonomia”, co zaowocowało 
poszerzeniem zakresu zbiorów politologicznych  
o publikacje z tych dziedzin. 
Biblioteka KNS w 1991 r. liczyła 16 tys. vol. oraz 
kilkadziesiąt tytułów czasopism. Obsługiwała 
studentów wszystkich kierunków studiów, dok-
torantów oraz pracowników Uczelni. W 1991 
r. została zlikwidowana Katedra Nauk Społe- 
cznych, pomieszczenia zajmowane przez 
Bibliotekę przekazano nowo-powołanej Fundacji 
Akademii Medycznej, natomiast księgozbiór 
Biblioteki decyzją Władz Uczelni został rozdys-
ponowany następująco: 6 tys. vol. zdeponowano 
w magazynie Biblioteki Głównej, ok. 2 tys., za 
20-krotność ceny inwentarzowej, zostało kupio-
ne przez pracowników KNS, 6 tys. przekazano 
na makulaturę, zaś 2 tys. stało się zaczątkiem 
biblioteki dla powołanego Uchwałą Senatu AM 
Zakładu Etyki i Filozofii Medycyny. Liczebność 
księgozbioru została określona odgórnie, 
jednocześnie zdeterminowana przeniesieniem 
biblioteki do jednego pokoju o pow.18 m2. Pro-
wadzenie Biblioteki Zakładu powierzono mgr 
Marii Pędziwiatr. Księgozbiór przez lata był 
uzupełniany stosownie do potrzeb dydaktyki  
oraz badań naukowych prowadzonych przez 
ZEiFM. Rozkwit ruchu wydawniczego  
w Polsce po 1989 r. i otwarcie możliwości  
zakupów książek zagranicznych sprawiły, że 
biblioteka rozpoczęła powiększanie zasobów  
o literaturę anglo- i niemiecko-języczną, głównie 
z etyki lekarskiej, filozofii medycyny i bioetyki. 
Wraz ze zmianą siedziby Zakładu w 2002 r. 
nastąpiło przeniesienie zbiorów do budynku przy 
ul. Lindleya 6. 

Współczesność
Biblioteka Katedry Nauk Humanistycznych 
(do 2010 r. Międzyuczelnianej Katedry Nauk 

Humanistycznych) jest największą  biblioteką   
o humanistycznym profilu zbiorów w naszej  
Uczelni. Zajmuje jedno duże pomieszczenie  
o pow. 72 m2 będące wcześniej pracownią  
Zakładu Biochemii AM, magazyn o pow. 12 m2 oraz 
czytelnię na 12 miejsc (często wykorzystywaną 
jako sala dydaktyczna). Posiada także stały dostęp 
do Internetu. Może poszczycić się  unikalnym  
w skali Łodzi, a niejednokrotnie także Polski,  
zbiorem książek i czasopism, polskich oraz za-
granicznych. 
Księgozbiór liczy obecnie 7 550 woluminów 
(w tym 520 egz. anglojęzycznych; 20 nie-
mieckojęzycznych; 3 hiszpańskojęzyczne) z nas- 
tępujących dziedzin: bioetyka, etyka i deontolo-
gia lekarska, pielęgniarska, farmaceutyczna, his-
toria filozofii i etyki, historia medycyny, historia  
i socjologia kultury, socjologia (ogólna, makro-  
i mikro- ), socjologia medycyny, socjologia zdro-
wia i choroby, socjologia i psychologia zawodów 
medycznych, socjologia mass-mediów, metodolo-
gie badań społecznych, komunikacja społeczna, 
psychologia ogólna, kliniczna, społeczna, praca 
socjalna, zdrowie publiczne, systemy opieki 
zdrowotnej, zarządzanie w systemach zdrowia, 
ekonomika medycyny, medycyna społeczna, pe-
dagogika i dydaktyka, prawo medyczne – ustawy 
i komentarze. 
Zbiory czasopism krajowych: Archiwum Historii  
Filozofii i Myśli Społecznej, Archiwum Historii 
i Filozofii Medycyny, Edukacja Filozoficzna, 
 Ethos, Etyka, Farmakoterapia w Psychiatrii  
i Neurologii, Filozofia Nauki, Gazeta Lekarska, 
Kwartalnik Filozoficzny, Kultura i Społeczeństwo, 
Lęk i Depresja, Medycyna Nowożytna, Neurologia  
i Neurochirurgia Polska, Panaceum, Pielęgniar-
stwo XXI wieku, Polityka Zdrowotna, Polska 
Medycyna Paliatywna, Postępy Psychiatrii  
i Neurologii, Prakseologia, Prawo i Medycyna, 
Principia, Przegląd Filozoficzny, Psychiatria 
Polska, Rynek Zdrowia, Służba Zdrowia, Stu-
dia Philosophie Christianae, Studia Socjologi-
czne, Sztuka Leczenia, Świat Nauki, Zagadnienia 
Naukoznawstwa, Zdrowie Publiczne, Zdrowie  
i Zarządzanie.
Zbiory czasopism anglojęzycznych: Bioethics,  
Biology&Philosophy, Journal of Medical  
Ethics, The Hastings Center Report, The Journal  
of Medicine and Philosophy, Sociology of Health 
& Illness.
Zbiory specjalne: kasety VHS z nagraniami 
ilustrującymi wybrane problemy bioetyczne 
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i społeczne: AIDS, aborcja, eutanazja, 
klonowanie, operacje chirurgii plastycznej, 
eksperymenty medyczne, SARS, transplan-
tacje.
Prace licencjackie i magisterskie studentów 
pielęgniarstwa, filozofii i socjologii napi- 
sane pod kierunkiem profesorów  
Kazimierza Szewczyka i Mieczysława 
Gałuszki, a od 2010 r. także pracowników 
Zakładu Bioetyki, Zakładu Socjologii, 
Zakładu Nauk o Rodzinie i Zakładu Prawa 
Medycznego.
Część księgozbioru została wprowadzona 
do bazy zintegrowanego komputerowego 
systemu bibliotecznego HORIZON, od  
2004 r. do bazy NUKAT – centralnego  
katalogu polskich bibliotek naukowych.  
W Bibliotece dostępny jest katalog 
obejmujący wyłącznie zbiory własne, za-
pisany w formacie Word, umożliwiający 
szybkie znalezienie wyszukiwanej książki, 
poprzez opcję Znajdź. Został  utworzony 
jako katalog podręczny, prosty w obsłudze, 
nie wymagający stałego łącza Interneto- 
wego, szczególnie przydatny w czasie  
awarii tegoż łącza. Obecnie zajmuje on  
320 stron znormalizowanego formatu  
i zawiera 8 085 pozycji.
Z bogatego księgozbioru Biblioteki  
korzystają pracownicy UM, absolwenci 
zatrudnieni w różnych jednostkach sys-
temu zdrowia miasta Łodzi, studenci  
i doktoranci, studiów stacjonarnych i zao-
cznych. Udostępnienie katalogów Biblio-

teki w Internecie oraz system wypożyczeń krótko-
terminowych, który sprawia, że książki szybciej 
„krążą”, przyczyniły się do zwiększenia liczby 
odwiedzin w bibliotece do kilku tysięcy rocznie. 
Biblioteka prowadzi także wypożyczenia ksero-
kopii publikacji, bądź ich części, niedostępnych 
na rynku wydawniczym, a niezbędnych dla  
badań naukowych i dydaktyki prowadzonej przez 
KNH. Zgodnie z przepisami prawa autorskiego 
jest to forma dopuszczalna dla bibliotek.
Zakupy dla Biblioteki są finansowane wyłącznie 
z funduszy zakładów tworzących Katedrę Nauk 
Humanistycznych tj. dydaktycznego, statutowego  
i badań własnych. Biblioteka otrzymuje także  
dary od autorów, wydawców i czytelników. 
Biblioteka jest dla swych czytelników centrum 
informacji naukowej, bibliograficznej, w którym 
otrzymują nie tylko wiedzę o zasobach bibliotek, 
Internetu, bazach danych i wyszukiwarkach, ale 
także pomoc przy kwerendzie literatury do swo-
jego tematu, referatu, prezentacji i innych form 
prac ustnych i pisemnych przewidzianych w pro-
gramie studiów. Jest „sercem” dla humanisty-
cznych zakładów, odpowiednikiem odczynni- 
ków, probówek itp. aparatury medycznej zakładów 
teoretycznych i klinicznych Uniwersytetu Medy-
cznego w Łodzi.
Dla zobrazowania różnorodności i wagi proble-
matyki podejmowanej przez naszych studentów 
oraz ich potrzeb w zakresie dostępności książek, 
przytoczę wybrane tematy prac, do których została 
sporządzona bibliografia z literatury naukowej  
z zasobów Biblioteki KNH. 
•  Etyczna struktura relacji pielęgniarka- pacjent,
• Moralna problematyka „zgody po poinformowaniu”,
• Macierzyństwo jako kategoria bioetyczna,
• Starość jako kategoria moralna,
• Alberta Schweitzera etyka czci dla życia,
• Zasada odpowiedzialności w badaniach genety- 
   cznych,
• Umieranie jako problem w etyce pielęgniarskiej,
• Etyczne podstawy ruchu hospicyjnego,
• Katolicka myśl etyczna wobec stanów terminalnych,
• Problematyka bioetyczna w wybranych dokumentach 
  Kościoła katolickiego,
• Etyczne aspekty sporu o klonowanie człowieka,
• Zasada szacunku dla autonomii pacjenta,
• Moralna strona transplantologii,
• Moralna strona eksperymentów z użyciem ludzi,
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• Powinności pielęgniarek we współczesnej medy- 
   cynie,
• Etyczne aspekty pracy pielęgniarki/pielęgniarza  
   w oddziale paliatywnym,
• Promocja zdrowia jako priorytetowe zadania 
    pielęgniarstwa XXI wieku,
• Opieka pielęgniarska i pojęcie sprawiedliwej medy- 
   cyny w opinii pacjentów penitencjarnych,
• Wartości, normy i problemy moralne w pracy 
    pielęgniarek i położnych,
• Zakłócenia w komunikacji pielęgniarka – pacjent. 
   Studium przypadku,
• Prawa pacjenta a realizacja roli zawodowej 
    pielęgniarki,
• Wsparcie społeczne w chorobie nowotworowej a rea- 
   lizacja roli zawodowej pielęgniarki,
• Pielęgniarki i lekarze: współpraca, konflikt czy 
   współzawodnictwo,
• Stereotyp zawodu lekarza i pielęgniarki w opiniach  
   pacjentów Szpitala św. Łukasza w Końskich,
• Pełnienie roli zawodowej pielęgniarki, a satysfakcja  
  z opieki medycznej pacjenta,
• Wypalenie zawodowe u pielęgniarek,
• Manipulacja relacją lekarz-pacjent w ocenie lekarzy,
• Styl życia a ryzyko zdrowotne. Analiza na przykładzie 
  stylu życia kobiet i mężczyzn w wieku średnim,
• Jakość życia seniorów w ocenach społecznych,
• Kultura zdrowotna i leczenie nowotworów. Opinie ko- 
  biet na temat mastektomii,
• Kulturowe modyfikacje ciała,
• Zaburzenia płci psychicznej – transseksualizm,
• Portale Internetowe poświęcone medycynie. Analiza 
  zawartości,
• Ekspozycja problemu samobójstwa w prasie codzien- 
  nej,
• Opinia publiczna na temat prywatyzacji ratownictwa 
  medycznego w Polsce,
• Wpływ kampanii społecznych na profilaktykę zdro- 
   wotną,
• Kapitał społeczny a prozdrowotny styl życia,
• Przemoc wobec kobiet i mężczyzn w wieku poprodu- 
  kcyjnym w Polsce jako zjawisko społeczne,
• Stres w zawodzie ratownika medycznego,
• Ocena jakości usług medycznych,
• Jakość życia w chorobie. Opis przypadku,
• Organizacja opieki zdrowotnej w regionie łódzkim,
• Rynek świadczeń i usług zdrowotnych w Polsce,
• Zarządzanie przez jakość w medycynie,

• Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia,
• Spółki prawa handlowego jako sposób na poprawę 
   funkcjonowania szpitali,
• Promocja zdrowia. Teoria i praktyka,
• Rola samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia,
• Progi i bariery dla osób niepełnosprawnych w Pol- 
  sce,
• Przygotowanie jednostek ochrony zdrowia do zadań  
  o charakterze terrorystycznym.

W miesiącach styczeń - marzec 2009 r. przepro-
wadzona została wśród czytelników - studentów 
i pracowników UM, anonimowa ankieta ewalu-
acyjna oceniająca pracę Biblioteki (100 ankiet). 
Do funkcjonowania Biblioteki i pracy kustosza 
nie było żadnych zastrzeżeń, natomiast liczne 
były głosy postulujące rozszerzenie zakresu zbio-
rów o książki dla studentów kierunku zdrowie 
publiczne oraz studiów podyplomowych prowa-
dzonych przez Katedrę Polityki Ochrony Zdrowia, 
mieszczącą się także w budynku przy Lindleya 6. 
Również studenci pielęgniarstwa zgłaszali iden-
tyczne oczekiwania. Pojawiał się także problem 
konieczności usunięcia ograniczeń w dostępności 
do sieci Internet, spowodowanych zarówno 
niewielką liczbą stanowisk komputerowych (4), 
jak i częstych awarii łącza.

1) W okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 
państwowe uczelnie wyższe miały obligatoryjnie 
wprowadzone w tok studiów przedmioty: filozofia 
marksistowska oraz nauki polityczne
2)  Zob. Historia Międzyuczelnianej Katedry Nauk  
Humanistycznych. W: Sześćdziesięciolecie Wydzia- 
łów Medycznych 1945-2005. Zainicjowała i opraco- 
wała Teresa Pajszczyk-Kieszkiewicz. Łódź, UM,  
2005 s. 983-993
2)  Ibidem, s. 988
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Senat podjął uchwały:

W sprawach organizacyjnych

- włączenia Wydziału Pielęgniarstwa i Poło- 
 żnictwa do Wydziału Nauk o Zdrowiu  
   - z dniem 30 czerwca 2010 r.,
- zniesienia Zakładu Zaburzeń Czynnościo- 
  wych Narządu Żucia z przeniesieniem zatru- 
  dnionych tam pracowników do Zakładu Sto- 
    matologii Ogólnej,
-  na Wydziale Wojskowo-Lekarskim:
• zmiany nazwy Zakładu Anatomii Porównaw- 
 czej i Rozwojowej na Zakład Morfologii  
    - z zachowaniem przynależności do Katedry Hi- 
   stologii i Embriologii
• zmiany nazwy Katedry Histologii i Embrio- 
   logii na: Katedra Biostruktury
• przeniesienia Zakładu Patomorfologii i Cyto- 
  patologii Klinicznej z Katedry Patomorfologii  
  do Katedry Biostruktury
• zniesienia Zakładu Histologii i Ultrastruktu- 
 ry Tkanek Katedry Histologii i Embriologii  
 z przeniesieniem zatrudnionych tam praco- 
  wników do Zakładu Morfologii

W sprawach kadrowych:

- powołano prof. Justyna Ochockiego na kie- 
 rownika Katedry Chemii Medycznej UM  
   w Łodzi
-  powołano prof. Krzysztofa Walczyńskiego na  
 stanowisko kierownika Zakładu Syntezy  
  i Technologii Środków Leczniczych Katedry 
   Chemii Medycznej UM w Łodzi

Akty Prawne 
Raport

Sprawozdanie z obrad Senatu UM w Łodzi
w dniu 27 maja 2010 r.

akty prawne - raport

- powołano dr hab. Annę Broniarczyk-Lobę na 
   stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakła- 
   dzie Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Le- 
 czenia Zeza I Katedry Chorób Oczu UM  
   w Łodzi
- powołano dr hab. Ewę Brzeziańską na kiero- 
  wnika Zakładu Molekularnych Podstaw Medy- 
   cyny UM w Łodzi
- powołano dr hab. Andrzeja Boguckiego na  
  stanowisko profesora nadzwyczajnego w Kli- 
  nice Chorób Układu Pozapiramidowego II Ka- 
   tedry Rehabilitacji UM w Łodzi
- powołano dr hab. Macieja Banach na stano- 
  wisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie 
 Nadciśnienia Tętniczego Katedry Nefrologii  
   i Nadciśnienia Tętniczego UM w Łodzi
- powołano dr hab. Waldemara Machałę na kie- 
 rownika Kliniki Anestezjologii i Intensywnej  
  Terapii II Katedry Chorób Oczu
- powołano komisje konkursowe do przeprowa- 
 dzenia konkursów na stanowiska: profesora  
   nadzwyczajnego i lektora języka angielskiego 

W innych sprawach:

-  ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadnicze- 
  go za działalność będącą przedmiotem prawa  
 autorskiego prowadzoną w ramach stosunku  
   pracy
- wprowadzenia strategii rozwoju Uniwersytetu 
    Medycznego w Łodzi

Biuletyn nr 5, maj 2010, ŁódźBiuletyn nr 5, maj 2010, Łódź
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- zatwierdzenia skorygowanego planu rzeczowo 
  -finansowego na rok 2009 Uniwersytetu Medy- 
   cznego w Łodzi
- zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 
   rok 2010 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za  
   rok 2009 Uniwersyteckiego Szpitala Kliniczne- 
   go im. WAM w Łodzi
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za  
   rok 2009 Uniwersyteckiego Szpitala Kliniczne- 
   go Nr 3 im. S. Sterlinga w Łodzi
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za  
   rok 2009 Uniwersyteckiego Szpitala Kliniczne- 
   go Nr 6 - Instytutu Stomatologii w Łodzi
- zmiany Uchwały nr 246/2010 z dnia 22 kwie- 
  tnia 2010 r. w sprawie powołania Uczelnianej 
   Komisji Rekrutacyjnej UM w Łodzi
- warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów  
  w języku angielskim do UM w Łodzi w roku 
 akademickim 2011/2012 oraz formy studiów  
   na poszczególnych kierunkach
- ustalenia rocznego wymiaru zajęć dydakty- 
 cznych oraz rodzajów zajęć dydaktycznych 
  wchodzących w jego skład na rok akademicki 
   2010/2011 UM w Łodzi

- zmian do Regulaminu studiów na rok akade- 
 micki 2010/2011 Uniwersytetu Medycznego  
 w Łodzi zaproponowanych przez Samorząd  
   Studentów
- zasad pobierania i warunków zwiększania (do  
  kwoty 19 500 zł) opłat za niestacjonarne studia 
  doktoranckie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
- powołania komisji rekrutacyjnej dla przepro- 
  wadzenia naboru na studia anglojęzyczne do 
 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na rok  
   akademicki 2010/2011
- uzupełnienia składu Senackiej Komisji ds. Dy- 
  daktyki osobą pani Anny Ciepieli - przedstawi- 
   ciela Samorządu Studentów
- uzupełnienia składu Senackiej Komisji ds. Wy- 
 dawnictw osobami: pani Kingi Studzińskiej- 
  -Pasieki i pana dr n. med. Piotra Białasiewicza

Ponadto:

- rektor prof. R. Kordek zaproponował, aby  
  adiunkci pełniący funkcje koordynatorów UXP  
   mieli obniżone pensum dydaktyczne



                       Notatki
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