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Z³o¿enie kwiatów pod pami¹tkowym
obeliskiem przed gmachem rektoratu
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
krótka sesja przypominaj¹ca historiê
nauczania medycyny w Warszawie
i wspomnienia absolwentów wojennej
tajnej szko³y doc. Zaorskiego  tak wygl¹da³y
obchody jubileuszu 205 lat akademickiego
nauczania medycyny w stolicy po³¹czonego
z jubileuszem 70-lecia reaktywowania
Wydzia³u Lekarskiego WUM.

U

roczystoci, które odby³y siê 14 listopada 2014 r., mia³y
miejsce w kierowanym przez prof. Edwarda Towpika
Muzeum Historii Medycyny WUM.

14 listopada to data wiêta Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego. Rektor WUM prof. Marek Krawczyk stwierdzi³,
¿e listopad w historii uczelni jest miesi¹cem szczêliwym,
poniewa¿ na przestrzeni wielu lat to w³anie w tym miesi¹cu mia³y miejsce najwa¿niejsze wydarzenia.

Historia
akademickiego
nauczania
medycyny
w Warszawie
liczy 205 lat

Podczas uroczystoci najwiêcej uwagi powiêcono historii
uczenia medycyny w Warszawie w czasie okupacji i tu¿ po
wojnie.  Pamiêæ o tych czasach powinna zostaæ na zawsze
z nami  podkreli³ prof. Marek Krawczyk.
Przypomnia³, ¿e tajne akademickie nauczanie medycyny
w Warszawie by³o fenomenem na skalê europejsk¹, a determinacja nauczycieli akademickich tu¿ po wojnie oraz entuzjazm studentów, by Wydzia³ Lekarski reaktywowaæ zaraz
po wojnie, niezwyk³e.

 Muszê opowiedzieæ o naszych profesorach: ich praca by³a
nadludzkim wysi³kiem. Zdarza³y siê ró¿ne, trudne sytuacje
wynikaj¹ce z okolicznoci okupacji. Nazywalimy nasz sposób studiowania angielskim, bo zajêcia czêsto ³¹czono
z egzaminem. Kolejnoæ zdawania poszczególnych partii
materia³u mog³a byæ ró¿na, na przyk³ad zdawa³o siê egzamin z zajêæ teoretycznych ju¿ po zaliczeniu czêci klinicznej  wspomina³ absolwent szko³y Zaorskiego prof. Zbigniew Szreniawski.
Przypomniano te¿ dzieje powojenne. Prof. Edward Towpik
opowiedzia³ o próbach reaktywacji nauczania medycyny ju¿
pod koniec 1944 r., pocz¹tkowo wbrew intencjom ówczesnych w³adz polskich. Studenci mogli siê uczyæ w budynku
Szpitala Przemienienia Pañskiego przy ul. Boremlowskiej na
warszawskiej Pradze. Absolwenci Szko³y Boremlowskiej ciep³o wspominali siostrê Ró¿ê, która karmi³a marmolad¹ nowo
przyby³ych, wyniszczonych wojenn¹ tu³aczk¹ studentów.
 Entuzjazm do nauki by³ olbrzymi. Zawsze te¿ bêdê wspomina³ wzajemn¹ serdecznoæ i ¿yczliwoæ studentów, nasz zapa³ do spo³ecznej pracy. ¯yczy³bym sobie, ¿eby dzisiejsza m³odzie¿ mia³a tyle entuzjazmu, ile my mielimy  powiedzia³
absolwent Szko³y Boremlowskiej dr Mieczys³aw Buczkowski.
www.miesiecznik-puls.org.pl

Fot. R. Sitowski

4 marca 1941 r. otwarta zosta³a w Warszawie tajna szko³a
doc. Jana Zaorskiego, która oficjalnie nosi³a nazwê Prywatnej
Szko³y Zawodowej dla Pomocniczego Personelu Sanitarnego
Jana Zaorskiego. Nie by³o to jedyne miejsce nauczania medycyny w Warszawie. W padzierniku i listopadzie 1939 r. Ludwik Paszkiewicz i Witold Or³owski rozpoczêli jej nauczanie
na tajnych kompletach. Dzia³a³ te¿ Tajny Uniwersytet Ziem
Zachodnich. Bazê kliniczn¹ dla tych orodków stanowi³y
warszawskie szpitale.

Dzi Warszawski Uniwersytet Medyczny to wiod¹ca i stale
rozwijaj¹ca siê placówka akademicka. By³a rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Katarzyna Cha³asiñska-Macukow podkreli³a podczas uroczystoci, ¿e obie uczelnie:
WUM i UW, maj¹ nie tylko wiele wspólnych wspomnieñ,
ale te¿ wspóln¹ teraniejszoæ i przysz³oæ w postaci miêdzyuczelnianych przedsiêwziêæ. Jednym z nich jest Centrum
Badañ Przedklinicznych i Technologii  najwiêksze przedsiêwziêcie biomedyczne i biotechnologiczne w Europie
rodkowo-Wschodniej. Tworzy je konsorcjum: WUM, UW,
Politechnika Warszawska oraz siedem instytutów Polskiej
Akademii Nauk. Ü
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