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Otwarcie posiedzenia i powitanie zaproszonych Go�ci

Szanowni Pañstwo!
Panie Panowie!

W tym uroczystym dniu, w którym �wiêtujemy jubileuszowe, 1000 posiedzenie Rady Wydzia³u Lekarskiego pragnê
powitaæ w imieniu W³adz Uniwersytetu Medycznego, w imieniu ca³ej spo³eczno�ci naszej Uczelni i moim w³asnym,
naszych dostojnych Go�ci, w osobach:  mgr in¿. Krzysztofa Makowskiego � Wojewody £ódzkiego, dr Jerzego
Kropiwnickiego � Prezydenta Miasta £odzi, Przedstawicieli W³adz Marsza³kowskich Województwa £ódzkiego, dr
Waldemara Podhalicza � Dyrektora Wydzia³u Zdrowia w Urzêdzie Marsza³kowskim, dr W³odzimierza Stelmacha �
Dyrektora £ódzkiego Oddzia³u Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, dr Grzegorza Krzy¿anowskiego �
Przewodnicz¹cego Rady Lekarskiej, dr Paw³a Czekalskiego � Sekretarza Okrêgowej Rady Lekarskiej, dr Jacka
Grabowskiego � Lekarza Miasta.

Ze szczególn¹ rado�ci¹ witam W³adze Rektorskie ³ódzkich Wy¿szych Uczelni: prof. Annê Weso³owsk¹-Firlej �
Rektora Akademii Muzycznej, prof. Jana Krysiñskiego � Rektora Politechniki £ódzkiej, Przewodnicz¹cego Konferencji
Rektorów Szkó³ Wy¿szych w £odzi, ks. dr Janusza Lewandowicza � Rektora Wy¿szego Seminarium Duchownego,
prof. Henryka Piekarskiego � Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu £ódzkiego.

Z ogromn¹ atencj¹ witam doktorów honoris causa naszej Uczelni � prof. Antoniego Prusiñskiego i prof. Leszka
Wo�niaka.

Serdecznie witam  cz³onków Senatu Uniwersytetu Medycznego w £odzi na czele z JM Rektorem - prof.  Andrzejem
Lewiñskim, witam Prorektorów, Dziekanów i Prodziekanów pozosta³ych Wydzia³ów naszej Uczelni. W imieniu wszystkich
zgromadzonych witam gor¹co by³ych Dziekanów Wydzia³u Lekarskiego: prof. Andrzeja Kurnatowskiego, prof. Jana
Bernera (obecnie prezydenta Pabianic), prof. Janusza Gregera, prof. Dariusza Brykalskiego i prof. Andrzeja Jossa.
Witam W³adze Administracyjne naszej Uczelni: dr Adama Fronczaka � Kanclerza Uniwersytetu Medycznego i mgr
Edwarda Gabrysia � Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu Medycznego.

Na koniec, z ca³ego serca witam  cz³onków Rady Wydzia³u Lekarskiego, oraz wszystkie Kole¿anki i Kolegów, którzy
w minionych latach wspierali nas swym do�wiadczeniem, m¹dro�ci¹ i autorytetem.

Przemówienie JM Rektora � prof. dr hab. Andrzeja Lewiñskiego
Panie Prezydencie,
Magnificencje Rektorzy,
Dostojny Senacie,
Drodzy Go�cie,
Zacni Cz³onkowie Rad Wydzia³u
Lekarskiego!

Z ogromnym wzruszeniem i
poczuciem uczestniczenia w
wyj¹tkowym wydarzeniu w historii
naszej Uczelni zabieram g³os przed
tak znakomitym gremium, w  którego
szeregach znajduje siê liczne grono

cz³onków historycznych Rad
Wydzia³u Lekarskiego kolejno �
Uniwersytetu £ódzkiego, Akademii
Medycznej, a obecnie Uniwersytetu
Medycznego w £odzi, osób
bêd¹cych ¿yw¹ histori¹, nie tylko
samego Wydzia³u Lekarskiego i jego
Oddzia³u Stomatologicznego, ale
tak¿e ca³ej naszej Uczelni. Z okazji
tysiêcznego posiedzenia Rady
Wydzia³u Lekarskiego z rado�ci¹ i
dum¹ witam Pañstwa ponownie w
naszej Almae Matris, pamiêtaj¹c

tak¿e tych, których miêdzy nami ju¿ nie
ma. Proszê, aby�my teraz chwil¹ ciszy
oddali cze�æ nie¿yj¹cym ju¿ cz³onkom
Rady Wydzia³u Lekarskiego.

Szanowni Pañstwo!

Jubileusze, oprócz wywo³ywania
radosnych wzruszeñ, sk³aniaj¹ tak¿e do
refleksji nad up³ywaj¹cym czasem, do
zastanowienia siê nad zmianami, jakie
zasz³y na przestrzeni lat. Wszak tysi¹c
posiedzeñ Rady Wydzia³u ma tak¿e swój
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wymiar czasowy, wyra¿aj¹cy siê
kilkudziesiêcioletni¹ histori¹
Wydzia³u Lekarskiego, a od 1949
roku Wydzia³u Lekarskiego z
Oddzia³em Stomatologicznym.
Wystêpuj¹cy po mnie, Panowie
Profesorowie Jerzy Supady oraz
Andrzej Kurnatowski, rozwin¹
zapewne ten w¹tek historyczny.
Pozwolê sobie zatem jedynie
przypomnieæ najwa¿niejsze daty
wi¹¿¹ce siê z powstaniem naszej
Uczelni i jej Wydzia³u Lekarskiego.
Utworzenie w £odzi, po jej
wyzwoleniu, Wydzia³u Lekarskiego
by³o aktem koronuj¹cym wieloletnie
starania ³ódzkich luminarzy
medycyny. Ten szczytny zamiar móg³
zostaæ zrealizowany ju¿ w okresie II
Rzeczypospolitej, kiedy to w 1938
roku z inicjatywy grupy wybitnych
lekarzy ³ódzkich z prof. dr
Wincentym Tomaszewiczem na czele,
powo³ano stowarzyszenie spo³eczne
pod nazw¹ �Wy¿sza Uczelnia
Lekarska w £odzi�. Inauguracjê
pierwszego roku akademickiego
uczelni przewidziano na 1
pa�dziernika 1940 r. Wybuch II
wojny �wiatowej zniweczy³ te plany.
Ju¿ w czasie okupacji niemieckiej,
³ódzcy przedstawiciele Delegatury
Rz¹du Londyñskiego na Kraj
powo³ali Konspiracyjn¹ Komisjê do
Spraw Organizacji Uniwersytetu,
która prowadzi³a prace
przygotowawcze, maj¹ce na celu,
m.in., zorganizowanie wydzia³ów
medycznych w powstaj¹cym
Uniwersytecie £ódzkim. Prace te
zosta³y wznowione zaraz po
wyzwoleniu £odzi, w styczniu 1945
roku, przez Tymczasowy Dziekanat
Wydzia³u Lekarskiego. W ich
rezultacie, 27 sierpnia 1945 roku,
Minister O�wiaty zatwierdzi³
powo³anie Wydzia³u Lekarskiego,
Wydzia³u Stomatologicznego oraz
Wydzia³u Farmaceutycznego w
strukturze � utworzonego w maju
1945 roku � Uniwersytetu
£ódzkiego. Kolejn¹ historyczn¹ dat¹
w bogatej historii nauczania
medycyny w £odzi, sta³ siê 12
pa�dziernika 1945 roku. Tego dnia,
pierwszy rektor Uniwersytetu
£ódzkiego, profesor Tadeusz
Kotarbiñski, dokona³ uroczystego
otwarcia roku akademickiego.
£ódzka Akademia Medyczna, jako
autonomiczna uczelnia kszta³c¹ca

lekarzy, stomatologów i
farmaceutów powsta³a 1 stycznia
1950 roku (jako Akademia Lekarska
w £odzi), po wyodrêbnieniu � na
podstawie Uchwa³y Rady Ministrów
� wydzia³ów medycznych z
Uniwersytetu £ódzkiego.

Szanowni Pañstwo!

Muzeum Historii Miasta £odzi,
w którego go�cinnych murach dzisiaj
siê spotykamy, jest miejscem, które
dobrze harmonizuje z charakterem
naszego �wiêta. Mamy prawo do
przekonania, i¿ dokonania Wydzia³u
Lekarskiego i jego Rady, to tak¿e
powód do dumy £odzian oraz
niepodwa¿alny wk³ad w powojenne
dzieje naszego miasta, bo przecie¿
kilkadziesi¹t lat w historii medycyny
to czas ogromnych przeobra¿eñ,
których byli�cie Pañstwo nie tylko
�wiadkami, ale i wspó³twórcami.
Cycero, wybitny rzymski mówca,
m¹¿ stanu i filozof, napisa³:
�Historia vero testis temporum, lux
veritatis, vitae memoria, magistra
vitae, nuntia vetustatis� � �Historia,
to �wiadek czasów, �wiat³o prawdy,
¿ywa pamiêæ, mistrzyni ¿ycia,
pos³anka przesz³o�ci� Cytat ten
u�wiadamia nam znaczenie historii
w ¿yciu ka¿dego cz³owieka i ka¿dej
instytucji. Jest ona fundamentem, na
którym budujemy tera�niejszo�æ
oraz urealniamy nasze marzenia o
�wietniejszej przysz³o�ci. Dzisiejsze,
uroczyste posiedzenie Rady
Wydzia³u Lekarskiego uzmys³awia
nam przede wszystkim to, ¿e
przeprowadzone do tej pory 999 jej
posiedzeñ, to w ogromnej mierze
historia tworzenia krok po kroku, z
posiedzenia na posiedzenie �
wspó³czesnego � kadrowego,
naukowo-dydaktycznego i
materialnego potencja³u naszej
Uczelni. Jak pisa³ wybitny lekarz i
humanista profesor Antoni Kêpiñski
�Od czasów Hipokratesa, a
prawdopodobnie od jeszcze
dawniejszych, g³ównym zadaniem
ka¿dej szko³y lekarskiej by³o
wychowanie dobrego lekarza�.
Jeste�cie, Wielce Szanowni
Uczestnicy Posiedzeñ Rady
Wydzia³u Lekarskiego,
przeprowadzanych na przestrzeni
prawie sze�ædziesiêciu lat �
niepodwa¿alnymi wspó³twórcami

dzie³a, którego owocem jest
wykszta³cenie blisko trzydziestu tysiêcy
lekarzy i stomatologów. Wspó³-
kszta³towali�cie nasz¹ Uczelniê i
stali�cie siê wa¿n¹ cz¹stk¹ jej historii.
Szczególn¹ cze�æ pragnê oddaæ
cz³onkom pierwszych Rad Wydzia³u
Lekarskiego, funkcjonuj¹cych w drugiej
po³owie lat czterdziestych XX wieku.
Do�wiadczeni zawieruch¹ wojenn¹,
rozpoczynali Oni, w jak¿e odmiennych
od dzisiejszych warunkach, ¿mudne �
czêsto wype³nione prozaicznymi
problemami lokalowymi i materialnymi
� tworzenie podstaw dzia³alno�ci
naukowej, dydaktycznej i  leczniczej.
Sale wyk³adowe, laboratoria, miejsca
nauki i  zamieszkania, z których
korzystali, w niczym nie przypominaj¹
dzisiejszych warunków, w których
pracujemy, i w których ucz¹ siê nasi
studenci. W mie�cie, powoli
otrz¹saj¹cym siê z mroków okupacji,
wspólnie budowali, tak¿e w sensie
dos³ownym, zrêby nauczania medycyny.
Ich ówczesnemu zapa³owi i
entuzjazmowi oraz �wiadomo�ci pilnej
potrzeby szybkiego zape³nienia
wojennej luki w zdziesi¹tkowanej kadrze
lekarskiej � zawdziêczamy tempo
rozwoju i krzepniêcia Wydzia³u
Lekarskiego w strukturze Uniwersytetu
£ódzkiego. Nasze wielkie uznanie dla
Ich dokonañ celnie wyra¿a wers z
�Eneidy� Wergiliusza, najwybit-
niejszego rzymskiego epika: �Hoc opus,
hic labor� � �To dzie³o, to praca!!!�

Szanowni Pañstwo!

Jaki jest Uniwersytet Medyczny
dzisiaj � w dniu imponuj¹cego
tysiêcznego posiedzenia jego Rady
Wydzia³u Lekarskiego? Jak wiemy,
Uczelnia pod t¹ nazw¹ rozpoczê³a
dzia³alno�æ 1 pa�dziernika 2002 roku,
po wcze�niejszym jej powo³aniu ustaw¹
sejmow¹ z 27 lipca tego samego roku.
Po³¹czy³a ona dwie ³ódzkie uczelnie
medyczne � Akademiê Medyczn¹ i
Wojskow¹ Akademiê Medyczn¹ �
doprowadzaj¹c tym samym, do
zespolenia ³ódzkiego wy¿szego
szkolnictwa  medycznego w jedn¹
ca³o�æ. Zespoli³y siê dwie uczelnie, które
w przesz³o�ci, zw³aszcza w latach
piêædziesi¹tych i sze�ædziesi¹tych, �ci�le
wspó³dzia³a³y instytucjonalnie i
personalnie. W latach 1950�1958,
wojskowi studenci medycyny z Fakultetu
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Wojskowo-Medycznego, byli
s³uchaczami Akademii Medycznej i
otrzymywali jej dyplomy lekarskie.
Pó�niej, od 1958 roku do koñca lat
sze�ædziesi¹tych � to jest od
powstania Wojskowej Akademii
Medycznej, do czasu zbudowania
przez Wojskow¹ Uczelniê
samodzielno�ci naukowo-
dydaktycznej � kadra dydaktyczna
Akademii Medycznej w szerokim
zakresie prowadzi³a zajêcia w
bratniej Uczelni. W odniesieniu do
kierunku farmaceutycznego oraz
stomatologicznego wspó³praca ta,
by³a kontynuowana jeszcze do
drugiej po³owy lat dziewiêæ-
dziesi¹tych.  W  tym miejscu
podkre�lê nastêpuj¹cy fakt � wa¿ny
z punktu widzenia dzisiejszej
uroczysto�ci. Otó¿ w minionym
tygodniu Rada Naszego Wydzia³u
Wojskowo-Lekarskiego, historyczna
kontynuatorka Rady Wydzia³u
Lekarskiego Wojskowej Akademii
Medycznej, odby³a swoje 650-te
posiedzenie. W imieniu Senatu i
W³adz Uczelni serdecznie gratulujê
obecnym i by³ym cz³onkom tak¿e tej
Rady Wydzia³u dotychczasowych
osi¹gniêæ naukowo-dydaktycznych.

Szanowni Pañstwo!

Uniwersytet Medyczny, ³¹cz¹c w
sobie dwa silne o�rodki
dydaktyczno-naukowe i  kliniczne,
od pocz¹tku swej dzia³alno�ci stawia
na intensywn¹ rozbudowê swojej
oferty edukacyjnej, na efektywne
zintegrowanie uczelnianego
potencja³u naukowo-badawczego
oraz na sta³e poszerzanie oferty
leczniczej swoich szpitali i klinik. Do
najistotniejszych, ju¿ zreali-
zowanych lub bêd¹cych w trakcie
realizacji, przedsiêwziêæ w
wymienionych sferach, nale¿y
zaliczyæ: » powo³anie przez Senat
Uczelni, dwóch nowych wydzia³ów:
Wydzia³u Pielêgniarstwa i
Po³o¿nictwa oraz Wydzia³u
Kszta³cenia Podyplomowego � w
sumie mamy ju¿ 8 Wydzia³ów w
naszym Uniwersytecie; » uzyskanie
przez Wydzia³ Lekarsko-
Dentystyczny, prawa nadawania
stopni naukowych doktora i doktora
habilitowanego; » uruchomienie od
roku akademickiego 2003/2004,
nauczania medycyny na kierunku

lekarskim w jêzyku angielskim dla
studentów zagranicznych. W
przysz³o�ci ta forma studiów bêdzie
rozszerzana na inne wydzia³y:
Lekarsko-Dentystyczny oraz
Farmaceutyczny. » utworzenie
zamiejscowego o�rodka
dydaktycznego w Piotrkowie
Trybunalskim; » powo³anie Biura
Integracji z  Uni¹ Europejsk¹, które
wraz z innymi jednostkami Uczelni,
o zbie¿nych zadaniach, aktywnie
wspiera nasze otwieranie siê na
wspó³pracê z wieloma o�rodkami
pañstw Unii Europejskiej; »
utworzenie (w strukturze Wydzia³u
Wojskowo-Lekarskiego) Studium
Edukacji Obronnej: Studium
prowadzi � wprowadzone ustaw¹ o
powszechnym obowi¹zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej � szkolenie
wojskowe studentów ze studentami
Uniwersytetu Medycznego oraz ze
s³uchaczami wszystkich
pañstwowych uczelni ³ódzkich oraz
czê�ci wy¿szych szkó³
niepublicznych; » rozszerzenie form
i trybu studiowania, poprzez
wprowadzenie studiów licencjackich
oraz uzupe³niaj¹cych studiów
magisterskich na wielu nowych
kierunkach. » bliski jest ju¿ moment
utworzenia wspólnie z inn¹ uczelni¹
uniwersyteck¹, humanistycznego
kierunku studiów � z zakresu filozofii
i etyki; »stopniowe dostosowywanie
struktury naukowo-dydaktycznej
Uczelni do wymogów procesu
kszta³cenia oraz dzia³alno�ci
naukowo-badawczej, poprzez
zniesienie czê�ci instytutów i
powo³anie 10 nowych katedr oraz
szeregu klinik i zak³adów; »
przygotowanie i  wprowadzenie do
realizacji nowej koncepcji
dokoñczenia budowy Centrum
K l i n i c z n o - D y d a k t y c z n e g o
Uniwersytetu Medycznego � g³ównej
inwestycji Uczelni. W
zaktualizowanej koncepcji dalszej
budowy Centrum � opracowanej w
Uczelni, zatwierdzonej przez jej
Senat oraz Ministra Zdrowia �
przyjêli�my nastêpuj¹ce, ogólne
za³o¿enia, zmierzaj¹ce przede
wszystkim do: � urealnienia kosztów
inwestycji oraz terminu zakoñczenia
budowy � je�li realizacja przyjêtej
koncepcji przebiegaæ bêdzie bez
zak³óceñ � zgodnie z przyjêtym
harmonogramem oraz przy

planowym dop³ywie �rodków
bud¿etowych � mo¿na siê spodziewaæ,
¿e w czasie najbli¿szych dwóch-trzech
lat, budowa zostanie ukoñczona, a
makroregion ³ódzki wzbogaci siê o
nowoczesny szpital, dobrze s³u¿¹cy
ochronie zdrowia jego mieszkañców,
potrzebom naukowym �rodowiska
³ódzkiego oraz realizacji zadañ
dydaktycznych w Uczelni. � zmiany
planu zagospodarowania obiektu �
zak³adaj¹, i¿ szpital funkcjonuj¹cy na
bazie Centrum, liczyæ bêdzie oko³o 400
³ó¿ek, a pozosta³a czê�æ obiektu zostanie
wykorzystana przez Uniwersytet do
alokacji w nim czê�ci zak³adów
teoretyczno-dydaktycznych oraz na
inwestycje ze �rodków
pozabud¿etowych, zwi¹zane jednak¿e z
celami akademickimi i naukowymi. Te
tak ambitne zadania realizujemy w
oparciu o do�wiadczon¹ i
wykwalifikowan¹ kadrê naukowo-
dydaktyczn¹ i administracyjn¹.
Uczelnia zatrudnia ogó³em ponad 1200
nauczycieli akademickich, w�ród
których: � 141 � posiada tytu³ naukowy
profesora; � 116 � stopieñ naukowy
doktora habilitowanego; � 715 � stopieñ
naukowy doktora.

Szanowni Pañstwo!

Najtrwalszym fundamentem
przesz³ych i dzisiejszych sukcesów
Uczelni s¹ w³a�nie jej nauczyciele
akademiccy, po�ród których Wy,
Dostojni Cz³onkowie Rady Wydzia³u
Lekarskiego, zajmujecie poczesne
miejsce. To Wam przypad³o w udziale
wielkie przedsiêwziêcie promowania
osób najwybitniejszych do tytu³ów
profesorskich oraz nadawania stopni
doktorów habilitowanych i doktorów
nauk medycznych. To, miêdzy innymi,
dziêki Waszej aktywno�ci w tym zakresie,
nasza Uczelnia mog³a rozwijaæ siê i
osi¹gn¹æ obecny poziom naukowo-
badawczy i diagnostyczno-leczniczy, nie
ustêpuj¹cy w wielu dziedzinach
medycynie europejskiej i �wiatowej.
Dzisiejsze milenijne posiedzenie Rady
Naszego Wydzia³u Lekarskiego jest
doskona³¹ okazj¹, by wyraziæ Wam
Wszystkim, Drodzy Koledzy, serdeczne
podziêkowanie za d³ugoletni¹, piêkn¹
pracê zawodow¹ i organizacyjn¹.

Dlatego sk³adam Wam, w imieniu
Senatu Uniwersytetu Medycznego i
w³asnym, najserdeczniejsze gratulacje i
¿yczenia g³êbokiej satysfakcji z
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¿yciowych dokonañ oraz
nieustaj¹cej rado�ci i pogody ducha.
Bowiem, jak pisa³ wspomniany,
pierwszy rektor Uniwersytetu
£ódzkiego, Tadeusz Kotarbiñski,
�Rado�æ cenna jest niezmiernie, a
przy tym wa¿na, gdy¿ koniecznie
potrzebna, by móc wytrzymaæ nacisk
i grozê cierpienia�. ̄ ycz¹c Pañstwu
d³ugich lat ¿ycia, jestem spokojny,
¿e to ¿yczenie zostanie spe³nione,
gdy¿, zgodnie z dewiz¹ medalu
wybitego z polecenia króla
Stanis³awa Augusta Poniatow-
skiego: �Dignum laude virum musa
vetat mori�, czyli �Godnemu chwa³y
mê¿owi muza umieraæ nie daje�.
Proszê pozwoliæ mi tak¿e na osobist¹

refleksjê. Otó¿, w�ród zacnych
bohaterów dzisiejszego spotkania
jest wielu moich nauczycieli i
wychowawców oraz wieloletnich
przyjació³, którzy w znacz¹cy sposób
wp³ynêli na moj¹ osobowo�æ i
którym wiele zawdziêczam w mojej
drodze zawodowej. Od ponad
dwudziestu lat Rada Wydzia³u
Lekarskiego, jest moj¹ macierzyst¹
Rad¹ i mia³em zaszczyt z r¹k jej
przewodnicz¹cych otrzymywaæ
kolejne stopnie naukowe. Uchwa³a
tego dostojnego grona, pozwoli³a mi
tak¿e, zdobyæ tytu³ i stanowisko
profesora zwyczajnego. Wszystkim
Pañstwu z ca³ego serca i gor¹co
dziêkujê za tworzenie warunków

sprzyjaj¹cych mojemu rozwojowi
zawodowemu. Osobne podziêkowania i
gratulacje sk³adam organizatorom
dzisiejszej, piêknie zapowiadaj¹cej siê
uroczysto�ci � Dziekanowi Wydzia³u
Lekarskiego, Panu Profesorowi
Kazimierzowi Jêdrzejewskiemu oraz
jego wspó³pracownikom �
prodziekanom � i pracownikom
Dziekanatu. Natomiast wszystkim
uczestnikom naszego �wiêta, ¿yczê, by
ten marcowy dzieñ naszego spotkania
by³ dla nas naprawdê wyj¹tkowy, by
przyniós³ wiele rado�ci i niespodzianek,
a tak¿e dostarczy³ wielu mi³ych
wzruszeñ.

Dr Jerzy Kropiwnicki, prof. Kazimierz Jêdrzejewski Prof. Jan Krysiñski

Dr Grzegorz Krzy¿anowski Prof. Marek Pawlikowski
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