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narządu. A tę formę leczenia przecież 
od dawna stosuje się z powodzeniem w le-
czeniu marskości wątroby wywołanej za-
każeniem wirusem typu C” – powiedział 
prof. Rafał Krenke. 

Zapraszając do wzięcia udziału w spo-
tkaniu, rektor prof. Zbigniew Gaciong 
wyraził przekonanie, że pomimo zmiany 
w formie tegorocznej edycji, Sesja Noblow-
ska pozostanie świętem nauki z udziałem 
całej społeczności akademickiej.

Prof. Marek Krawczyk w prezentacji 
„Historia Sesji Noblowskich w Warszaw-
skim Uniwersytecie Medycznym” omówił 
najważniejsze edycje grudniowych spotkań 
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Jubileuszowa XXX Sesja Noblowska, 
zorganizowana przez Wydział Le-
karski WUM, odbyła się 21 grudnia 
2020 r. Została poświęcona przed-

stawieniu laureatów tegorocznej Nagrody 
Nobla w dziedzinie fizjologii i medycy-
ny, a także omówieniu znaczenia odkryć, 
których dokonali. W październiku Ko-
mitet Noblowski zdecydował, że nagro-
dę otrzymają Harvey J. Alter, Michael 
Houghton i Charles M. Rice za odkrycie 
wirusa wywołującego zapalenie wątroby 
typu C. Tegorocznymi wykładowcami Se-
sji były: prof. Alicja Wiercińska-Drapało 
– kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, 
Tropikalnych i Hepatologii oraz prof. 
Aneta Nitsch-Osuch – kierownik Zakładu 
Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicz-
nego, prodziekan Wydziału Lekarskiego. 
Specjalny wykład prezentujący historię 
Sesji Noblowskich wygłosił prof. Marek 
Krawczyk – rektor WUM w latach 2008–
2016 i dziekan I WL w latach 2002–2008. 
Z powodu sytuacji epidemicznej spotkanie 
przybrało formę przekazu online.

Sesję Noblowską otworzyli dziekan 
WL prof. Rafał Krenke, jako gospodarz 
wydarzenia, oraz rektor WUM prof. Zbi-
gniew Gaciong. Dziekan zwrócił uwagę, 
że mimo zmienionej formy, podczas Sesji 
prezentowane będą znakomite wykłady, 
które dzięki zaproszonym gościom gwa-
rantują niezmiennie wysoki poziom me-
rytoryczny. „Wirusy i wywoływane przez 
nie schorzenia stanowią klamrę spinającą 
prace badawcze prowadzone przez tego-
rocznych laureatów Nagrody Nobla już 
w latach 70. i 80. XX w. z naszą dzisiej-
szą trudną rzeczywistością. COVID-19 
to nie tylko ostra choroba układu odde-
chowego, ale również choroba innych 
narządów. Zebrane doświadczenia wska-
zują również, że dochodzi do podostrego 
albo przewlekłego uszkodzenia układu 
oddechowego, zmiany jego architektoniki 
i zaburzeń funkcjonalnych, które wyma-
gają niekiedy leczenia przeszczepieniem 
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tradycyjnie odbywających się w Galerii 
Porczyńskich. Podsumowując dwadzieścia 
dziewięć dotychczasowych edycji, profesor 
podkreślił, że Sesja Noblowska to uroczy-
stość szczególna, albowiem nie jest dedy-
kowana konkretnej grupie zawodowej, spo-
łecznej czy naukowej. „Zawsze gromadziły 
audytorium osób, które były i są głodne 
wiedzy, pragnących stale poszerzać swoje 
horyzonty, a przede wszystkim potrzebu-
jących zrozumieć istotę wielkich osiągnięć 
docenianych przez Komitet Noblowski” 
– powiedział prof. Marek Krawczyk.

Wykład prof. Alicji Wiercińskiej-Dra-
pało „HCV – od zakażenia do wyleczenia” 
był poświęcony laureatom Nagrody Nobla 
2020, ich osiągnięciom, aktualnym proble-
mom oraz perspektywom leczenia wiruso-
wego zapalenia wątroby typu C. Wystą-
pienie prof. Anety Nitsch-Osuch „Choroby 
zakaźne nowe i ponownie pojawiające się 
– jak zmieniają świat?” stanowiło próbę 
odpowiedzi na nurtujące pytania, dlaczego 
pojawiają się choroby zakaźne i dlaczego 
znane od stuleci schorzenia wciąż stano-
wią dla nas wyzwanie. ■

Cezary Ksel

Fotografie z XXX Sesji Noblowskiej są ujęciami z  filmu 
dostępnego na stronie www.wum.edu.pl

Historia Sesji Noblowskich*

Inicjatorem i organizatorem pierwszych 
pięciu Sesji Noblowskich (lata 1991–1995) 
był prof. Andrzej Karwowski – dziekan 
I Wydziału Lekarskiego w latach 1990–
1996. Sesje Noblowskie, zgodnie z wolą ich 
inicjatora, oprócz ważnej funkcji poznaw-
czej miały pełnić rolę platformy spotkań 
nauczycieli akademickich ze studentami, 
stanowić święto nauki. Trudności lokalowe 
uczelni, z którymi na początku lat 90. bo-
rykała się Akademia Medyczna w Warsza-
wie, były powodem, że I Sesja Noblowska, 
zorganizowana 6 grudnia 1991 r., odbyła się 
w Pałacu Kazimierzowskim UW. Dopiero 
IV Sesja Noblowska odbyła się w Galerii 
Porczyńskich – miejscu powszechnie koja-
rzonym z corocznym grudniowym spotka-
niem. Od 1996 do 2001 r. gospodarzem spo-
tkań był prof. Wiesław Gliński – dziekan 
I WL w latach 1996–2002. Na szczególną 
* Przygotowano na podstawie wystąpienia prof. 

Marka Krawczyka „Historia Sesji Noblowskich 
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” pod-
czas XXX Sesji Noblowskiej.

uwagę zasługuje XI Sesja Noblowska, która 
pierwotnie miała odbyć się w grudniu 2001. 
Spotkanie nie odbyło się w Galerii Por-
czyńskich, a Sesję zorganizowano dopiero 
podczas posiedzenia Rady I WL w marcu 
2002 r. W latach 2002–2007 gospodarzem 
Sesji Noblowskiej był prof. Marek Kraw-
czyk (dziekan I WL w latach 2002–2008). 
W 2003 r. uczestnicy po raz pierwszy otrzy-
mali okolicznościową publikację przedsta-
wiającą poszczególnych wykładowców 
oraz ich wystąpienia. Kolejnym gospoda-
rzem Sesji Noblowskich (lata 2008–2015) 
był prof. Mirosław Wielgoś (dziekan I WL 
w latach 2008–2016). W roku 2015 podczas 
XXV Sesji Noblowskiej pojawiło się z ini-
cjatywy dziekana nowe wydarzenie. Po wy-
głoszeniu referatów związanych z Nagrodą 
Nobla, wręczono po raz pierwszy Nagrodę 
Fundacji Kościuszkowskiej im. Bogda-
na i Zygmunta Janczewskich na najlepszą 
pracę oryginalną z zakresu medycyny kli-
nicznej opublikowaną w anglojęzycznym 
piśmie medycznym o światowym zasięgu. 
Trzykrotnie gospodarzem Sesji Noblow-
skich (2016–2018) był prof. Paweł Włodar-
ski – dziekan I WL w latach 2016–2019. 
XXVII Sesję Noblowską zaszczyciła swo-
ją obecnością doktor honoris causa naszej 
uczelni prof. Ewa Radwańska, na stałe 
pracująca w Stanach Zjednoczonych i za-
siadająca w kapitule decydującej o wyborze 
naukowca uhonorowanego Nagrodą Funda-
cji Kościuszkowskiej. W roku 2019 Sesję 
przygotował i poprowadził prof. Marcin 
Wojnar – dziekan nowo powstałego Wy-
działu Lekarskiego.

Wykładowcy Sesji 
Noblowskich (SN): 

• I SN – prof. Hubert Kwieciński,  
prof. Andrzej Trzebski;

• II SN – prof. Artur Czyżyk, 
prof. Eugeniusz Gąsior, 
prof. Marek Jakóbisiak;

• III SN – prof. Ewa Bartnik, 
prof. Tadeusz Mazurczak;

• IV SN – prof. Wojciech Sawicki, 
prof. Janusz Nauman, prof. Joanna B. 
Strosznajder;

• V SN – prof. Jan Rowiński, 
prof. Lech Korniszewski;

• VI SN – prof. Marek Jakóbisiak, 
prof. Wiesław W. Jędrzejczak,

• VII SN – prof. Magdalena Fikus, 
prof. Paweł P. Liberski;

• VIII SN – prof. Ewa Szczepańska- 
-Sadowska, prof. Ryszard J. Gryglewski; 

• IX SN – dr hab. Katarzyna Nałęcz, 
dr Cezary Wójcik;

• X SN – prof. Waldemar Szelenberger, 
prof. Andrzej Friedman, 
prof. Leszek Kaczmarek;

• XI SN – prof. Barbara 
Grzelakowska-Sztabert;

• XII SN – prof. Danuta Maślińska, 
prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek, 
prof. Andrzej Kaczanowski;

• XIII SN – prof. Marek Gołębiowski, 
prof. Andrzej Jasiński;

• XIV SN – dr hab. Przemysław 
Bieńkowski, prof. Andrzej Kukwa;

• XV SN – prof. Stanisław Konturek, 
prof. Jan Dzieniszewski;

• XVI SN – dr hab. Rafał Płoski, 
prof. Włodzimierz J. Krzyżosiak, 
prof. Jakub Gołąb;

• XVII SN – prof. Jacek Modliński, 
prof. Piotr Stępień, prof. Jacek Malejczyk;

• XVIII SN – prof. Sławomir Majewski, 
prof. Antoni Basta, prof. Janusz 
Cianciara;

• XIX SN – prof. Anna Barańczyk-
-Kuźma, prof. Janusz Siedlecki; 

• XX SN – prof. Marian Szamatowicz, 
prof. Jacek Modliński, prof. Leszek 
Pawelczyk;

• XXI SN – prof. Jacek Bigda, dr Tomasz 
Stokłosa, prof. Sergiusz Markowicz;

• XXII SN – prof. Leonora Bużańska, 
prof. Mariusz Ratajczak, 
prof. Andrzej Witek;

• XXIII SN – prof. Agnieszka Cudnoch- 
-Jędrzejewska, prof. Joanna B. Strosznajder;

• XXIV SN – prof. Jerzy Vetulani, 
dr Rafał Czajkowski;

• XXV SN – prof. Andrzej Członkowski, 
prof. Dagmara Mirowska-Guzel, 
dr hab. Daniel Młocicki;

• XXVI SN – prof. Lidia Rudnicka, 
prof. Dominika Nowis, 
dr hab. Małgorzata Gajewska;

• XXVII SN – prof. Małgorzata Tafil-
-Klawe, dr hab. Michał Biały;

• XXVIII SN – prof. Jakub Gołąb, 
prof. Grzegorz W. Basak;

• XXIX SN – prof. Marcin Ufnal, 
dr Katarzyna Drela; dr Tymoteusz Żera;

• XXX SN – prof. Alicja Wiercińska- 
-Drapało, prof. Aneta Nitsch-Osuch.




