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Akademia Cesarsko-Królewska 
Medyko-Chirurgiczna (1857-1862)

Na początku XIX w. do praktyki szpitalnej dołączono autopsję. Pierwszy pod-
ręcznik anatomii patologicznej R. Rokitansky’ego ukazał się w Wiedniu w roku 

1842. Nowa szkoła anatomopatologiczna przenika ła do Polski dwiema drogami – 
z Francji dotarła wraz z powracającymi z Paryża lekarzami emigrantami i drogą po-
średnią przez Wiedeń do Krakowa. Około 1880 r. anatomię patologiczną w Polsce 
zdominowała patologia niemiecka.

Pierwszym Kierownikiem Katedry i Zakładu Ana  tomii Patologicznej, jeszcze 
w Akademii Cesarsko-Królewskiej Medyko-Chirurgicznej otwartej w 1857 r., został 
prof. Włodzimierz Brodowski (1823-1903) (ryc. 1), doktor medycyny Uniwersyte-
tu Moskiewskiego, uczeń m.in. Rokitansky’ego, docent, a od 1871 r. profesor anato-
mii patolo gicznej.

Prof. Aleksander Wasiutyński
Kierownik Katedry i Zakładu

„Sekcja jest źródłem unikania błędów 
w rozpoznaniu klinicznym” 

(doktor E. Zieliński)
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Wydział Lekarski Szkoły 
Głównej (1862-1869)

W 1862 r. Akademia została włączona do Szkoły 
Głównej Warszawskiej jako Wydział Lekarski. Pro-
fesor Włodzimierz Brodowski nadal nauczał ana-
tomii patologicznej. Wykładał w środy, piątki i so-
boty od godziny drugiej do trzeciej oraz kazuistykę 
we wtorki i czwartki od godziny pierwszej do trze-
ciej dla kursu IV. Katedra i Zakład Anatomii Pato-
logicznej mieściły się w kamienicy przy ulicy Twar-
dej. Szkoła Główna z Wydziałem Lekarskim dobrze 
zapisała się w dziejach nauki i kultury polskiej. Mło-
dy Wydział Lekarski, pomimo niedoboru funduszy, 
braku odpowiedniej tradycji, a także nie zawsze po-
zytywnego stosunku najwyższych władz w Petersburgu, zdołał wywrzeć ogromny 
wpływ na społeczeństwo.

Wydział Lekarski Cesarskiego Uniwersytetu 
Lekarskiego (1869-1915)

Minister oświaty Cesarstwa Rosyjskiego – D. Tołstoj – mając pełne poparcie Alek-
sandra II, zlikwidował Szkołę Główną i powołał Cesarski Uniwersytet Warszawski.

Profesor Brodowski ponownie objął kierownictwo Katedry w latach 1869- 1897, 
kierował nią łącznie przez 41 lat. Dłużej od niego (43 lata) kierował Katedrą Anato-
mii Patologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie tylko Tadeusz Browicz, 
który objął ją w wieku 29 lat. Profesor Włodzimierz Brodowski w sposób nowator-
ski wykładał pełny zakres anatomii patologicznej, łącznie z histopatologią i techniką 
sekcyjną. Jego wykłady, w obowiązkowym wtedy języku rosyjskim, rozłożone były 
na trzy lata.

Działalność prof. W. Brodowskiego nie ograniczała 
się jedynie do pracy w Zakładzie Anatomii Patologicz-
nej. W latach 1869-1887 był dziekanem Wydziału Lekar-
skiego, zaś od 1885 r. – pierwszym Prezesem Towarzy-
stwa Opieki nad Nerwowo i Umysłowo Chorymi oraz 
członkiem Rady Miejskiej Dobroczynności Publicznej. 
Był także wieloletnim Prezesem Wydziału Lekarskiego 
Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności.

Od 1873 r. wykłady prowadził także uczeń W. Bro-
dowskiego – prof. Edward Przewoski (1849-1925) 
(ryc. 2), który uzyskał doktorat w 1883 r. i otrzymał sta-
nowisko w Katedrze. Po przejściu prof. W. Brodow-
skiego na emeryturę (1897 r.) objął po nim kierownic-
two, uzyskując również tytuł profesora. Był autorem 

Ryc. 2. 
Prof. Edward Przewoski
Kierownik Zakładu
w latach 1897-1908

Ryc. 1. 
Prof. Włodzimierz Brodowski
Kierownik Zakładu 
w latach 1857-1897
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około 100 prac z zakresu patologii. Jako pierwszy opi-
sał zmiany anatomopatologiczne w rzucawce porodowej 
(1897 r.). Uchodził za jednego z najlepszych histopatolo-
gów oraz doskonałego wykładowcę. Przez wiele lat był 
Prezesem Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. 
Z Katedry ustąpił w 1908 r., zachowując wykłady anato-
mii w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych.

W kolejnych latach Kierownikiem Katedry i Zakładu 
został jeden z czołowych anatomopatologów rosyjskich, 
docent (habilitacja w 1907 r.) Uniwersytetu Noworosyj-
skiego – doc. Józef Pożariski (1875-1919) (ryc. 3) – autor 
trzytomowego podręcznika anatomii patologicznej, ba-
dacz m.in. włókien sprężystych tkanki łącznej serca. Ce-
chował go nieprzyjazny stosunek do Polaków. Zaborcy 
nie zależało na wysokim poziomie studiów, dlatego na-
uka przerywana była długimi wakacjami – trzy miesią-

ce w okresie letnim, miesiąc na Boże Narodzenie oraz miesiąc na Wielkanoc.
W wolnej Polsce Kierownikami Katedry i Zakładu Anatomii Patologicznej byli:

prof. Józef Hornowski (1919-1923),• 
prof. Ludwik Paszkiewicz (1924-1959),• 
prof. Janina Dąbrowska (1959-1960),• 
prof. Regina Walentynowicz-Stańczyk (p.o. 1960-1963),• 
prof. Janusz Groniowski (1963-1970),• 
doc. Stefan Starzyński (p.o. 1 VIII-14 X 1970 r.),• 
prof. Stefan Kruś (1970-1996),• 
prof. Aleksander Wasiutyński (od 1996 r. – nadal).• 

Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego 
(1919-1939)

Dnia 1 stycznia 1919 r. w budynku obecnego Colle-
gium Anatomicum, wybudowanym w 1901 r., rozpoczął 
działalność Zakład Anatomii Patologicznej jako samo-
dzielna katedra uniwersytecka. Zajmował pomieszcze-
nia dawnego zakładu z czasów zaboru rosyjskiego.

Do objęcia Katedry zaproszono profesora nadzwy-
czaj nego anatomii patologicznej w Uniwersytecie Lwow-
skim – prof. Józefa Hornowskiego (1874-1923) (ryc. 4), 
bliskiego współpracownika Obrzuta i prof. Dmochow-
skiego, urodzonego w Warszawie, w rodzinie ziemiań-
skiej, który, związawszy się po studiach medycznych 
z Zakładem Anatomii Patologicznej Uniwersytetu 
Lwowskiego, obronił tam doktorat w 1908 r., a habilita-
cję uzyskał w roku 1911.
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Ryc. 3. 
Doc. Józef Pożariski
Kierownik Zakładu
w latach 1908-1919
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Ryc. 4. 
Prof. Józef Hornowski
Kierownik Zakładu
w latach 1919-1923
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Po objęciu w kwietniu 1919 roku Katedry w Warszawie w ciągu zaledwie czterech 
lat zorganizował Zakład i stworzył z niego silny ośrodek naukowy.

„Potężna indywidualność, badacz o głębokiej i rozległej wiedzy przyrodniczo-
-lekarskiej, mistrz systematycznych ujęć naukowych, lekarz, który w latach dwudzie-
stych wstrząsnął i unowocześnił medycynę warszawską” – tak napisał o Hornow-
skim Józef Laskowski w 1967 r.

Józef Hornowski był uznanym na świecie twórcą oryginalnej embriogenetycznej 
klasyfikacji nowotworów oraz autorem licznych prac z zakresu patomorfologii gru-
czołów dokrewnych. Zajmował się również zagadnieniami z zakresu miażdżycy na-
czyń krwionośnych, etiopatogenezą zapaleń i techniką histopatologiczną.

W kierowanym przez siebie Zakładzie wytworzył bardzo dobrą atmosferę pracy 
naukowej, uwieńczoną wspólnym wydawaniem napisanych prac (w ciągu trzech lat 
ukazały się 54 prace, w tym dwie nagrodzone na konkursie Warszawskiego Towa-
rzystwa Lekarskiego). W wydanym w 1921 r. pierwszym zeszycie poświęconym no-
wotworom prof. Hornowski napisał w słowie wstępnym: „Inicjatywie, pracy i gro-
szowym oszczędnościom asystentów Zakładu Anatomii Patologicznej Uniwersytetu 
Warszawskiego zawdzięcza swoje powstanie i wydanie, nakładem własnym, ten 
pierwszy zeszyt prac zakładowych. Gdy dwa lata wcześniej powstała pierwsza myśl 
wydania prac z Zakładu, nie oglądano się na trudności pieniężne, nie cofnięto się 
przed rzeczą, która – zdawało się – przerosła skromne środki materialne asystentów 
teoretyków”.

Ten pierwszy zeszyt prac z Zakładu Anatomii Patologicznej poświęcony był pa-
mięci przedwcześnie zmarłego doktora Edwarda Zielińskiego – klinicysty, który wy-
kazywał ogromne zainteresowanie anatomią patologiczną. Zamiłowanie to przejął 
od swojego nauczyciela – prof. W. Lambla (1824-1895) – profesora anatomii pato-
logicznej i internisty rosyjskiego, który od 1872 r. był Kierownikiem I Kliniki Tera-
peutycznej w Szpitalu św. Ducha, cieszącej się uznaniem i popularnością wśród pa-
cjentów i studentów. Było to zasługą głównie jego asystentów Polaków – Samuela 
Goldflama (1852-1932) i właśnie Edwarda Zielińskiego (1861-1921). Doktor Zieliń-
ski był asystentem Lambla w latach 1887-1895, a od 1895 r. – ordynatorem w Szpitalu 
Praskim (od roku 1909 nazwanym Szpitalem Przemienienia Pańskiego).

Dla doktora Zielińskiego badanie i dociekanie były najważniejszymi czynnika-
mi rozwoju. „Sekcja uczy nas zawsze”; „Nie ma dwóch sekcji podobnych do siebie”; 
„Nóż anatomopatologa każe mówić zmarłemu”; „Sekcja jest źródłem unikania błę-
dów w rozpoznawaniu klinicznym”; „Sekcji nie powinien się nigdy bać klinicysta” 
– te zdania można było słyszeć z jego ust podczas sekcji zwłok z jego jak i innych od-
działów. Nigdy ich nie opuszczał. Wszystkich asystentów zachęcał do wykonywania 
sekcji, a gdy któryś z nich nie przeprowadzał jej według jego myśli, sam podwijał rę-
kawy i nieraz bez zachowania ostrożności, ale z prawdziwym zainteresowaniem ba-
dał i szukał, aby doszukać się istotnej przyczyny śmierci i powiązać objawy klinicz-
ne z obrazem anatomopatologicznym. Umiał patrzeć i widzieć, potrafił też oddzielić 
zmiany ważne od mniej znaczących, umiał budować historię rozwoju choroby i zbli-
żać się do najtrafniejszego rozwikłania. Skompletował zbiór narzędzi sekcyjnych, fi-
nansując je z własnych środków – pierwszy przywiózł do Warszawy z wycieczki do 
Anglii „coronet”, który ułatwiał otwieranie czaszki. W swojej pracowni klinicznej 
urządził kąt anatomopatologiczny, który stał się zawiązkiem późniejszej pracowni 
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anatomopatologicznej Szpitala Przemienienia Pańskiego. Ładniejsze preparaty sek-
cyjne utrwalał, kupując w tym celu płyny i słoje. Ten bardzo cenny zbiór ofiarował 
w latach 20. ubiegłego wieku Muzeum Zakładu Anatomii Patologicznej Uniwersyte-
tu Warszawskiego. Swoją pracownię wyposażył we wszystkie niemal istniejące w róż-
nych językach podręczniki anatomii patologicznej, których część przekazał także 
Zakładowi Anatomii Patologicznej. Zamiłowanie doktora Zielińskiego do anatomii 
patologicznej i zrozumienie jej znaczenia dla wykształcenia lekarskiego znajdowa-
ło swój wyraz w licznych pokazach preparatów anatomopatologicznych w Towarzy-
stwie Lekarskim i na posiedzeniach szpitalnych oraz w obszernym uwzględnianiu 
anatomii patologicznej we wszystkich niemal pracach drukowanych.

Autorami wydrukowanych prac, oprócz prof. Hornowskiego, byli: Ludwik Skubi-
szewski, Anna Siedlecka, Wilhelm Czarnocki, Ludwik Paszkiewicz, Zofia Dobijowa 
i Zdzisław Michalski. W 1922 r. ukazał się drugi zeszyt – „Barwniki”, a w roku 1923 
zeszyt trzeci i czwarty – „Wydzielanie wewnętrzne”.

Jednocześnie Zakłady Anatomii Patologicznej pięciu uniwersytetów w Polsce – 
Uni wersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwer-
sytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i nowo 
powstałego Uniwersytetu Poznańskiego – postanowiły wspólnie wydawać pod pa-
tronatem Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka prace morfologiczne, by stanowi-
ły pewną całość i nie były rozproszone w różnych czasopismach.

W pierwszym zeszycie wydanym w 1923 r. ukazała się m.in. praca L. Paszkiewicza 
– O rakotwórczym działaniu smoły pogazowej. Tom drugi poświęcony był nowotwo-
rom, kolejne – schorzeniom serca i naczyń oraz gruźlicy. Była to szczególnie cenna 
inicjatywa, biorąc pod uwagę ciężkie warunki wydawnicze w Polsce, gdzie szcze-
gólnie trudno było drukować prace teoretyczne. Były one niechętnie przyjmowa-
ne przez pisma lekarskie, które dbały w pierwszym rzędzie o potrzeby lekarza prak-
tyka.

Profesor Hornowski był od 1919 r. członkiem rzeczywistym Towarzystwa Nauko-
wego Warszawskiego i członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętno-
ści. W 1923 r. pełnił funkcję Dziekana Wydziału Lekarskiego. Zmarł przedwcześnie 
w Warszawie (przyczyną zgonu był guz mózgu), pozostawiając po sobie sławę wiel-
kiego organizatora i uczonego. Współpracownikami profesora byli następujący do-
cenci awansowani później na profesorów anatomii patologicznej:

jego następca na Katedrze Ludwik Paszkiewicz (1878-1967) – w latach 1910-• 
-1923 prosektor,
Wilhelm Czarnocki (1886-1963) – starszy asystent w latach 1919-1925, ad-• 
iunkt w latach 1925-1945, późniejszy profesor anatomii patologicznej 
w Gdańsku,
Ludwik Skubiszewski (1886-1957) – późniejszy profesor anatomii patolo-• 
gicznej Uniwersytetu Poznańskiego,
Janina Dąbrowska (1890-1987) – starszy asystent w latach 1919-1925,• 
Władysław Melanowski – starszy asystent w latach 1919-1920, późniejszy • 
profesor okulistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
Zofia Dobijowa – asystentka w latach 1919-1921,• 
Anna Siedlecka – starszy asystent, kierownik prosektury w Szpitalu św. • 
Ducha.
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Każdy ze współpracowników prof. Hornowskiego miał swoje osiągnięcia w pracy 
naukowej i dydaktycznej i stworzył własną szkołę patomorfologiczną.

Zakład Anatomii Patologicznej mieścił się (i mieści do dziś) w gmachu Anatomi-
cum, w suterenie, na parterze i na pierwszym piętrze (drugie piętro zostało dobudo-
wane po wojnie) i zajmował większą część skrzydła Anatomicum wzdłuż ulicy Cha-
łubińskiego. Na pierwszym piętrze mieściły się: sala wykładowa dla 120 słuchaczy, 
gabinet i pracownia profesora, pięć pracowni asystenckich, pracownia demonstra-
torów, tzw. pracownia autorów (wykonywali tam swoje badania lekarze niebędący 
pracownikami zakładu), biblioteka. Na parterze znajdowała się sala sekcyjna z trze-
ma stołami oraz muzeum (w latach 1922-1923 znajdowało się tam 2256 preparatów 
anatomicznych), oprócz tego mały pokój do montowania preparatów muzealnych. 
W suterenie Zakład zajmował 10 pomieszczeń: cztery pokoje stanowiły mieszkania 
woźnych, którzy przebywali w Zakładzie w ciągu całego dnia. Dużą salę zajmowa-
ła grabarnia i kaplica. Ręczna winda łączyła grabarnię z wysokim parterem i pierw-
szym piętrem.

Po śmierci prof. Hornowskiego kierownictwo pręż-
nie rozwijającej się Katedry i Zakładu objął prof. Lu-
dwik Paszkiewicz (1878-1967) (ryc. 5). Jako student III 
roku rozpoczął pracę na Oddziale Chorób Wewnętrz-
nych Szpitala Przemienienia Pańskiego na Pradze pod 
kierunkiem znakomitego internisty doktora Edwarda 
Zielińskiego. Po uzyskaniu dyplomu w 1904 r. został 
jego asystentem do roku 1913. Pracował także na in-
nych oddziałach (dwa lata na chirurgii i półtora roku na 
ginekologii), zdobywając wszechstronne przygotowa-
nie lekarskie. W roku 1907, po otrzymaniu stypendium 
ufundowanego przez doktora Edwarda Zielińskiego 
i Jana Rauma, wyjechał w celach naukowych do Berlina, 
gdzie przez dziewięć miesięcy pracował pod kierunkiem 
niemieckiego anatomopatologa – prof. M. Westenhoef-
fera. Uczęszczał na wykłady znanych niemieckich spe-
cjalistów w dziedzinie interny, pediatrii i neurologii. Od 
tej pory już zawsze patologia przeplatała się z interną. W latach 1908-1909 kierował 
Oddziałem Anatomii Patologicznej w Szpitalu Przemienienia Pańskiego. W 1919 r. 
został prosektorem Zakładu Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł doktora uzyskał 
w 1921 r., a habilitację w 1923 r. (praca pt. Badania nad zachowaniem się gruczołów 
wydzielania wewnętrznego w przypadkach otyłości). W roku 1924 został mianowany 
profesorem zwyczajnym anatomii patologicznej w Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 1931-1932 pełnił funkcję Dziekana, a w latach 1933-1934 – Prodziekana 
Wydziału Lekarskiego.

Roman Michałowski – student wydziału lekarskiego w latach 30. ubiegłego wieku 
– tak wspomina naukę anatomii patologicznej: „Jednym z pierwszych, z którym ze-
tknąłem się na wykładach w Anatomicum, był profesor Ludwik Paszkiewicz. Ana-
tomia patologiczna ogólna i szczegółowa należała do przedmiotów objętych progra-
mem nauczania dla trzeciego kursu medycyny przez trzy trymestry po pięć godzin 
tygodniowo. Wykłady odbywały się codziennie, z wyjątkiem sobót, w godzinach 

Ryc. 5. 
Prof. Ludwik Paszkiewicz
Kierownik Zakładu
w latach 1924-1957
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przedpołudniowych. Profesor Paszkiewicz czytał swój wykład z opracowanego przez 
siebie konspektu, powoli, jednostajnym cichym głosem, od czasu do czasu rzucając 
wzrokiem przez binokle na słuchaczy. Kiedy uczęszczałem na wymienione wykła-
dy, ukazały się one wówczas drukiem, nakładem Koła Medyków w postaci skryp-
tów: Zaburzenia w krążeniu i Zmiany wsteczne, nowotwory były w przygotowaniu. 
Profesor wiernie trzymał się swego tekstu. Demonstracja świeżych preparatów sek-
cyjnych uzupełniała zwykle część końcową wykładu. Studenci gromadzili się wokół 
stołu, na którym znajdowały się w płaskich biało-emaliowanych naczyniach uzyska-
ne dopiero co narządy podczas sekcji. Profesor, posługując się długim nożem sek-
cyjnym, pokazywał i w razie potrzeby przekrawał ciekawsze fragmenty wyłożonych 
preparatów.

Ćwiczenia sekcyjne odbywały się w małej sali im. J. Hornowskiego w godzinach od 
8:30 do 10:00, w ciągu trzech trymestrów, dwa razy tygodniowo. Prowadził je docent 
doktor Wilhelm Czarnocki, adiunkt zakładu. Łysawy słusznego wzrostu i wzmożo-
nej tuszy. Obdarzony dużym doświadczeniem i erudycją, ciekawie prowadził sek-
cje pokazowe. Według listy wywoływał studentów do prowadzonej przez siebie sek-
cji. Przeważnie odpowiedzi pytanych odbiegały od jego wymagań, nie mówiąc już 
o tych, którzy nic rzeczowego nie potrafili powiedzieć. Te ostatnie zbywał uszczy-
pliwym żartem. Na sekcjach pokazowych docenta Czarnockiego sala im. Hornow-
skiego zapełniała się po brzegi studentami. Według programu studiów obowiązy-
wało złożenie egzaminu z anatomii patologicznej po uzyskaniu absolutorium, tj. po 
zaliczeniu szesnastu trymestrów. Praktycznie istniała możliwość przystąpienia do 
egzaminu we wcześniejszym prywatnym terminie. Docent Czarnocki właśnie egza-
minował z anatomii patologicznej przed terminem. Egzamin ten przypominał z for-
my raczej kolokwium bez protokółu i z możliwością powtarzania aż do pozytyw-
nego wyniku. Podczas egzaminu nierzadko sprowadzał tok rozumowania studenta 
na fałszywe tory, pragnąc w ten sposób przekonać się, czy wiedza jego jest gruntow-
na. Przepuszczał dopiero wówczas, kiedy kandydat całkowicie opanował przedmiot. 
W przeciwnym razie odstawiał na krótszy lub dłuższy okres zależnie od poziomu 
wiedzy zdającego. Do ulubionych pytań docenta Czarnockiego należało jedno, doty-
czące różnic histopatologicznych między miażdżycą a kiłą aorty, na którym często, 
jak to się wówczas mawiało, „zaginał” studentów. Niefortunnego kandydata proszą-
cego o nowy termin egzaminu przyjmował z pełnym wątpliwości wyrazem twarzy. 
Zdawałem ten egzamin aż trzykrotnie, co poprzednio w całej mej praktyce egzami-
nacyjnej nigdy się nie zdarzyło.

Ćwiczenia z histopatologii odbywały się pod kierownictwem adiunkta zakładu 
doktor Janiny Dąbrowskiej. Dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki, od 16:00 do 
17:30, podzieleni na grupy, zajmowaliśmy się mikroskopowaniem. Rysowaliśmy ko-
lorowymi kredkami w zeszycie. Oglądane obrazy preparatów histologicznych, opa-
trując je niezbędnymi oznacznikami pokazującymi najważniejsze elementy widzia-
nych zmian patologicznych. Na jeden mikroskop przypadały dwie osoby”.

Oprócz prof. Paszkiewicza wykłady prowadzili dwaj docenci – Wilhelm Czarnoc-
ki (od 1928 r. wykładał histopatologię narządów jamy brzusznej) i Karol Chodkow-
ski (w latach 1936-1938).

Pracownikami Zakładu byli wówczas także: w latach 1924-1933 – Zdzisław Mi-
chalski (po wojnie Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych), Eustachy 
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Siedlecki, Stella Heybowiczówna, Stanisław Hrom, Henryk Bychawski, Karol Chod-
kowski, Edward Zahorski, Stanisława Półtorzycka; w latach 1933-1938 – Józef La-
skowski (1897-1969), wybitny patolog Instytutu Onkologii w Warszawie, prof. Stefa-
nia Chodkowska (1897-1969), patolog Instytutu Gruźlicy w Warszawie, prof. Zygmunt 
Ruszczewski (1917-1968), organizator katedr anatomii patologicznej w WAM w Ło-
dzi i Warszawie, od 1930 r. Aleksander Pruszczyński (po wojnie profesor anatomii 
patologicznej w Łodzi); w latach 1931-1933 Leon Manteuffel-Szoege (później słyn-
ny kardiochirurg), w latach 1936-1938 Barbara Kampioni (ftyzjatra). W ciągu 20 lat 
działalności międzywojennej pracowało w Zakładzie 30 osób.

Zadania Zakładu polegały nie tylko na pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej, 
ale też na stałej współpracy ze Szpitalem Dzieciątka Jezus, z przychodnią przeciwra-
kową, ubezpieczalniami społecznymi, z innymi szpitalami oraz zakładami i klinika-
mi uniwersyteckimi. Profesor Paszkiewicz poszerzył problematykę naukową Zakła-
du o doświadczalne wywoływanie nowotworów, nowoczesne aspekty techniki sekcji 
zwłok oraz metodykę utrwalania i przechowywania preparatów. Wilhelm Czarnoc-
ki badał etiologię ostrej martwicy wątroby i trzustki, opracowywał także i redagował 
„Przegląd Piśmiennictwa Lekarskiego Polskiego”. Aleksander Pruszczyński urucho-
mił dział hodowli tkanek patologicznych na sztucznych podłożach.

W 1923 r. prof. Paszkiewicz własnym kosztem wydał Technikę sekcji zwłok. Zamysł 
napisania podręcznika techniki sekcyjnej z rycinami pojawił się u niego w 1916 r., 
kiedy w Warszawie budziła się nadzieja na nauczanie w języku polskim. W jedynym 
podręczniku polskim, jakim była Diagnostyka anatomo-patologiczna Z. Dmochow-
skiego, technika sekcyjna, podobnie jak w podręcznikach innych autorów, potrakto-
wana została marginesowo. Do tej pory nie było tak obszernego podręcznika tech-
niki sekcyjnej ani w języku polskim, ani w językach obcych. Liczne piękne ryciny 
zostały wykonane przez artystę malarza R. Kowalczewskiego. Dla celów naukowych 
oraz dydaktycznych posługiwano się wtedy powszechnie rysunkami, a wykłady ilu-
strowane były tablicami rysowanymi tuszem lub malowanymi akwarelami. Makro- 
i mikrofotografia były pieśnią przyszłości. Ponowne wydanie tej książki ukazało się 
w roku 1953 na potrzeby szkolenia patomorfologów dla sieci placówek anatomopato-
logicznych, które miały objąć swą działalnością wszystkie szpitale.

Okres okupacji (1939-1945)

Polska była jedynym krajem w Europie, w którym okupanci niemieccy zlikwido-
wali szkolnictwo wyższe i średnie. Ta bezwzględna polityka spowodowała efekt od-
wrotny. 27 października 1939 r. pierwszy asystent, który zgłosił się do pracy w Zakła-
dzie, zastał prof. Paszkiewicza uprzątającego gruz i szkło z rozbitych szyb okiennych. 
„Trzeba szybko doprowadzić do porządku przede wszystkim bibliotekę i muzeum, 
aby możliwie zabezpieczyć je przed zbliżającą się zimą” – takimi słowami witał pro-
fesor każdego powracającego pracownika Zakładu. Paszkiewicz był pierwszym pro-
fesorem, który rozpoczął tajne nauczanie i zachęcał do tego innych. Już w listopadzie 
1939 r. do prof. Paszkiewicza zaczęli zgłaszać się studenci. Utworzono kilkunasto-
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osobowe komplety i przerabiano cały materiał anatomii patologicznej. Profesor 
przyjmował też egzaminy.

Wkrótce zaczęły działać konspiracyjne kursy uniwersyteckie dla maturzystów taj-
nych liceów, początkowo w ramach Studium Lekarskiego przemianowanego w roku 
1943 na Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego. Ogółem studiowało tam 
445 osób.

Anatomii patologicznej nauczano także w największym ośrodku tajnego naucza-
nia uniwersyteckiego medycyny w kraju (około 1900 osób, podczas gdy przed wybu-
chem wojny medycynę studiowało około 1000 osób) – w Szkole Zaorskiego – oficjal-
nie zarejestrowanej jako Szkoła Zawodowa dla Pomocniczego Personelu Sanitarnego 
doktora Jana Zaorskiego. Obie Szkoły podlegały Tajnej Radzie Wydziału Lekarskie-
go UW.

Kolejną tajną uczelnię w Warszawie – Uniwersytet Ziem Zachodnich – uruchomi-
li profesorowie i pracownicy Uniwersytetu Poznańskiego. Zaczęli oni przyjeżdżać do 
Warszawy po rozpoczętym w listopadzie 1939 r. masowym wypędzeniu rodzin inte-
ligenckich z kraju Warty. Wydział Lekarski Uniwersytetu Ziem Zachodnich rozpo-
czął działalność w roku 1942 i studiowało tam 690 osób.

Nauczanie anatomii patologicznej odbywało się w prosektoriach wszystkich szpi-
tali warszawskich. Wykłady, seminaria, ćwiczenia sekcyjne i histopatologiczne pro-
wadzili: prof. Ludwik Paszkiewicz, dr Witold Niepołomski, dr Janina Dąbrowska 
w Szpitalu Przemienienia Pańskiego, dr Stefania Chodkowska w Szpitalu Wol-
skim, doc. Wilhelm Czarnocki, dr Wanda Paradowska oraz dr Aleksander Prusz-
czyński w Szpitalu Zakaźnym św. Stanisława, dr Wacław Lewiński w Szpitalu Ujaz-
dowskim.

Wszystkie prosektoria zostały przekształcone w zakłady naukowo-dydaktyczne 
pod patronatem prof. Paszkiewicza.

Powojenna Szkoła prof. Ludwika Paszkiewicza 
(1945-1962)

Po upadku Powstania Warszawskiego, w listopadzie 1944 r., Niemcy wzniecili po-
żar w budynku Anatomicum. Zniszczeniu uległy aparatura i bardzo cenna Biblio-
teka. Anatomicum zachowało tylko znacznie zniszczony parter. Na szczęście pra-
cownik Biura Odbudowy Stolicy zakwalifikował je do odbudowy. Po wyzwoleniu 
Pragi Zakład zajmował jeden pokój budynku szkoły przy ul. Boremlowskiej, na Gro-
chowie, gdzie został ewakuowany Szpital Praski. Zakład wznowił swoją działalność 
jako pierwszy teoretyczny zakład restytuowanego Wydziału Lekarskiego. Do marca 
1945 r. wykłady z anatomii patologicznej, ćwiczenia z histologii oraz ćwiczenia sek-
cyjne wykonywała wyłącznie dr Janina Dąbrowska.

„Sekcje zwłok były wykonywane w obecności studentów w drewnianej drwalce, 
na tyłach podwórza szkolnego. Od stycznia do kwietnia 1945 r. sekcje można było 
wykonywać jedynie przy polewaniu zwłok i narzędzi gorącą wodą, którą, z god-
ną podziwu wytrwałością, donosił w kubłach z kuchni szpitalnej laborant sekcyj-
ny Szpitala Przemienienia Pańskiego Franciszek Wojdak. Brak gazu i elektryczno-
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ści uniemożliwił uruchomienie cieplarki. Preparaty do badań histopatologicznych 
zatapiano w parafinie w sposób jak najbardziej prymitywny na łaźni wodnej, po-
stawionej między kotłami kuchennymi. Mimo trudności, doktor Janina Dąbrowska 
przy pomocy laborantki Aleksandry Lipińskiej przygotowała najniezbędniejsze pre-
paraty do badań mikroskopowych. Rysowniczka przedwojennego zakładu Lucyna 
Wrzesińska wykonała tablice do wykładów i ćwiczeń. Ćwiczenia histopatologiczne 
odbywały się małymi grupami w dyżurce lekarskiej. W miarę powiększania się licz-
by słuchaczy zgłosili się do pomocy przy ćwiczeniach studenci starszych lat: Barbara 
Bratkowska, Janina Łysakowska, Halina Reszke, Stanisław Roszkowski”*.

Na początku marca 1945 r. wrócił prof. Ludwik Paszkiewicz. Wkrótce zaczęli 
zgłaszać się też rozproszeni po Polsce asystenci: Aleksander Pruszczyński, Stefania 
Chodkowska, Witold Niepołomski i Wilhelm Czarnocki. W połowie 1945 r. Zakład 
został przeniesiony do gmachu Instytutu Weterynarii przy ul. Grochowskiej i zaję-
to salę do wykładów i ćwiczeń oraz pokój na pracownię histopatologiczną, gdzie wy-
konywano badania dla klinik, kompletowano preparaty histopatologiczne i ćwiczo-
no laborantki.

Rok akademicki 1945/46 Zakład rozpoczął w jednym z pokoi odbudowywanego 
Szpitala Przemienienia Pańskiego. Pierwszego sierpnia 1947 r. Zarząd Koła Medy-
ków z przewodniczącym Mironem Paciorkiewiczem – studentem V kursu, powołał 
Komitet Odbudowy Anatomicum. W odgruzowywaniu Anatomicum wzięła udział 
cała młodzież z profesorami i asystentami Wydziału Lekarskiego. Studenci inter-
weniowali u władz w celu uzyskania pozwolenia na odbudowę budynku, pomaga-
li też w zdobywaniu funduszy na odbudowę (organizowali różne zbiórki, loterie). 
Otrzymali pierwsze dotacje na opracowanie dokumentacji, co umożliwiło rozpoczę-
cie odbudowy. Wstępne plany i kosztorysy zostały opracowane na zlecenie Komite-
tu Studenckiego. Ich przygotowaniem kierował prof. Paszkiewicz. W 1948 r. Komi-
tet Odbudowy uzyskał honorową odznakę od Naczelnej Rady Odbudowy Warszawy. 
Studenci wyróżnieni zostali również indywidualnymi odznakami.

 Jednocześnie odbudowywany był Szpital Dzieciątka Jezus (początkowo na tere-
nie Szpitala zaplanowano park miejski). Stopniowo przenoszono wykłady i ćwicze-
nia oraz prowadzono je w jednym z pokoi II Kliniki Chorób Wewnętrznych. Po 
odremontowaniu parteru Anatomicum Zakład został przeniesiony tam razem z Za-
kładami: Anatomii Prawidłowej, Chirurgii Operacyjnej, Histologii z Embriologią 
i Medycyny Sądowej.

W 1951 r., po zakończeniu odbudowy Anatomicum, Zakład odzyskał przedwo-
jenną siedzibę w skrzydle przy ul. Chałubińskiego. Na pierwszym piętrze urządzono 
dużą salę do ćwiczeń mikroskopowych, wspólną z Zakładami Histologii i Biologii, 
oraz salę sekcyjną imienia Józefa Hornowskiego, z wmurowanym jego popiersiem.

Pracę w szkole przy ul. Boremlowskiej rozpoczęto z czterema mikroskopami 
przechowanymi przed dr Janinę Dąbrowską, jednym przez dr. Józefa Laskowskie-
go, trzema przez dr Stefanię Chodkowską, dwa przez dr. Arkadiusza Stańczyka. 
W 1960 r. Zakład posiadał 140 mikroskopów ćwiczeniowych i 40 do badań nauko-
wych oraz usługowych.

* Manicki J., Dzieje uczelni medycznych w Warszawie w latach 1944-1960, PZWL, Warszawa 1968.
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Nauczanie na III roku obejmowało dwutygodniowy blok ćwiczeń sekcyjnych, 
podczas których studenci zapoznawali się z techniką sekcji, zasadami diagnostyki 
anatomopatologicznej i protokołowaniem. W drugim semestrze docenci i adiunk-
ci prowadzili wykłady z diagnostyki sekcyjnej przy zwłokach dla słuchaczy V kursu. 
Część ćwiczeń sekcyjnych studenci odbywali w Szpitalu Praskim pod kierunkiem 
prof. Janiny Dąbrowskiej. Ćwiczenia te prowadzili lekarze: Maria Kobuszewska, Ja-
nina Łysakowska, Halina Reszke, Zaira Półtorzycka, Janusz Zaremba. Na ćwicze-
nia mikroskopowe przeznaczono 80 godzin w ciągu roku. Wykłady i ćwiczenia pro-
wadzono dla Wydziału Lekarskiego i Stomatologii. W piętnastoleciu powojennym 
przeegzaminowano 5402 studentów.

W latach 1944-1960 w Zakładzie uzyskali habilitację doktorzy: Janina Dąbrow-
ska, Aleksander Pruszczyński, Stefania Chodkowska, Józef Laskowski i Janusz Gro-
niowski. Doktor Maria Kobuszewska-Faryna i Regina Walentynowicz-Stańczyk 
uzyskały tytuł naukowy docenta. W Zakładzie Anatomii Patologicznej wykonali 
prace habilitacyjne dr J. Nielubowicz i dr Z. Traczyk. Pięciu pracowników Zakładu 
i trzech lekarzy spoza Zakładu uzyskało stopień doktora medycyny, a trzech – kan-
dydata nauk medycznych (co odpowiada obecnie tytułowi doktora nauk medycz-
nych). Pierwszy stopień specjalizacji uzyskało 24 lekarzy, drugi stopień 20. Ogłoszo-
no 164 prace naukowe (60 prac oryginalnych, 50 kazuistycznych, 12 poglądowych, 
19 doświadczalnych, 8 popularnopublicystycznych, 15 podręczników). Odbyto 157 
posiedzeń naukowych. Młodsi asystenci i stypendyści raz w tygodniu uczestniczy-
li w seminariach diagnostycznych, prowadzonych początkowo przez doc. Zbigniewa 
Ruszczewskiego, a potem przez doc. Marię Kobuszewską. Odbyło staże 75 lekarzy 
innych specjalno ści. Odbywały się konferencje naukowe klinicystów i patomorfolo-
gów. Pracownicy Zakładu brali udział w posiedzeniach naukowych klinik. Brali też 
czynny udział w pracach Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Anatomopatolo-
gów. W 1952 r. założono Studenckie Koło Naukowe.

Wielu pracowników Zakładu odeszło na samodzielne stanowiska: doc. Wilhelm 
Czarnocki objął Katedrę Anatomii Patologicznej w Gdańsku (1946 r.), w tym samym 
czasie doc. Aleksander Pruszczyński objął Katedrę Anatomii Patologicznej w Łodzi. 
W 1952 r. doc. Janusz Groniowski objął Katedrę Anatomii Patologicznej w Pozna-
niu, doc. Stefania Chodkowska – stanowisko Kierownika Zakładu Patologii Insty-
tutu Gruźlicy, doc. Zygmunt Ruszczewski został Kierownikiem Zakładu Anatomii 
Patologicznej Wojskowej Akademii Medycznej, dr Maria Affek-Kamińska – Kierow-
nikiem Zakładu Anatomii Patologicznej Szpitala nr 1 w Warszawie, dr Zofia Cze-
chowska – Kierownikiem Pracowni Anatomopatologicznej Instytutu Hematologii 
w Warszawie. Doktor Zbigniew Cymerski objął prosekturę w szpitalu w Żyrardowie, 
dr Anna Karlińska została Kierownikiem Zakładu Anatomii Patologicznej w Szpi-
talu MSW, później funkcję Kierownika pełnił doc. dr Andrzej Rosnowski. Doktor 
Kazimiera Gajl-Pęczalska została Kierownikiem Pracowni Anatomopatologicznej 
Miejskiego Szpitala Dziecięcego przy ul. Niekłańskiej – po niej kierownictwo prze-
jęła dr n. med. Krystyna Wolska, która przed odejściem na emeryturę – w 1979 r. 
– koordynowała pracą nad wybudowaniem i wyposażeniem nowego i funkcjonal-
nego Zakładu Patomorfologii. Doktor Halina Szadujkis została Kierownikiem Pra-
cowni Anatomopatologicznej Szpitala Miejskiego nr 8 przy ul. Jotejki.
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Zakład posiadał wtedy 291 tablic wykładowych, 1214 rysunków do epidiaskopu 
oraz 1012 przeźroczy. Opracowano film dla studentów – Technika sekcji zwłok.

Znaczną powierzchnię zakładu (241 m2) zajmowało częściowo ocalałe podczas 
wojen światowych Muzeum Preparatów Makroskopowych. Znajdowały się w nim 
3334 okazy, w tym preparaty w słojach – 2770, kości w gablotach – 253 i 297 kamieni. 
Jeden z okazów Muzeum pochodził z 1820 r. Niestety, nie przetrwało kolejnych lat. 
Część preparatów Muzeum wystawiona była w podświetlanych gablotach wzdłuż 
korytarza, przed salą wykładową. Ta część przetrwała dłużej i cieszyła się ogrom-
nym zainteresowaniem wśród studentów, a także licznych licealistów. Podczas re-
montu Instytutu Biostruktury pod koniec lat 80. XX w. również ta część Muzeum 
została zlikwidowana.

Pożar w 1944 r. strawił ogromny księgozbiór Zakładu. Zniszczeniu uległy m.in. 
komplety wszystkich polskich pism medycznych. Zaczątkiem nowo utworzonej bi-
blioteki były książki przynoszone przez kolegów i osoby prywatne. Bogaty księgo-
zbiór ofiarował bibliotece prof. Paszkiewicz. Profesor Janina Kowalczykowa z Kra-
kowa i prof. Wilhelm Czarnocki z Gdańska przekazali dużo dubletów ze swoich 
zakładów. Książki kupowano również od handlarzy, którzy przywozili je z zachod-
nich województw. Zakupiono ocalały księgozbiór Eustachego i Anny Siedleckich. 
Wiele dubletów przekazał prof. Stanisław Konopka, dyrektor Głównej Biblioteki 
Lekarskiej. Niektóre dzieła archiwalne przekazał, jako depozyt, dyrektor Bibliote-
ki Akademii Medycznej – mgr S. Klarreich. Biblioteka posiadała 2505 tomów i 1997 
odbitek oraz liczne czasopisma polskie, angielskie i rosyjskie. W 1970 r., po włącze-
niu Zakładu do Instytutu Biostruktury powstałego na terenie Anatomicum, biblio-
teka została odłączona od Zakładu, stając się biblioteką Instytutu Biostruktury. Lata 
świetności przeżywała jeszcze pod opieką pani Haliny Zakościelnej i powróciła do 
nich pod opieką pani kustosz magister Bożenny Olejniczak, która wiele miesięcy 
i wiele prywatnego czasu poświęciła na uporządkowanie zbiorów. Jej pracę kontynu-
uje i rozwija magister Agnieszka Czarnecka (starszy bibliotekarz).

Po przeniesieniu Zakładu do Anatomicum wznowiono działalność Pracowni Hi-
stopatologiczno-Diagnostycznej. Korzystały z niej oddziały zabiegowe szpitali w ca-
łej Polsce. Głównym celem tej akcji było wczesne wykrywanie nowotworów. Po po-
wołaniu specjalistów wojewódzkich oraz utworzeniu dziesięciu takich pracowni 
w Polsce badania wykonywano już tylko dla Warszawy i okolic. Rocznie przeprowa-
dzano około 6000 badań, a w ciągu 15 lat wykonano 85 432 badania diagnostyczno-
mikroskopowe oraz 15 156 badań sekcyjnych.

Profesor Ludwik Paszkiewicz przez 38 lat kierował Katedrą i Zakładem Anato-
mii Patologicznej, trzykrotnie ją odbudowując (1919 r., 1939 r., 1945 r.). Wykształcił 
liczną kadrę specjalistów. To z jego inicjatywy podjęto prace nad stworzeniem sieci 
placówek anatomopatologicznych, obejmujących swą działalnością wszystkie szpi-
tale w kraju. Do końca życia pełnił nad nimi nadzór jako specjalista krajowy w za-
kresie anatomii patologicznej. W trakcie jego pracy ogłoszono drukiem 347 prac, 
30 lekarzy doktoryzowało się, 16 uzyskało stopień docenta, 10 tytuł profesora, sied-
miu z nich powołano na Katedry Anatomii Patologicznej, ośmiu lekarzy innych spe-
cjalności wykonało w Zakładzie morfologiczną część prac habilitacyjnych, a siedmiu 
z nich powołano na katedry uniwersyteckie.
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Dziełem życia prof. Paszkiewicza stał się pięciotomowy podręcznik anatomii pa-
tologicznej, liczący 1673 strony, wydany w 1952 r. przez PZWL. W 1953 r. wznowio-
no także cenną książkę, jaką była Technika sekcji zwłok. W bogatym dorobku nauko-
wym profesora na czoło wysuwa się rozprawa habilitacyjna, w której na podstawie 
niezwykle dokładnej analizy autor uzasadnił końcowy swój wniosek, że nadmierna 
otyłość jest przede wszystkim wynikiem niedomogi wielogruczołowej i że najważ-
niejszą rolę w tym schorzeniu odgrywa niedomoga tarczycy.

Oprócz działalności naukowej, dydaktycznej, diagnostycznej profesor włączył się 
też w działalność na rzecz organizacji medycyny polskiej. Jego nazwisko widnieje 
w wielu protokołach różnych komisji, zebrań, towarzystw naukowych, organizacji 
społecznych i zawodowych.

Stanowisko Kierownika zajmował do 30 września 1959 r., ale pozostał jeszcze 
w za kładzie przez dalsze trzy lata (do 1962 r.) w charakterze profesora przy Kate-
drze.

W latach 1959-1960 obowiązki Kierownika Zakładu 
Anatomii Patologicznej pełniła prof. dr hab. n. med. Ja-
nina Dąbrowska (1890-1987) (ryc. 6) urodzona w Łuc-
ku, na Wołyniu.

Studia lekarskie odbyła w Żeńskim Instytucie Me-
dycznym w Petersburgu i uzyskała tam w 1914 r. stopień 
lekarza. Następne pięć lat pracowała w tym mieście, 
w szpitalach dla rannych i w przytułkach Polskiego To-
warzystwa Pomocy Ofiarom Wojny. W roku 1919 wró-
ciła od kraju i rozpoczęła pracę w Zakładzie Anatomii 
Patologicznej Wydziału Lekarskiego trwającą nieprze-
rwanie 41 lat (do 1960 r.). Kierowała jednocześnie Pra-
cownią Histopatologiczną Szpitala Przemienienia Pań-
skiego. W latach 1919-1920, w czasie wolnym od zajęć, 
pracowała na Oddziale Wewnętrznym dr. Edwarda Zie-
lińskiego, w tym samym szpitalu. W latach 1925-1937 
prowadziła zlecone wykłady z histopatologii dla studen-

tów medycyny, anatomii patologicznej i ogólnej patologii dla studentów Państwowe-
go Instytutu Dentystycznego przekształconego później w Akademię Stomatologicz-
ną. W 1921 r. obroniła pracę doktorską, natomiast w roku 1945 uzyskała habilitację.

W ciągu pięciu lat okupacji nieprzerwanie prowadziła wykłady, ćwiczenia sekcyj-
ne i histopatologiczne na tajnych kompletach lekarskich Uniwersytetów Warszaw-
skiego i Ziem Zachodnich oraz w Szkole Zaorskiego. Po upadku Powstania War-
szawskiego pierwsza rozpoczęła nauczanie medycyny na Pradze. Od stycznia 1954 r. 
do października 1955 r. pełniła obowiązki Prorektora Akademii Medycznej do spraw 
dydaktyki. Od 1920 r. była członkiem Warszawskiego Towarzystwa Lekarskie go, 
a od 1945 r. – Towarzystwa Anatomicznego, natomiast od 1957 r. – Towarzystwa Pol-
skich Anatomopatologów. Po przejściu na emeryturę w roku 1960 jeszcze do 1969 r. 
pełniła obowiązki Konsultanta Anatomii Patologicznej w Szpitalu Praskim (Prze-
mienienia Pańskiego).

W latach 1960-1963 obowiązki Kierownika Zakładu pełniła prof. dr hab. n. med. 
Regina Walentyno wicz-Stańczyk (ryc. 7) urodzona w 1916 r. w Rostowie nad Do-
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Ryc. 6. 
Prof. Janina Dąbrowska
Kierownik Zakładu
w latach 1959-1960
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nem. Po ukończeniu szkoły średniej w 1934 r. i pierw-
szego roku studiów medycznych na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie przeniosła się 
do Warszawy i tu w 1940 r. uzyskała dyplom lekarza. 
Od lutego 1946 r. pracowała w Zakładzie Anatomii Pa-
tologicznej Uniwersytetu Warszawskiego na stanowi-
sku starszego asystenta, adiunkta, docenta etatowe-
go. W roku 1952 uzyskała stopień doktora medycyny, 
a w 1954 r. została mianowana docentem.

Zakład w latach 1963-1996

W latach 1963-1970 Zakładem Anatomii Patologicz-
nej kierował prof. dr hab. n. med. Janusz Groniowski 
(1917-1989) (ryc. 8). W 1935 r. rozpoczął studia na Wy-
dziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. W trak-
cie studiów pełnił obowiązki demonstratora w Zakładzie 
Anatomii Topograficznej i Chirurgii Doświadczalnej. 
Po uzyskaniu dyplomu lekarza we wrześniu 1945 r. i od-
byciu stażu rozpoczął pracę w Zakładzie Anatomii Pa-
tologicznej i kontynuował ją do roku 1952. W 1949 r. 
uzyskał stopień doktora medycyny, a w 1952 r. habili-
tował się. W roku 1954 został profesorem nadzwyczaj-
nym. W 1952 r. powołano go na stanowisko Kierownika 
Katedry i Zakładu Anatomii Patologicznej w Pozna-
niu, gdzie stworzył nowoczesny Zakład Patomorfologii 
z pierwszą w Polsce Pracownią Mikroskopii Elektrono-
wej. Funkcję tę pełnił do roku 1963, do powołania go na 
stanowisko Kierownika Zakładu Anatomii Patologicz-
nej w Warszawie.

W połowie lat 60. XX w. z Zakładu odszedł dr n. med. Adam Nowosławski oraz 
docenci Zbigniew Lewicki i Witold Brzosko. Nowymi pracownikami zostali młodzi 
lekarze: Aleksander Wasiutyński, Ewa Walczak, Roman Pykało. W latach 1967-1970 
adiunktem Zakładu był dr n. med. Bogdan Woźniewicz, w okresie tym pracowa-
li także inni lekarze m.in. dr dr W. Biczysko, A. Berłowicz, Czerska, D. Komitow-
ski, R. Krawczyński, K. Madaliński, R. Maryniak, S. Nowak, D. Pietrow, H. Reszke, 
H. Sza dujkis, B. Szadkowska, B. Wacker i inni.

Profesor Janusz Groniowski wprowadził w Polsce techniki mikroskopii elektro-
nowej i zapoczątkował nauczanie patologii ultrastrukturalnej. W pamięci studentów 
zapisał się jako świetny wykładowca ilustrujący swoje nowoczesne wykłady piękny-
mi, barwnymi rysunkami na tablicy. Jego podręcznik – Patomorfologia (I wydanie 
1971 r., II wydanie poprawione 1974 r.) – został wybrany przez studentów najlep-
szym podręcznikiem podczas studiów medycznych. Pod redakcją profesorów Janu-

Ryc. 8. 
Prof. Janusz Groniowski
Kierownik Zakładu
w latach 1963-1970

Ryc. 7. 
Prof. Regina 
Walentynowicz-Stańczyk
p.o. Kierownika Zakładu
w latach 1960-1963
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sza Groniowskiego i Stefana Krusia ukazał się też kolejny 
cenny podręcznik – Podstawy patomorfologii (1984 r.).

Profesor Janusz Groniowski był autorem ponad 200 
prac (monografii, podręczników, artykułów), zwłasz-
cza z patologii płuc, w czasopismach krajowych i za-
granicznych. Był redaktorem polskich i zagranicznych 
czasopism, a także członkiem licznych towarzystw na-
ukowych polskich i zagranicznych. Założył Komisję 
Mikroskopii Elektronowej PAN. W latach 1970-1989 był 
profesorem anatomii patologicznej IB.

Hobby profesora, którym było bibliofilstwo i zbiera-
nie starych druków związanych z historią medycyny, 
doprowadziło do jego przedwczesnej śmierci, która na-
stąpiła podczas odśnieżania dachu kamienicy w obawie 
przed zalaniem cennych zbiorów.

Po prof. Januszu Groniowskim kierownictwo Zakła-
du, na krótko, objął prof. dr hab. n. med. Stefan Sta-
rzyński (1920-1993) (ryc. 9). Katedrą i Zakładem kie-
rował od 1 sierpnia 1970 r. do 14 października 1970 r. 
Kandydat nauk medycznych z 1958 r., doktor habilito-
wany w 1967 r. Był adiunktem Zakładu w latach 1950-
 -1969, a docentem w latach 1970-1982. Profesorem nad-
zwyczajnym został w roku 1983. Wykładał anatomię 
patologiczną dla studentów Oddziału Stomatologii i eg-
zaminował studentów tego Oddziału. Przez wiele lat 
kierował Pracownią Diagnostyki Biopsyjnej. Po jego 
odej ściu kierownictwo pracowni objął dr n. med. Ro-
man Pykało i sprawuje je nadal.

Dnia 15 października 1970 r. Kierownikiem Zakła-
du Anatomii Patologicznej został prof. dr hab. n. med. 
Stefan Kruś (1926) (ryc. 10) i kierował nim do roku 
1996. Rozpoczął on studia w najcięższym okresie powo-

jennym w skrajnie trudnych warunkach. W tym pierwszym powojennym roczniku 
studentów byli również inni późniejsi pracownicy Zakładu Anatomii Patologicz nej: 
profesorowie Zbigniew Gawlik i Stefan Starzyński, dr Janusz Zaremba, który później 
był wieloletnim kierownikiem Zakładu Patomorfologii Szpitala Kolejowego w Mię-
dzylesiu), dr Jan Pikor i dr Kazimiera Gajl-Pęczalska.

Profesor Stefan Kruś rozpoczął pracę w Zakładzie w roku 1950. Doktoryzował się 
w 1961 r. i habilitował w 1965 r. Po przerwie w latach 1966-1970, kiedy był docentem 
w Studium Doskonalenia Lekarzy (CMKP), powrócił do Zakładu w 1970 r. Profeso-
rem nadzwyczajnym został w roku 1975, a zwyczajnym w roku 1983.

 Przez wiele lat nauczanie patologii odbywało się na III i IV roku studiów. Po-
czątkowo studenci zapoznawali się z patologią ogólną, a następnie szczegółową i kli-
niczną. Nauka kończyła się egzaminem w sesji letniej po IV roku. W latach 80. XX w. 
prof. Kruś wystąpił z inicjatywą prowadzenia nauczania patologii tylko na III roku 
studiów lekarskich, co zostało w pełni zaakceptowane przez Władze Uczelni. Stu-
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Prof. Stefan Starzyński
p.o. Kierownika Zakładu
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Ryc. 10. 
Prof. Stefan Kruś
Kierownik Zakładu
w latach 1970-1996 
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denci Wydziału Lekarskiego kończyli więc przedmiot w jednym roku akademickim, 
zdając egzamin już po VI semestrze.

Oprócz zajęć obowiązkowych przez wiele lat, w sobotnie poranki, odbywały się 
pokazowe badania autopsyjne, prowadzone przez prof. Krusia dla studentów Koła 
Naukowego i wszystkich zainteresowanych patologią. Przebiegały one podobnie jak 
za czasów prof. Paszkiewicza, a prezentowane zmiany patologiczne w narządach 
i tkankach były opatrzone obszernym komentarzem merytorycznym. Powiązanie 
ob jawów klinicznych z obrazem morfologicznym stanowiło podstawowy cel tych 
spotkań, pozwalając w pełni wyjaśnić przebieg procesu chorobowego i przyczynę 
zgonu pacjenta. Studenci bardzo chętnie uczestniczyli w tych spotkaniach.

Kadencja prof. Stefana Krusia zbiegła się z utworzeniem w 1970 r. Instytutu Bio-
struktury przekształconego w 1999 r. w Centrum Biostruktury. Po studenckich nie-
pokojach w 1968 r. władze centralne w Warszawie zdecydowały, że na wszystkich 
uczelniach należy zlikwidować liczne katedry i powołać duże instytuty. W skład tych 
instytutów miały wejść katedry prowadzące nauczanie poszczególnych przedmio-
tów jako zakłady. Na czele instytutu miał stanąć dyrektor nominowany za zgodą 
władz partyjnych. Decyzja ta miała na celu lepszą kontrolę nad zakładami.

Pociągnęło to za sobą liczne zmiany. Na rzecz nowo tworzonych pracowni i współ-
istniejących zakładów prof. Kruś zrezygnował z części pomieszczeń Zakładu Ana-
tomii Patologicznej. Miejsce Muzeum Preparatów Anatomopatologicznych zajął 
Zakład Konserwacji Tkanek i Narządów, późniejszy Zakład Transplantologii. Bi-
blioteka Zakładu Anatomii Patologicznej stała się biblioteką Instytutu Biostruktury. 
Podobnie Pracownia Fotograficzna i Zwierzętarnia przestały być integralną częścią 
Zakładu Anatomii Patologicznej. Wreszcie w 1972 r. odłączono także Pracownię Mi-
kroskopii Elektronowej. Rozpoczęła ona działalność jako Samodzielna Pracownia 
Mikroskopii Elektronowej.

W późniejszych latach w związku z pracami remontowymi i modernizacyjnymi 
Dyrekcja Instytutu za zgodą Kierownika Zakładu usunęła znajdujące się w koryta-
rzach, obok sali wykładowej na pierwszym piętrze Anatomicum, pozostałe zbiory 
muzealne, eksponowane w podświetlanych szafach. Młodzi adepci medycyny stra-
cili okazję zapoznania się z cennymi i często bardzo starymi, ale jednocześnie rzad-
kimi, okazami zmian patologicznych. Stanowiło to niepowetowaną stratę. Zbiory 
gromadzone z ogromnym wysiłkiem przez wiele pokoleń patologów, które prze-
trwały dwie wojny światowe, nie przetrwały jednej decyzji administracyjnej. Z ża-
lem stwierdzamy, że wobec braku ekspozycji i środków na konserwację Muzeum 
praktycznie przestało istnieć.

Działalność naukowa Zakładu prowadzona była we współpracy m.in. z Instytu-
tem Żywności i Żywienia oraz Instytutem Przemysłu Farmaceutycznego. Tematyką 
wiodącą były: eksperymentalna patologia nerek, patologia wątroby, mięśnia serco-
wego i płuc.

Zakład prowadził bardzo ożywioną działalność usługową i konsultacyjną. Od-
bywały się szkolenia wewnątrzzakładowe. W Zakładzie odbywali staże lekarze in-
nych specjalności. W dalszym ciągu wykonywane były morfologiczne części prac 
doktorskich i habilitacyjnych, w tym też dla lekarzy innych specjalności. Pracow-
nicy Zakładu brali czynny udział w licznych zjazdach, konferencjach i spotkaniach. 
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Uczestniczyli również w szkoleniach podyplomowych, organizowanych przez inne 
placówki.

W 1983 r. skład osobowy Zakładu prezentował się następująco: Kierownik – prof. 
dr hab. n. med. Stefan Kruś profesorowie nadzwyczajni: Stefan Starzyński i Janusz 
Groniowski, doc. Zbigniew Gawlik; adiunkci – dr n. med.: Roman Pykało, Ewa Wal-
czak, Krystyna Szymańska, Barbara Hoppe (neuropatolog, obecnie neurolog w Ka-
nadzie), Małgorzata Kubicka-Pertkiewicz, Natalia Miechowiecka (obecnie w Au-
strii); starsi asystenci: dr n. med. Dorota Biernacka-Wawrzonek, Antoni Prątnicki, 
Przemysław Kluge (od 1985 r. u w Zakładzie Patomorfologii CZD), Wiesława Prąt-
nicka; asystent – dr n. med. Grażyna Stańczyk-Brzezińska (później w Kanadzie); wy-
kładowca dr n. med. Maciej Chrzanowski (w Zakładzie w latach 1976-1989, później 
w Zakładzie Patomorfologii Szpitala Praskiego); stażysta – Grzegorz Malenta (od-
szedł do Zakładu Patomorfologii CZD).

Podobnie jak wcześniej w Zakładzie podejmowało pracę wielu lekarzy. Nie wszy-
scy poświęcili się anatomii patologicznej. Niektórzy pracowali bardzo krótko i prze-
nosili się do innych ośrodków (J. Róg-Marczuk, J. Dmowski, A. Sarnecka, Z. Guzel, 
M. Obidzińska, W. Buczek i inni). Niektórzy odchodzili z powodów ekonomicznych, 
gdyż z niskiej asystenckiej pensji nie mogli utrzymać rodzin. Większość zdobywała 
kolejne stopnie specjalizacyjne, uzyskiwała tytuły doktorskie. Odchodzili potem do 
innych szpitali, obejmując często kierownicze stanowiska w różnych zakładach, po-
dobnie jak w powojennych latach ich koledzy (m.in. dr n. med. Hanna Molak-Olczak 
została Kierownikiem Zakładu Patomorfologii w Cieszynie, jako jedna z pierwszych 
skomputeryzowała swój Zakład, dr n. med. Renata Rutkowska-Langfort pracowała 
w Zakładzie w latach 1984-1995, obecnie jest Kierownikiem Zakładu Patomorfolo-
gii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, dr n. med. Elżbieta Bogacka-Zatorska – od po-
czątku w filii Zakładu, utworzonej w 1978 r. przy ul. Pawińskiego, na terenie CSK 
przy ulicy Banacha, tam także pracowali: przedwcześnie zmarły dr n. med. Robert 
Wrzaszczyk, dr n. med. Barbara Zienowicz, dr n. med. Jerzy Skowroński, dr n. med. 
Jan Wyhowski, dr n. med. Marek Lipski, dr n. med. Monika Adamowicz i inni). Nie-
którzy wyjechali za granicę (dr n. med. Hanna Gawdzińska – Szwecja, dr n. med. 
Barbara Biela – USA). W Zakładzie odbywał specjalizację m.in. dr n. med. Dang 
Van Que, chirurg z Wietnamu, któremu zlecono przekwalifikowanie się na anato-
mopatologa.

Pracownicy Zakładu byli autorami wielu podręczników i skryptów akademic-
kich, m.in. w 1978 r. pod red. Stefana Krusia ukazała się Anatomia patologiczna 
– podręcznik dla studentów medycyny. Pod redakcją Janusza Groniowskiego i Ste-
fana Krusia w 1984 r. wydany został podręcznik Podstawy patomorfologii. Autorami 
poszczególnych rozdziałów byli wybitni polscy patolodzy. W 1996 r. PZWL wydał 
kolejny podręcznik Patomorfologia kliniczna pod red. Stefana Krusia i Ewy Skrzy-
pek-Fakhoury. W późniejszych latach ukazywały się kolejne wydania podręczników. 
Oprócz tego powstały prace monograficzne: Patomorfologia wątroby (1973 r.), Pato-
morfologia nerek (1973 r.), Patomorfologia serca (1979 r.), których autorem był Stefan 
Kruś, oraz Patomorfologia płuc (1978 r.), napisana przez Aleksandra Wasiutyńskiego.
Profesor Stefan Kruś był także autorem początkowo skryptów, potem również pod-
ręcznika Patomorfologia dla stomatologów (1997 r.), a ostatnio wydał patomorfologię 
dla pielęgniarek. Od roku 1987 był m.in. Redaktorem Naczelnym kwartalnika Aka-
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demii Medycznej w Warszawie „Medycyna Dydaktyka Wychowanie” (obecnie po-
zostaje honorowym redaktorem tego pisma), był też autorem bardzo licznych felie-
tonów drukowanych w „Polskim Tygodniku Lekarskim”. Pracownicy Zakładu byli 
również autorami licznych rozdziałów zamieszczonych w różnych monografiach 
i podręcznikach klinicznych.

Przewód habilitacyjny 

1. Dr hab. n. med. Aleksander Wasiutyński – Dynamika zmian morfologicznych 
w chorobie pozatorowej płuc – opiekun – prof. S. Starzyński (1976 r.).

Przewody doktorskie

1. Dr n. med. Roman Pykało – Zmiany morfologiczne w regenerującym nabłonku 
cewek nerkowych u szczura dodatkowo uszkodzonych sublimatem – promotor 
– doc. S. Starzyński (1976 r.).

2. Dr n. med. Ewa Walczak – Zmiany morfologiczne przegrody międzykomorowej 
serca, ich rozmieszczenie i korelacja z objawami klinicznymi – promotor – prof. 
S. Kruś (1978 r.).

3. Dr n. med. Małgorzata Kubicka-Pertkiewicz – Guzopodobna przebudowa fibro-
histiocytarna gruczołu krokowego – promotor – prof. S. Starzyński (1978 r.).

4. Dr n. med. Krystyna Szymańska – Diagnostyka różnicowa torbielako-gruczola-
ków śluzowych jajnika na podstawie obrazu histologicznego i histochemicznego 
– promotor – doc. J. Szamborski (1979 r.).

5. Dr n. med. Halina Molak-Olczak – Badania doświadczalne nad wpływem wy-
branych środków wywołujących skurcz na mięśnie gładkie przewodu pokarmo-
wego (w oparciu o metody histologiczne, histochemiczne i mikroskopowo-elek-
tronowe) – promotor – doc. Z. Gawlik (1979 r.).

6. Dr n. med. Hanna Gawdzińska-Grabowska – Obraz morfologiczny szyszyn-
ki ludzkiej w przebiegu niektórych ogólnoustrojowych stanów patologicznych – 
promotor – prof. S. Kruś (1979 r.).

7. Dr n. med. Natalia Miechowiecka – Budowa błony wewnętrznej tętnic między-
płacikowych nerek w zależności od wieku, przewlekłych zapaleń nerek i ciś nienia 
tętniczego krwi – promotor – prof. S. Kruś (1981 r.).

8. Dr n. med. Maciej Chrzanowski – Rozrost tkanki tłuszczowej wsierdzia ścienne-
go – promotor – dr hab. A. Rosnowski (1985 r.).

9. Dr n. med. Dorota Biernacka-Wawrzonek – Obraz morfologicznych gastrosko-
powych wycinków błony śluzowej żołądka – korelacja z obrazem endoskopowym 
– promotor – prof. S. Kruś (1991 r.).

10. Dr n. med. Renata Rutkowska-Langfort – Wpływ przewlekłego podawania izo-
prenaliny na dynamikę zmian zrębu łącznotkankowego w mięśniu sercowym 
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u szczurów (badania morfologiczne, histochemiczne i morfometryczne) – pro-
motor – prof. Z. Gawlik (1994 r.).

11. Dr n. med. Barbara Górnicka – Metaplazja żołądkowa w opuszce dwunastni-
cy: związek z chorobą wrzodową i zakażeniem Helicobacter pylori – promotor 
– prof. S. Kruś (1996 r.).

Osobą, która przez ponad 50 lat związana była z Za-
kładem Anatomii Patologicznej, był prof. Zbigniew 
Gawlik (1925-2002) (ryc. 11). Pierwszy rok jego studiów 
medycznych przypadł na lata 1944-1945. Po ukończe-
niu Akademii Medycznej w Warszawie w 1951 r., zdoby-
ciu pierwszego stopnia specjalizacji w 1953 r. i drugie-
go stopnia w 1959 r. doktoryzował się w 1964 r. (praca 
pt. Morfologiczne i morfochemiczne właściwości układu 
sprężystego w narządzie ruchu człowieka). Habilitował 
się w roku 1969 (praca pt. Histochemia i histodiagnosty-
ka wczesnych okresów zawału mięśnia sercowego w mate-
riale doświadczalnym). Jego osiągnięciem było wykrycie 
i opisanie nowego typu włókien tkanki łącznej (włókien 
elauninowych) w układzie sprężystym mięśnia sercowe-
go. W latach 1975-1984 był docentem, a od 1984 r. profe-
sorem nadzwyczajnym.

W 1975 r. po raz pierwszy na polskich wyższych uczelniach medycznych powoła-
no w Akademii Medycznej w Warszawie II Wydział Lekarski. Nauczanie anatomii 
patologicznej na tym Wydziale organizował doc. Zbigniew Gawlik wspólnie z dr Ha-
liną Molak-Olczak i dr Antonim Prątnickim i do emerytury prowadził dla tego Wy-
działu wykłady z anatomii patologicznej oraz ćwiczenia histopatologiczne. Egzami-
nował również studentów. Ten bardzo wymagający nauczyciel, doskonały diagnosta 
i konsultant przez całe życie poszerzał swoją wiedzę w oparciu o najnowsze piśmien-
nictwo. Bardzo systematycznie gościł w Głównej Bibliotece Lekarskiej, a ostatnio ko-
rzystał też z wiedzy dostępnej drogą Internetu. Swoimi spostrzeżeniami oraz do-
ciekliwością zachwycał, a tym samym motywował do pracy studentów i młodszych 
kolegów. Był promotorem i recenzentem licznych prac doktorskich oraz habilitacyj-
nych.

Przez wiele lat kierował Pracownią Immunopatologii (utworzoną przez Adama 
Nowosławskiego i Witolda Brzosko). Pod jego kierunkiem powstały m.in. prace na 
stopień doktora nauk medycznych: mgr Elżbiety Fiejki pt. Wpływ aktynomycyny i cy-
klofosfamidu na wątrobę szczura (1984 r.) i mgr Anny Ratajskiej – Badania histolo-
giczne, histochemiczne i immunohistochemiczne nad występowaniem aktyny i miozy-
ny w przebiegu regeneracji wątroby i odrostu naprawczego skóry u szczura (1986 r.). 
Prace swoje przedstawiał na licznych zjazdach Polskiego Towarzystwa Patologów 
i innych. Do jego opinii odwoływano się bardzo często w trudnych przypadkach 
nowotworów i innych procesów chorobowych, jak również w problemach z zakre-
su medycyny sądowej.

 Przedwczesna i nagła śmierć 1 listopada 2002 r. nie pozwoliła mu dokończyć roz-
poczętych kolejnych zadań, które sobie postawił. Do ostatnich chwil życia brał udział 
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Ryc. 11.
Prof. Zbigniew Gawlik
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w diagnostyce morfologicznej i konsultacjach. Nieustępliwość i pokora, z jaką odda-
wał się pracy, wyróżniała profesora, czyniąc go nieprzeciętnym w niesieniu pomocy 
potrzebującym ciężko chorym pacjentom. Stanowi on wzór godny naśladowania dla 
młodych pokoleń patologów.

Zakład od 1996 roku

W 1996 r. kierownictwo Zakładu Anatomii Patolo-
gicznej w Instytucie Biostruktury objął prof. dr hab. 
n. med. Aleksander Wasiutyński (ryc. 12). Urodził się 
w 1942 r. Był absolwentem Akademii Medycznej w War-
szawie z 1965 r., członkiem Koła Naukowego przy Za-
kładzie Anatomii Patologicznej od IV roku studiów, na-
stępnie do 1981 r. – starszym asystentem i adiunktem 
Zakładu. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał 
w 1969 r. za pracę Badania morfologiczne płuc w prze-
biegu mocznicy doświadczalnej. W roku 1976 uzyskał 
stopień doktora habilitowanego, natomiast w 1987 r. zo-
stał profesorem.

W latach 1981-1996 kierował Zakładem Patomorfologii Instytutu Pediatrii Aka-
demii Medycznej i pełni tę funkcję nadal po przyłączeniu go do Zakładu Anatomii 
Patologicznej Centrum Biostruktury. W latach 1982-1993 był Prorektorem Akade-
mii Medycznej do spraw dydaktyczno-wychowawczych. W latach 1994-1996 prof. 
Wasiutyński był Dyrektorem Departamentu Nauki, Kształcenia i Współpracy z Za-
granicą w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej. Pełnił też funkcję konsultanta 
województwa płockiego do spraw patomorfologii w latach 1978-2000.

Profesor Wasiutyński był promotorem siedmiu prac doktorskich i opiekunem 
trzech przewodów habilitacyjnych, a także recenzentem około 60 prac doktorskich 
z uczelni warszawskiej i innych, 12 prac habilitacyjnych, sześciu recenzji w sprawie 
wystąpienia o tytuł pro fesora.

W 1997 roku do Zakładu Anatomii Patologicznej przyłączony został Zakład Pa-
tomorfologii Wieku Rozwojowego Instytutu Pediatrii przy ul. Marszałkowskiej 24. 
Zakłady te wraz z Zakładem Patomorfologii przy ul. Pawińskiego 7 dzięki współpra-
cy mogą lepiej realizować wspólne zadania dydaktyczne i diagnostyczne.

Obecnie w Zakładzie zatrudnieni są profesorowie: Aleksander Wasiutyński, Jo-
lanta Kupryjańczyk, Ewa Skopińska-Różewska. W Zakładzie przy ul. Chałubińskie-
go pracują adiunkci – dr n. med. Dorota Biernacka-Wawrzonek (od 1997 r.), Małgo-
rzata Kubicka-Pertkiewicz (od 1974 r.), Roman Pykało (od 1967 r.), Anna Ratajska 
(od 1978 r., z przerwą w latach 1991-1995, kiedy przebywała na stypendium w USA), 
Krystyna Szymańska (od 1971 r.); starsi wykładowcy – Antoni Prątnicki (od 1976 r.), 
Wiesława Prątnicka (od 1981 r.), wykładowca Janina Marczewska (od 1983 r.). Wszy-
scy wyżej wymienieni pracownicy mają II stopnień specjalizacji z patomorfologii.

W Zakładzie przy ul. Pawińskiego zatrudnieni są adiunkci – dr hab. n. med. Bar-
bara Górnicka, dr n. med. Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska, starszy asystent – dr n. 

Ryc. 12. Prof. Aleksander 
Wasiutyński
Kierownik Katedry i Zakładu
od 1996 r. – nadal
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med. Wael Suleiman, asystenci – dr n. med. Łukasz Koperski (od 1998 r.), dr n. med. 
Marcin Morton (od 1998 r.), dr n. med. Grzegorz Wilczyński (od 1997 r.), wykładow-
ca dr n. med. Magdalena Bogdańska (od 1989 r.) – wszyscy z II stopniem specjaliza-
cji z patomorfologii lub w trakcie nowej jednostopniowej specjalizacji. Studia dokto-
ranckie odbywają: Michał Mazurkiewicz i Ewa Wilczek od 2003 r.

W Zakładzie przy ul. Marszałkowskiej od 1997 r. pracują adiunkci – dr n. med. 
Jadwiga Małdyk, z II stopniem specjalizacji z patomorfologii, Anna Sulikowska-
  -Rowińska; asystent – mgr Joanna Brycz-Witkowska.

Działalność dydaktyczna

Zakład prowadzi zajęcia z anatomii patologicznej, które obejmują wykłady, ćwi-
czenia histopatologiczne i sekcyjne dla studentów III roku I i II Wydziału Lekarskie-
go i III roku Oddziału Stomatologii, wykłady dla studentów Wydziału Farmacji oraz 
wykłady i seminaria dla studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu studiów dziennych 
i zaocznych. Ponadto w Zakładzie odbywają się szkolenia podyplomowe, a także in-
dywidualne szkolenia dla lekarzy przygotowujących się do egzaminu specjalistycz-
nego z różnych dziedzin lekarskich. Pracownicy Zakładu są wykładowcami na kur-
sach organizowanych przez inne jednostki Uczelni. Szkoleni są pracownicy spoza 
Zakładu i Uczelni. Prowadzone są szkolenia wewnątrzzakładowe oraz zebrania kli-
niczno-patologiczne dla lekarzy klinicystów.

Studenckie Koło Naukowe – powołane przez Rektora Akademii Medycznej 
w 1952 r. Warszawskie Studenckie Towarzystwo Naukowe było zalążkiem obecnie 
działającego Koła. Opiekunem Koła był wtedy dr J. Witkowski, a jego członkami 
m.in. J. Gudzio-Orłowska, D. Pietrow, F. Walczak, M. Stańczyk, A. Olenderek. Po-
zwalało ono studentom pogłębiać wiedzę poprzez wykonywanie prac doświadczal-
nych i teoretycznych oraz zapewniało kontakty z innymi uczelniami, jak też udział 
w krajowych i zagranicznych konferencjach. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
Studentów Medycyny odbyła się w 1959 r. Wielu lekarzy patologów rozpoczynało 
pracę od zajęć w Kole Naukowym.

W 1996 r. opiekunem Koła została dr n. med. Ewa Walczak. Rozpoczęło ono wte-
dy bardzo aktywną działalność. Jego członkowie uzyskiwali nagrody i wyróżnienia 
na corocznych konferencjach STN. Dnia 13 kwietnia 2002 r. Koło zostało wyróżnio-
ne jako najaktywniejsze w rankingu kół naukowych za rok 2001. Studenci prezen-
towali swoje prace nie tylko na Kongresach Młodych Naukowców, ale również na 
lekarskich kongresach poza granicami kraju (USA, Turcja, Rumunia, Niemcy). Na 
prowadzone badania studenci regularnie otrzymują granty.

Działalność naukowa

1. Liczne publikacje w czasopismach polskich i zagranicznych na podstawie badań 
przeprowadzonych na materiale własnym.

2. Aktywny udział w zjazdach naukowych.
3. Wykłady na zaproszenie.
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4. Współpraca z ośrodkami zagranicznymi.
5. Obecnie realizowane są dwa projekty badawcze (granty) zlecone przez Komi-

tet Badań Naukowych: dr n. med. Grzegorz Wilczyński – „Badania subkomór-
kowej lokalizacji metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej 9 (MMP-9) 
w hipokampie szczura”; dr hab. n. med. Anna Ratajska – „Powstawanie i prze-
budowa naczyń wieńcowych podczas rozwoju osobniczego w normie i niektó-
rych wadach wrodzonych serca. Rola komórek progenitorowych”. Wcześniej dr 
n. med. Anna Ratajska realizowała dwa projekty badawcze – „Charakterysty-
ka morfologiczna oraz wybrane aspekty immunohistochemiczne i molekular-
ne rozwoju unaczynienia wieńcowego” i „Badania doświadczalne nad embrio-
genezą naczyń wieńcowych w normie i patologii serca”.

6. W Zakładzie przygotowywane są liczne demonstracje morfologiczne prac dok-
torskich i habilitacyjnych pracowników naukowych innych specjal ności.

Prace habilitacyjne

1. Dr hab. n. med. Anna Ratajska – Embriogeneza tętnic wieńcowych myszy w wa-
dach serca indukowanych kwasem rekinowym – opiekun – prof. A. Wasiutyń-
ski (2004 r.).

2. Dr hab. n. med. Barbara Górnicka – Ekspresja błonowych inhibitorów ukła-
du dopełniacza – CD59; CD55; CD46 – w pierwotnych rakach dróg żółciowych 
– opiekun – prof. A. Wasiutyński (2005 r.).

Prace doktorskie

1. Dr n. med. Izabela Jaraczewska (spoza uczelni) – Warszawska szkoła anatomo-
patologiczna, jej powstanie, rozwój i działalność do roku 1915 – promotor – prof. 
A. Wasiutyński (1999 r.).

2. Dr n. med. Grzegorz Wilczyński – Badania immunohistochemiczne kinaz biał-
kowych ERK, cdk5, GSK – 3 beta we wtrętowym zapaleniu mięśni – promotor 
– prof. A. Wasiutyński (2002 r.).

3. Dr n. med. Łukasz Koperski – Badania regulatorów dopełniacza CD55 
i CD59 w raku gruczołowym przewodowym trzustki – promotor – prof. 
A. Wa siutyński (2005 r.).

Działalność diagnostyczno-usługowa

Zakłady prowadzą wysoce specjalistyczną działalność diagnostyczną w zakresie:
hematopatologii,• 
hepatologii,• 
patologii transplantologicznej,• 
onkologii ogólnej, ze szczególnym uwzględnieniem przewodu pokarmowe-• 
go i układu endokrynnego,
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szeroko pojętej diagnostyki cytologicznej (biopsja aspiracyjna cienkoigło-• 
wa narządów powierzchownych i głębokich pod kontrolą USG, diagnostyka 
płynów pobranych z jam ciała),
cytogenetyki.• 

Działalność usługowa obejmuje wykonywanie badań biopsyjnych dla klinik i licz-
nych poradni Akademii Medycznej, a także szpitali miejskich oraz szpitali znajdują-
cych się na terenie województwa. Zakład przeprowadza badania autopsyjne na zle-
cenie klinik i niektórych szpitali miejskich.

W Zakładzie przy ul. Chałubińskiego wykonuje się rocznie około 17 000 ba-
dań, w Zakładzie przy ul. Pawińskiego w 2004 r. wykonano 20 450 badań histo-
patologicznych, w tym: doraźnych 337, biopsji cienkoigłowej 1817, badań im-
munohistochemicznych 5150, badań autopsyjnych 263, udzielono też 143 
kon sultacji histopatologicznych. Przeprowadzona była także hybrydyzacja in 
situ. W Zakładzie przy ul. Marszałkowskiej oprócz badań biopsyjnych i autop-
syjnych wykonano: badania mikroskopowo-elektronowe w Pracowni Mikrosko-
pii Elektronowej (ok. 300 badań), badania cytogenetyczne w Pracowni Cytogene-
tyki (ok. 550 badań). Wykonano również badania w Pracowni Immunomorfologii.
Zakłady konsultują materiał z innych ośrodków oraz współpracują z Zakładem Me-
dycyny Sądowej AM w Warszawie.

Począwszy od roku 1919, pracownicy Katedry i Zakładu Anatomii Patologicznej 
uzyskali następujące tytuły i stopnie naukowe:

profesora – 19 osób,• 
doktora habilitowanego – 27 osób,• 
doktora nauk medycznych – 40 osób,• 
II stopień specjalizacji z patomorfologii – 36 osób,• 
I stopień specjalizacji – 57 osób.• 

W trakcie specjalizowania się w trybie jednostopniowym jest obecnie pięć osób.
Zakład posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Patologów.
Z dniem 1 kwietnia 2005 r. decyzją JM Rektora AM w Warszawie – prof. dr. hab. 

n. med. Janusza Piekarczyka – przywrócono Zakładowi tytuł Katedry i Zakładu 
Anatomii Patologicznej Akademii Medycznej w Warszawie.

Na rycinie 13 przedstawiono Zespół Katedry i Zakładu Anatomii Patologicznej 
w 2007 r.
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