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Tegoroczne święto ku czci pierwszego prezesa i założyciela Towa-
rzystwa Lekarskiego Warszawskiego obchodzono w dniu 3 czerwca. 
Program uroczystości był Jak zwykle bardzo bogaty. Tradycją stało 
się już rozpoczynanie obchodów od złożenia kwiatów pod tablicą 
upamiętniającą życie i działalność dr med. i chirurgii Augusta Ferdy-
nanda Wolffa (1768-1846) - wielkiego społecznika i patrioty, organi-
zatora Szpitala Ujazdowskiego, inicjatora powołania Akademii Lekar-
skiej, a przede wszystkim współtwórcy powstałego w 1820 roku To-
warzystwa Lekarskiego Warszawskiego, które istnieje nieprzerwanie 
ponad 180 lat zachowując najlepsze tradycje zawodu lekarza. 

Zgodnie z programem, rozpoczęcie generalnych uroczystości na-
stąpiło o godzinie 17.00 w Klubie Lekarza przy Al. Ujazdowskich 24. 
Po wspólnym odśpiewaniu Gaudeamus igitur, prezes TLW dr hab. n. 
med. Jerzy Jurkiewicz powitał zgromadzonych gości. Szczególnie 
ciepło witał dr Józefa Hornowsklego, profesora Zdzisława Gajdę, pro-
fesora Andrzeja Śródkę oraz panią doc. dr n. med. Zofię Podgórską-
Klawe, ubiegłoroczną laureatkę medalu A. F. Wolffa. Pośród wymie-
nionych gości padło także nazwisko profesora Tadeusza Tołłoczko, 
Edwarda Towpika oraz obecnego rektora Akademii Medycznej profe-
sora Janusza Piekarczyka. Również obecność młodych przedstawi-
cieli kół naukowych lekarskich nie uszła uwadze prezesa TLW. 

Kolejnym punktem programu było wręczenie Medalu A.F. Wolffa 
Pani dr med. Marii Potworowskiej. Niestety, z powodu nieobecności 
laureatki, przystąpiono do realizacji dalszego planu uroczystości, 
zgodnie, z którym odbył się koncert fortepianowy. Robert Morawski 
zaprezentował trzy utwory. Pierwszy to Sonata De-dur opus 50, Jo-
sepha Haydna, następnie Preludium deszczowe Des-dur opus 28 nr 
15 oraz Polonez A-dur opus 40 nr 1 Fryderyka Chopina. 

Drugą część uroczystości rozpoczęto od wykładu profesora Ta-
deusza Tołłoczko zatytułowanego Od starożytnego kapłana do 
współczesnego medyka. Prelegent, podczas półgodzinnego wy-
stąpienia, starał się przedstawić zmiany, jakie zaszły w medycynie 
na przestrzeni dziejów. Mówił m.in. o ogromnych osiągnięciach w dzie-
dzinie uzdrawiania. Jednak każdy postęp naukowy stanowi jedno-
cześnie jakieś zagrożenie dla ludzkości. Profesor Tołłoczko wspomi-
nał o niebezpieczeństwach związanych z osiągnięciami w dziedzinie 
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inżynierii genetycznej. Przedstawiona wizja następstw manipulacji 
ludzkimi genami zmusiła uczestników do głębszego zastanowienia 
się. W jakim kierunku podąża współczesna medycyna? 

Po wykładzie nastąpiła prezentacja kolejnego już CXL tomu 
„Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego" za rok 2003. 
Prezentacji dokonał obecny redaktor naczelny tomu profesor Ed-
ward Towpik, który każdej publikacji poświęcił chwilę uwagi. 

Dwa pierwsze artykuły „Pamiętnika" autorstwa Anny Marek i Ma-
rii Maciejewskiej-RucińskieJ poświęcone zostały szpitalom warszaw-
skim. Pierwszy przedstawia historię 135 letniego Szpitala Dziecięce-
go przy ulicy Kopernika, drugi zaś zawiera wspomnienia autorki 
pracującej w okresie okupacji w Wojskowym Szpitalu Maltańskim. 
Kolejne artykuły zamieszczone w „Pamiętniku" to m.in. referat pro-
fesora Tadeusza Tołloczko wygłoszony w czasie uroczystości a tak-
że publikacja redaktora naczelnego profesora Edwarda Towpika 
poświęcona udziałowi lekarzy warszawskich w lożach wolnomular-
skich n a przełomie XVIII i XIX wieku. Dwa następne artykuły pióra 
Joanny Mackiewicz i Magdaleny Paciorek przedstawiają fragmenty 
dziejów TLW. Pierwszy poświęcony jest twórcom i założycielom TLW, 
zaś drugi omawia działalność społeczną i naukową Towarzystwa 
w okresie okupacji niemieckiej podczas I wojny światowej. Redaktor 
profesor Towpik zachęcał również do lektury działu „Wspomnień", 
w którym Marian Stępień zawarł wspomnienia o profesorze Januszu 
Kapuśniku zaś Hanna Bojczuk przypomniała sylwetkę niedawno 
zmarłego dr Tadeusza Kocona. O wielkiej filantropijnej Instytucji, 
jaką była Kasa Wsparcia Podupadłych Lekarzy oraz Wdów i Sierot 
Biednych po Lekarzach Pozostałych działająca od 1857 roku można 
dowiedzieć się publikacji Hanny Bojczuk zamieszczonej w dziale 
z „Pożółkłych Kart „Pamiętnika". 

Podsumowując, profesor Towpik podkreślał walory zamieszczo-
nych artykułów, zwracał również uwagę na szeroko opracowaną 
Kronikę zawierającą m.in. sprawozdanie prezesa i Zarządu TLW za 
rok 2003 a także krótkie doniesienia z życia Towarzystwa przedsta-
wione przez dr Józefa Hornowskiego. W aneksie zamieszczono 
wspomnienia profesora J.Woy- Wojciechowskiego oraz wspomniane-
go już dr Hornowskiego. 

Na zakończenie uroczystości odbyło się spotkanie towarzyskie 
urozmaicone przekąskami oraz różnorodnymi potrawami serwowa-
nymi przez znaną ze swej świetności kuchnię Klubu Lekarza. 
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