
NAGRODY ZA CAŁOKSZTAŁT 

DOROBKU 

Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego za całokształt dorobku 

uhonorowani zostali: 

 

 

prof. dr hab. n. med. Maria Borszewska-Kornacka 

 

prof. dr hab. n. med. Wojciech Noszczyk 

 

prof. dr hab. n. med. Rafał Paluszkiewicz 

 

prof. dr hab. n. med.  Andrzej Radzikowski 

 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Włodarski 



NAGRODA „ZŁOTA KUKUŁKA” 
Nagrodą „Złota Kukułka” Jego Magnificencji Rektora 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

uhonorowany został: 

 

Dr Jarosław Biliński 

 

za pracę pod tytułem: 

„Fecal Microbiota Transplantation in Patients With Blood Disorders 

Inhibits Gut Colonization With Antibiotic-Resistant Bacteria: Results of 

a Prospective, Single-Center Study, Clinical Infectious Diseases”. 

 

której autorami są: 

dr n. med. Jarosław Biliński, 

dr Paweł Grzesiowski,  

dr Nikolaj Sorensen, 

dr n. med. Krzysztof Mądry,  

prof. dr hab. n. med. Jacek Muszyński, 

mgr Katarzyna Robak,  

prof. dr hab. n. med. Marta Wróblewska, 

dr hab. n. wet. Tomasz Dzieciątkowski,  

dr n. med. Grażyna Dulny, 

prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek,  

prof. dr hab. n. med. Wiesław Jędrzejczak, 

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Basak. 



NAGRODY SPECJALNE 

INDYWIDUALNE  
Nagrodami  Jego Magnificencji Rektora 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

uhonorowani zostali: 

 

za wyjątkowe zaangażowanie w pracę, która w sposób szczególny 

przyczyniła się do kondycji, rozwoju i niezbędnych przekształceń 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz bazy klinicznej: 

prof. dr hab. n. med. Barbara Górnicka 

prof. dr hab. n. farm. Jadwiga Turło 

prof. dr hab. n. med. Wojciech Braksator 

 

za zaangażowanie w realizację strategii Uczelni oraz proces 

przekształceń organizacyjnych i działania związane z podnoszeniem 

jakości kształcenia 

prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak 

prof. dr hab. n. med. Marek Kuch  

prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski 

prof.dr hab.n.med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska 

prof. dr hab. n. med. Paweł Włodarski 

prof. dr hab. n. med. Piotr Wroczyński 

 

za zaangażowanie w tworzenie czasopisma Medycyna, Dydaktyka, 

Wychowanie oraz prowadzenie zespołu redakcji: 

prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel 

 

 



NAGRODY SPECJALNE 

INDYWIDUALNE  
Nagrodami  Jego Magnificencji Rektora 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

uhonorowani zostali: 

 

za wkład w organizację dydaktyki podczas remontu Wydziału 

Farmaceutycznego: 

dr hab. n. farm. Joanna Kolmas 

 

za organizację dwóch nowych kierunków studiów na Wydziale 

Farmaceutycznym: 

dr hab. n. farm. Piotr Luliński 

 

za wkład w rozwój Wydziału Farmaceutycznego: 

prof. dr hab. n. farm. Marek Naruszewicz 

 

za koordynację dostosowania programów kształcenia: 

prof. dr hab. n. med. Sylwia Słotwińska 

 

za wyróżniającą aktywność dydaktyczną, naukową i kliniczną 

Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Otolaryngologii WLD: 

dr n. med. Eliza Brożek–Mądry 



NAGRODY SPECJALNE 

INDYWIDUALNE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

za aktywne i skuteczne działania na rzecz dostosowania Uczelni do 

zmian systemu szkolnictwa wyższego oraz dynamicznych zmian 

otoczenia zewnętrznego: 

mgr Małgorzata Rejnik 

mgr inż. Stanisław Pitucha  

mgr inż. Paweł Błachnio 

mgr inż. Ewa Kaczmarek 

mgr Jacek Sobczak 

mgr Wojciech Rajchel 

 

za udział w oryginalnych i twórczych badaniach naukowych: 

dr n. med. Aleksandra Wyczałkowska-Tomasik 

dr n. med. Marcin Krawczyk 

lek. Monika Słowińska 

dr hab. n. roln. Mariusz Sacharczuk 

dr n. wet. Anna Burdzińska 

 

za wyjątkowe zaangażowanie w pracę: 

mgr Joanna Kwiatkowska 

mgr Ewa Kępska 

Michał Cegiełkowski 

Artur Słoński 



NAGRODY SPECJALNE ZESPOŁOWE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

za uzyskanie patentu na rzecz WUM i Politechniki Warszawskiej: 

prof. dr hab. n. farm. Agnieszka Pietrosiuk 

dr hab. n. farm. Katarzyna Sykłowska-Baranek 

 

za uzyskanie europejskiego patentu za opracowanie sposobu 

wytwarzania nowej pochodnej protoescygeniny oraz wykazanie jej 

potencjału w leczeniu chorych z zespołem Parkesa Webera:  

prof. dr hab. n. o zdr. Katarzyna Koziak 

dr n. med. Małgorzata Dutkiewicz 

dr n. chem. Oliwia Zegrocka-Stendel 

 

za twórczą pracę, wypracowanie interesujących pomysłów, 

zaangażowanie we wdrażanie nowych form zarządzania obszarem 

nauki:  

dr hab. n. ekon. Aleksandra Czerw  

dr hab. n. o zdr. Łukasz Czyżewski 

dr hab. n. med. Łukasz Gawęda 

dr hab. n. farm. Joanna Giebułtowicz 

dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib 

dr hab. n. farm. Sebastian Granica 

dr n. med. Marta Krasny 

dr hab. n. farm. Jakub Piwowarski 

dr n. med. Anna Płatek 

 



NAGRODY SPECJALNE ZESPOŁOWE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

dr hab. n. med. Piotr Skarżyński 

dr hab. n. med. Filip Szymański 

prof. dr hab. n. med. Marcin Ufnal 

dr n. med. Łukasz Zadrożny  

 

za monografię pt. „Hipertensjoonkologia. Nadciśnienie tętnicze w 

chorobie nowotworowej”: 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak 

dr. hab. n. med. Filip Szymański 

 

za publikację pt. „Medycyna Stylu Życia”: 

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz 

dr n. med. Daniel Śliż  

 

za przeprowadzenie pierwszej w Polsce, pionierskiej operacji 

implantacji stentgrafu  fenestrowanego "in situ" laserem eksimerowym 

w leczeniu tętniaka okołonerkowego: 

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gałązka 

prof. dr hab. n. med. Olgierd Rowiński 

dr n. med. Jacek Kurnicki  

 

 



NAGRODY SPECJALNE ZESPOŁOWE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

za inicjatywę i działania związane z utworzeniem periodyku "Przegląd 

Prawa Medycznego": 

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska 

prof.dr hab. Maria Boratyńska - Uniwersytet Warszawski 

 

za owocną współpracę z National Institute of Health obejmującą 

badania naukowe w dziedzinie nefrologii: 

dr hab. n. med. Bartosz Foroncewicz 

prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Mucha  

dr hab. n. med. Agnieszka Perkowska-Ptasińska 

mgr Elżbieta Wawiórko, 

dr n. med. Aleksandra Wyczałkowska-Tomasik 

lek. Barbara Moszczuk 

mgr inż. Natalia Krata 

mgr Anetta Pszczołowska 

mgr Dorota Szubstarska 



NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA O 

CHARAKTERZE INNOWACYJNYM I 

PROROZWOJOWYM  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

za rozwój działalności Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem 

Kobiecym i Laktacją przy Regionalnym Banku Mleka im. Św. Rodziny 

jako ośrodka referencyjnego dla banków mleka w Polsce: 

dr n. biol. Aleksandra Wesołowska 

 

za utworzenie w ramach WUM ośrodka referencyjnego z zakresu 

rzadkich chorób wątroby, będącego częścią sieci europejskich 

ośrodków referencyjnych: 

prof. dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz 

prof. dr hab. n.med. Maciej Wójcicki 

dr hab. n. med. Joanna Raszeja-Wyszomirska 

lek. Maciej Janik 



NAGRODY NAUKOWE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

Nagrody I stopnia 

za publikacje z zakresu zjawisk dotyczących krwiotwórczych komórek 

macierzystych: 

prof. dr hab. n. med. Mariusz Ratajczak 

dr hab. n. med. Magdalena Kucia 

 

za badania zmienności genetycznej ludzkiego pegiwirusa w 

ośrodkowym układzie nerwowoym u pacjentów z zapaleniem mózgu: 

dr n. med. Iwona Bukowska-Ośko 

prof. dr hab. n. med. Marek Radkowski 

dr n. med. Karol Perlejewski 

dr n. biol. Agnieszka Pawełczyk 

dr hab. n. med. Kamila Caraballo Cortes 

dr n. med. Małgorzata Rydzanicz 

prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban 

dr n. med. Marcin Paciorek 

dr hab. n. wet. Tomasz Dzieciątkowski 

 

za publikacje z zakresu zjawisk dotyczących krwiotwórczych komórek 

macierzystych: 

prof. dr hab. n. med. Mariusz Ratajczak 

dr n. o zdr. Mateusz Adamiak 

 

 



NAGRODY NAUKOWE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

za publikację dotyczącą mutacji w NDUFB8, powiązanych z 

niedoborem mitochondrialnego kompleksu 1 u osób z 

encefalomiopatią: 

prof. dr hab. n. med. Rafał Płoski 

mgr Piotr Gasperowicz 

mgr Piotr Stawiński 

 

za  publikację opisującą dominującą mutację w genie ELCVL1, która 

powoduje chorobę neurologiczną z towarzyszącymi objawami 

skórnymi, spastycznością, hypomilinizacją i echami dysmorfii: 

prof. dr hab. n. med. Rafał Płoski 

dr n. biol. Joanna Kosińska 

dr hab. Dariusz Śladowski 

dr n. med. Małgorzata Rydzanicz 

dr Ewa Jankowska-Steifer 

prof. dr hab. n. med. Cezary Kowalewski 

mgr Piotr Gasperowicz 

mgr Anna Walczak 

 

za pracę opisującą homozygotyczną mutację w genie neurotascyny 

powodującej chorobę neurorozwojową: 

prof. dr hab. n. med. Rafał Płoski 

dr n. med. Małgorzata Rydzanicz 

dr n. biol. Joanna Kosińska 

prof. dr hab. n. med. Paweł Krajewski 



NAGRODY NAUKOWE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

mgr Anna Walczak 

mgr Piotr Stawiński 

mgr Anna Biernacka 

mgr Piotr Gasperowicz 

 

za publikację opisującą nowe geny kandydujące - powodujące choroby 

o dziedziczeniu mendlowskim: 

prof. dr hab. n. med. Rafał Płoski 

dr hab. Krzysztof Szczałuba 

dr n. med. Małgorzata Rydzanicz 

dr Agata Skórka 

dr n. biol. Joanna Kosińska 

prof. dr hab. n. med. Paweł Krajewski 

mgr Anna Biernacka 

mgr Victor Murcia-Pieńkowski 

mgr Agnieszka Koppolu 

mgr Anna Walczak 

 

za publikację dotyczącą badań nad encefalopatią padaczkową, 

powiązaną z mutacjami w genie PTPN 23: 

prof. dr hab. n. med. Rafał Płoski 

dr n. med. Małgorzata Rydzanicz 

mgr Piotr Stawiński 

mgr Anna Walczak 

 



NAGRODY NAUKOWE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

za publikację dotyczącą przyszłości hybryd peptydowych opioid - 

receptor neurokininowy1 w badaniach klinicznych: 

dr inż. n. med. Patrycja Kleczkowska 

dr hab. n. farm. Magdalena Bujalska - Zadrożny 

mgr Katarzyna Nowicka 

prof. Emmanuel Hermans 

 

za publikację z zakresu zjawisk dotyczących krwiotwórczych komórek 

macierzystych: 

prof. dr hab. n. med. Mariusz Ratajczak 

dr n. o zdr. Mateusz Adamiak 

dr hab. n. med. Magdalena Kucia 

mgr Monika Cymer 

 

za publikację dotyczącą przyszłości hybryd peptydowych opioid - 

receptor neurokininowy1 w badaniach klinicznych: 

dr hab. n. farm. Agnieszka Białek 

dr inż. Małgorzata Białek 

prof. Marian Czuderna 

 

za publikację na temat terapii radioizotopowej w onkologii: 

prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki 

dr hab. n. med. Jolanta Kunikowska 

 



NAGRODY NAUKOWE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

za analizę skutków zastosowania klinicznego nowych modeli 

prognostycznych w przeszczepianiu wątroby z powodu raka 

wątrobowokomórkowego: 

dr hab. n. med. Michał Grąt 

prof. dr hab. n. med. Waldemar Patkowski 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz 

lek. Jan Stypułkowski 

lek. Marcin Morawski 

dr n. med. Michał Wasilewicz 

dr n. med. Zbigniew Lewandowski 

lek. Karolina Grąt 

Zofia Wójcik 

dr n. med. Karolina Wronka 

 

Nagrody II stopnia 

za badania nad nowymi systemami kontrolowanego uwalniania 

peptydów antybakteryjnych Citropiny 1.1 i Temporyny A: 

dr hab. n. farm. Marcin Sobczak 

dr hab. n. farm. Ewa Olędzka 

dr n. farm. Anna Zgadzaj 

dr Urszula Piotrowska 

mgr Marta Bauer 

 

 

 



NAGRODY NAUKOWE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

za publikację dotyczącą oceny wpływu przeciwciała anty-CD200R na 

aktywność przeciwnowotworową TLR7 oraz mikrośrodwisko 

nowotworu: 

dr Zofia Pilch 

dr Tomasz Rygiel 

dr Katarzyna Tonecka 

mgr Agata Braniewska 

mgr Zuzanna Sas 

mgr Marcin Skórzyński 

prof. dr hab. n. med. Jakub Gołąb 

 

za przegląd literatury dotyczącej zastosowania i działania dwóch 

gatunków roślin leczniczych z rodzaju Cornus: 

dr n. farm. Monika Czerwińska 

prof. Matthias Melzig 
 

za publikację na temat syntezy i aktywności 

przeciwdrobnoustrojowych nowych pochodnych 1H-tetrazolo-5-

aminy: 

dr n. farm. Daniel Szulczyk 

dr hab. n. farm. Marta Struga 

dr hab. n. farm. Anna Bielenica 

dr hab. n. farm. Joanna Stefańska 

mgr Michał Jóźwiak 

dr hab. n. farm. Małgorzata Wrzosek 

dr n. farm. Wioletta Olejarz 



NAGRODY NAUKOWE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

za pracę dotyczącą oceny trafności diagnostycznej skal do oceny 

odwodnienia u dzieci: 

dr hab. n. med. Piotr Dziechciarz 

prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska 

 

za publikację opisującą wiek wystąpienia otyłości jako istotnego 

czynnika determinującego ryzyko występowania chorób 

towarzyszących otyłości: 

dr hab. n. farm. Małgorzata Wrzosek 

 

za pracę na temat izolacji związków sekoirydoidowych w wyciągu z 

liści lilaka pospolitego i ocenę ich wpływu na wydzielanie mediatorów 

stanu zapalnego: 

prof. dr hab. n. farm. Anna Kiss 

Marta Woźniak 

Barbara Michalak 

 

za pracę wyjaśniającą znaczenie integralności bariery krew-mózg w 

patomechanizmie podatności na uzależnienie od alkoholu: 

dr hab. n. roln. Mariusz Sacharczuk 

dr n. med. Anna Leśniak 

mgr Piotr Poznański 

dr hab. Michał Korostyński 

 



NAGRODY NAUKOWE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

za badania w dziedzinie hematoonkologii eksperymentalnej: 

dr Beata Pyrzyńska 

dr hab. Magdalena Winiarska 

dr Abdessamad Zerrouqi 

prof. dr hab. n. med. Jakub Gołąb 

lek. Michał Dwojak 

dr Piotr Zapała 

lek. Nina Miązek 

Agnieszka Zagożdżon 

dr Kamil Bojarczuk 

dr Małgorzata Bobrowicz 

dr n. med. Marta Kłopotowska 

Marcin Machnicki 

lek. Joanna Barankiewicz 

prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Maranda 

prof. dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński 

 

za analizę fitochemicznej polifenoli z korzeni transformowanych Salvia 

viridis L: 

prof. dr hab. n. farm. Anna Kiss 

 

 

 

 



NAGRODY NAUKOWE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

za pracę z zakresu zidentyfikowania nowego celu reapeutycznego w 

leczeniu ostrej białaczki szpikowej: 

prof. dr hab. n. med. Dominika Nowis 

prof. dr hab. n. med. Jakub Gołąb 

dr Justyna Chlebowska-Tuz 

mgr inż. Olga Sokołowska 

dr Paweł Gaj 

dr n. farm. Michał Łaźniewski 

dr n. biol. Małgorzata Firczuk 

lek. Karolina Borowiec 

dr Hanna Sas-Nowosielska 

dr Małgorzata Bajor 

dr Agata Malinowska 

dr n. biol. Angelika Muchowicz 

dr Kavita Ramji 

mgr Piotr Stawiński 

mgr Mateusz Sobczak 

dr Zofia Pilch 

mgr Anna Rodziewicz-Lurzyńska 

mgr Małgorzata Zając 

prof. Krzysztof Giannopoulos 

prof. Przemysław Juszczyński 

prof. dr hab. n. med. Grzegorz W. Basak 

dr hab. n. chem. Dariusz Plewczyński 

prof. dr hab. n. med. Rafał Płoski 



NAGRODY NAUKOWE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

za pracę opisującą działanie hamujące ból neuropatyczny przez wyciąg 

z liści ligustra pospolitego: 

dr n. farm. Monika Czerwińska 

dr n. med. Anna Leśniak 

dr hab. n. farm. Magdalena Bujalska - Zadrożny 

prof. dr hab. n. farm. Anna Kiss 

 

za pracę wykazującą negatywny wpływ uszkodzenia niedokrwienno-

reperfuzyjnego przeszczepianego narządu na ryzyko nawrotu raka 

wątrobowokomórkowego po transplantacji wątroby: 

dr hab. n. med. Michał Grąt 

dr n. med. Karolina Wronka 

dr n. med. Zbigniew Lewandowski 

prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk 

lek. Jan Stypułkowski 

dr n. med. Michał Wasilewicz 

Piotr Krawczyk 

lek. Karolina Grąt 

prof. dr hab. n. med. Waldemar Patkowski 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz 

 

 

 

 



NAGRODY NAUKOWE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

za publikację dotyczącą systematycznego  przeglądu literatury 

umożliwiającej wybór najbardziej wydajnej metody hodowli ludzkich 

pierwotnych keratynocytów: 

dr n. biol. Aneta Ścieżyńska 

prof. dr hab. n. med. Jacek Malejczyk 

dr n. med. Monika Ołdak 

mgr Maria Sikorska 

Aleksandra Nogowska 

Justyna Konys 

mgr Michał Komorowski 

 

za pracę dotyczącą roli Lactobacillus reuteri w zapobieganiu biegunce 

związanej ze stosowaniem antybiotyków: 

prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska 

 

za opracowanie wartości normatywnych dla oceny 

videostroboskopowej krtani (dla amplitudy, stopnia domknięcia głośni, 

symetrii i różnicy faz): 

dr hab. n. med. Ewelina Sielska-Badurek 

dr n. fiz. Maria Sobol 

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk 

dr hab. n. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz 

 

 

 



NAGRODY NAUKOWE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

za pracę opisującą wpływ związków z grupy lignanów wyizolowanych 

z kwiatów i liści forsycji pośredniej na wydziale mediatorów stanu 

zapalnego: 

prof. dr hab. n. farm. Anna Kiss 

dr n. farm. Agnieszka Filipek 

dr n. med. Barbara Żyżyńska - Granica 

dr hab. n. farm. Jakub Piwowarski 

Marta Woźniak 

Barbara Michalak 

Małgorzata Pyza 

Piotr Chomicki 

 

za pracę opisującą znaczenie zniekształceń poznawczych oraz anomalii 

self w związku między ekspozycją na wydarzenia traumatyczne a 

doświadczenia podobne do objawów psychotycznych: 

dr hab. n. med. Łukasz Gawęda 

prof. Steffen Moritz 

dr hab. Anja Goritz 

 

za publikację dotyczącą zidentyfikowania  nowego celu 

terapeutycznego w leczeniu potrójnie ujemnego raka piersi: 

prof. dr hab. n. med. Dominika Nowis 

dr Anna Marusiak 

mgr Monika Prelowska 

Dawid Mehlich 
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dr n. farm. Michał Łaźniewski 

Klaudia Kamińska 

dr Adam Gorczyński 

dr Aleksandra Korwat 

mgr inż. Olga Sokołowska 

dr Hanna Kędzierska 

prof. dr hab. n. med. Jakub Gołąb 

prof. Wojciech Biernat 

dr hab. n. chem. Dariusz Plewczyński 

dr John Brognard 

 

za pracę opisującą wykorzystanie nanomateriałów w procedurach 

stomatologicznych: 

dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek 

dr Rafał Pokrowiecki 

dr Krzysztof Pałka 

 

za pracę dotyczącą oceny dokładności diagnostycznej metod 

endoskopowych Narrow Band Imaging oraz wideolaryngostroboskopii 

we wczesnym wykrywaniu złośliwych zmian fałdów głosowych: 

dr n. med. Anna Rzepakowska 

dr hab. n. med. Ewelina Sielska-Badurek 

dr n. fiz. Maria Sobol 

dr hab. n. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz 

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk 
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za publikację opisującą wskazanie na badanie Narrow Band Imaging 

jako skutecznej metody identyfikacji raka w zmianach o charaterze 

leukoplakii fałdów głosowych: 

dr n. med. Anna Rzepakowska 

dr hab. n. med. Ewelina Sielska-Badurek 

Michał Żurek 

dr hab. n. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz 

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk 

 

za pracę dotyczącą opracowania porowatego materiału hybrydowego 

zawierającego modyfikowany nanohydroksyapatyt: 

dr hab. n. farm. Joanna Kolmas 

dr n. farm. Anna Zgadzaj 

dr n. farm. Marzena Kuras 

 

za pracę dotyczącą biosyntezy organicznych pochodnych selenu o 

działaniu immunosupresywnym: 

dr n. farm. Eliza Malinowska 

prof. dr hab. n. farm. Jadwiga Turło 

dr n. farm. Marzenna Klimaszewska 

dr hab. n. farm. Maciej Dawidowski 

dr hab. n. farm. Dariusz Pisklak 

dr Tomasz Strączek 
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za pracę opisującą związek zawartości podskórnej tkanki tłuszczowej u 

niemowląt z ektopową tkanką tłuszczową ocenianą za pomocą 

rezonansu magnetycznego w wieku 10 lat: 

dr n. med. Bernadeta Patro-Gołąb 

 

za pracę opisującą identyfikację peroksyredoksyny 1 jako atrakcyjnego 

punktu uchwytu dla terapii przeciwnowotworowej w raku piersi: 

dr Małgorzata Bajor 

dr inż. n. biol. Agnieszka Graczyk-Jarzynka 

dr n. biol. Angelika Muchowicz 

dr n. biol. Małgorzata Firczuk 

dr n. med. Marta Kłopotowska 

dr n. med. Monika Kniotek 

prof. dr hab. n. med. Jakub Gołąb 

dr hab. n. med. Radosław Zagożdzon 

 

za pracę opisującą badanie wpływu urolityn na działanie 

niesteroidowego antyandrogenu bikalutamidu wobec komórek 

nowotworu prostaty: 

mgr farm. Iwona Stanisławska 

dr hab. n. farm. Jakub Piwowarski 

dr hab. n. farm. Sebastian Granica 

prof. dr hab. n. farm. Anna Kiss 
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za pracę oceniajacą znaczenie dysfuncji nerek w ocenie rokowania 

chorych z ostrą zatorowością płucną: 

dr hab. n. med. Maciej Kostrubiec 

prof. dr hab. n. med. Michał Ciurzyński 

prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk 

lek. Magdalena Pływaczewska 

 

 

Nagrody III stopnia 

za publikacje z zakresu zjawisk dotyczących patogenezy układu 

pokarmowego: 

prof. dr hab. n. med. Mariusz Ratajczak 

 

za pracę dotyczącą opracowania interaktywnego narzędzia do 

optymalizacji opieki nad pacjentami z implantowanym 

kardiowerterem-defibrylatorem z wykorzystaniem sztucznej 

inteligencji (LUCY - asystent pacjenta): 

dr hab. n. med. Marcin Grabowski 

lek. Joanna Michalik 

dr hab. n. med. Andrzej Cacko 

mgr inż. Emanuel Tataj 

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski 
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za badania aktywności przeciwzapalnej związków fenolowych z 

wrzosowca: 

dr hab. n. farm. Sebastian Granica 

dr n. farm. Monika Czerwińska 

dr hab. Michał Tomczyk 

Jakub Strawa 

Karolina Pawłowska 

 

za badania dotyczące oceny jakości życia, leku i zmęczenia, a także 

ryzyka rozwoju depresji u pacjentów z autoimmunologicznym 

zapaleniem wątroby: 

prof. dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz 

dr hab. n. med. Joanna Raszeja-Wyszomirska 

dr n. med. Marcin Krawczyk 

lek. Maciej Janik 

dr hab. Ewa Wunsch 

Maciej Moskwa 

mgr Beata Kruk 

 

za pracę opisującą wykorzystanie obliczeń DFT do przewidywania 

stabilności odmian polimorficznych kryształów molekularnych: 

dr hab. n. farm. Łukasz Szeleszczuk 

dr hab. n. farm. Dariusz Pisklak 

dr n. farm. Monika Zielińska - Pisklak 
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za pracę opisującą znaczącą poprawę w odczuwaniu szumów usznych 

po operacji stapedotomii: 

dr hab. n. med. Piotr Skarżyński 

 

za pracę opisującą porównanie profili białkowych dwóch stadiów 

rozwojowych (cysticerkoidu i stadium dorosłego) tasiemca 

Hymenolepis diminuta: 

dr n. med. Anna Sulima-Celińska 

dr hab. n. biol. Daniel Młocicki 

dr n. biol. Rusłan Sałamatin 
 

za pracę opisującą porównanie metod służących do analizy odmian 

polimorficznych API w stałych postaciach leków: 

dr hab. n. farm. Łukasz Szeleszczuk 

dr hab. Dariusz Pisklak 

dr n. farm. Monika Zielińska - Pisklak 

mgr Jakub Harwacki 

mgr Ewa Juszczyk 
 

za pracę na temat metod symulacji umożliwiających na podstawie 

wyniku badania EMG ocenę stanu morfologicznego mięśnia: 

dr hab. n. med. Małgorzata Gaweł 

dr Biruta Kierdaszuk 

prof. Ewa Zalewska 

dr hab. Elżbieta Szmidt-Sałkowska 

prof. dr hab. n. med. Anna Kamińska 
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za pracę podsumowującą najnowsze możliwości leczenia padaczki w 

przebiegu stwardnienia guzowatego: 

lek. Monika Słowińska 

prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak 

dr n. med. Jolanta Strzelecka 

prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak 

 

za systematyczny przegląd piśmiennictwa na temat dermoskopii zmian 

łuszczycowych skóry gładkiej, skóry owłosionej głowy oraz paznokci: 

lek. Joanna Golińska 

dr n. med. Marta Sar-Pomian 

prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka 

 

za pracę dotyczącą badań wpływu wyboru struktury krystalicznej 

kryształu molekularnego na wyniki obliczeń periodycznych DFT: 

dr hab. n. farm. Łukasz Szeleszczuk 

dr hab. Dariusz Pisklak 

dr Monika Zielińska - Pisklak 

 

za pracę dotyczącą badania biodostępności kumaryn o wysokim 

powinowactwie do receptorów serotoninergicznych: 

dr n. farm. Teresa Żołek 

prof. dr hab. n. farm. Dorota Maciejewska 

dr hab. n. farm. Kinga Ostrowska 
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za publikację dotyczącą roli układu angiotensynergicznego i 

wazopresynergicznego w chorobach układu sercowo-naczyniowego: 

dr n. med. Katarzyna Czarzasta 

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-

Jędrzejewska 

prof. dr hab. n. med. Ewa Szczepańska-Sadowska 

 

za opracowanie algorytmu wczesnej diagnostyki stwardnienia 

guzowatego celem prewencji padaczki i poprawy rokowania 

neurorozwojowego: 

lek. Monika Słowińska 

prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak 

lek. Julita Borkowska 

lek. Dariusz Chmielewski 

dr Krzysztof Sadowski 

prof. Elżbieta Jurkiewicz 

prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak 

 

za pracę dotyczącą skuteczności probiotyku wieloszczepowego w 

zapobieganiu biegunki związanej ze stosowaniem antybiotyków: 

prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska 
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za publikację dotyczącą badań nad terapią monitorowaną depresji - 

potencjalizacją leczenia depresji jonami magnezu: 

dr Anna Mach 

dr Michał Skalski 

dr Piotr Januszko 

dr hab. Maria Radziwoń-Zaleska 

dr Beata Ryszewska-Pokraśniewicz 

dr Zbigniew M. Wawrzyniak 

prof. Ewa Poleszak 

prof. Gabriel Nowak 

prof. Andrzej Pilc 

 

za publikację dotyczącą Taninianu żelatyny w leczeniu ostrej biegunki 

u dzieci w badaniu z randomizacją: 

prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska 

dr n. med. Zofia Konarska 

lek. Maciej Kołodziej 

lek. Dorota Bębenek 

 

za badania nad infekcjami CMV i EBV zwiększającymi ryzyko zgonu 

u pacjentów z nowotworami głowy i szyi, otrzymujących radioterapię 

lub radiochemioterapię: 

prof. dr hab. n. med. Bożena Czarkowska-Pączek 

dr n. med. Aleksandra Wyczałkowska-Tomasik 

prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek 
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dr Dorota Kiprian 

 

za publikację nad badaniami dotyczącymi problemu nadciśnienia w 

chorobach nowotworowych: 

prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko 

Maciej Małyszko 

dr Leszek Kozłowski 

lek. Klaudia Kozłowska 

prof. dr hab. n. med. Jacek Małyszko 

 

za pracę opisującą identyfikację białek antygenowych dorosłego 

tasiemca Hymenolepis diminuta: 

dr hab. n. biol. Daniel Młocicki 

dr n. med. Anna Sulima-Celińska 

dr n. biol. Rusłan Sałamatin 

 

za publikację nad mlekiem modyfikowanym wzbogaconym 

prebiotykami: 

dr Agata Skórka 

dr Małgorzata Pieścik-Lech 

lek. Maciej Kołodziej 

prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska 
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za publikację dotyczącą badań nad inter- i intrapersonalnymi procesami 

emocjonalnymi u osób zdrowych oraz u pacjentów uzależnionych od 

alkoholu: 

dr Maciej Kopera 

prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar 

dr Hubert Suszek 

dr Anna Klimkiewicz 

dr Aleksandra Krasowska 

dr hab. Andrzej Jakubczyk 

lek. Aneta Michalska 

lek. Aleksandra Majewska 

lek. Natalia Szejko 

Agata Łoczewska 
 

za publikację przedstawiającą efekty ko-transplantacji dwóch typów 

komórek do ściany cewki moczowej na dużym modelu zwierzęcym: 

dr n. wet. Anna Burdzińska 

dr Bartosz Dybowski 

mgr Weronika Zarychta-Wiśniewska 

mgr Agnieszka Kulesza 

mgr Martyna Butrym 

dr hab n. med. Radosław Zagożdżon 

dr inż. n. biol. Agnieszka Graczyk-Jarzynka 

prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski 

prof. Zdzisław Gajewski 

prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek 
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za publikację omawiającą wyniki badań laboratoryjnych krwi poza 

zakresem u starzejących się zdrowych osób: 

prof. dr hab. n. med. Bożena Czarkowska-Pączek 

dr n. med. Aleksandra Wyczałkowska-Tomasik 

prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek 

 

za publikację dotyczącą oceny LGG w zapobieganiu egzemie: 

dr hab. Andrea Horvath - Stolarczyk 

prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska 

 

za pracę oceniającą precyzję wstrzyknięć zawiesiny komórkowej do 

ściany cewki moczowej na dużym modelu zwierzęcym: 

dr n. wet. Anna Burdzińska 

dr Bartosz Dybowski 

mgr Weronika Zarychta-Wiśniewska 

mgr Agnieszka Kulesza 

mgr Jakub Hawryluk 

dr inż. n. biol. Agnieszka Graczyk-Jarzynka 

mgr Patryk Kaupa 

prof. Zdzisław Gajewski 

prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek 
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za pracę opisującą operacje naprawcze dróg żółciowych uszkodzonych 

podczas cholecystektomii laparoskopowej: 

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Otto 

dr n. med. Janusz Sierdziński 

dr Justyna Smaga 

dr hab. n. med. Krzysztof Dudek 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz 

 

za publikację przedstawiającą oznaczenie stężenia leku 

immunosupresyjnego - tacrolimus - w pokarmie kobiet biorczyń 

narządu: 

prof. dr hab. n. med. Bożena Kociszewska-Najman 

dr Natalia Mazanowska 

prof. dr hab. n. med. Bronisława Pietrzak 

prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś 

prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek 

dr Monika Szpotańska-Sikora 

dr n. med. Joanna Schreiber-Zamora 

dr n. med. Ewa Hryniewiecka 

dr Dorota Żochowska 

mgr Emilia Samborowska 

prof. Michał Dadlez 
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za publikację dotyczącą badań nad wpływem sposobu żywienia i składu 

ciała kobiety karmiącej na skład mleka: 

dr n. biol. Aleksandra Wesołowska 

dr n. med. Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna 

dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek 

dr hab. n. o zdr. Gabriela Olędzka 

dr n. o zdr. Agnieszka Bzikowska-Jura 

dr hab. n. med. Halina Weker 

 

za pracę dotyczącą badania motywów molekularnych jatrogennej 

transmisji wirusa zapalenia wątroby typu C: 

dr hab. n. med. Kamila Caraballo Cortes 

prof. dr hab. n. med. Marek Radkowski 

mgr Maciej Janiak 

mgr Sylwia Osuch 

dr n. biol. Agnieszka Pawełczyk 

dr n. med. Iwona Bukowska-Ośko 

prof. dr hab. n. med. Rafał Płoski 

dr n. med. Karol Perlejewski 

 

za publikację opisującą badania nad nowym wariantem w genie 

PPP3CA powiązanym z padaczką i powodującym aktywację enzymu 

oraz obniżenie poziomu ekspresji białka: 

dr n. med. Małgorzata Rydzanicz 

dr n. med. Małgorzata Wachowska 
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dr hab. Krzysztof Szczałuba 

prof. dr hab. n. med. Urszula Demkow 

dr n. biol. Joanna Kosińska 

mgr Victor Murcia-Pieńkowski 

prof. dr hab. n. med. Rafał Płoski 

dr inż. Grażyna Kostrzewa 

mgr Agnieszka Koppolu 

dr hab. n. med. Krystyna Szymańska 

mgr Piotr Stawiński 

dr Małgorzata Brzozowska 

 

za publikację opisującą badania nad zagadnieniem przepływu 

prostopadle skierowanego strumienia ciepła w przestrzeni osłabionej 

szczeliną, w ramach liniowej teorii magnetoelektrospreżystości: 

mgr inż. Bartosz Kaczyński 

prof. Andrzej Mariusz Kaczyński 

 

za publikację badań nad zmianami w jamie ustnej u dzieci z zespołem 

Pradera-Williego: 

prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk 

dr Emil Korporowicz 

dr Dariusz Gozdowski 

lek. Agnieszka Lecka-Ambroziak 

dr hab. Mieczysław Szalecki 
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za publikację dotyczącą analizy efektywności popularnych skal oceny 

ryzyka sercowo-naczyniowego u osób poddawanych operacjom 

kardiochirurgicznym: 

dr hab. n. med. Andrzej Cacko 

dr hab. n. med. Piotr Hendzel 

mgr inż. Emanuel Tataj 

dr Paweł Czub 

 

za pracę dotyczącą oceny wpływu polimorfizmów genetycznych genu 

PNPLA3 na przebieg klinicznych pierwotnego stwardniającego 

zapalenia dróg żółciowych: 

prof. dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz 

dr hab. n. med. Joanna Raszeja-Wyszomirska 

dr n. med. Marcin Krawczyk 

mgr Beata Kruk 

dr hab. Ewa Wunsch 

prof. Małgorzata Milkiewicz 
 

za publikację dotyczącą oceny wartości diagnostycznej nowoczesnej 

metody oceny istotności hemodynamicznej zmian angiograficznie 

granicznych (QFR): 

dr n. med. Łukasz Kołtowski 

dr hab. n. med. Janusz Kochman 

dr n. med.Mariusz Tomaniak 

lek. Jakub Maksym 

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski 
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za publikację dotyczącą badań nad białkami i peptydami w ślinie w 

etiologii choroby próchnicowej u dzieci: 

prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk 

dr n. med. Anna Turska-Szybka 

lek. dent. Paula Piekoszewska-Ziętek 

 

za publikację przedstawiającą badanie nad patofizjologią choroby 

Parkinsona: 

dr hab. n. med. Piotr Janik 

lek. Monika Figura 

dr n. med. Katarzyna Kuśmierska 

lek. Ewelina Bucior 

lek. Stanisław Szlufik 

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski 

dr n. med. Zygmunt Jamrozik 

 

za publikację opisującą syntezę i aktywność przeciwdrobnoustrojową 

związków kompleksowych 1,3-dwupodstawowychpochodnych 

tiomocznika z miedzią: 

dr hab. n. farm. Anna Bielenica 

dr hab. n. farm. Marta Struga 

dr hab. n. farm. Joanna Stefańska 

mgr Marta Włodarczyk 
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za publikację dotyczącą kosztów i efektów badań przesiewowych w 

kierunku hipercholesterolemii rodzinnej w Polsce: 

dr hab. n. med. Maciej Niewada 

Aleksandra Pielczarska 

dr hab. Michał Jakubczyk 

dr Joanna Jakubiak-Lasocka 

prof. dr hab. Maciej Banach 

dr hab. Małgorzata Myśliwiec 

dr hab. Marcin Gruchała 

 

za badania mikrostruktury nośników polimerowych na kinetykę 

uwalniania Citropiny 1.1.: 

dr hab. n. farm. Marcin Sobczak 

dr hab. n. farm. Ewa Olędzka 

dr n. farm. Sławomir Białek 

dr Urszula Piotrowska 

prof. Wojciech Kamysz 

 

za publikację z zakresu zjawisk dotyczących krwiotwórczych komórek 

macierzystych: 

prof. dr hab. n. med. Mariusz Ratajczak 

dr hab. n. med. Magdalena Kucia 

prof. dr hab. n. med. Wiesław Jędrzejczak 

dr n. o zdr. Mateusz Adamiak 
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za badanie użyteczności śliny w szacowaniu stężeń toksyn 

mocznicowych w surowicy: 

dr hab. n. farm. Joanna Giebułtowicz 

mgr Natalia Korytowska 

dr n. med. Aleksandra Wyczałkowska-Tomasik 

prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek 

mgr Bartłomiej Sankowski 

 

za badania nad rolą trichoskopii w diagnostyce utraty brwi u pacjentów 

z łysieniem plackowatym oraz łysieniem czołowym bliznowaciejącym: 

lek. Anna Waśkiel-Burnat 

dr hab. n. med. Adriana Rakowska 

dr n. med. Joanna Czuwara 

dr n. med. Mariusz Sikora 

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Olszewska 

dr n. med. Marta Kurzeja 

prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka 

 

za publikację dotyczącą sterowanej regeneracji tkanek ubytków śród 

kostnych w przebiegu agresywnego zapalenia przyzębia: 

dr n. med. Bartłomiej Górski 

lek. dent. Stanisław Jalowski 

prof. dr hab. n. med. Renata Górska 

dr n. med. Maciej Zaremba 

 



NAGRODY NAUKOWE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

za publikację przedstawiającą mechanizm reakcji fotoindukowanego-

L-alkilowania ketonów z wykorzystaniem związków diazowych: 

dr Katarzyna Zawada 

dr Katarzyna Rybicka-Jasińska 

mgr Katarzyna Orłowska 

dr Maksymilian Karczewski 

prof. Dorota Gryko 

 



NAGRODY DYDAKTYCZNE 

INDYWIDUALNE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

Nagrody I stopnia 

 

za prowadzenie Studenckiego Koła Naukowego, którego członkowie 

wyróżnili się wybitnymi osiągnięciami naukowymi: 

prof.dr hab. n med. Marcin Ufnal 

 

za wyróżniające autorskie opracowanie cyklu multimedialnych 

materiałów dydaktycznych dla studentów kierunku Zdrowie Publiczne 

Wydziału Nauki o Zdrowiu pt.: "Mierniki stanu zdrowia ludności", 

"Ewaluacja w zarządzaniu", oraz "Koszty w ochronie zdrowia": 

dr hab. n. zdr. Aleksandra Czerw 

 

za opracowanie i realizację projektu uczenia się studentów poprzez 

działanie na rzecz społeczności w ramach przedmiotu "Metodyka 

edukacji zdrowotnej": 

dr n. hum. Magdalena Woynarowska-Sołdan 

 

za opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu nauczania 

praktycznego studentów Położnictwa opartego na idei mentoringu: 

mgr Małgorzata Stefaniak 

 

 

 



NAGRODY DYDAKTYCZNE 

INDYWIDUALNE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

za redakcję naukową pierwszej w Polsce książki dotyczącej problemów 

genetycznych w ginekologii i położnictwie pt.: "Genetyka w 

ginekologii i położnictwie": 

prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn 

 

za autorstwo podręcznika akademickiego pt. "Język łaciński dla 

lekarzy": 

mgr Beata Olędzka 

 

 

Nagrody II stopnia 

 

za opiekę na aktywnością naukową studentów Kół Studenckich:  

dr n. med. Agnieszka Szmigielska 

dr n. med. Jolanta Gozdowska 

dr hab. n med. Marek Postuła 

dr n. med. Anna Rzepakowska 

dr n. med. Kai Kasarełło 

dr n. med. Anna Turska-Szybka 

dr hab. Kinga Ostrowska 

dr hab. n. farm. Łukasz Szeleszczuk 

dr hab. n. o zdr. Anna Badowska-Kozakiewicz 

 



NAGRODY DYDAKTYCZNE 

INDYWIDUALNE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

za przygotowanie  kursu multimedialnego "Pedodoncja step by step": 

prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk 

dr n. med. Piotr Rożniatowski 

dr n. med. Emil Korporowicz 

 

za cykl publikacji nt. "Oceny sztywności tętnic u pacjentów po 

przeszczepieniu narządów unaczynionych":  

dr hab. n. o zdr. Łukasz Czyżewski 

 

Nagrody III stopnia 

 

za napisanie 6 rozdziałów do podręcznika "Stany nagłe. Geriatria": 

dr n. med. Andrzej Chaber 

 

za prowadzenie Studenckiego Koła Naukowego Diabetologii Wieku 

Rozwojowego, którego członkowie prezentowali prace na 

konferencjach krajowych i międzynarodowych: 

dr n. med. Anna Taczanowska 

 

za organizację IV Międzynarodowego Festiwalu Filmów Medycznych: 

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Wróblewski 

 



NAGRODY DYDAKTYCZNE 

INDYWIDUALNE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

za nadzór merytoryczny, organizacyjny i wzorową opiekę nad Kołami 

Studenckimi: 

dr n. med. Kamila Wróbel-Bednarz 

lek. dent Marcin Szerszeń 

 

za uzyskanie najwyższej wśród nauczycieli oceny w Studenckiej 

Ankiecie Oceny Zajęć i Nauczycieli Akademickich za rok akademicki 

2017/2018: 

prof. dr hab. n. med. Dominika Nowis 

dr n. med. Andrzej Miskiewicz 

lek. stom. Renata Lenkiewicz 

mgr Andrzej Ochal 

dr n. med. Grzegorz Witkowski 

dr inż. n. roln. Beata Sińska 



NAGRODY DYDAKTYCZNE 

ZESPOŁOWE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

Nagrody I stopnia 

za współautorstwo rozdziałów do podręcznika dla lekarzy i studentów 

pt. "Endokrynologia Wieku Rozwojowego": 

dr hab. n. med. Beata Pyrżak 

dr hab. n. med. Anna Kucharska 

dr  n. med. Anna Majcher 

prof. dr hab. Mieczysław Walczak 

dr Bogda Skowrońska 

dr Anna Gertig-Kolasa 

lek. Izabela Krzyśko-Pieczka 

dr Elżbieta Niechciał 

prof. dr hab. Piotr Fichna 

dr Agnieszka Rudzka-Kocjan 

lek. Aleksandra Kowalska 

dr Maria Szarras-Czapnik 

prof. dr hab. Jolanta Słowikowska-Hilczer 

 

za redakcję i współautorstwo monografii pt.: "Pulmonologia 

Dziecięca": 

prof. dr hab. n. med. Marek Kulus 

dr hab. Katarzyna Krenke 

dr Joanna Lange 

dr hab. Wojciech Feleszko 



NAGRODY DYDAKTYCZNE 

ZESPOŁOWE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

dr Agnieszka Mazur 

lek. Agnieszka Strzelak 

lek. Julita Chądzyńska 

dr hab. Katarzyna Grzela 

dr Anna Zawadzka-Krajewska 

dr hab. Joanna Peradzyńska 

dr Witold Bartosiewicz 

lek. Stanisław Bogusławski 

dr Wioleta Zagórska 

lek. Marcin Sanocki 

lek. Anna Komorowska-Piotrowska 

dr Krystyna Bober 

dr Teresa Bielecka 

lek. Honorata Marczak 

mgr Sandra Osipiuk 

dr Michał Brzewski 

lek. Justyna Komarnicka 

mgr Michał Popielarz 

dr hab. Henryk Mazurek 

 

za cykl podręczników dla lekarzy stanowiący kompendium aktualnej 

wiedzy na temat obturacyjnych chorób płuc:   

dr hab. n. med. Katarzyna Górska 

dr Katarzyna Białek-Gosk 



NAGRODY DYDAKTYCZNE 

ZESPOŁOWE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

dr hab. n. med. Marta Dąbrowska 

prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke 

lek. Piotr Jankowski 

 

za redakcję naukową i wydanie dwóch tomów Transplantologii 

Praktycznej:   

prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Mucha 

dr hab. n. med. Bartosz Foroncewicz 

 

za wyróżniające się autorskie opracowania multimedialnych 

materiałów dydaktycznych do fakultetu online "Od fizjologii do 

nowoczesnych technologii":   

dr Małgorzata Wojciechowska 

lek. Joanna Michalik 

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-

Jędrzejewska 

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski 

mgr inż. Emanuel Tataj 

lek. Magdalena Niedziela 

lek. Maria Milczarek 

lek. Łukasz Januszkiewicz 

dr hab. n. med. Andrzej Cacko 

lek. Michał Kowara 



NAGRODY DYDAKTYCZNE 

ZESPOŁOWE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

za opracowanie programu kształcenia fizjologii z patofizjologią 

wykorzystującego wirtualna platformę edukacyjną oraz elementy VR: 

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-

Jędrzejewska 

dr Liana Puchalska 
 

za autorskie opracowanie materiałów dydaktycznych w zakresie 

Otolaryngologii Dziecięcej - Otolaryngologia dziecięca dla studentów 

I i II WL na platformie e-learningpwej:   

lek. Piotr Kwast 

lek. Karolina Raczkowska-Łabuda 
 

za opracowanie podręcznika dla lekarzy i studentów pt. "Standardy 

diagnostyczno-terapeutyczne w chorobach układu oddechowego. 

Wskazówki praktyczne":   

dr n. med. Piotr Bielicki 

dr n. med. Andrzej Dąbrowski 

dr n. med. Krzysztof Karwat 

dr n. med. Joanna Klimiuk 

dr n. med. Patrycja Nejman-Gryz 

dr hab. n. med. Magdalena Paplińska-Goryca 

dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski 

dr n. med. Renata Rubinsztajn 

prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan 

dr n. med. Marta Dąbrowska 



NAGRODY DYDAKTYCZNE 

ZESPOŁOWE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

prof. dr hab. n. med. Joanna Domagała-Kulawik 

dr hab. n. med. Katarzyna Górska 

dr n. med. Elżbieta Grabczak 

dr n. med. Joanna Hermanowicz-Salamon 

dr n. med. Piotr Korczyński 

prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke 

dr n. med. Marta Maskey-Warzęchowska 

dr n. med. Aleksandra Safianowska 

 

za redakcję i wydanie podręcznika (monografii): "Komunikacja 

medyczna dla studentów i lekarzy": 

dr hab. Wojciech Feleszko 

Maria Nowina Konopka 

Łukasz Małecki 

 

za monografię pt. "Dermatozy i zakażenia okolic zewnętrznych 

narządów płciowych":   

prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski 

dr n. med. Iwona Rudnicka 

dr hab. n. med. Beata Młynarczyk-Bonikowska 

dr n. med. Tomasz Pniewski 

dr n. med. Anna Winiarska 

dr hab. n. med. Magdalena Malejczyk 

dr n. med. Dorota Nowicka 



NAGRODY DYDAKTYCZNE 

ZESPOŁOWE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

dr n. med. Katarzyna Smolarczyk 

lek. Julia Sieczych 

lek. Bartłomiej Święs 

lek. Aleksandra Komorowska 

lek. Magdalena Kamińska 

lek. Monika Wasilewska 

 

za podręcznik dla studentów: "Choroby przyzębia. Klasyfikacja 2017": 

prof. dr hab. n. med. Renata Górska 

dr hab. n. med. Jan Kowalski 

dr n. med. Andrzej Miskiewicz 

dr n. med. Maciej Nowak 

dr n. med. Bartłomiej Górski 

dr hab. n. med. Paweł Plakwicz 

lek. stom. n. med. Wojciech Ryncarz 

dr hab. n. med. Ewa Czochrowska 

dr n. med. Ewa Grabowska 

dr n. med. Magdalena Jaszczak-Małkowska 

 

za współautorstwo monografii pt. "Patobiochemia":   

dr hab. n. farm. Grażyna Sygitowicz 

dr  n. farm. Zofia Suchocka 

dr  n. farm. Grażyna Kubiak - Tomaszewska 



NAGRODY DYDAKTYCZNE 

ZESPOŁOWE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

dr  n. farm. Sławomir Białek 

prof. dr hab. n. farm. Dariusz Sitkiewicz 

dr  hab. n. farm. Piotr Tomaszewski 

 

za opracowanie podręcznika pt. "Podstawy pielęgniarstwa-

repetytorium przedegzaminacyjne" : 

dr hab. n. med. Andrzej Krupienicz 

dr n. o zdr. Józefa Czarnecka 

mgr Małgorzata Fedak 

mgr Marzena Jaciubek 

mgr Iwona Kluczek 

mgr Ewelina Kowalska 

dr n. o zdr. Anna Zera 

 

za autorstwo podręcznika pt. "Psychiatria":   

prof. dr hab. n. med. Agata Szulc 

prof. dr hab. Piotr Gałecki 

 

za redakcję naukową podręcznika pt.: "Stany nagłe: geriatria": 

dr n. med. Katarzyna Broczek 

dr n. med. Krzysztof Jankowski 

 

 



NAGRODY DYDAKTYCZNE 

ZESPOŁOWE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

za współredakcję naukową polskiego wydania książki Isobel Contento 

"Edukacja żywieniowa" (Nutrition education): 

dr n. hum. Magdalena Woynarowska-Sołdan 

 

Nagrody II stopnia 

za opracowanie skryptu pt. "Ortopedia. Skrypt dla studentów i lekarzy": 

dr Grzegorz Benke 

dr Paweł Łęgosz 

prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk 

dr Piotr Palczewski 

dr hab. Grzegorz Szczęsny 

dr Sławomir Żarek 

dr Piotr Pędzisz 

dr hab. Ireneusz Babiak 

dr Hanna Kocoń 

dr Grzegorz Fijewski 

 

za redakcję i współautorstwo monografii pt. "Standardy postępowania 

wobec osób używających nowych substancji psychoaktywnych (NSP). 

Poradnik dla pracowników medycznych":   

prof. dr hab. Marcin Wojnar 

dr Anna Klimkiewicz 

dr hab. Andrzej Jakubczyk 



NAGRODY DYDAKTYCZNE 

ZESPOŁOWE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

dr Piotr Burda 

dr hab. Jacek Sein Anand 

dr Magdalena Łukasik-Głębocka 

dr Wojciech Waldman 

dr Jakub Klimkiewicz 

dr Marek Wiśniewski 

Agata Jasińska 

 

za prowadzenie Studenckiego Koła Naukowego "Alvedus", którego 

członkowie opublikowali prace w czasopismach z IF i z listy A 

MNiSW:   

dr hab. n. med. Marta Dąbrowska 

dr hab. n. med. Joanna Hermanowicz-Salamon 

 

za sprawowanie nadzoru merytorycznego oraz organizacyjnego nad 

działalnością Studenckiego Koła Naukowego działającego przy I 

Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii:   

prof dr hab. Bronisława Pietrzak 

 

dr hab. n. med. Iwona Szymusik 

dr hab. n. med. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska 

 

 

 



NAGRODY DYDAKTYCZNE 

ZESPOŁOWE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

za prowadzenie koła dermatologicznego i zorganizowanie IV 

Ogólnopolskiej Konferencji "Interdyscyplinarne aspekty chorób skóry 

i błon śluzowych" oraz warsztatów dermatochirurgicznych, 

dermatopatologicznych i dermatoskopowych dla studentów Kół 

Naukowych WUM i innych uczelni medycznych w Polsce:   

dr n. med. Joanna Czuwara 

 

dr n. med. Magdalena Misiak-Gałązka 

lek. Leszek Blicharz 

dr n. med. Marta Sar-Pomian 

Joanna Zozula 

Magdalena Chrabąszcz 

 

za monografię pt. "Rak pęcherzyka żółciowego":   

dr  n. med. Marcin Krawczyk 

prof. dr hab. n. med. Waldemar Patkowski 

prof. dr hab. n. med. Paweł Nyckowski 

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Wróblewski 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz 

prof. dr hab. n.med. Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska 

prof. dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz 

dr hab. n. med. Joanna Raszeja-Wyszomirska 

dr hab. n. med. Krzysztof Dudek 

prof. dr hab. n. med. Ryszard Pacho 



NAGRODY DYDAKTYCZNE 

ZESPOŁOWE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk 

prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski 

prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała 

prof. dr hab. Jacek Fijuth 

lek. Dorota Giercuszkiewicz 

dr hab. n. med. Michał Grąt 

lek. Sławomir Kozieł 

prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki 

dr hab. n. med. Jolanta Kunikowska 

lek. Aleksandra Kruszewska-Pinto 

lek. Magdalena Pawłowska 

lek. Jan Pertkiewicz 

dr n. med. Michał Sojka 

prof. dr hab. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska 

lek. Dawid Tomasik 

lek. Robert Lechowicz 
 

za redakcję monografii naukowej pt. "Diuretyki: leki 

interdyscyplinarne":   

dr n. med. Marcin Wełnicki 

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz 

lek. Anna Adamska-Wełnicka 

prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk 

 



NAGRODY DYDAKTYCZNE 

ZESPOŁOWE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

za opracowanie monografii "NOAC w praktyce klinicznej":   

dr n. med. Iwonna Grzywanowska-Łaniewska 

dr Magdalena Rostek – Bogacka 

prof. dr hab. n. med. Marek Kuch 

prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk 

prof. dr hab. n. med. Michał Ciurzyński 

dr hab. n. med.  Piotr Bienias 

dr n. med. Anna Lipińska 

dr n. med. Włodzimierz Gierlak 

lek. Edyta Kostarska - Srokosz 

lek. Katarzyna Sierakowska – Sitkiewicz  

dr n. med. Krzysztof Jankowski 

dr n. med. Justyna Domienik-Karłowicz   

dr n. med. Magdalena Koczaj-Bremer 

lek. Monika Lisicka 

lek. Michał Machowski 

lek. Aisha Ou-Pokrzewińska  

lek. Judyta Samul 

lek. Marta Skowrońska 

dr n. med. Agata Karpińska 

dr n. med. Iwona Korzeniewska-Rybicka 

dr hab. n. med.  Tomasz Hryniewiecki 

dr n. med. Maria Jaworska - Wilczyńska 

 



NAGRODY DYDAKTYCZNE 

ZESPOŁOWE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

za skrypt dla studentów EDD pt. "Selected aspects of interdisciplinary 

dental treatment":  

dr hab. n. med. Izabela Strużycka 

dr n. med. Agnieszka Bogusławska-Kapała 

dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk 

lek dent. Michał Fidecki 

lek dent. n. med. Hubert Gołąbek 

lek dent. Agnieszka Kwaśniewska 

lek dent. Aleksandra Wawrzeńczyk 

lek dent. Artur Wierciński 

 

za prowadzenie Studenckiego Koła Naukowego "Wistar" 

funkcjonującego przy Zakładzie Farmakodynamiki, którego 

członkowie wyróżnili się udokumentowanymi publikacjami w 

czasopismach posiadających IF:   

dr inż. Patrycja Kleczkowska 

dr  n. farm. Agnieszka Kowalczyk 

dr  n. med. Michał Ordak 

 

za monografię pt. "Aktywność po transplantacji nerki lub wątroby i 

psychofizyczne determinanty udziału w życiu społecznym i 

zawodowym":   

dr n. o zdr. Katarzyna Wesołowska-Górniak 

dr hab. n. med. Bożena Czarkowska-Pączek 



NAGRODY DYDAKTYCZNE 

ZESPOŁOWE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

Nagrody III stopnia 

za autorstwo monografii pt. "Ograniczanie społecznych nierówności w 

zdrowiu z wykorzystaniem marketingu i komunikacji społecznych": 

dr n. ekon. Magdalena Bogdan 

dr n. o zdr. Piotr Samel Kowalik 

dr Krzysztof Kanecki 

 

dr hab. Piotr Tyszko 

dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch 

dr n. o zarz. Michał Marek 

dr hab. Maciej Godycki-Ćwirko 
 

za przygotowanie podręcznika dla lekarzy praktyków pt. "ABC 

antykoagulacji":   

dr hab. n. med. Filip M. Szymański 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak 

dr n. med. Anna Płatek 

lek. Anna Ryś-Czaporowska 
 

za opiekę merytoryczną i dydaktyczną nad studentami, którzy osiągnęli 

sukces na arenie ogólnopolskiej w konkursie wiedzy z zakresu 

fizjologii "Wielka Synapsa":   

dr Liana Puchalska 

 



NAGRODY DYDAKTYCZNE 

ZESPOŁOWE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-

Jędrzejewska 

lek. Michał Kowara 
 

za organizację cyklu warsztatów "e-Zdrowie Mazowieckie" dla 300 

uczestników - cykl spotkań od stycznia do czerwca 2018 r.:   

mgr inż. Emanuel Tataj 

dr hab. n. med. Andrzej Cacko 

lek. Joanna Michalik 

mgr Łukasz Grzanek 

 

za działalność edukacyjną w zakresie promocji i rozwoju medycyny 

stylu życia w Polsce, w tym działalność Studenckiego Koła Naukowego 

Medycyny Stylu Życia:   

dr n. med. Daniel Śliż 

Alicja Baska 

 

za opracowanie monografii „Jak odpowiadać na wątpliwości rodziców 

na temat szczepień? Wskazówki dla lekarzy”:   

dr hab. n. med. Ernest Kuchar 

dr hab.  Ewa Augustynowicz 

dr n. med. Ewa Duszczyk 

dr Anna Góralewska 

dr Iwona Paradowska 



NAGRODY DYDAKTYCZNE 

ZESPOŁOWE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

dr Tomasz Sobierajski 

dr Paweł Stefanoff 

 

za cykl prezentacji multimedialnych "Wykłady z laryngologii dla 

studentów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego" oraz film dydaktyczny 

"Badanie laryngologiczne":   

prof. dr hab. n. med. Antoni Krzeski 

dr n. med. Eliza Brożek-Mądry 

Zuzanna Steć 

 

za opiekę naukową nad działalnością Studenckiego Koła Naukowego 

Prawa Medycznego przy Zakładzie Ekonomiki Zdrowia i Prawa 

Medycznego:  

dr hab. n. o zdr. Aleksandra Czerw 

dr n. pr. Anna Augustynowicz 

 

za redakcję i recenzję pięciu monografii na temat aspektów zdrowia i 

chorób współczesnego człowieka , wybranych zagadnień z opieki 

geriatrycznej i wybranych aspektów opieki pielęgniarskiej: 

dr n. o zdr. Zofia Sienkiewicz 

dr n. o zdr. Ewa Kobos 

dr n. o zdr. Grażyna Dykowska 

dr hab. n. med. Jacek Imiela 

prof. dr hab. n. med. Janusz Wyzgał 



NAGRODY DYDAKTYCZNE 

ZESPOŁOWE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

dr hab. n. med. Tomasz Kryczka 

dr hab. n. o zdr. Edyta Krzych-Fałta 

dr n. o zdr. Wiesław Fidecki 

dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński 

mgr Paweł Sienkiewicz 

prof. dr hab.n.med. Kornelia Kędziora-Kornatowska 

dr hab. n. o zdr. Robert Ślusarz 

prof. dr hab. n. med. Irena Wrońska 

 



NAGRODY DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH 

NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

Pracownicy I Wydziału Lekarskiego: 

Elżbieta Bargeł 

Małgorzata Brandt 

mgr Ewa Chmiel 

mgr Małgorzata Chołojczyk 

dr n. rol. Agata Gondek 

dr n. med. Elżbieta Górska 

Elżbieta Gutowska 

Małgorzata Kowalczyk 

Edyta Lalik 

mgr Beata Kruk 

dr n. med. Anna Majcher 

Bożena Mecner 

Barbara Orłowska 

Ewa Pięta 

mgr inż. Małgorzata Podsiad 

dr n. med. Aleksandra Safianowska 

mgr inż. Karolina Siudakowska 



NAGRODY DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH 

NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

mgr Agnieszka Składanowska 

mgr inż. Aleksandra Skrzyniarz 

mgr Marcin Skórzyński 

mgr Piotr Stawiński 

mgr Damian Strzemecki 

Małgorzata Ślusarska 

Anna Tocholska 

mgr Agnieszka Wereszko 

mgr Kamila Wtulich 

 

Pracownicy II Wydziału Lekarskiego: 

mgr Monika Leszczyńska 

Monika Kucharska 

mgr Katarzyna Kurowska 

mgr Małgorzata Ordyniak 

mgr Elżbieta Rogaczyk 

 

 



NAGRODY DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH 

NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

Pracownicy Wydziału Lekarsko-Dentystycznego: 

lek. wet. Klaudia Bielińska 

mgr Krystyna Kijewska 

Liliana Kostrzewska 

Maria Skulimowska 

mgr Katarzyna Soćko 

Michał Spychalski 

 

Pracownicy Wydziału Farmaceutycznego: 

mgr Katarzyna Stańczyk 

mgr Natalia Dobros 

Sebastian Doktór 

mgr Małgorzata Gaweł 

Agnieszka Ginał 

Marek Głowala 

mgr Sandra Górska 

mgr Agnieszka Kalicka 

mgr Natalia Korytowska 

 



NAGRODY DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH 

NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

mgr Violetta Kowalska 

Anna Ołtuszewska 

mgr Karolina Pawłowska 

Jacek Pawłowski 

mgr Piotr Podsadni 

Wioletta Powała 

mgr Katarzyna Szurkowska 

mgr Marta Włodarczyk 

 

Pracownicy Wydziału Nauki o Zdrowiu: 

mgr Justyna Burzyńska-Pasierbska 

mgr inż. Magdalena Jeżewska 

mgr Agnieszka Kubiszewska 

mgr Monika Mazurek-Rylska 

mgr inż. Barbara Rutkowska 

Anna Rychlica 

mgr Diana Rychlica 

mgr Anna Serzysko-Dąbrowska 

mgr Beata Stachowicz 



NAGRODY DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH 

NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

Pracownik Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego: 

mgr Joanna Brześcińska 

 

Pracownicy pionu JM Rektora: 

mgr Urszula Adamiec 

mgr inż. Małgorzata Hys 

Przemysław Górski 

Łukasz Matusiak 

mgr Agnieszka Rawa-Michałowicz 

mgr Justyna Sidor 

 

Nagroda zespołowa za publikację „Warszawski Uniwersytet 

Medyczny. Wczoraj, dziś, jutro”: 

Tomasz Jędrzejewski 

Jarosław Oktaba 

mgr Maria Sosnowska 

mgr Andrzej Stepnowski 

Michał Teperek 

mgr Kamilla Walczak 



NAGRODY DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH 

NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

mgr Klaudia Wendycz 

Wanda Widomska 

mgr Marta Wojtach 

 

Pracownicy pionu Nauki i Transferu Technologii: 

mgr Dorota Szubstarska  

mgr Anna Kula 

mgr Agnieszka Czarnecka 

mgr Gabriela Miączyńska 

mgr Karolina Mich 

mgr inż. Janusz Bieńkowski 

mgr Anna Brzósko-Gołębiewska 

mgr Angelika Długosz 

mgr Agnieszka Jarmuszyńska 

mgr Barbara Jasińska 

mgr Anetta Pszczołowska 

mgr inż. Dorota Rabczak 

mgr Katarzyna Stefańska 



NAGRODY DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH 

NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

Pracownicy pionu Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia: 

mgr Barbara Koziarkiewicz 

Justyna Dzwonkowska 

mgr Magdalena Fudała 

mgr Agata Małkowska 

mgr Daniel Synowiec 

mgr Ewa Znamińska-Seneczko 

 

Pracownicy pionu Prorektora ds. Personalnych i Organizacyjnych: 

mgr Ewa Lewicka 

Edyta Markiewicz 

mgr Urszula Polech 

mgr Teresa Sopeła 

mgr Wiktor Włostowski 

mgr Ewa Zaręba 

 

 

 



NAGRODY DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH 

NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

Pracownicy pionu Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i 

Rozwoju: 

mgr Lidia Przepióra-Dziewulska 

mgr inż. Piotr Markiewicz 

mgr inż. Marcin Rożek 

mgr Anna Szymańska-Pyl 

 

Pracownik pionu Prorektora ds. Klinicznych i Inwestycji: 

mgr Aleksandra Krupa 

 

Pracownicy pionu Kanclerza: 

mgr Jolanta Ilków  

mgr inż. Wojciech Starczyński  

mgr Jan Matłachowski 

mgr Michał Długokęcki 

mgr Grażyna Majewska 

 

 

 



NAGRODY DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH 

NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

Iwona Augustyniak 

mgr Daria Bratkrajc  

mgr Urszula Buczyńska 

mgr Barbara Gardynik 

mgr Iwona Goździk 

mgr Lidia Longchamps de Berier 

Anna Niżnik 

mgr Edyta Przybylska 

mgr Dorota Rostkowska 

Anna Sarnecka 

mgr Justyna Sępka 

mgr Danuta Wojda 

 

mgr Edyta Byszewska 

mgr Magdalena Czajkowska  

mgr Dorota Gawrońska-Wójcik  

Adam Górzyński 

mgr inż. Wojciech Olbrycht 



NAGRODY DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH 

NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 
 

mgr Czesława Pleszko 

Kamila Podkólińska  

mgr Mateusz Potaś 

Marcin Rembiejewski  

Mirosław Sandow-Niewiada 

Tomasz Spryszyński 

mgr Maria Zawadka 

 

mgr inż. Zbigniew Czernikiewicz 

Barbara Dziedzic 

mgr Elżbieta  Kozłowska 

inż. Andrzej  Krysztofek 

Emil Kucharski 

inż. Karolina Łuczak 

mgr inż. Iga Maciejewska 

mgr Jacek Marczyński 

mgr inż. Joanna  Mościcka 

mgr Wanda Suchara 

Marcin Szarewicz 



NAGRODY DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH 

NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

mgr Jolanta Tuchowska 

mgr inż. Piotr Bargieł 

mgr Marta Kamieniecka 

Beata Kubalska 

mgr Łukasz Lasecki 

mgr Emilia Panuś 

Halina Słotwińska 

Ewa Woźniak 

 

mgr Katarzyna Leśniak  

Barbara Adamczyk 

Krzysztof Dylewski 

Sławomir Gront 

Roman Laskowski 

Grażyna Michalak 

Rafał Osica 

mgr Dariusz Piechnik 

Artur Pieńkos 



NAGRODY DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH 

NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

Piotr Skrzypczyński  

Barbara Szulim 

Jadwiga Trzonek 

Jolanta Wasilewska 

 



NAGRODY DLA STUDENTÓW 

INDYWIDULANE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

Nagrody I stopnia 

za cykl prac z transplantologii: 

Lek. Michał Gniewkiewicz 

 

za cykl prac z kardiologii:  

Lek. Kajetan Grodecki 

 

za cykl prac z onkologii doświadczalnej:  

Lek. Dawid Mehlich 

 

Nagroda II stopnia 

za pracę pt. „Whole-body clearing, staining and screening of calcium 

deposits in the mdx mouse model of Duchenne muscular dystrophy”: 

Lek. Paweł Matryba 



NAGRODY DLA STUDENTÓW 

ZESPOŁOWE  
Nagrodami Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego uhonorowani zostali: 

 

Nagroda II stopnia 

za pracę pt. „Eosin-5`-maleimide binding test–Do we use appropriate 

reference values to detect hereditary spherocytosis in neonates?”: 

Magdalena Nowak  

Małgorzata Wrońska 


