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AKTUALNOŚCI

Uroczystość poświęcona była Profesoro-
wi Franciszkowi Walczakowi, twórcy pol-
skiej szkoły elektrofizjologii, kierowni-
kowi Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca IK, 
wybitnemu nauczycielowi, kardiologo-

wi i naukowcowi, który 25 lat temu wprowadził w  In-
stytucie Kardiologii tę metodę leczenia zabiegowego 
arytmii. – Prof. Franciszek Walczak to postać wybit-
na. Jego działalność kliniczna, naukowa i  dydaktycz-
na miała wpływ na rozwój tej metody leczenia w całej 
Polsce. Był nauczycielem i  wychowawcą wielu poko-
leń kardiologów - elektrofizjologów, którzy kierują 
obecnie ośrodkami elektroterapii w wielu miastach – 
powiedział prof. nadzw. dr hab. n. med. Tomasz Hry-
niewiecki, dyrektor Instytutu Kardiologii w Warszawie 
- Aninie.
 W uroczystości wzięli udział m.in.: Jarosław Gowin, 
Wicepremier, Minister Nauki i  Szkolnictwa Wyższego; 
prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Podsekretarz 
Stanu w  Ministerstwie Nauki i  Szkolnictwa Wyższego; 
Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu 
do spraw organizacji struktur administracji publicznej 
właściwych w  zakresie bezpieczeństwa żywności; Ka-
tarzyna Chmielewska, dyrektor Departamentu Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia; prof. 
dr hab. n. med. Marek Kuch, Dziekan II Wydziału Le-
karskiego WUM; prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, 
dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplo-
mowego; dr Andrzej Sawoni, Prezes Okręgowej Rady 
Lekarskiej; rodzina prof. Franciszka Walczaka, żona  
– dr n. med. Ewa Walczak oraz syn – Grzegorz Walczak.
Z okazji Święta Instytutu Kardiologii, Prezydent RP nadał 
odznaczenia państwowe zasłużonym dla rozwoju elek-
trofizjologii pracownikom Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca  
i  Oddziału Zaburzeń Rytmu Serca II Kliniki Choroby 
Wieńcowej Instytutu Kardiologii. Jarosław Gowin, Wi-
cepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zło-
żył na ręce Dyrekcji Instytutu Kardiologii gratulacje za 
wybitne osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu 
Kardiologii. 
 Prof. nadzw. dr hab. n. med. Mariusz Pytkowski wy-
głosił wykład dotyczący aktualnych możliwości leczenia 
zaburzeń rytmu serca metodą ablacji w Instytucie Kar-
diologii. 
 Prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski przybli-
żył historię interwencyjnego leczenia zaburzeń rytmu 
serca w Instytucie Kardiologii oraz sylwetkę profesora 
Franciszka Walczaka. Działalność kliniczna, naukowa 

Święto Instytutu Kardiologii
29 maja br. w Instytucie Kardiologii w Warszawie odbyły się uroczyste 

obchody z okazji 25. rocznicy wykonania pierwszej ablacji RF zaburzeń rytmu 
serca w Polsce, w Instytucie Kardiologii przez Prof. Franciszka Walczaka. 

Odsłonięto tablicę upamiętniającą Prof. Walczaka – pioniera ablacji.

FOT. ARCHIWUM INSTYTUTU KARDIOLOGII



i dydaktyczna prof. Walczaka miała ogromny wpływ na 
rozwój metod diagnostyki i  leczenia zaburzeń rytmu 
w Polsce. Wprowadził i  rozpropagował metodę lecze-
nia zabiegowego arytmii. – Prof. Walczak pokazał jak 
można być zafascynowanym światem elektrofizjologii 
serca – przypomniał prof. Łukasz Szumowski. –Urodził 
się w Zakopanem, chciał być narciarzem, ale... W 1970 
roku wziął ślub z Ewą Hereśniak i trafił do kliniki prof. 
Edmunda Żery, a potem pod skrzydła pani prof. Marii 
Hoffman, stworzył klinikę zaburzeń rytmu serca i... nar-
ty musiały pójść w odstawkę. Zajął się czymś, co go naj-
bardziej fascynowało, czyli pracą naukową i  pomaga-
niem pacjentom. Był człowiekiem wyjątkowym: kochał 
taniec, podróże, malarstwo i sztukę, zwłaszcza  swoje-
go ukochanego Vermeera. Nade wszystko fascynowała 
go nauka i analiza, jak wygląda praca serca – podkreślił 
prof. Szumowski.
 Na zakończenie uroczystości została odsłonięta 
i poświęcona przez JE Ks. Abp. Henryka Hosera tablica 
upamiętniająca Prof. Franciszka Walczaka – pioniera 
ablacji w leczeniu zaburzeń rytmu serca, twórcę elek-
trofizjologii polskiej, wieloletniego kierownika Pracow-
ni Elektrofizjologii oraz Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca 
Instytutu Kardiologii w  Warszawie - Aninie. Grzegorz 
Walczak, syn Profesora, w  ciepłych słowach przypo-

mniał sylwetkę ojca, który był bardzo dumny i szczęśli-
wy z tego, że pracował w Instytucie Kardiologii. – Szczę-
ściem dla niego było spotkanie z drugim człowiekiem. 
Tak Tata pojmował pracę i swoje zaangażowanie: moż-
liwość pomocy temu drugiemu człowiekowi, pomo-
cy w  cierpieniu. Powtarzał swoim uczniom, że lekarz 
oprócz leczenia pacjenta musi mu pomóc przeżyć jego 
chorobę. Był człowiekiem ogromnego serca. 
 Obchody święta Instytutu Kardiologii zostały obję-
te honorowym patronatem Ministra Zdrowia oraz Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
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