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Dr n. med. Wojciech Szczepański (1952-2018) uczęszczał do V LO w Krako-
wie. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej ukończył w roku 1977
i od tej chwili aż do października 2018 r., czyli do przejścia na emeryturę, pra-
cował w Katedrze Patomorfologii UJ Collegium Medicum. 

Patomorfologią zainteresował się już w czasie studiów i od IV roku był za-
trudniony w Katedrze jako pomocnik asystenta. Specjalizację I stopnia w dzie-
dzinie patomorfologii uzyskał w roku 1980, II stopnia – w 1982 r., a tytuł dokto-
ra nauk medycznych – w roku 1997, na podstawie pracy pt. „Dysplazja hepato-
cytów w przypadkach marskości i raka wątrobowokomórkowego”, pod kierun-
kiem  prof.  Jerzego  Stachury.  To,  co  szczególnie  interesowało  dr  Wojciecha
Szczepańskiego i czemu poświęcił całe zawodowe życie, to diagnostyka pato-
morfologiczna i  praca akademickiego nauczyciela  studentów medycyny,  sto-
matologii, jak też kształcenie specjalistów patomorfologów. 

Dr Szczepański posiadał cechy szczególnie ważne dla pracy dydaktyka i
lekarza: serdeczny stosunek do ludzi, jasność wypowiedzi, pokora i autentycz-
na  ciekawość.  Jego  autentyczność  w  zainteresowaniach  zawodowych  była
szczególnie dobrze wyczuwalna przez studentów - był przez nich lubiany i sza-
nowany. Dawali temu wyraz, np. wielokrotnie wybierając go najlepszym asy-
stentem. Był też wyróżniany za osiągnięcia dydaktyczne przez Władze Uczelni.
Jego pracowitość i skrupulatność owocowały zwłaszcza w badaniach autopsyj-
nych. W tym zakresie był prawdziwym filarem zespołu Katedry Patomorfologii
UJ i przez wiele lat kierował, organizował i nadzorował całą pracę prosektury.
Z oddaniem uczył trudnej sztuki badania autopsyjnego specjalistów-patomor-
fologów. Był też jednym z czołowych w kraju ekspertem w dziedzinie schorzeń
wątroby. Na głębokiej wiedzy i doświadczeniu dr n. med. Wojciecha Szczepań-
skiego zawsze można się było oprzeć w chwili niepewności, trudności w posta-
wieniu właściwej diagnozy i dotyczyło to nie tylko chorób wątroby, w której to
dziedzinie był prawdziwym autorytetem, lecz każdego schorzenia. 



Został odznaczony przez Prezydenta RP „Złotym Medalem za Długoletnią
Służbę”.

Trofeum „Primus in pathomorphologia” im. dr med. Wojciecha Szczepań-
skiego jest formą motywacji studentów medycyny do wytężonej pracy nad za-
poznawaniem się z patomorfologią i zarazem zostało ustanowione jako forma
upamiętnienia dr n. med. Wojciecha Szczepańskiego.

Trofeum  jest  przyznawane  corocznie  i  wręczane  studentowi/studentce
medycyny, który uzyska najlepsze wyniki w opanowaniu materiału z patomor-
fologii i (zgodnie z regulaminem Katedry Patomorfologii UJ CM i szczegółowym
regulaminem tego wyróżnienia) jest zwolniony z egzaminu w zakresie pato-
morfologii.
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