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Jako pierwsi, 6 października, w ra-
mach uroczystości wydziałowych 
immatrykulowani zostali studenci 
Wydziału Lekarsko-Stomatolo-

gicznego. W poczet społeczności akade-
mickiej WUM przyjętych zostało 109 stu-
dentów kierunku lekarsko-dentystycznego 
prowadzonego w języku polskim, 29 stu-
dentów higieny stomatologicznej, 30 stu-
dentów technik dentystycznych oraz 
11 obcokrajowców rozpoczynających na-

ukę na kierunku lekarsko-dentystycznym 
prowadzonym w języku angielskim. Prof. 
Dorota Olczak-Kowalczyk, dziekan Wy-
działu Lekarsko-Stomatologicznego, wy-
raziła przekonanie, że osiągnięcia nowo 
przyjętych studentów nie będą mniej-
sze niż ich poprzedników. Podkreśliła, 
że uczelnia zapewnia doskonałą bazę dy-
daktyczno-naukową oraz kadrę znakomi-
tych wykładowców, z której wiedzy i do-
świadczenia studenci powinni korzystać. 

Do nowych członków naszej społeczności 
ciepłe słowa skierował także prof. Marek 
Kuch, prorektor ds. studenckich i kształce-
nia, który w imieniu rektora pogratulował 
im przyjęcia na studia i zapewnił o wspar-
ciu, na jakie mogą liczyć ze strony władz 
i kadry uczelni.

Prof. Agnieszka Mielczarek, prodzie-
kan ds. kształcenia Wydziału Lekarsko-
-Stomatologicznego, złożyła gratulacje stu-
dentom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki 
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podczas rekrutacji: Natalii Stępień (kie-
runek lekarsko-dentystyczny), Katarzynie 
Ambroziak (kierunek techniki dentystycz-
ne), Kacprowi Guzowi (kierunek higiena 
stomatologiczna) oraz Monarowi Alsabih 
i Mohammadowi Sami Asghar (kierunek 
lekarsko-dentystyczny prowadzony w ję-
zyku angielskim).

Wykład inauguracyjny pt. „Możliwo-
ści i wyzwania współczesnej stomatolo-
gii” wygłosiła dr hab. Ewa Czochrowska, 
prodziekan ds. nauczania w języku angiel-
skim i współpracy z zagranicą Wydziału 
Lekarsko-Stomatologicznego.

* * *
Dzień później uroczystość immatrykula-
cji zorganizował nasz najstarszy Wydział 
Lekarski, na którym naukę rozpoczęło 
blisko 700 studentów I roku kierunku le-
karskiego prowadzonego w języku pol-
skim oraz 130 studentów I roku kierun-
ku lekarskiego prowadzonego w języku 
angielskim.

„Bardzo chciałbym i życzę Wam, aby 
treść ślubowania była rzeczywistym 
odniesieniem dla kształtowania wa-
szych postaw przez cały okres studiów” 
– powiedział prof. Rafał Krenke, dzie-
kan Wydziału Lekarskiego. Podkreślił, 
że studenci wybrali wyjątkowy kierunek, 
bo jako przyszli lekarze będą pełnić rolę 
szczególną, której istotą jest szlachetna 
i bezinteresowna pomoc ludziom chorym 
i cierpiącym. 

Prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM, 
gorąco powitał studentów w akademickiej 
rodzinie. Zapewnił, że dołączyli do uczel-
ni, która naucza zgodnie z najwyższymi 
standardami, zaś jej dyplom to przepust-
ka do rozwoju w najlepszych ośrodkach 
medycznych.

W trakcie ceremonii wyróżnieni zosta-
li studenci, którzy otrzymali najwyższą 
liczbę punktów podczas rekrutacji: Jakub 
Kwiatkowski, Kacper Pająk, Jakub Kalisz, 
Karolina Pałys oraz Katarzyna Przech.

* * *
8 października ślubowanie złożyli studen-
ci dwóch Wydziałów. Najpierw w murach 
uczelni powitani zostali przyjęci na Wy-
dział Farmaceutyczny.

„Jest to wasz ogromny sukces, dlate-
go że dostać się do naszej uczelni nie jest 
łatwo. Bez wątpienia jesteście państwo 
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Ślubowanie studentów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego

Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego prof. Dorota Olczak-Kowalczyk składa gratulacje 
nowemu studentowi

Podczas immatrykulacji studentów Wydziału Lekarskiego rektor prof. Zbigniew Gaciong złożył gratulacje 
osobom wybranym do Pocztu Sztandarowego
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najlepszymi z najlepszych” – powiedział 
prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM, 
do studentów I roku kierunków: analityka 
medyczna i farmacja.

185 studentów farmacji i 79 analityki 
medycznej na uroczystej immatrykulacji 
powitała dr hab. Joanna Kolmas, dzie-
kan Wydziału Farmaceutycznego. „Mam 
nadzieję, że każdy z was znajdzie coś, 
albo kogoś, kto zainspiruje do rozwoju, 
do odnalezienia własnej drogi, do odkryć, 
a zdobytą wiedzę i umiejętności przeku-
jecie w pomoc drugiemu człowiekowi” 
– powiedziała.

Dziekan wyróżniła studentów z naj-
wyższymi wynikami w czasie rekrutacji: 
Annę Wieczorek, Adriana Skoczylasa, 
Aleksandrę Ostrowską – kierunek anali-
tyka medyczna, Radosława Miturę, Jana 
Wójkowskiego oraz Bartłomieja Kota 
– kierunek farmacja.

Goście wysłuchali wykładu pt. „Histo-
ryczno-farmaceutyczny spacer po War-
szawie” dr hab. prof. PAN Iwony Arabas, 
kierownika Pracowni Historii Nauk Przy-
rodniczych i Medycznych w Instytucie 
Historii Nauk PAN.

* * *
Tego samego dnia odbyła się również 
immatrykulacja 1412 studentów I roku 
Wydziału Nauk o Zdrowiu. Uroczyste 
ślubowanie złożyły osoby rozpoczynają-
ce kształcenie na kierunkach: pielęgniar-
stwo, położnictwo, ratownictwo medycz-
ne, dietetyka i zdrowie publiczne.

Wszystkich zebranych powitał prof. 
Mariusz Gujski, dziekan Wydziału Nauk 
o Zdrowiu. Zwracając się do studen-
tów, podkreślił, że jako przyszli medycy 
będą pełnić szczególną rolę, której istotą 
jest pomoc osobom chorym, potrzebują-
cym i cierpiącym. Zwrócił także uwagę 
na związek między poziomem przyswo-
jonej wiedzy, a jakością przyszłej pracy 
na rzecz potrzebujących.

Rektor WUM prof. Zbigniew Ga-
ciong przekazał gratulacje osobom, które 
w postępowaniu kwalifikacyjnym mogły 
pochwalić się najlepszymi wynikami: 
Kacprowi Dutkowskiemu (ratownictwo 
medyczne), Zuzannie Karwasińskiej, (po-
łożnictwo I st.), Patrycji Piaseckiej (po-
łożnictwo II st.), Viyaletcie Kryvitskiej 
(pielęgniarstwo I st.), Aleksandrze Ka-
mudzie (pielęgniarstwo II st.), Zuzannie 

Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Rafał Krenke wita nowych studentów kierunku lekarskiego

Rektor prof. Zbigniew Gaciong i dziekan Wydziału Farmaceutycznego dr hab. Joanna Kolmas witają 
studentkę w społeczności akademickiej
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immatrykulacji
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Kozłowskiej (dietetyka I st.), Katarzynie 
Malinowskiej (dietetyka II st.), Patrycji 
Zacharzewskiej (zdrowie publiczne I st.) 
oraz Magdalenie Kucharskiej (zdrowie 
publiczne II st.).

Rektor zapewnił nowo przyjętych, że 
program, który będą realizować w trak-
cie studiów, spełnia wszelkie standar-
dy jakości, zaś dyplom uczelni otwiera 
wszystkie drzwi. Zaznaczył także, że lata 
spędzone na uniwersytecie to najlepszy 
okres w życiu – nie tylko ze względu 
na zdobycie pożądanego dyplomu, ale 
także ze względu na szansę rozwoju za-
wodowego i możliwość uczestniczenia 
w życiu studenckim.

Wykład inauguracyjny pt. „Dezin-
formacja, jak komunikować o kwestii 
medycznej” wygłosił prof. Dariusz Je-
mielniak, członek korespondent PAN, 
kierownik Katedry Zarządzania w Spo-
łeczeństwie Sieciowym w Akademii Le-
ona Koźmińskiego.

* * *
Ostatnią tegoroczną immatrykulację 
przygotował 11 października Wydział 
Medyczny.

Podczas uroczystości w poczet uczel-
nianej społeczności oficjalnie włączono: 
29 studentów audiofonologii, 90 – elektro-
radiologii, 69 – logopedii ogólnej i klinicz-
nej oraz 150 – fizjoterapii. 

„Jak mówi stara konfucjańska senten-
cja: nawet najdalsza droga zaczyna się 
od zrobienia pierwszego kroku! Dzisiaj 
robimy ten krok w przyszłość razem. Pa-
miętajcie proszę, że rozpoczynacie studia 
na uczelni z ponad dwustuletnią trady-
cją” – powiedział dr hab. prof. WUM 
Dariusz Białoszewski, dziekan Wydziału 
Medycznego, który pogratulował odnie-
sionego sukcesu zarówno studentom, jak 
i ich bliskim, podkreślając, że trwająca 
pandemia znacznie utrudniała uzyska-
nie optymalnej punktacji na egzaminach 
maturalnych. Zachęcał do dalszej pracy, 
ale też podejmowania ciekawych inicja-
tyw w uczelni i dbania o kontakty z inny-
mi studentami.

W imieniu rektora WUM głos zabrał 
prof. Marek Kuch, prorektor ds. studenc-
kich i kształcenia. Wyrażając uznanie i gra-
tulując immatrykulowanym, podkreślił, 
że w czasie wzrastającej konkurencji w ob-
szarze edukacji coraz większe znaczenie 

Studenci I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. Mariusz Gujski oraz prodziekani: prof. Robert Gałązkowski, 
dr hab. Justyna Teliga-Czajkowska

Dziekan Wydziału Medycznego dr hab. prof. WUM Dariusz Białoszewski
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Podczas immatrykulacji na Wydziale Medycznym studenci z najlepszymi wynikami uzyskanymi w trakcie 
rekrutacji otrzymali listy gratulacyjne

ma dyplom uczelni gwarantującej najwyż-
szą jakość. Podkreślił także rosnące zna-
czenie i usamodzielnianie się wszystkich 
profesji, do których wykonywania będą 
przygotowywać się studenci.

Osoby z najlepszymi wynikami z każ-
dego kierunku otrzymały z rąk dziekana 
oraz prorektora ds. studenckich i kształ-
cenia przypinki, listy gratulacyjne i upo-
minki. Byli to: z kierunku audiofonologia 
z protetyką słuchu (studia I st.) – Maria 
Sadowska, Maria Domalewska, Katarzy-
na Antosiewicz, Gabriela Brud, Magdale-
na Dziedzic; z kierunku logopedia ogólna 
i kliniczna (studia I st.) – Urszula Ra-
dziszewska, Julia Sobaszczyk, Lilianna 
Leszczuk, Wiktoria Kołodziejska, Marta 
Żak; z kierunku logopedia (studia II st.) 
– Jagoda Kałużna, Aneta Wiśniewska; 
z kierunku elektroradiologia (studia I st.) 
– Karolina Osińska, Agata Pieńkos, Jo-
anna Mucha, Jakub Kaliciński, Gabriela 
Dziuba; z kierunku elektroradiologia (stu-
dia II st.) – Aleksandra Kędzierska, Alek-
sandra Sobieska oraz z kierunku fizjote-
rapia – Łucja Szoja, Aleksandra Mazur, 

InAuGuRACjA ROKu  
AKADEMICKIEGO  
W STUdIUM MedYCYnY  
MOlekUlaRneJ

Podczas odbywającej się 29 wrze-
śnia XXIV Inauguracji Roku 
Akademickiego w Studium Me-
dycyny Molekularnej (SMM) 

przypomniano znaczenie, jakie dla roz-
woju polskiej nauki miała uruchomiona 
przed ponad dwudziestoma laty jednostka. 

Uczestniczący w spotkaniu prof. Zbi-
gniew Gaciong, rektor WUM, podkre-
ślił, że powstałe 27 października 1997 r. 
Studium Medycyny Molekularnej od po-
czątku podejmowało działania w najdy-

namiczniej rozwijającej się dziedzinie 
medycyny – medycynie molekularnej. 
Utworzenie studium dało młodym ba-
daczom gwarancję optymalnych warun-
ków rozwoju naukowego i możliwość 
współpracy z krajowymi i zagranicznymi 
ośrodkami przy realizacji nowatorskich 
projektów badawczych. Rektor zazna-
czył, że od początku istnienia Studium 
Medycyny Molekularnej wykształciło 
173 absolwentów – ludzi z pasją, którzy 
stali się elitą naukową naszego kraju.

Pokłosiem zmian, które zaszły po wej-
ściu w życie ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce, stała się konieczność 
przeniesienia kształcenia doktorantów 
do Szkoły Doktorskiej WUM. Następ-
stwem wprowadzenia nowych regulacji jest 
wygaszanie, a w konsekwencji zamknięcie 
studium, które powinno ostatecznie nastą-
pić 30 września 2022 r. Prowadząca uroczy-
stość prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek, 
dyrektor Studium Medycyny Molekular-
nej, wspominając osoby, które przez lata 

Karolina Pokorska, Martyna Markowska, 
Agnieszka Ciecierska, Weronika Bedełek, 
Wiktoria Zych, Kamil Neuman, Roman 
Rachov i Maria Murawska.

Zaproszenie do wygłoszenia wykładu 
inauguracyjnego pt. „Sytuacja pacjenta 

z dyzartrią – jak się komunikować, jak 
wesprzeć?” przyjęła prof. Olga Jauer-Ni-
worowska, kierownik Zakładu Logopedii 
i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Sto-
sowanej UW. ■

Opracował Cezary Ksel
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