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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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Dr Ali Jawaid podczas wygłaszania wykładu 
inauguracyjnego

Wiceprzewodniczący Rady Naukowo-Programowej SMM prof. Wojciech Fendler wręcza dyplom 
tegorocznej absolwentce 

Prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek otwiera rok akademicki w Studium Medycyny Molekularnej

angażowały się w prace jednostki, podzię-
kowała m.in. prof. Zbigniewowi Gaciongo-
wi, prof. Jackowi Malejczykowi oraz prof. 
Pawłowi Włodarskiemu za pomoc i wspar-
cie w czasie 24-letniej działalności SMM. 

Podczas spotkania wręczono dyplomy 
24 tegorocznym absolwentom Studium 
Medycyny Molekularnej. Uhonorowano 
również osoby, które przygotowały wybit-
ne prezentacje podczas ostatniej sesji spra-
wozdawczej. Nagrody otrzymali: Mateusz 
Gielata, Aleksandra Olszewska i Keerthi-
raju Ethiraju Ravichandran, zaś wyróżnie-
nia odebrali: Katarzyna Bazydło-Guzen-
da, Eugeniusz Tralle, Magda Markowska 
oraz Kinga Wilkus.

Wykład pt. „Epigenetic basis of neu-
ropsychiatric diseases risk: many li-
ves, one master” wygłosił dr Ali Jawaid 
– specjalista w zakresie neuronauki, ab-
solwent Uniwersytetu Aga Khan w Pa-
kistanie, Baylor College of Medicine 
w USA oraz Uniwersytetu w Zurychu, 
związany z Instytutem Biologii Doświad-
czalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Uni-
versity of Texas Health Science Center 
w Huston, USA.

Od 1997 r. Studium Medycyny Mole-
kularnej kierowali: prof. Jacek Malejczyk 
z Katedry i Zakładu Histologii i Embrio-
logii WUM (1997–2003), prof. Liliana 
Konarska z Katedry i Zakładu Biochemii 

i Chemii Klinicznej WUM (2003–2008) 
oraz od 2008 r. prof. Bożena Kamińska-
-Kaczmarek z Instytutu Biologii Do-
świadczalnej im. M. Nenckiego PAN. 
Natomiast Radzie Naukowo-Programo-
wej Studium Medycyny Molekularnej 
przewodniczyli: prof. Leszek Kaczma-
rek z Instytutu Biologii Doświadczalnej 
im. M. Nenckiego PAN (1997–2005), 
prof. Zbigniew Gaciong z Katedry i Kli-
niki Chorób Wewnętrznych, Nadci-
śnienia Tętniczego i Angiologii WUM 
(2006–2020). Od 2020 r. na czele Rady 
stoi prof. Jacek Malejczyk. ■
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