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ROK AKADEMICKI
2021/2022
ROZPOCZĘTY

Władze rektorskie WUM i autor wykładu inauguracyjnego

„Dzisiaj jest wasz szczególny dzień, już na zawsze stajecie się członkami
społeczności Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jesteście najlepszymi z najlepszych. Z 12260 maturzystów, którzy starali się o indeks
naszej uczelni, zostało przyjętych 2821 osób. Bardzo wam gratuluję tego
sukcesu” – powiedział rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong podczas Inauguracji roku akademickiego 2021/2022, która odbyła się w Auli im. prof.
Janusza Piekarczyka w Centrum Dydaktycznym.

W

najważniejszej uroczystości
roku akademickiego wzięli
udział reprezentanci całej
społeczności Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na czele z rektorem oraz prorektorami WUM
– prof. Agnieszką Cudnoch-Jędrzejewską,

prorektorem ds. personalnych i organizacyjnych, prof. Markiem Kuchem, prorektorem ds. studenckich i kształcenia,
prof. Piotrem Pruszczykiem, prorektorem ds. nauki i transferu technologii,
prof. Wojciechem Lisikiem, prorektorem
ds. klinicznych i inwestycji, prof. Pawłem

Włodarskim, prorektorem ds. umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju.
Na inaugurację przybyli: Tomasz
Grodzki, marszałek Senatu RP, Grażyna
Ignaczak-Bandych, szef Kancelarii Prezydenta RP oraz reprezentanci resortu
edukacji i nauki, rektorzy warszawskich
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Na zdjęciach z góry od lewej:
1. Tomasz Grodzki, marszałek Senatu RP
2. Grażyna Ignaczak-Bandych, szef Kancelarii Prezydenta RP
3. Sławomir Adamiec, dyrektor generalny w Ministerstwie Edukacji i Nauki
4. Prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, prorektor ds. personalnych i organizacyjnych
5. Prof. Paweł Włodarski, prorektor ds. umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju

uczelni, były rektor naszego uniwersytetu prof. Marek Krawczyk, przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk i instytutów
badawczych PAN, reprezentanci instytucji związanych z naszą uczelnią oraz medycyną i ochroną zdrowia. Obecni byli
także dyrektorzy szpitali i spółek WUM
oraz przedstawiciele duchowieństwa.
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Rektor prof. Zbigniew Gaciong, nawiązując do misji uczelni, podkreślił, jak
ważni są studenci wszystkich kierunków,
zarówno dla uczelni, jak i całego systemu
ochrony zdrowia. Podziękował pracownikom za miniony rok i zauważył, że mimo
trudności wynikających z pandemii, udało
się zrealizować pełen program studiów. Za-
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znaczył, że Warszawski Uniwersytet Medyczny jest uczelnią o wielkim potencjale,
czego potwierdzeniem są wyniki w międzynarodowych rankingach oraz liczba realizowanych projektów i wdrożeń. Zachęcał także studentów do korzystania z oferty
uczelni dotyczącej działalności naukowej,
kulturalnej, sportowej czy organizacyjnej.
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Rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong i dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Rafał
Krenke witają w naszej społeczności akademickiej studentkę kierunku lekarskiego

Studentka odbiera gratulacje od dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego prof. Doroty Olczak-Kowalczyk

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. Mariusz Gujski wręcza czapkę
studentce

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego dr hab. Joanna Kolmas
wręcza czapkę studentce

Rektor prof. Zbigniew Gaciong i dziekan Wydziału Medycznego dr hab. prof. WUM
Dariusz Białoszewski witają studentkę w społeczności akademickiej

Przewodniczący Samorządu Studentów WUM Jakub Olszewski

Rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong i dyrektor Szkoły Doktorskiej wręczają
indeks studentowi studiów doktoranckich

Przewodniczący Samorządu Doktorantów WUM mgr Andrzej Patyra
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Prof. Jakub Gołąb podczas wykładu inauguracyjnego

Zgromadzeni w Auli Centrum Dydaktycznego WUM wysłuchali także
wystąpienia Tomasza Grodzkiego, marszałka Senatu RP, który pogratulował
studentom I roku wyboru trudnej, ale
fascynującej i pięknej drogi zawodowej.
Marszałek przytoczył łacińską sentencję
Per scientiam ad salutem aegroti – „przez
wiedzę do zdrowia chorego”, i życzył,
aby towarzyszyła ona studentom każdego
dnia spędzonego w uczelni, a w przyszłości w gabinetach lekarskich, szpitalach
czy placówkach naukowo-badawczych.
„U progu nowego roku akademickiego
życzę wszystkim wytrwałości i konsekwencji w prowadzeniu badań naukowych, na drodze zdobywania wiedzy
i poznawania tego pięknego zawodu.
Życzę studentom wytrwałości w odysei
przez meandry i tajemnice ludzkiego ciała, poznawanie najlepszych oraz najnowszych metod diagnostyki i leczenia opartych na faktach, a nie na mitach, teoriach
spiskowych czy niewiedzy” – mówił
marszałek Tomasz Grodzki.
W związku z Inauguracją Roku Akademickiego do uczelni wpłynęły listy
gratulacyjne, m.in. od: prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy,
marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek, Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, ministra
edukacji i nauki Przemysława Czarnka,
minister rodziny i polityki społecznej
Marleny Maląg, rzecznika praw obywatelskich Marcina Wiącka, wojewody
mazowieckiego Konstantego Radziwiłła,
marszałka Województwa Mazowieckiego
Adama Struzika, prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
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W liście gratulacyjnym prezydenta RP
Andrzeja Dudy, przekazanym przez Grażynę Ignaczak-Bandych, znalazły się życzenia dla całego środowiska Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym
dla grona blisko 1900 nauczycieli i ponad
10 tysięcy studentów oraz wyrażenie nadziei na „pełny powrót do tradycyjnych
zajęć”. Pan prezydent zwrócił uwagę
na jeszcze jedno zagadnienie: „Szeregi
lekarzy oraz osób wykonujących inne zawody medyczne muszą być nieustannie
zasilane przez kolejnych młodych profesjonalistów. W tej perspektywie uczelnie, takie jak WUM – a więc placówki,
w których obok wiedzy i wysokich kwalifikacji wpajane są też ideały hipokratejskie – należy uznać za jedne z najważniejszych instytucji w całym systemie
szkolnictwa wyższego”.
W imieniu ministra edukacji i nauki
Przemysława Czarnka głos zabrał dyrektor generalny w Ministerstwie Edukacji
i Nauki Sławomir Adamiec. W odczytanym liście minister edukacji i nauki napisał m.in.: „Misją uczelni jest prowadzenie badań naukowych, upowszechnianie
prawdy oraz kształcenie umiejętności jej
odkrywania. Prawda jest wartością, która
definiuje tę instytucję. Ma ona moc jednoczącą, może być fundamentem zgody
i solidarności, także na poziomie społecznym. Prawda jest również fundamentem
wolności akademickiej. Tę wolność chcemy wzmacniać i promować w każdym
wymiarze działalności akademickiej”.
List marszałek Sejmu Elżbiety Witek
odczytała prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska. Pani marszałek w liście wyraziła słowa uznania dla kadry naukowo-
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-dydaktycznej „za wypełnianie trudnej
i wyjątkowo ważnej edukacyjnej misji,
która ma na celu kształtowanie młodych
umysłów i przygotowanie ich do wykonywania przyszłego, jakże odpowiedzialnego zawodu”.
Prof. Paweł Włodarski odczytał list
premiera RP Mateusza Morawieckiego.
„Wierzę, że w rozpoczynającym się roku
powrócimy do takiego sposobu funkcjonowania uczelni, jaki znamy sprzed pandemii
koronawirusa. Znów będą państwo mogli
wprowadzać w życie ideę studiów opartych na osobistym kontakcie i współpracy
w relacji mistrz – uczeń, by jak najlepiej
wykorzystać czas przeznaczony na zdobywanie i przekazywanie wiedzy” – napisał
w liście premier Mateusz Morawiecki.
W imieniu studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów oraz nowo
przyjętych uczestników studiów doktoranckich ślubowanie złożyły osoby, które
uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
Głos zabrali także: Jakub Olszewski,
przewodniczący Samorządu Studentów
oraz mgr Andrzej Patyra, przewodniczący Samorządu Doktorantów.
Wykład inauguracyjny zatytułowany
„Nowe technologie w rozwoju szczepionek” wygłosił prof. Jakub Gołąb z Zakładu Immunologii WUM. Wyjaśnił, jak rozwija się infekcja i jak wygląda odpowiedź
immunologiczna człowieka, wytłumaczył
także działanie szczepionki mRNA.
Uroczystość uświetnił koncert Chóru
WUM pod dyrekcją Daniela Synowca.
Artyści wykonali utwory reprezentujące
różne gatunki muzyczne od dzieł ludowych po standardy muzyki popularnej.
Z okazji inauguracji ukazał się również specjalny numer czasopisma „Medycyna Dydaktyka Wychowanie", a w nim
m.in.: aktualne informacje o władzach
uczelni, rozmowa z prof. Markiem Krawczykiem, rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dwóch kadencji
w latach 2008–2012 i 2012–2016, podsumowaniem dorobku naukowego jednostek
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2020.
Z uwagi na sytuację epidemiczną tegoroczna uroczystość została przeprowadzona z ograniczoną liczbą osób uczestniczących. Wszyscy zainteresowani mogli
śledzić transmisję uroczystości online. ■

