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prorektorem ds. personalnych i organi-
zacyjnych, prof. Markiem Kuchem, pro-
rektorem ds. studenckich i kształcenia, 
prof. Piotrem Pruszczykiem, prorekto-
rem ds. nauki i transferu technologii, 
prof. Wojciechem Lisikiem, prorektorem 
ds. klinicznych i inwestycji, prof. Pawłem 

Włodarskim, prorektorem ds. umiędzyna-
rodowienia, promocji i rozwoju.

Na inaugurację przybyli: Tomasz 
Grodzki, marszałek Senatu RP, Grażyna 
Ignaczak-Bandych, szef Kancelarii Pre-
zydenta RP oraz reprezentanci resortu 
edukacji i nauki, rektorzy warszawskich 

ROK AKADEMICKI 
2021/2022  
ROZPOCZĘTY

„Dzisiaj jest wasz szczególny dzień, już na zawsze stajecie się członkami 
społeczności Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jesteście naj-
lepszymi 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 Inau-
guracji 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 Warszawskie-

go Uniwersytetu Medycznego na cze-
le z rektorem oraz prorektorami WUM 
– prof. Agnieszką Cudnoch-Jędrzejewską, 

Władze rektorskie WUM i autor wykładu inauguracyjnego

INFORMACJE
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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

INFORMACJE

uczelni, były rektor naszego uniwersyte-
tu prof. Marek Krawczyk, przedstawicie-
le Polskiej Akademii Nauk i instytutów 
badawczych PAN, reprezentanci instytu-
cji związanych z naszą uczelnią oraz me-
dycyną i ochroną zdrowia. Obecni byli 
także dyrektorzy szpitali i spółek WUM 
oraz przedstawiciele duchowieństwa.

Rektor prof. Zbigniew Gaciong, na-
wiązując do misji uczelni, podkreślił, jak 
ważni są studenci wszystkich kierunków, 
zarówno dla uczelni, jak i całego systemu 
ochrony zdrowia. Podziękował pracowni-
kom za miniony rok i zauważył, że mimo 
trudności wynikających z pandemii, udało 
się zrealizować pełen program studiów. Za-

znaczył, że Warszawski Uniwersytet Me-
dyczny jest uczelnią o wielkim potencjale, 
czego potwierdzeniem są wyniki w mię-
dzynarodowych rankingach oraz liczba re-
alizowanych projektów i wdrożeń. Zachę-
cał 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

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

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

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

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego dr hab. Joanna Kolmas 
wręcza czapkę  studentce 

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

Przewodniczący Samorządu Studentów WUM Jakub Olszewski Przewodniczący Samorządu Doktorantów WUM mgr Andrzej Patyra
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Zgromadzeni w Auli Centrum Dy-
daktycznego WUM wysłuchali także 
wystąpienia Tomasza Grodzkiego, mar-
szałka 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 przyszło-
ści w gabinetach lekarskich, szpitalach 
czy placówkach naukowo-badawczych. 
„U progu nowego roku akademickiego 
życzę wszystkim wytrwałości i konse-
kwencji w prowadzeniu badań nauko-
wych, na drodze zdobywania wiedzy 
i poznawania tego pięknego zawodu. 
Życzę studentom wytrwałości w odysei 
przez meandry i tajemnice ludzkiego cia-
ła, poznawanie najlepszych oraz najnow-
szych metod diagnostyki i leczenia opar-
tych na faktach, a nie na mitach, teoriach 
spiskowych czy niewiedzy” – mówił 
marszałek Tomasz Grodzki. 

W związku z Inauguracją Roku Aka-
demickiego do uczelni wpłynęły listy 
gratulacyjne, m.in. od: prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, 
marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej Elżbiety Witek, Prezesa Rady Mini-
strów Mateusza Morawieckiego, ministra 
edukacji i nauki Przemysława Czarnka, 
minister rodziny i polityki społecznej 
Marleny Maląg, rzecznika praw oby-
watelskich Marcina Wiącka, wojewody 
mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, 
marszałka Województwa Mazowieckiego 
Adama Struzika, prezydenta m.st. War-
szawy Rafała Trzaskowskiego.

W liście gratulacyjnym prezydenta RP 
Andrzeja Dudy, przekazanym przez Gra-
żynę Ignaczak-Bandych, znalazły się ży-
czenia dla całego środowiska Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego, w tym 
dla grona blisko 1900 nauczycieli i ponad 
10 tysięcy studentów oraz wyrażenie na-
dziei na „pełny powrót do tradycyjnych 
zajęć”. Pan prezydent zwrócił uwagę 
na jeszcze jedno zagadnienie: „Szeregi 
lekarzy oraz osób wykonujących inne za-
wody medyczne muszą być nieustannie 
zasilane przez kolejnych młodych profe-
sjonalistów. W tej perspektywie uczel-
nie, takie jak WUM – a więc placówki, 
w których obok wiedzy i wysokich kwa-
lifikacji wpajane są też ideały hipokra-
tejskie – należy uznać za jedne z najważ-
niejszych instytucji w całym systemie 
szkolnictwa wyższego”.

W imieniu ministra edukacji i nauki 
Przemysława Czarnka głos zabrał dyrek-
tor generalny w Ministerstwie Edukacji 
i Nauki Sławomir Adamiec. W odczyta-
nym liście minister edukacji i nauki na-
pisał m.in.: „Misją uczelni jest prowadze-
nie badań naukowych, upowszechnianie 
prawdy oraz kształcenie umiejętności jej 
odkrywania. Prawda jest wartością, która 
definiuje tę instytucję. Ma ona moc jed-
noczącą, może być fundamentem zgody 
i solidarności, także na poziomie społecz-
nym. Prawda jest również fundamentem 
wolności akademickiej. Tę wolność chce-
my wzmacniać i promować w każdym 
wymiarze działalności akademickiej”.

List marszałek Sejmu Elżbiety Witek 
odczytała prof. Agnieszka Cudnoch-Ję-
drzejewska. Pani marszałek w liście wy-
raziła słowa uznania dla kadry naukowo-

Prof. Jakub Gołąb podczas wykładu inauguracyjnego

-dydaktycznej „za wypełnianie trudnej 
i wyjątkowo ważnej edukacyjnej misji, 
która ma na celu kształtowanie młodych 
umysłów i przygotowanie ich do wykony-
wania przyszłego, jakże odpowiedzialne-
go zawodu”. 

Prof. Paweł Włodarski odczytał list 
premiera RP Mateusza Morawieckiego. 
„Wierzę, że w rozpoczynającym się roku 
powrócimy do takiego sposobu funkcjono-
wania uczelni, jaki znamy sprzed pandemii 
koronawirusa. Znów będą państwo mogli 
wprowadzać w życie ideę studiów opar-
tych na osobistym kontakcie i współpracy 
w relacji mistrz – uczeń, by jak najlepiej 
wykorzystać czas przeznaczony na zdoby-
wanie i przekazywanie wiedzy” – napisał 
w liście premier Mateusz Morawiecki.

W imieniu studentów rozpoczynają-
cych naukę na I roku studiów oraz nowo 
przyjętych uczestników studiów dokto-
ranckich ślubowanie złożyły osoby, które 
uzyskały najlepsze wyniki w postępowa-
niu rekrutacyjnym.

Głos zabrali także: Jakub Olszewski, 
przewodniczący Samorządu Studentów 
oraz mgr Andrzej Patyra, przewodniczą-
cy Samorządu Doktorantów.

Wykład inauguracyjny zatytułowany 
„Nowe technologie w rozwoju szczepio-
nek” wygłosił prof. Jakub Gołąb z Zakła-
du Immunologii WUM. Wyjaśnił, jak roz-
wija 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 ludo-
wych po standardy muzyki popularnej.

Z okazji inauguracji ukazał się rów-
nież specjalny numer czasopisma „Medy-
cyna Dydaktyka Wychowanie", a w nim 
m.in.: aktualne informacje o władzach 
uczelni, rozmowa z prof. Markiem Kraw-
czykiem, rektorem Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego dwóch kadencji 
w latach 2008–2012 i 2012–2016, podsu-
mowaniem dorobku naukowego jednostek 
Warszawskiego Uniwersytetu Medyczne-
go za rok 2020.

Z uwagi na sytuację epidemiczną te-
goroczna uroczystość została przeprowa-
dzona z ograniczoną liczbą osób uczestni-
czących. Wszyscy zainteresowani mogli 
śledzić transmisję uroczystości online. ■




