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5 października 2020 r. Warszawski Uni-
wersytet Medyczny zainaugurował kolejny 
rok akademicki. Uroczystości po raz pierw-
szy przewodniczył rektor prof. Zbigniew 
Gaciong. Wykład inauguracyjny pt. „Sztu-
ka leczenia i leczenie sztuką” wygłosi-
ła dr hab. Dorota Folga-Januszewska, 
prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie. W związku z sytuacją epidemiczną 
zastosowano specjalny reżim sanitarny 
– uroczystość została przeprowadzona 
z ograniczoną liczbą uczestników, a dla 
wszystkich chcących wziąć w niej udział 
przygotowano transmisję online.

W auli wykładowej im. prof. Janusza 
Piekarczyka zasiedli przedstawiciele spo-
łeczności akademickiej na czele z nowo 

wybranymi prorektorami: 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 uroczystość przybyli także przed-
stawiciele prezydenta RP, resortów zdro-
wia oraz nauki i szkolnictwa wyższego, 
wojewoda mazowiecki, wiceprezydent 
Warszawy, rektorzy stołecznych szkół 
wyższych, byli rektorzy WUM, prze-

wodniczący i członkowie Rady Uczel-
ni, członkowie Polskiej Akademii Nauk 
i instytutów naukowych PAN, przedsta-
wiciele instytucji związanych z naszą 
uczelnią oraz medycyną i służbą zdro-
wia. Obecni byli także dyrektorzy szpitali 
i spółek WUM.

Po powitaniu gości minutą ciszy 
uczczono pracowników naszej uczelni, 
którzy odeszli w minionym roku akade-
mickim. Następnie do zebranych zwrócił 
się prof. Zbigniew Gaciong. W swoim prze-
mówieniu pogratulował studentom I roku 
i podkreślił, że wraz z otrzymaniem indek-
su stają się oni częścią akademickiej wspól-
noty z realnym wpływem na funkcjono-
wanie uczelni. Osobne miejsce poświęcił 
swoim planom dotyczącym podstawowych 
obszarów działalności WUM, czyli kształ-
cenia i pracy badawczo-naukowej. Opo-
wiedział także o zamierzeniach służących 
poprawie sytuacji finansowej podmiotów 
leczniczych, zbliżającej się ewaluacji jed-
nostek naukowych, modernizacji struktury 
administracyjnej, a także postępach fede-
ralizacji i rozwoju współpracy międzyna-
rodowej. Całość wystąpienia znajduje się 
na str. 4–7 „MDW” 10/2020.

Inauguracja 
roku akademickiego 
2020/2021

INAUGURACJA Inauguracja roku akademickiego 2020/2021



10/2020   MEDYCYNA • DYDAKTYKA • WYCHOWANIE 3

Zgromadzeni w auli oraz przed ekra-
nami monitorów wysłuchali gratulacji 
od prezydenta RP, które przekazała do-
radczyni prezydenta Paulina Malinowska-
-Kowalczyk, listu wystosowanego przez 
marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego 
oraz wystąpienia wojewody mazowieckie-
go Konstantego Radziwiłła i podsekretarza 
stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego Wojciecha Maksymowicza. 
Okolicznościowe przemówienia wygłosili 

także przewodniczący Samorządu Studen-
tów Jakub Olszewski oraz przewodniczący 
Samorządu Doktorantów Bartosz Godek.

Podczas inauguracji wręczono Medale 
Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżnie-
nia te w uznaniu za szczególne zasługi dla 
oświaty i wychowania przyznał minister 
edukacji narodowej na wniosek rekto-
ra. Medale otrzymały: prof. Agnieszka 
Cudnoch-Jędrzejewska (kierownik Kate-
dry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej 

i Klinicznej) oraz dr Renata Wolinowska 
(Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej).

W imieniu rozpoczynających naukę 
na I roku studiów oraz nowo przyjętych 
uczestników studiów doktoranckich ślu-
bowanie złożyły osoby, które w postę-
powaniu rekrutacyjnym na poszczegól-
ne kierunki uzyskały najlepsze wyniki. 
Oprawę muzyczną przygotował Chór 
Warszawskiego Uniwersytetu Medyczne-
go pod dyrekcją Daniela Synowca. ■

1. Dr hab. Dorota Folga-Januszewska podczas 
wykładu inauguracyjnego

2. Prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska przyjmująca 
odznaczenie

3. Dr Renata Wolinowska odbierająca odznaczenie
4. Przemawia przewodniczący Samorządu Doktorantów 

Bartosz Godek
5. Przemawia przewodniczący Samorządu Studentów 

Jakub Olszewski
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