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Wystąpienie
inauguracyjne
Dziekana Wydziału
Lekarskiego i Nauk
o Zdrowiu
prof. dr. hab. n. med.
Marka spaczyńskiego

Magnificencjo Panie Rektorze, Wysoki Senacie,
Drodzy Studenci i Dostojni Goście!
Inauguracja roku akademickiego jest doniosłą uroczystością celebrowaną na całym świecie. Zarówno
w tak długowiecznych i bezkonkurencyjnych uczelniach jak Oxford czy Cambridge, jak i nieco młodszych,
do których zaliczają się Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu czy Uniwersytet
Zielonogórski (oba świetnie znane i renomowane w tym regionie Polski).
Dzisiejsza uroczystość, święto całej społeczności akademickiej - jest jednak okolicznością dla nas wyjątkową: 19 maja bieżącego roku, po pięciu latach wspólnych starań władz samorządowych Województwa
Lubuskiego, Miasta Zielona Góra oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego – decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego poszerzamy kształcenie w tutejszej Alma Mater o nowe, jednolite studia magisterskie o profilu
praktycznym, na kierunku lekarskim w ramach Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.
Nowopowstały Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu tworzą: Katedra Chorób Wewnętrznych, Katedra
Nauk o Kulturze Fizycznej oraz Zakłady: Anatomii, Histologii, Fizjologii, Patomorfologii, Medycyny Sadowej,
Patofizjologii oraz Farmakologii i Toksykologii. Przed nami wszystkimi stoją potężne wyzwania. Na pierwszym roku zajęcia prowadzone będą w salach wykładowych Wydziału Nauk Biologicznych, Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii oraz w Zielonogórskim Szpitalu Wojewódzkim. Mamy nadzieję, że w niedalekiej
przyszłości zajęcia praktyczne z przedmiotów klinicznych odbywać się będą już w przekształconym szpitalu
klinicznym.
Nasze spotkanie w tak zacnym gronie bezspornie rozpoczyna kolejny rok koncentracji i wysiłku dla nas
wszystkich, jednak dziś w tej auli obecna jest grupa studentów, do których pragnę specjalnie skierować ciepłe
słowo. Z Wami łączy mnie teraz szczególnie bliska więź! Mówię tu o gronie sześćdziesięciu młodych i ambitnych osób, które dzięki swojej inteligencji, wytrwałości i ciężkiej pracy inicjują w tej chwili otwarcie kierunku
lekarskiego. Ten moment, to dla was wielka szansa na naukową przygodę, a w przyszłości obiecującą karierę!
Jednak gratulując Wam z całego serca stania się pełnoprawnymi studentami kierunku lekarskiego na Uniwer-
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sytecie Zielonogórskim, przestrzegam: Pamiętajcie! Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy! Studiowanie to
nie tylko pogłębianie już zdobytej wiedzy i realizacja wymarzonej pasji. To przede wszystkim wytyczanie sobie nowych szlaków i dróg poznawania świata, który codziennie się zmienia i zaskakuje czymś nowym. I, jak
wskazuje najnowsza historia, czasem trzeba w nim bardzo dużo zmienić, żeby wszystko pozostało bez zmian.
Aleksander Fleming powiedział: „Narodziny nowego zazwyczaj poprzedza jakieś banalne wydarzenie z życia:
Newton spostrzegł spadające jabłko, James Watt zaobserwował jak kipi woda w kociołku, a Roentgenowi
zmętniała klisza fotograficzna. Ale wszyscy ci ludzie mieli wiedzę tak rozległą, że umieli z banalnych zdarzeń
wyciągnąć rewelacyjne wnioski”.
Drodzy przyszli lekarze! Jestem pewien, że nie ma dziś wśród nas osób bardziej dumnych niż Wy. Z tego
powodu, że zostaliście zaproszeni do tej Auli. Że od teraz jesteście członkami akademickiej społeczności.
Kiedyś siedziałem na Waszych miejscach czując się najszczęśliwszy na świecie. Potem były godziny, miesiące,
lata nauki z niejednym rozczarowaniem. Pierwszy egzamin z anatomii, pierwsze kontakty z pacjentem – nie
zawsze łatwe. Wszystkie największe sukcesy, porażki, wzloty i upadki przez najbliższych kilka lat będziecie
przeżywać razem. Dlatego nie załamujcie się drobnymi potknięciami, wspierajcie się na co dzień i nie zapominajcie, że to są również najpiękniejsze lata Waszego życia! Jako lekarz z wieloletnim doświadczeniem
i przeciętny człowiek, chcę zwrócić uwagę na aspekt wielkiej odpowiedzialności, która kiedyś spoczywać będzie na Waszych barkach. A w medycynie dwa plus dwa nie zawsze równa się cztery! Ktoś mądry napisał:
„Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić. Ale nie
wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze
szkłem pisze się: Uwaga, szkło, to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce – nie miałoby być napisu:
uwaga, drugi człowiek?!”. W tym miejscu proszę o pomoc również całą kadrę wykładowców o jak największe
wsparcie naszego pierwszego rocznika. Oni nie mają tu starszych kolegów, którzy przekażą im niezbędną
wiedzę u kogo się zdaje, a u kogo trudniej!!!
Pamiętajmy jak ważne jest utrzymanie dobrej marki Uczelni i kształcenie na dobrym, europejskim poziomie. Absolwenci Uniwersytetu w Cambridge zdobyli 65 nagród Nobla, więcej niż absolwenci jakiegokolwiek innego uniwersytetu na świecie. Na to jednak potrzeba również środków finansowych. Liczymy więc
na tutejsze władze samorządowe, że dołożą wszelkich starań, aby nowopowstały Wydział Lekarski i Nauk
o Zdrowiu dobrze się rozwijał i mógł się skoncentrować na kształceniu przyszłych geniuszy.
Wszystkim Państwu życzę, żeby był to rok dobry, czyli spokojny. Pozwalający na skupienie i realizacje
celów, zarówno tych osobistych, jak i tych poświęconych Uczelni.

Zielona Góra, 5 października 2015 r.

Doctrina vim promovet
insitam.
Nauka umacnia
wrodzoną siłę.
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