
Magnificencjo Rektorze,  

Wysoki Senacie,  

Szanowni Goście,  

 

w imieniu Samorządu Studentów, mam niewątpliwy zaszczyt stanąć przed Wami w tak 

uroczystym dniu, jakim jest inauguracja roku akademickiego. Z ogromną radością i dumą, 

witam szczególnie Was, nowoprzyjętych studentów naszej uczelni - Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi - wyjątkowym miejscu kształcącym od lat kolejne pokolenia 

pracowników ochrony zdrowia.  

 

Drogie koleżanki, drodzy koledzy, Serdecznie Wam gratuluję! W waszych głowach zapewne 

kumulują się różne emocje. Doskonale to rozumiem. Pomimo tego, że od mojej inauguracji 

mijają już cztery lata, wciąż pamiętam te niesamowite uczucia, które mi wtedy towarzyszyły. 

Ekscytacja, ciekawość, chęć do przyswajania nowej wiedzy oraz do nawiązywania 

znajomości z ludźmi, którzy przyjechali na studia do Łodzi z całego świata. Życzę Wam 

wszystkim powodzenia, z odpowiednim podejściem i nastawieniem  na pewno sobie 

poradzicie! 

 

Studiowanie w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to jednak nie tylko nauka! Uczelnia 

oferuje wiele możliwości rozwoju. Wraz z chwilą rozpoczęcia studiów, każdy z Was stał się 

członkiem Samorządu Studentów. Tym bardziej zachęcam Was do pełnego zaangażowania 

się w naszą działalność. Organizujemy niesamowite wyjazdy integracyjne, mamy wpływ na 

proces kształcenia na naszej uczelni, a to tylko część naszej działalności... Czekamy na Wasze 

pomysły, każdy z Was zostanie wysłuchany.  

 

Jeśli chodzi o dodatkową działalność, Samorząd to nie wszystko co oferuje nasza uczelnia. 

Łódzki UMED to znakomite miejsce zarówno na zawarcie nowych znajomości, jak i na 

wszechstronny rozwój osobisty. Osoby uzdolnione muzycznie mogą spełniać się, śpiewając w 

naszym wspaniałym Chórze, międzynarodowe organizacje pozwolą Wam na odbycie 

zagranicznych praktyk, sportowców zapraszam do Akademickiego Związku Sportowego, a 

przyszłych naukowców zachęcam do działalności w Studenckim Towarzystwie Naukowym. 

Zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, gorąco zapraszam na spotkania, 

a na pewno nie będziecie się nudzić. Z tego miejsca, chciałabym także podziękować 

Władzom naszego Uniwersytetu, które zawsze z wielką chęcią wspierają wszystkie nasze 

projekty.  

 

Na zakończenie chciałabym Wam wszystkim życzyć, aby czas spędzony na Uniwersytecie 

Medycznym w Łodzi stał się dla Was najlepszym, pełnym sukcesów okresem w życiu.  

Życzę wspaniałego nowego roku akademickiego 2022/2023 dla całej uniwersyteckiej 

społeczności! 

 

 

 


