Szanowni Państwo
Inauguracja roku akademickiego to wpisana w tradycję uroczystość skłaniająca do refleksji nad
treściami stanowiącymi dzień dzisiejszy oraz kształtującymi perspektywy rozwoju jednostek
naukowych.
To co na pewno w tym miejscu i w tym gronie warto podkreślić to niezaprzeczalny fakt, że
działalność Instytutu – szpitala przy Szaserów od chwili jego powstania była i jest ściśle związana z
siłami zbrojnymi. Przymiotnik "wojskowy" zawsze dookreślał specyfikę, rodzaj i zakres podejmowanych
inicjatyw medycznych, naukowych i szkoleniowych. Wojskowy Instytut Medyczny wielokrotnie
udowadniał, że doskonale rozumie potrzeby profesjonalnej armii, a od pewnego czasu na stałe
znajduje się w awangardzie podmiotów konsekwentnie realizujących cele szerokiej grupy
interesariuszy systemu ochrony zdrowia.
W minionym, szczególnym, bo naznaczonym pandemią koronawirusa roku nasz Instytut
poszerzył dodatkowo zakres swojego oddziaływania. Jako pierwsi, i jak dotychczas jedyni na świecie
zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy dwie zagraniczne misje medyczne w rejony świata o
największym zasięgu epidemii. Niosąc pomoc medyczną pozyskaliśmy unikalną wiedzę w dziedzinie
metod i sposobów walki z epidemią, która znalazła zastosowanie w kraju, ale także była przedmiotem
międzynarodowej wymiany doświadczeń. Nasze, polskie misje głośnym echem odbiły się w świecie. Z
dumą każdy Polak mógł usłyszeć skierowane do społeczności międzynarodowej słowa szefowej
Komisji Europejskiej oraz Sekretarza Generalnego NATO wyrażających się z uznaniem o polskiej
solidarności – przykładzie kolektywnego działania w kryzysie. Dość powiedzieć, w czasach, gdy 15
minut jest miarą szansy zaznaczenia obecności w przestrzeni publicznej polska misja medyczna we
Włoszech przez wiele dni ogniskowała zainteresowanie światowych mediów.
Jeszcze nigdy w historii szpital przy Szaserów nie był tak silny ofertą usług medycznych oraz
możliwościami rozwoju zawodowego pracowników. Podobnie, nowym zjawiskiem, z punktu widzenia
skali jest sytuacja, gdzie opinia WIM, jego przedstawicieli ma tak istotne znaczenie dla sposobu,
warunków organizacji i funkcjonowania rynku zdrowia w Polsce. Z pewnością może to, a wręcz powinno
budzić naszą satysfakcję, motywując jednocześnie do dalszego poszerzania zakresów instytucjonalnej
wiedzy i kompetencji.
Kapitał finansowy, pracy, wiedzy i zaufania to fundamenty, na których dziś i w przyszłości
zamierzamy budować siłę naszej placówki w przekonaniu, że dzięki takim zabiegom zwiększymy jej
zdolność świadczenia usług medycznych na najwyższym poziomie, poprawimy warunki doskonalenia
zawodowego kadry medycznej.
Szanowni Państwo
1

Nie ma przypadku w tym, że kolejny rok z rzędu uczestnikami inauguracji roku akademickiego
w WIM są wyróżniający się absolwenci Wydziału Wojskowo-Lekarskiego. Symbolika tej chwili zawiera
się w przekazie: jesteście najlepsi, w otoczeniu najlepszych, w najodpowiedniejszym dla takich osób
miejscu i czasie. Zawód jaki wybraliście zawsze będzie wymagał od Was poszerzania horyzontów
wiedzy i doświadczenia. Róbcie to najlepiej jak potraficie mając w pamięci, że przyszłość wojskowej
służby zdrowia zależy od tego jaki poziom zawodowego przygotowania będziecie prezentować w
chwili, kiedy weźmiecie za nią odpowiedzialność. Pomoże Wam w tym kapitał wiedzy WIM. Szpitala,
który nieprzerwanie od ponad 50 lat jest podstawowym miejscem kształcenia profesjonalnych kadr
medycznych sił zbrojnych. To blisko trzy pokolenia liderów wojskowej służby zdrowia, których z biegiem
czasu także Wy będziecie następcami. Oby najlepszymi z dotychczasowych, czego każdemu z Was
szczerze życzę.
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Wojskowy Instytut Medyczny zmienia się. Wszystko to, co osiągnęliśmy jako instytucja oraz
społeczność WIM w ostatnich latach nie byłoby możliwe bez zaangażowania najważniejszego ogniwa
– twórców wiedzy, ludzi nauki, wspaniałych lekarzy, pielęgniarek oraz personelu pomocniczego.
Wszystkich tych Państwa – członków dyrekcji, rady naukowej, organizacji samorządowych –
pracowników Instytutu, którzy od lat realizujecie wizję nowoczesnego szpitala i instytutu badawczego.
W nowym roku akademickim życzę Państwu, aby dla każdego z Was był on inspirujący, twórczy,
nacechowany poczuciem uczestnictwa nie tylko w ciekawym, ale także wartościowym projekcie
aktywności zawodowej.
Życzę sukcesów w pracy, skuteczności w działaniu, szczęścia osobistego i optymizmu na co dzień.

(-) gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM
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