
Magnifcencio Rektorze, 

Szanowny Panie Dziekanie 

Koleżanki , Koledzy Lekarze, Wielce Szanowni Rodzice i Przyjaciele najmłodszego pokolenia Lekarzy. 

 

Dzisiejszy dzień to wielkie Swięto nie tylko dla dla naszej Alma Mater ale przede wszystkim dla Was 

kolejnego pokolenia lekarzy i lekarzy dentystów , dla Waszych Rodziców  a także dla całej naszej 

wielkiej Rodziny Lekarskiej.  

Ukończyliście najdłuższe studia , studia wymagające wielu poświęceń, studia o największym 

obciążeniu pamięci i koniecznym zaangażowaniu. 

Dobiegł końca chyba najpiękniejszy czas życia każdego człowieka , czas nie tylko poświęcony nauce 

ale czas wspaniałej przygody jakim jest czas studiów. To czas wspaniałych spotkań towarzyskich, 

dyskotek,rajdów nowych znajomości, przyjażni  czy pierwszych miłości. 

 

Od dzisiaj wkraczacie w nowy etap swojego życia . Niemniej pięknego ależ jakże innego. Wkraczacie 

w życie najpiękniejszego zawodu na świecie , zawodu cieszącego się największym zaufaniem 

społecznym , zawodu zaufania publicznego  – misji , misji niesienia pomocy chorym i potrzebującym 

służącym ochronie zdrowia  i życia ludzkiego. 

 

Przyłączając się do życzeń Magnificencji Rektora , Dziekana  chciałbym życzyć Wam samych sukcesów 

zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym , mając w świadomości jakiego trudnego 

odpowiedzialnego zawodu się podjeliści, zawodu w którym oprócz sukcesów zdarzają się i porażki , 

tych porażek życzę Wam jak najmniej , bo porażka jest bolesna nie tylko dla naszych pacjentów ale 

dla nas samych przeżywających ją niemniej boleśnie. 

Życzę Wam by całe Wasze życie zawodowe przebiegało zgodnie z kodeksem etyki zawodowej  i z 

zachowaniem godności i powagi zawodu lekarskiego. 

Chciałbym także zwrócić się do Państwa Rodziców -  profesjonalizmu zawodowego lekarza nauczyła 

nas nasza Uczelnia i jej nauczyciele akademiccy, natomiast etosu lekarza , jego empatii do drugiego 

człowieka uczą nas nasi rodzice , to po prostu wynosi się z domu . i za to wszystkim zgromadzonym 

dzisiaj Rodzicom chciałbym podziękować. Bądzcie dumni że wychowaliście kolejne pokolenie 

wspaniałych lekarzy. 

Koleżaniki i Koledzy 

W imieniu swoim jak całego samorządu lekarskiego życzę Wam by całe wasze nowe życie zawodowe 

przebiegało w sposób wymarzony, niezakłócany obciążeniami administracyjnymi, byście mogli być 

dumni z realizacji swojej misji niesienia pomocy chorym i cierpiącym i nigdy  nie zapomnieli że zawód 

lekarza jest wolnym zawodem od jakichkolwiek uprzedzeń rasowych , religijnych czy politycznych. 


