
Kraków, 1 lipca 2018 r. 
 
Szanowny Panie Rektorze i Państwo Pełnomocnicy Rektora, 
Szanowny Panie Dziekanie i Państwo Prodziekani i Pełnomocnicy Dziekana, 
Szanowny Panie Prezesie Naczelnej Rady Lekarskiej, 
Wszyscy zaproszeni Goście, 
 
Witamy w imieniu tegorocznych absolwentów kierunku lekarskiego,       

lekarsko-dentystycznego i dietetyki na uroczystym Absolutorium Wydziału Lekarskiego        
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. 
 

Serdecznie witamy naszych drogich Rodziców! Wiedzcie, że Wasza obecność w tym dniu            
jest dla nas szczególnie ważna. To nasze wspólne święto, nasze wspólne zwycięstwo! Ciepłe słowa,              
dodawanie otuchy w trudnych chwilach, nieustanna wiara w nas i nasze możliwości oraz pomoc              
materialna... Może wydaje Wam się, że to niedużo, ale uwierzcie – to dawało czasem więcej, niż                
cała noc spędzona nad książkami. Bez Waszej pomocy nie zdołalibyśmy ukończyć tych studiów.             
Myślę, że to odpowiednia chwila, żeby chociaż symbolicznie nagrodzić Was gromkimi brawami.  

 
Witamy także pozostałych gości, czyli Was, drodzy dziadkowie, siostry, bracia, ciotki,           

wujkowie, przyjaciele oraz te najdroższe i tych najdroższych naszym sercom. Dziękujemy Wam za             
Waszą obecność zarówno dziś, jak i w każdy szary bądź kolorowy dzień naszych studiów.              
Wspaniałym uczuciem jest wiedzieć, że na świecie istnieje ktoś, kto jest z nami myślami. Nieraz               
dodawało nam to siły i pogody ducha. Wam także należą się brawa. 
 

Na koniec, witamy bohaterów dzisiejszego dnia, czyli wszystkich absolwentów! Za nami           
kilka lat ciężkiej pracy, pełnej wyrzeczeń. Jednak dziś myślmy tylko o tym, co dobre. O tym, ile                 
pasji i serca włożyliśmy w te studia. Ile satysfakcji i radości wynieśliśmy z każdego kontaktu z                
pacjentem, z zajęć z zaangażowanymi asystentami, podczas powrotów z nocnych dyżurów,           
rozwijania zainteresowań w kołach naukowych. O tym, jak, miejmy nadzieję, dojrzeliśmy do tego,             
by być dobrymi lekarzami. Przede wszystkim jednak, cieszmy się z tych wszystkich dobrych chwil,              
jakie spędziliśmy w swoim gronie oraz przyjaźni, które nawiązaliśmy w Krakowie. Niedługo            
zapomnimy o ocenach i egzaminach, a w pamięci pozostaną wspaniałe momenty spędzone z             
naszymi drogimi przyjaciółmi. Życzę Wam (i sobie), by te przyjaźnie przetrwały czas i odległość,              
jakie je czekają. Jak mawiał Epikur: „Przyjaźń jest największym darem, jaki mądrość może             
ofiarować, aby uczynić całe życie szczęśliwym”. 
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