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Promocja magistrów farmacji
i magistrów analityki medycznej
Wydziału Farmaceutycznego
Promocja magistrów farmacji i magistrów analityki medycznej
Wydziału Farmaceutycznego WUM odbyła się 15 maja 2021 r. w Auli
wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka w Centrum Dydaktycznym.
W uroczystości wziął udział rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong.
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ospodarzem tegorocznego dyplomatorium – zorganizowanego w formie hybrydowej – była
dziekan Wydziału Farmaceutycznego dr hab. Joanna Kolmas. Władze
rektorskie, wraz z Jego Magnificencją prof.
Zbigniewem Gaciongiem, reprezentowali
prorektorzy: prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska i prof. Marek Kuch. Przybyli dziekani Wydziałów naszej uczelni:
prof. Rafał Krenke (Wydział Lekarski),
prof. Dorota Olczak-Kowalczyk (Wydział
Lekarsko-Stomatologiczny), dr hab. Mariusz Gujski (Wydział Nauk o Zdrowiu),
dr hab. prof. WUM Dariusz Białoszewski
(Wydział Medyczny), oraz przewodniczący
Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych
prof. Grzegorz Nałęcz-Jawecki. Obecni
byli prodziekani Wydziału Farmaceutycznego: dr hab. Agnieszka Bazylko i dr hab.
Piotr Luliński.
Wśród zaproszonych gości w uroczystej promocji uczestniczyli: Alina Niewiadomska – prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Michał Byliniak
– prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Warszawie, Katarzyna Ładno – dyrektor
Oddziału Warszawa Towarzystwa Ubezpieczeniowego Inter Polska SA. Samorząd
studentów WUM reprezentowali: Hanna
Dąbrowska – przewodnicząca Samorządu
Studentów Wydziału Farmaceutycznego
i Jakub Olszewski – przewodniczący Zarządu Głównego Samorządu Studentów.
„To dzień, który wieńczy Wasz sukces i Waszą ciężką pracę” – powiedziała
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dziekan dr hab. Joanna Kolmas,
zwracając się do tegorocznych
promowanych podczas otwarcia uroczystości. W tym roku
dyplom otrzymało 126 absolwentek i absolwentów kierunku
farmacja oraz 38 absolwentek
i absolwentów kierunku analityka
medyczna.
Gratulacje z okazji ukończenia
trudnych studiów przekazał rektor
prof. Zbigniew Gaciong. W swo- Rektor wręcza Weronice Krawczyk Złoty Laur Absolwenta
im przemówieniu zwrócił uwagę,
że „pandemia dotkliwie pokazała,
jak ogromne jest zapotrzebowanie
na pracowników ochrony zdrowia”, w tym na farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych. Podkreślił znaczenie ustawy o zawodzie
farmaceuty, która weszła w życie
16 kwietnia tego roku. „To długo
wypracowywany dokument dający
farmaceutom nowe, szersze kompetencje. Określa on w sposób kom- Dyplom odbiera Mariusz Bochnia
pleksowy kwestie dotyczące m.in.
uzyskania prawa wykonywania
zawodu farmaceuty, samego wykonywania zawodu, a także kształcenia ustawicznego” – powiedział
rektor. Prof. Zbigniew Gaciong
przypomniał także o przypadającej w tym roku 95. rocznicy powstania w Polsce pierwszego Wydziału Farmaceutycznego, który
uruchomiony został 6 czerwca
1926 r. na Uniwersytecie War- Zofia Wojciechowska – była starościna kierunku farmacja
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szawskim. Na zakończenie rektor WUM
przytoczył sentencję Leonarda Da Vinci „Zły to uczeń, który nie przewyższa swojego mistrza” i – zwracając się
do tegorocznych promowanych – życzył
absolwentom: „Przewyższajcie swoich
mistrzów, bądźcie odważni w swoich marzeniach, nie osiadajcie na laurach, rozwijajcie się”.
Kilka słów do nowo promowanych
wygłosiła także prodziekan WF dr hab.
Agnieszka Bazylko. „Wybrali Państwo
zawody, które będą wymagały od Państwa
ciągłego kształcenia, będą stawiały przed
Państwem wyzwania, a przede wszystkim, które wiążą się z przyjęciem odpowiedzialności za swoje postępowanie,
ale także za pacjenta. Są to jednocześnie
zawody, które dają ogromną satysfakcję.
Jesteście Państwo – obok lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych – trybami tej samej maszyny. Pandemia pokazała, jak ważnym elementem tej maszyny
są diagności laboratoryjni i farmaceuci”
– mówiła dr hab. Agnieszka Bazylko.
Rektor i dziekan Wydziału Farmaceutycznego wręczyli Złoty Laur Absolwenta najlepszym studentom. W tym roku
na kierunku farmacja Złoty Laur Absolwenta i dyplom z wyróżnieniem otrzyma-

ła Weronika Krawczyk, zaś na kierunku
analityka medyczna Złoty Laur Absolwenta otrzymała Weronika Ziemian. Weronika Krawczyk otrzymała ponadto Nagrodę TU Inter Polska SA dla najlepszej
absolwentki kierunku farmacja.
Po złożeniu ślubowania i odebraniu dyplomów ukończenia studiów Marcin Śmiarowski i Bartłomiej Brzozowski z Komisji
Konkursowej wręczyli upominki i nagrody dla tegorocznych finalistów i laureatów
Konkursu Prac Magisterskich Wydziału
Farmaceutycznego WUM. W 57. Konkursie Prac Magisterskich wykonanych
na kierunku farmacja laureatami zostali:
Magdalena Dziekońska (1. miejsce), Kamil Koronowski (2. miejsce), Aleksandra
Pruszkowska (3. miejsce), w finale znaleźli
się także: Mateusz Karasiewicz, Anna Helena Mazurek, Anna Zawisza, Aleksandra
Biłant, Marta Walasek, Artur Wierzbowski. Nagrodę publiczności otrzymał Kamil
Koronowski.
W 11. Konkursie Prac Magisterskich
wykonanych na kierunku analityka medyczna laureatami zostali: Klaudia Radoszkiewicz (1. miejsce), Katarzyna Czudek
(2. miejsce), Milena Małecka (3. miejsce),
ponadto w finale znaleźli się: Magdalena
Bondziul, Maciej Matuszewski, Magdale-

na Senczyszyn, Monika Słomka, Zuzanna
Homoncik. Nagrodę publiczności otrzymała Monika Słomka.
W imieniu dyplomowanych głos zabrali: Kamil Koronowski – były przewodniczący Samorządu Studentów Wydziału
Farmaceutycznego, Weronika Szczepańska – była starościna kierunku analityka medyczna oraz Zofia Wojciechowska
– była starościna kierunku farmacja.
Na zakończenie Hanna Dąbrowska
– przewodnicząca Samorządu Studentów Wydziału Farmaceutycznego i Jakub
Olszewski – przewodniczący Zarządu
Głównego Samorządu Studentów wręczyli podziękowania i upominki osobom
angażującym się w działalność samorządu
studentów WU: Kamilowi Koronowskiemu, Mariuszowi Bochni, Weronice Szczepańskiej, Maciejowi Matuszewskiemu
oraz Agnieszce Sobczak.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili także: Alina Niewiadomska – prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Michał Byliniak – prezes
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie, oraz Katarzyna Ładno – dyrektor Oddziału Warszawa Towarzystwa Ubezpieczeniowego Inter Polska SA. ■
Cezary Ksel
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