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Dyplomatorium  
kierunku lekarskiego 

prowaDzonego 
w języku angielskim

Promocja absolwentów kierun-
ku lekarskiego prowadzonego 
w  języku  angielskim  odbyła  się 
26 czerwca 2021  r. w Auli Wy-

kładowej  im.  prof.  Janusza  Piekarczyka. 
W uroczystości wziął udział rektor WUM 
prof. Zbigniew Gaciong.

Gospodarzem  tegorocznego  dyploma-
torium, odbywającego się w formie hybry-
dowej, był dziekan Wydziału Lekarskiego 
prof.  Rafał  Krenke.  Władze  rektorskie 
reprezentowali:  rektor  prof.  Zbigniew 
Gaciong  oraz  prorektorzy:  prof.  Marek 
Kuch  i  prof.  Paweł  Włodarski.  Obecni 
byli  prodziekani  Wydziału  Lekarskiego: 
prof.  Aneta  Nitsch-Osuch,  dr  hab.  Jacek 
Sieńko,  prof.  Aleksandra  Banaszkiewicz 
i  dr  hab. Łukasz Koperski,  a  także  dzie-
kan Wydziału Farmaceutycznego dr hab. 
Joanna Kolmas, prodziekan Wydziału Le-
karsko-Stomatologicznego prof. Agniesz-
ka Mielczarek oraz prodziekan Wydziału 
Medycznego dr hab. Joanna Peradzyńska. 

W 2021 roku dyplom otrzymało 86 ab-
solwentów  programu  6-letnich  studiów 
prowadzonych w  języku angielskim oraz 
22 absolwentów programu 4-letniego. 
Złoty Laur Absolwenta otrzymała Emilia 
Knioła  z  kierunku  lekarskiego  programu 
6-letniego (średnia 4,64).

Zwracając  się  do  108  tegorocznych 
absolwentów kierunku lekarskiego pro-
wadzonego w  języku  angielskim,  rektor 
prof.  Zbigniew  Gaciong  pogratulował 
zakończonej  sukcesem  edukacji na War-
szawskim Uniwersytecie Medycznym po-
mimo problemów związanych z pandemią 
COVID-19. 

„Uczelnia zrobiła wszystko, co możli-
we,  aby  państwa  w  tym  trudnym  czasie 
wesprzeć,  żebyście  byli  zdrowi  i  bez-
pieczni. Znaczna część z państwa studio-
wała z miejsc oddalonych nieraz o tysiące 
kilometrów od uniwersytetu. W tym roku 
powróciliście na uczelnię i dzięki naszym 
wspólnym – uniwersytetu i państwa – sta-
raniom  dzisiaj  odbieracie  dyplomy,  któ-

Przemawia rektor prof. Zbigniew Gaciong. Siedzą od prawej: prof. Rafał Krenke, dr hab. Jacek Sieńko, 
dr hab. Łukasz Koperski, prof. Aleksandra Banaszkiewicz

Przemawia dziekan prof. Rafał Krenke

re  są  przepustką  do  zawodowego  życia” 
– mówił prof. Zbigniew Gaciong, przypo-
minając, że otrzymanie dyplomu stanowi 
jedynie pierwszy krok umożliwiający dal-
szy rozwój zawodowy i naukowy. 

Rektor  podkreśli,  że  w  zawodzie  le-
karza konieczne jest nie tylko stałe przy-
swajanie nowej wiedzy medycznej, ale też 
humanistyczne  spojrzenie  na  pacjenta: 
„Musicie nadążać za bardzo szybko rozwi-
jającą się medycyną. Kto nie nadąża, może 
szkodzić pacjentowi, a tu nie ma margine-

su błędu, chodzi bowiem o ludzkie zdro-
wie  i  życie.  Będziecie  leczyć  ciało,  ale 
równie  ważne  jest  umiejętne  wspieranie 
procesu zdrowienia pacjenta poprzez zro-
zumienie,  wysłuchanie,  uśmiech  i  dobre 
słowo. To tak niewiele, a naprawdę działa. 
Warte  przywołania  są  słowa  Hipokrate-
sa – ››wielu to lekarze z tytułu, a niewie-
lu  z  postępowania‹‹.  Bądźcie  lekarzami, 
którzy są przyjaciółmi pacjentów. To daje 
wielką  satysfakcję  i  napęd  do  działania” 
– powiedział rektor.
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Kończąc  swoje  przemówienie,  prof. 
Zbigniew Gaciong przypomniał, że pomi-
mo wielu  zmian  czekających  na  nowych 
absolwentów  niezmienny  pozostanie  fakt 
ukończenia  przez  nich  Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego.

Temat pandemii i jej wpływu na program 
kształcenia pojawił  się  również w przemó-
wieniu  dziekana  Wydziału  Lekarskiego 
prof.  Rafała  Krenke.  Dziekan  podkreślił, 
że  zakończona  sukcesem  edukacja  uniwer-
sytecka  jest  owocem  ciężkiej  pracy  i  de-
terminacji  studentów.  „Wasi  nauczyciele 
i mentorzy wiedzą, że studiowanie medycy-
ny w innym państwie jest dużo bardziej wy-
magające i trudniejsze od studiowania w oj-
czyźnie. Dlatego macie  prawo  czuć wielką 
satysfakcję  z  tego,  że  pomimo  ogromnych 
trudności,  przeszkód  i  pojawiających  się 
czasem wątpliwości udało wam się osiągnąć 
sukces” – mówił prof. Rafał Krenke.

Dziekan  zwrócił  uwagę  na  znaczenie 
wsparcia  rodzinnego  oraz  rolę  nauczycieli 
akademickich  w  kształceniu  przyszłych 
lekarzy.  Zachęcał  do  stałego  podnoszenia 
swoich  kwalifikacji  zawodowych  i  po-
szerzania  wiedzy  medycznej.  Zauważył 
również, że elementem praktyki lekarskiej 
jest wzięcie odpowiedzialności za pacjenta 
oraz za członków zespołu terapeutycznego. 
Podkreślił, że pomimo trudów związanych 
z praktyką lekarską największa radość pły-
nie z poczucia niesienia pomocy  i  ratowa-
nia  życia.  „Pamiętajcie,  aby  pielęgnować 
w sobie empatię i współczucie dla pacjenta. 
Tylko  wtedy  pacjenci  obdarzą  was  zaufa-
niem” – dodał.

Prof. Rafał Krenke podziękował obec-
nym  i  byłym  dziekanom  oraz  prodzie-
kanom  naszej  uczelni  –  prof.  Markowi 
Kuchowi,  prof.  Bożenie  Werner,  prof. 
Marcinowi Wojnarowi, prof. Markowi Po-
stule i dr. hab. Jackowi Sieńko – za wysiłki 
służące rozwojowi studiów lekarskich pro-
wadzonych  w  języku  angielskim  i  budo-
wanie  platformy  służącej  rozwiązywaniu 
problemów studentów zagranicznych. 

Po  złożeniu  przyrzeczenia  lekarskie-
go  i  otrzymaniu  dyplomów  głos  zabrali: 
w  imieniu  promowanych  Gabriel  Zarem-
ba-Wróblewski  oraz  reprezentujący  En-
glish  Division  Student  Government  Jan-
nush Nathan.

Oprawę muzyczną przygotował Chór War-
szawskiego Uniwersytetu Medycznego. ■ 

Cezary Ksel

Wręczenie dyplomu ukończenia studiów

Składanie przyrzeczenia lekarskiego przez tegorocznych absolwentów

Przemawia Jannush Nathan – przedstawiciel English Division Student Government. Po prawej prof. Aneta 
Nitsch-Osuch
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