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W dniu 24 czerwca 2015 r. w  Auli im. Prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Pisarskiego 

Collegium Medicum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława 

Wojciechowskiego w Kaliszu, odbyła się uroczystość „Pasowania na położne” zwana 

czepkowaniem dla tegorocznych absolwentów kierunku Położnictwo. 

 

Uroczystość została w całości przygotowana i prowadzona przez członków 

Studenckiego Koła Naukowego Położna przed Dyplomem. 

 

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Dziekan Wydziału Medycznego Pani dr hab. 

n. med. Bogumiła Stoińska, nauczyciele akademiccy: Panie mgr M. Ewa Paluch, mgr Maria 

Szafrańska i dr n. med. Anna Bajek oraz Opiekun Kształcenia Praktycznego – praktyk 

zawodowych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym i Ginekologii Onkologicznej 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu p. Izabela Bartczak. 

 

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością dumni rodzice, mężowie, dzieci, najbliżsi 

oraz przyjaciele absolwentów. Cała aula wypełniła się gwarem, serdecznymi rozmowami i 

przejawami wzruszenia, pięknymi bukietami kwiatów. 

 

Zebranych  powitali studenci, a jako pierwsza głos zabrała  Dziekan Wydziału 

Medycznego. Warto przytoczyć słowa mające szczególny odbiór  dla zebranych: „…Czepek 

jest symbolem oddania, poświęcenia i wyboru zawodu…Zawód położnej ma szczególny 

charyzmat i posłannictwo, jest nim pomoc choremu w dzień i w nocy… Nauka wymaga 

pokory, skromności i cierpliwości, a młodość jest niepokorna i pełna temperamentu… 

Zasilacie szeregi polskiej inteligencji, światłych i wykształconych ludzi, zdolnych do 

stawiania czoła wyzwaniom chwili… Po drodze będziecie zbierać laury, a czasami cięgi-takie 

jest życie. Ważne jest abyście potrafili sobie jasno stawiać cele… AUDENTES FORTUNA 

IUVAT… ŚMIAŁYM LOS SPRZYJA… Aby po latach, w zaciszu własnego sumienia 

powiedzieć, to był dobry wybór, czasu mi danego nie zmarnowałem…”  

 

 Symbolicznego nałożenia czepków dokonała Opiekun Roku, Pani mgr M. Ewa 

Paluch, a Dziekan Wydziału, Pani prof. Bogumiła Stoińska, przypinała każdemu symboliczny 

znaczek. Następnie wszyscy powstali, aby na stojąco przyjąć uroczystą przysięgę położnych, 

którą złożyło 18 imponująco prezentujących się w białych czepkach z czerwonym paskiem 

absolwentek i 1 absolwent. Wszyscy śmiało, pełnym, donośnym głosem, powtarzali za 

Opiekunem słowa przyrzeczenia, z pełną świadomością biorąc na siebie odpowiedzialność 

Kodeksu Etyki Zawodowej Położnej. 

 

 Kolejnym, pięknym akcentem, był wykład z prezentacją multimedialną przygotowany 

przez studentki Olę Auer, Magdę Łęcką i Kasię Pietrzak pod kierunkiem Opiekuna Koła 

Naukowego mgr M. Ewy Paluch. Zebrani wysłuchali i obejrzeli profesjonalnie przedstawiony  

w ujęciu historycznym i współczesnym przegląd „POŁOŻNA WCZORAJ I DZIŚ”. 

 



 Ostatnim punktem uroczystości było wystąpienie Opiekuna Roku. Pani mgr M.E wa 

Paluch serdecznie i ciepło pogratulowała absolwentom osiągnięć i przekazała szczególne 

życzenia misji w życiu zawodowym i osobistym. 

 

 I teraz nadeszła chwila, na którą czekali zaproszeni goście, gratulacje, życzenia, 

uściski i całe mnóstwo wręczanych bukietów i bukiecików… 

 

 Wszyscy zebrani zostali zaproszeni przez absolwentów na mniej oficjalne spotkanie 

przy kawie i okolicznościowym torcie, aby jeszcze raz podzielić się wrażeniami i 

wspomnieniami. 

 

 A na zakończenie, chciałabym również podzielić się  moją osobistą refleksją, warto 

było dla tych chwil przebyć ostatnie trzy lata mierząc się z żywiołowością, indywidualnością 

każdego z osobna, młodzieńczym temperamentem tych młodych ludzi. Dziękuję szczególnie 

Pani Prof. Bogumile Stoińskiej, Dziekan Wydziału Medycznego, w imieniu własnym i 

absolwentów, za osobiste zaangażowanie Pani Profesor w przebieg uroczystości. 

  

Przygotowała: M.Ewa Paluch 

 

 


