
Szanowni Państwo Studentki i Studenci,  
poprzez akt immatrykulacji staniecie się pełnoprawnymi członkami wspólnoty akademickiej Wydziału 
Farmaceutycznego Collegium Medicum im Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu.  Wybierając do studiowania kierunki Wydziału Farmaceutycznego albo 
analitykę medyczną albo farmację, albo kosmetologię dokonaliście bardzo dobrego wyboru. Kierunki 
kształcenia prowadzone na naszym Wydziale, dzięki wieloletniemu zaangażowaniu władz Uczelni, 
Wydziału, profesorów i nauczycieli  w doskonalenie procesu nauczania oraz w rozwijanie badań 
naukowych mają ugruntowaną wysoką markę.  
 Szanowni Państwo, stajecie się studentami Uniwersytetu. W kształceniu na kierunkach 
uniwersyteckich stosowana jest zasada jedności nauki i dydaktyki. Nasz uniwersytet, w tym nasz 
wydział dobrze wpisują się w projekt zakładający, że wysoka jakość kształcenia jest następstwem 
przede wszystkim wysokiego poziomu badań naukowych.  Waszymi nauczycielami będą wybitni 
naukowcy, mistrzowie nauki prowadzący zaawansowane badania naukowe. Poprzez rozpoczęcie 
studiowania na naszym Wydziale otwierają się przed państwem ogromne możliwości uczestniczenia 
w tym, co stanowi istotę uniwersyteckości – zdobywaniu wiedzy i tworzeniu wiedzy, poprzez 
prowadzenie badań naukowych u boku znakomitych profesorów. Będziecie mieli możliwość, o ile 
wykażecie taką chęć, uczestniczenia lub współuczestniczenia w badaniach naukowych, albo w ramach 
kół naukowych albo indywidualnie u boku profesora. Prace dyplomowe, które będziecie zobowiązani 
przygotować będą także wymagały przeprowadzenia badań naukowych.  

Studia na Wydziale Farmaceutycznym zapewnią Państwu także szerokie możliwości 
zdobywania umiejętności praktycznych poprzez praktyki w laboratoriach szpitalnych, laboratoriach 
diagnostycznych, aptekach szpitalnych, aptekach ogólnodostępnych, zakładach kosmetycznych, 
laboratoriach kosmetologicznych.  

Szanowni Państwo stajecie się państwo studentami kierunków, które dobrze przygotowują do 
wykonywania dobrych zawodów i po których znajdziecie dobrą satysfakcjonującą pracę. Oferta pracy 
dla farmaceutów jest duża, wciąż słyszymy w związku ze zmianami ustawodawstwa, że będzie 
brakowało farmaceutów. Potencjalne miejsca pracy farmaceutów to apteki ogólnodostępne, apteki 
szpitalne, hurtownie farmaceutyczne. Jako przyszli farmaceuci będziecie też dobrze przygotowani do 
pracy w przemyśle farmaceutycznym, a ten nieźle się w Polsce rozwija, będziecie dobrze 
przygotowani do pracy nad poszukiwaniem i badaniem nowych leków, stąd potencjalnymi miejscami 
waszej pracy mogą być instytuty badawcze i Uczelnie. Będziecie też przygotowani do pracy w 
administracji państwowej w ramach szeroko rozumianej Inspekcji Farmaceutycznej. Mając jako 
absolwenci wykształcenie wyższe będziecie mogli pełnić szereg innych ważnych społeczne ról w tym 
tych najwyższych. Podam jeden przykład – 100 lat temu kształtowała się odrodzona po ponad 123 –
letniej niewoli Rzeczpospolita. Jednym z ojców niepodległości był farmaceuta Leopold Skulski i on 
właśnie dokładnie sto lat temu w latach 1919 – 1920  pełnił urząd premiera, wnosząc znaczący wkład 
w stworzenie polskiej administracji i polskich urzędów niezbędnych do funkcjonowania niepodległego 
państwa. Później w okresie II Rzeczypospolitej zajmował się organizowaniem Polskiego Radia i 
radiofonizowaniem Polski. 

Absolwenci analityki medycznej są dobrze przygotowani do wykonywania zawodu diagnosty 
laboratoryjnego. Mogą pracować w publicznych i niepublicznych medycznych laboratoriach 
diagnostycznych, placówkach ochrony zdrowia, też w przemyśle produkującym aparaturę 
diagnostyczną. Są dobrze przygotowani do prowadzenia badań naukowych. Wielu absolwentów 
analityki medycznej jest obecnie profesorami na naszej uczelni, w tym zasiadający tu Państwa 
nauczyciele.. Absolwenci analityki medycznej mogą założyć własną firmę, stać się właścicielem 
laboratorium diagnostycznego. Mogą oczywiście pełnić szereg ważnych innych ról. Podam przykład: 
Dyrektorem naszego Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 jest absolwentka kierunku analityka medyczna.  

Absolwenci kolejnego naszego kierunku kosmetologii bez problemu znajdują pracę w 
gabinetach kosmetycznych, firmach kosmetycznych, działach kosmetycznych aptek, laboratoriach 
kosmetycznych, zakładach odnowy biologicznej. Mogą założyć i stać się właścicielem własnej firmy – 
zakładu kosmetycznego. Nasi studenci na kierunku kosmetologia otrzymują także dobre 
przygotowanie do prowadzenia badań naukowych. Mogą zatem pracować w Instytutach badawczych 
i uczelniach oraz zdobywać stopnie naukowe.  



Stajemy się ogólnie społeczeństwem coraz zamożniejszym, stąd zapotrzebowanie na piękno, a 
zatem także na kosmetologów będzie rosło. Czasopismo Perspektywy każdego roku przeprowadza 
ranking uczelni i kierunków. W ostatnim rankingu z bieżącego roku nasza bydgoska kosmetologia,  
którą właśnie rozpoczynacie studiować wśród wszystkich kosmetologii prowadzonych na polskich 
uczelniach zajęła wysokie 4 miejsce. O tak wysokim miejscu zadecydowały w pierwszej kolejności 2 
kryteria: łatwość znajdowania po studiach atrakcyjnej dobrze płatnej pracy oraz bardzo dobre wyniki 
maturalne kandydatek i kandydatów  rozpoczynających studia na kierunku kosmetologia. 
 Szanowni Państwo, będąc przyjętym na studia otrzymaliście dużą szansę. Chciałbym Was 
prosić abyście nie zmarnowali otrzymanej szansy. Studia na kierunkach Wydziału Farmaceutycznego 
nie są łatwe. Poprzeczka wymagań jest ustawiona wysoko. Aby sprostać tym wymaganiom będziecie 
musieli wykazać się dużą pracowitością i systematycznością.  

Miasto akademickie i społeczność akademicka będzie Wam oferowała szerokie możliwości 
uczestniczenia w tzw. życiu studenckim. Na Wydziale działa Samorząd Studencki,  działają 3 
Organizacje Studenckie: Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji, Studenckie Towarzystwo 
Diagnostów Laboratoryjnych, Kosmetologiczna Organizacja Studencka. Działa szereg Studenckich Kół 
Naukowych. Działalność w tych organizacjach będzie dawała Państwu duże możliwości pozyskiwania 
dodatkowej wiedzy i dodatkowych umiejętności. 

Szanowni Państwo uczestniczcie w życiu studenckim i korzystajcie z jego uroków. Rozpoczyna 
się przecież dla Państwa najpiękniejszy okres Waszego życia – przygoda studiowania i przygoda dużej 
samodzielności. Dokonujcie jednak właściwych wyborów. Miasto, w którym studiujecie będzie 
podsuwało  Wam zarówno oferty wartościowe jak i niestety takie, których za wartościowe trudno 
uznać. Wybierajcie tylko to co wartościowe, to co trwałe, to co wyrasta z wielowiekowej tradycji, 
to co wymaga co prawda wysiłku i samoograniczania, ale będzie Was ubogacało, uszlachetniało i  
uszczęśliwiało  

 
A teraz jeszcze trochę refleksji związanych z tegoroczną immatrykulacją,  z immatrykulacją w 

2019 roku.  Rok temu świętowaliśmy 100 lecie odzyskania niepodległości. Zapewne jako uczniowie 
klas maturalnych czynnie braliście udział w patriotycznej inicjatywie „Rekord dla niepodległej” 
śpiewając dokładnie 11 miesięcy temu w piątek  9 listopada o 11:11  nasz Hymn Państwowy czcząc w 
ten sposób 100-lecie niepodległości. W najbliższym czasie będziemy świętować kolejne ważne 
rocznice. Jeszcze w trakcie bieżącego semestru, w styczniu 2020 roku będziemy świętować ważną 
rocznicę dla Bydgoszczy i Torunia – 100 lecie powrotu do Polski. To w styczniu 1920 roku Bydgoszcz 
po  146 latach niewoli a Toruń po 125 latach wróciły ponownie do Polski.  Z kolei gdy już z sukcesem 
zakończycie pierwszy rok, w sierpniu 2020 roku będziemy świętować 100 lecie zwycięstwa nad 
bolszewikami w bitwie warszawskiej , która przeszła do historii jako „Cud nad Wisłą”, a to zwycięstwo 
przez długie lata starano się  wymazać z polskiej historii. Szanowni Państwo, 1 października, tj kilka 
dni temu, w czasie uroczystej inauguracji roku akademickiego nasz Uniwersytet nadał tytuł doktora 
Honoris Causa brytyjskiemu historykowi profesorowi Normanowi Davisowi, autorowi wielu książek o 
historii Polski, popularyzującemu wiedze o Polsce na świecie.  Jego debiutancką książką  jest  „Orzeł 
biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920”. Zachęcam do przeczytania w 
ramach poszukiwania tego co wartościowe  tej i innych książek Normana Davisa. 

Wracając do rocznic, jeszcze w czasie waszego pierwszego roku przypadnie w maju 100 
rocznica urodzin papieża św. Jana Pawła II – doktora honoris causa naszego Uniwersytetu,  a w 
czerwcu minie 100 lat od śmierci patrona naszego Collegium Medicum wybitnego chirurga profesora 
Ludwika Rydygiera. W roku 2023, gdy jeszcze będziecie studiować na naszym Uniwersytecie 
będziemy świętować 550 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika – urodzonego w Toruniu patrona 
naszego Uniwersytetu, jednego z najwybitniejszych naukowców wszechczasów. Dokonał on odkrycia, 
które nazywamy przewrotem kopernikańskim, a który zapoczątkował rozwój nowożytnej nauki. 
.  Szanowni  Państwo, niektórzy z Państwa są mieszkańcami Bydgoszczy, inni zamieszkują na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jest wiele osób spoza województwa kujawsko-
pomorskiego, są osoby  z zagranicy. Cieszę się bardzo, że podejmujecie studia w Bydgoszczy i to na 



naszym Wydziale. Historia tak sprawiła, że nasze miasto i region nie cieszy się takim prestiżem jak 
Kraków, Warszawa, czy Gdańsk. Tym nie mniej, powinniście być dumni, że studiujecie w regionie 
kujawsko-pomorskim Na tej ziemi w pobliskim Toruniu urodził się przecież Mikołaj Kopernik – patron 
naszego Uniwersytetu. Zaś  w miejscowości Dusocin koło Grudziądza   urodził się patron naszego 
Collegium Medicum, Ludwik Rydygier wybitny chirurg, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego a 
później Uniwersytetu we Lwowie. Swoimi pionierskimi operacjami wniósł wielki wkład w rozwój 
chirurgii. 

Z tego regionu pochodzili wybitni profesorowie epoki oświecenia, pracujący naukowo na 
Uniwersytecie w Wilnie: matematyk  Jan Śniadecki i chemik Jędrzej Śniadecki.  

Na terenie obecnego województwa kujawsko-pomorskiego urodziło się trzech laureatów 
nagrody Nobla: we Włocławku Tadeusz Reichstein w Strzelnie Albert Michelson w Wąbrzeźnie  
Walter Nernst  

W Bydgoszczy urodził się i przez długie lata mieszkał, a należałoby powiedzieć że przez co 
najmniej 25 lat ukrywał się,  wybitny matematyk kryptolog Marian Rejewski. Po ukończeniu studiów 
pracował w Biurze Szyfrów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Wraz ze współpracownikami 
złamał szyfr najważniejszej niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma, dzięki czemu sztaby wojsk koalicji 
antyniemieckiej  pozyskiwały informacje o planach działań wojsk niemieckich. Szacuje się, że dzięki 
złamaniu szyfru Enigmy II wojna światowa trwała o 3 lata krócej i zostało oszczędzone 30 milionów 
istnień ludzkich 

Z pobliskiej Kcyni pochodził wybitny krystalograf Jan Czochralski – jego metoda hodowli 
kryształów zwana „metodą Czochralskiego” umożliwiła szybki rozwój elektroniki opartej o 
tranzystory i obwody scalone. Miała zatem także wpływ na rozwój elektronicznej aparatury 
medycznej, ale przede wszystkim poprzez możliwość miniaturyzacji elektroniki na rozwój 
kosmonautyki. W tym roku obchodziliśmy 50 lecie lądowania człowieka na Księżycu – co było wielkim 
tryumfem nauki i techniki W tym miejscu trzeba też przypomnieć, kto jeszcze znacząco przyczynił się 
do tego sukcesu – sukcesu podboju kosmosu  .  Był nim urodzony też niedaleko stąd koło małego 
miasteczka Wyrzysk,  Werner von Braun . To on był konstruktorem rakiet Saturn, które wynosiły w 
przestrzeń statki kosmiczne, w tym wyniosły statek z załogą Apollo 11, która jako pierwsza  dotarła na 
Księżyc. Wcześniej niestety Werner von Braun był członkiem SS , budował potęgę militarną Niemiec 
hitlerowskich będąc konstruktorem rakiet V2 kierował ich produkcją w fabryce w Mittelwerk, która  
zatrudniała więźniów obozu koncentracyjnego  Mittelbau-Dora.  

Dewiza naszego uniwersytetu jest kopernikańska maksyma „We wszystkim szukać prawdy”.  
Uniwersytety są depozytariuszami prawdy. Tę prawdę ustalają, przechowują, pielęgnują  i 
upowszechniają. Dołączacie do grona tych, którzy poszukując prawdy  będą kształtować przyszłość 
Polski. Powinniście mieć świadomość, w kontekście jeszcze jednej ważnej, ale tragicznej rocznicy, a 
mianowicie 80 -rocznicy agresji Niemiec hitlerowskich i Rosji sowieckiej na Polskę  że waszych 
poprzedników tj ludzi wykształconych, ludzi twórczych  nasi okupanci Niemcy i Sowiecka Rosja 
przeznaczali na wyniszczenie. Spacerując ulicami Bydgoszczy czytajcie tablice na domach i pomnikach. 
Znajdziecie na nich informacje o losach bydgoszczan zwłaszcza podczas II wojny światowej. 
Odszukajcie pomniki upamiętniające męczeństwo bydgoszczan. Odwiedźcie miejsca martyrologii w 
Bydgoszczy:  Stary Rynek, Rynek w Fordonie ,  fordońską Dolinę Śmierci, Cmentarz bydgoskich 
bohaterów na Wzgórzu Wolności.  Zachęcam też do poczytania historii o losach bydgoszczan 
zwłaszcza o tym jak postępowali z nimi Niemcy we wrześniu, październiku i listopadzie 1939 roku.  
Polecam książkę „Obóz wszystkich świętych” pisarza i publicysty, honorowego bydgoszczanina 
Tadeusza Nowakowskiego, polecam dostępny w internecie film „Sąsiedzi” o bydgoskim wrześniu 
1939 r.   

W ramach centralnych obchodów 80 rocznicy agresji Niemiec na Polskę, które miały miejsce 1 
września tego roku w Warszawie wymieniano 2 miejsca jako symbole rozpoczęcia II wojny światowej:  
Westerplatte jako symbol heroicznej walki żołnierza polskiego z najeźdźcą niemieckim oraz Wieluń 
jak symbol barbarzyńskiego bombardowania przez Niemców obiektów cywilnych szpitala i domów 



mieszkalnych podczas których ginęła ludność cywilna. Do tych miejsc symboli wybuchu II wojny 
powinna być dołączona też Bydgoszcz. To w Bydgoszczy miały miejsce pierwsze uliczne łapanki i 
pierwsze uliczne egzekucje ludności cywilnej zwłaszcza ludzi wykształconych: nauczycieli, księży 
katolickich, przedsiębiorców, urzędników,  a także uczniów szkół średnich . Jesienią 1939 roku zostało 
wymordowanych około 50 % nauczycieli bydgoskich szkół średnich i ok 25 % księży katolickich. 
Bydgoszcz i ziemia Kujawsko-Pomorska została bardzo doświadczona w latach II wojny światowej. 
Wśród rodzin, którym przyszło żyć w tragicznym okresie II wojny światowej i bezpośrednio po niej, 
praktycznie nie ma takiej, która nie ucierpiałaby  ze strony okupantów niemieckiego  lub sowieckiego.  

Kończąc, chciałbym zachęcić, w ramach poszukiwania tego co wartościowe, do poznania 
historii miasta i regionu, w którym będziecie studiować. Nie zawsze losy tych ziem były tak tragiczne 
jak w czasach II wojny światowej. 

Region Kujawsko-Pomorski wydał wielu wybitnych ludzi, z tym największym Mikołajem 
Kopernikiem. O niektórych innych wspomniałem wcześniej. Problemem jest to, że wywodzący się 
stąd wybitni ludzie swoich wielkich osiągnięć dokonali poza naszym regionem. Albo we Fromborku, 
albo w Krakowie, albo we Lwowie, albo w Wilnie, albo w Warszawie, a także w Niemczech, Szwajcarii, 
Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. Jest wielkim wyzwaniem dla nas wszystkich, aby ten trend 
zmienić. Życzyłbym sobie abyście Państwo tak pokierowali swoimi talentami, wiedzą i  
umiejętnościami, które zdobędziecie w trakcie studiów, aby służyły one w pierwszej kolejności 
miastu i regionowi, w którym podejmujecie studia.  

Z okazji rozpoczynania przez Państwa studiów na naszym bydgoskim Wydziale 
Farmaceutycznym,  chciałbym życzyć Państwu dużej satysfakcji ze studiowania, satysfakcji z 
pokonywania trudności, dobrego zaaklimatyzowania w piękniejącej Bydgoszczy mieście któremu 
prawa miejskie nadał  król Kazimierz Wielkie. Życzę abyście cieszyli się,  że studiujecie  w bardzo 
dobrym uniwersytecie, którego patronami są wielcy polscy uczeni najwyższego światowego formatu 
Mikołaj Kopernik i Ludwik Rydygier, a którego doktorem honoris causa jest obok innych święty Jan 
Paweł II. 

        
 


