
Szanowni Państwo absolwenci kierunku farmacja w roku 2021! 

Otrzymaliście za pośrednictwem poczty dyplomy zaświadczające o uzyskaniu tytułu magistra 

farmacji. Te dyplomy są przepustką do Waszego przyszłego życia zawodowego. Aktywność 

zawodową możecie rozpoczynać zatrudniając się w aptekach. Jesteście też przygotowani do pracy 

w instytucjach prowadzących działalność badawczą i naukową. Możecie ubiegać się o przyjęcie do 

szkół doktorskich. Możecie pracować w przemyśle farmaceutycznym  i firmach farmaceutycznych, 

możecie zostać pracownikami administracji państwowej pracując w nadzorze farmaceutycznym. 

Szanowni Państwo, w okresie, kiedy Państwo studiowaliście Wydział osiągał znaczące  

sukcesy. Uzyskaliśmy jako Wydział, a obecnie jako dyscyplina prawa nadawania stopnia naukowego 

doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych, Uzyskaliśmy też kategorie naukową A. Okazaliśmy 

się bardzo efektywni w pozyskiwaniu zewnętrznych środków na badania naukowe. Wnieśliśmy 

znaczącą cegiełkę w uzyskanie przez nasz Uniwersytet statusu Uczelni Badawczej. Umiemy też 

efektywnie korzystać dla dalszego rozwoju naukowego z możliwości jakie daje uczelnia badawcza. 

Państwo możecie być dumni będąc absolwentami elitarnej Uczelni Badawczej. W okresie waszego 

studiowania kierunek farmacja został poddany ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej, został 

pozytywnie oceniony i uzyskał akredytacje na 6 lat. Po przeprowadzonej wizytacji PKA  w grudniu 

2020 roku kolejny kierunek naszego Wydziału -analityka medyczna też uzyskała akredytację na 6 

lat. Kończycie studia na Wydziale, którego pracownicy są też  zaangażowani w walkę z pandemia 

Covid-19.  Są to pracownicy Katedry Mikrobiologii ,Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej  oraz Katedry 

Patobiochemii, którzy przeprowadzają badania PCR oraz badania przeciwciał InG SARS-Cov2 w 

naszym Szpitalu  Uniwersyteckim oraz w Szpitalu Covidowym  w Radziejowie  

Szanowni Państwo, wszystkie zabiegi wzmacniające status naszego Wydziału jakich 

dokonywaliśmy jako pracownicy w okresie Państwa studiowania, robiliśmy po to abyście Państwo 

uzyskali jak najlepszą wiedzę, zdobyli jak najlepsze umiejętności i abyście weszli w kolejne etapy 

aktywności z przekonaniem, że studiowaliście na dobrym kierunku, na dobrym Wydziale, na 

dobrym Uniwersytecie. Zapisy, jakie znajdują się w Państwa dyplomach: Wydział Farmaceutyczny, 

Collegium Medicum im Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 

Toruniu będą o tym zaświadczały, będą też zaświadczały, że poprzeczka wymagań była ustawiona 

wysoko, że musieliście systematycznie pracować, aby sprostać wymaganiom.. 

Drogie Absolwentki, drodzy absolwenci. Ukończenie studiów w znaczącej części 
zawdzięczacie swojej pracowitości, ale pamiętajcie, że istotny wpływ na ten sukces miały osoby, 
które otoczyły Was atmosferą życzliwości, zachęcały i mobilizowały do pracy. Tymi osobami są 
Wasi Rodzice, Wasze Rodziny, najbliżsi, nauczyciele z poprzednich etapów Waszej edukacji, 
profesorowie, adiunkci, asystenci naszej uczelni, promotorzy Waszych prac magisterskich, 
prodziekani, opiekunowie waszych praktyk, zawsze Wam życzliwe pracownice Dziekanatu. 
Wszyscy oni starali się jak najskuteczniej pokierować Waszą edukacją i zasługują na Waszą 
wdzięczność.  

Mieliście  Państwo  zaszczyt studiować w okresie kiedy przypadały 100 rocznice odzyskiwania 

i utrwalania niepodległości Polski. Warto pamiętać o wydarzeniach sprzed 100 lat i o ludziach, 

którzy byli bohaterami tamtych wydarzeń. W 2018 r. świętowaliśmy 100 lecie odzyskania 

niepodległości i 100 lecie wybuchu zwycięskiego powstania wielkopolskiego.  W 2020 roku 

świętowaliśmy  stulecie powrotu Bydgoszczy i Torunia do Polski, 100 lecie zaślubin Polski z morzem, 

w której, obok innych, uczestniczył współtwórca i szef służb medyczno-sanitarnych Wojska 

Polskiego, patron naszego Collegium Medicum, generał brygady prof. Ludwik Rydygier. W sierpniu 

2020 roku obchodziliśmy  stulecie zwycięskiej wojny z bolszewikami, zwanej bitwą warszawską lub 



cudem nad Wisłą, a która była wielka operacją wojenną rozgrywającą się od przedpoli Lwowa, 

poprzez przedpola Zamościa, przedpola Warszawy, aż po tereny naszego województwa – obronę  

przeprawy przez Wisłę we Włocławku i bitwę brodnicką. Też w tym 2020 roku przypadła 100 

rocznica urodzin doktora honoris causa naszego Uniwersytetu, św. Jana Pawła II. Przypadły okrągłe 

rocznice związane z patronem naszego Collegium Medicum  Ludwikiem Rydygierem -170 rocznica 

urodzin, 140 rocznica dokonania przez niego w pobliskim Chełmnie pionierskiej operacji na żołądku 

oraz 100 rocznica Jego  śmierci. Uniwersytet przygotowuje się do kolejnej wielkiej rocznicy 550 

rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, która nastąpi za niespełna 2 lata.  

W styczniu 2020 roku na budynkach naszego miasta zawieszono 5 tablic upamiętniających 

ojców naszej niepodległości, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego,. 

Józefa Dowbór-Muśnickiego i Józefa Hallera. Ta ostania została zawieszona na budynku, w którym 

ma siedzibę Dziekanat Naszego Wydziału. Miejmy świadomość, zwłaszcza obecnie, że upamiętnieni 

na tablicach bohaterowie niepodległości różnili się poglądami, koncepcjami odbudowy Polski, 

prowadzili spory, nie w każdym przypadku pałali do siebie sympatią, ale w sprawach 

najważniejszych dla Polski działali solidarnie i w tych działaniach uzupełniali się, doprowadzając do 

odrodzenia niepodległego Państwa w 1918 r. i jego obrony w 1920 r. Umiejmy korzystać z dobrych 

wzorców naszej historii, umiejmy rozpoznać i wykorzystać wszystko to co w naszej historii było 

dobre i wartościowe. Macie, mówiąc słowami poety podnosić „gmach przyszłości”. Tworząc 

przyszłość mówiąc za poeta „Nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć sami wspanialsze macie 

wznieść”. Te ołtarze przeszłości to między innymi wielcy ludzie wywodzący się z ziemi na terenie 

której studiowaliście tacy, jak: patron naszego Uniwersytetu Mikołaj Kopernik, patron naszego 

Collegium Medicum Ludwik Rydygier oraz wielu innych, w tym lekarze i farmaceuci. To także 

dostojne pomniki przeszłej i obecnej chwały jak romańskie  świątynie Strzelna, Kruszwicy i 

Inowrocławia, dostojeństwo toruńskiego gotyku, niepowtarzalność j bydgoskiej Wyspy Młyńskiej , 

to pomniki współczesności Opera Nova, Centrum Kongresowo Kulturalne Jordanki, Centra 

Wystawiennicze, Parki przemysłowe, przedsiębiorstwa sławiące nasz region. Dominującym i 

dostojnym  pomnikiem naszego regionu jest niewątpliwie nasz Uniwersytet i jego byli oraz obecni 

profesorowie.  

Drogie Absolwentki, Drodzy Absolwenci 

Swoją aktywność zawodową będziecie rozpoczynać w wyjątkowo trudnym okresie,  kiedy 
Świat i Polska są paraliżowane pandemią Covid - 19.  Z racji posiadanej wiedzy i uzyskanych 
umiejętności możecie być Państwo w tym okresie wyjątkowo potrzebni. Chciałbym Wam życzyć 
abyście umieli się dobrze odnaleźć w przyszłym życiu zawodowym, żebyście osiągali sukcesy, robili 
kariery. Absolwenci Uniwersytetu stanowią jego bogactwo. Wasze przyszłe sukcesy to także 
sukcesy uczelni. Będziemy bardzo dumni z Waszych osiągnięć. Chcemy się szczycić waszymi 
karierami. 

Życzę Wam abyście w drodze po sukcesy kierowali się poczuciem przyzwoitości, troską o 

dobro i zdrowie innego człowieka, troską o dobro wspólne i reprezentowali sobą najwyższe 

standardy etyczne. Waszą misją zawodową powinna być przede wszystkim troska o zdrowie 

pacjenta,  pamiętajcie zawsze o przestrzeganiu prawa i zawsze przedkładajcie dobro i zdrowie 

pacjenta ponad korzyści materialne. 

 


