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Szanowni Państwo absolwentki i absolwenci kierunku farmacja w roku 2022! 

W historii narodów i państw są daty, które na trwałe zostały wdrukowane w zbiorową 
pamięć. W przypadku naszego państwa takimi datami są niewątpliwie 966, 1410, 1791, a z nowszej 
historii 1918, 1920, 1939, 1945. Niektóre z nich mówią o wydarzeniach radosnych,  inne niestety 
o wydarzeniach bardzo bolesnych i bardzo tragicznych. W naszej zbiorowej pamięci niewątpliwie 
zostanie zapisany obecny rok 2022. 

W indywidualnej historii każdego z nas są też daty, o których pamiętamy. Oprócz innych są 
to: rok urodzenia, rok rozpoczęcia edukacji szkolnej, rok zdania matury… Do zbioru ważnych dat 
w historii Państwa życia zostanie dopisany rok 2022 – rok ukończenia studiów i otrzymania tytułu 
magistra farmacji. 
 Zapamiętacie ten rok szczególnie. Kończycie bowiem studia w roku, który na trwałe zostanie 
zapisany w historii Europy i Świata.  Niestety na razie ten rok wpisuje się w naszą pamięć tragicznie. 
Jesteśmy świadkami aktów niezrozumiałego barbarzyństwa na terenie bliskiego nam geograficznie 
i historycznie kraju. Jesteśmy świadkami wielkiej migracji ludności, też świadkami wielkiej 
bezradności i niemocy wielkich tego świata, którzy nie są w stanie przerwać tragedii rozgrywającej 
się w Ukrainie. Ale jak niejednokrotnie już bywało w morzu zła pojawiają się wydarzenia 
i zachowania zaświadczające o człowieczeństwie, zaświadczające o wielkości ludzi. Godnym 
uznania jest obecna  postawa narodu ukraińskiego z ich charyzmatycznym prezydentem. Godnie 
zachowaliśmy i zachowujemy się my Polacy udzielając schronienia i pomocy uchodźcom z Ukrainy.  
W gronie osób, którzy w obliczu nieszczęścia Ukrainy zachowali się „jak trzeba” są nauczyciele 
naszego Wydziału, studenci naszego Wydziału, pracownice Dziekanatu którzy na miarę możliwości 
nieśli i niosą pomoc uchodźcom z Ukrainy. Każdy z nas chciałby aby do katalogu wydarzeń, które 
wydają się niemożliwe, a się zdarzyły jakim np. niewątpliwie  był Cud nad Wisłą w roku 1920  był 
dodany kolejny cud tym razem Cud nad Dnieprem w roku 2022. 
 Od kilku lat na kierunkach naszego Wydziału, w tym na farmacji, studiują studentki 
z Ukrainy. Do większości z nich przyjechały teraz ich mamy oraz  ich siostry i ich młodsi bracia. 
Ojcowie walczą o niepodległość Ukrainy. Niestety niektóre z naszych ukraińskich studentek 
przeżywają dramat, dramat niemocy, będąc całkowicie odciętym, nie mającym jakichkolwiek 
informacji  o losach swoich rodzin zamieszkujących równane z ziemią miasto Mariupol czy miasto 
Irpień.  Stamtąd bowiem pochodzą. 
 Szanowni Państwo, wielokrotnie w historii już bywało, że nieszczęścia się kumulowały, albo 
mówiąc inaczej chodziły parami. Tak było przed stu laty, kiedy Europa leczyła rany po I wojnie 
Światowej, a na ziemiach polskich trwała wojna polsko-bolszewicka. I wtedy do nieszczęść 
wojennych dołączyła epidemia grypy hiszpanka. Historia po 100 latach w pewnym sensie powtarza 
się do trwającej od ponad dwu lat pandemii COVID-19, która boleśnie doświadczyła wielu z nas lub 
nasze rodziny dołącza się teraz tragedia narodu ukraińskiego i dramat wielkiej migracji.  

Ale dla Państwa naszych absolwentów dzień dzisiejszy powinien być dniem radosnym. 
Mając świadomość dramatu Ukrainy powinniście się wszyscy Państwo szczególnie cieszyć, że 
mieliście możliwość ukończenia studiów. Otrzymaliście już 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. Podobnie w tym okresie 
został poddany ocenie PKA kolejny kierunek naszego Wydziału – analityka medyczna i też uzyskał 
akredytację na 6 lat. Kończycie studia na Wydziale, którego pracownicy byli zaangażowani w walkę 
z pandemia COVID-19 – tu w Bydgoszczy oraz w Szpitalu Covidowym w Radziejowie. Nas nauczycieli 
bardzo cieszy i też powinno to Państwa cieszyć, że studiowaliście na Wydziale o dużej aktywności 
studenckiej w zakresie  naukowym i organizacyjnym. Studenci naszego Wydziału w tym Państwo 
tegoroczni absolwenci otrzymywaliście  stypendia Rektora za wysokie wyniki w nauce. Działaliście 
aktywnie w studenckich kołach naukowych w organizacjach studenckich, zwłaszcza w Polskim 
Towarzystwie Studentów Farmacji, Braliście udział w konkursach promujących nasz Wydział. 
Obecna dziś z nami jako tegoroczna absolwenta pani mgr Pamela Kaszczyńska zwyciężyła 
w ubiegłym roku w IV Ogólnopolskim  Konkursie Receptury Aptecznej organizowanym przez 
Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji. Z kolei  Pani mgr Paulina Małachowska nasza 
absolwentka z ubiegłego roku i zwyciężczyni naszego wydziałowego konkursu prac magisterskich 
uzyskała wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie prac magisterskich organizowanym przez 
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Od kilku lat studenci naszego Uniwersytetu organizują Galę 
Charytatywną pod nazwą Gala Copernicana wybierając w drodze plebiscytu najlepszy dziekanat, 
najlepsze koło naukowe, najlepszego prodziekana ds. studenckich,  najlepszego wykładowcę, wzór 
studenta.  W  ubiegłym roku profesor naszego Wydziału profesor Artur Słomka zwyciężył 
w kategorii najlepszy wykładowca, a w tym roku, co powinno nas szczególnie cieszyć w kategorii 
wzór studenta zwyciężyła studentka kierunku farmacja pani Marta Watała – przewodnicząca 
oddziału bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji – organizacji bardzo prężnie 
działającej na naszym Wydziale, a ostatnio też bardzo silnie zaangażowanej w niesienie pomocy 
uchodźcom z Ukrainy. Studenci farmacji działający w kole naukowym Botaniki Farmaceutycznej od 
wielu lat organizują konkurs fotograficzny „Niezwykły świat roślin leczniczych” będący promocją 
Wydziału i zachętą do studiowania na naszym Wydziale. Prężnie działa Koło Naukowe 
Farmakognozji. 3 dni temu na  IV Gali Kół Naukowych Collegium Medicum miałem okazję wręczyć 
przewodniczącej tego Koła statuetkę najlepszego koła naukowego na Wydziale Farmaceutycznym. 



Kilka dni temu, na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki ukazała się informacja, która 
powinna nas wszystkich bardzo ucieszyć. Ministerstwo opublikowało listę studentów, którzy 
otrzymali prestiżowe stypendium Ministra. Lista zawiera 432 nazwiska studentów z całej Polski. Na 
tej liście jest wiele osób z takich kierunków jak fizyka, chemia czy kierunek lekarski i są tylko 
2 nazwiska osób studiujących kierunek farmacja i tymi osobami są Szanowni Państwo,  studenci 
naszej bydgoskiej farmacji: pani Anna Kośmider i pan Aleksander Gajewski. Są to jedyni studenci 
farmacji z całej Polski, którzy w tym roku to prestiżowe i o znaczącej wartości stypendium otrzymali. 

Szanowni Państwo, jako Władze i nauczyciele staraliśmy się wzmacniać  status naszego 
Wydziału, podnosić jakość nauczania wzmacniać efektywność prowadzonych badań naukowych. 
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, oraz stulecie zwycięskiej 
wojny z bolszewikami  zwanej cudem nad Wisłą. 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 10 miesięcy 19 lutego 2023 roku. 

Studiując na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika staliście się i będziecie na zawsze członkami 
wspólnoty uniwersytetu, bowiem wspólnotę uniwersytetu tworzą byli, obecni i przyszli studenci, 
byli obecni i przyszli pracownicy, osoby, którym Uniwersytet nadał stopnie naukowe, w tym stopnie 
doktora honoris causa. Zatem należycie do tej samej wspólnoty co święty Jan Paweł II i wielu innych 
wybitnych profesorów. W kontekście tego co dzieje się obecnie w Ukrainie, oraz tego, że jesteście 
absolwentami farmacji chciałbym przypomnieć postać jednego z najwybitniejszych profesorów 
naszego uniwersytetu, a mianowicie postać profesora Aleksandra Jabłońskego. W latach 30 



ubiegłego wieku jako młody docent prowadził wykłady z fizyki dla studentów farmacji na 
Uniwersytecie Warszawskim.  Swoją przygodę z nauką rozpoczynał w mieście tak bezlitośnie 
obecnie niszczonym przez Rosjan, a mianowicie w Charkowie. Tam uczęszczał do szkoły średniej, 
tam zdał maturę,  po której został  studentem Uniwersytetu w Charkowie.  Stamtąd został wcielony 
w czasie I wojny światowej do armii carskiej, ale umiał zachować się jak trzeba i przy pierwszej 
możliwej okazji przeszedł do I Korpusu Polskiego generała  Józefa Dowbór-Muśnickiego i włączył  
się czynnie do walki o niepodległość Polski. Jego życiowa aktywność to naprzemienna działalność: 
czynne uczestnictwo w działaniach wojennych i praca naukowa na uniwersytetach, kolejno 
Warszawskim, Stefana Batorego w Wilnie i  Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jako 
oficer Wojska Polskiego był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej, uczestnikiem kampanii 
wrześniowej 1939 roku, i szlaku bojowego armii generała Andersa. Cudem uniknął losu swego 
brata Feliksa zamordowanego przez Rosjan w Katyniu.  

Szanowni Państwo, umiejmy korzystać z przykładów dobrych postaw, wzorców naszej 
historii, umiejmy rozpoznać i wykorzystać wszystko to, co w naszej historii było dobre 
i wartościowe. Państwa zadaniem jest budowanie przyszłości, mówiąc słowami poety macie 
podnosić „gmach przyszłości”. Tworząc przyszłość  mówiąc za poetą „Nie depczcie przeszłości 
ołtarzy, choć sami wspanialsze macie wznieść”. Te ołtarze przeszłości to między innymi wielcy 
ludzie związani z naszym regionem, jak: patron naszego Uniwersytetu Mikołaj Kopernik, patron 
naszego Collegium Medicum Ludwik Rydygier, jak wymieniony przeze mnie profesor Aleksander 
Jabłoński oraz wielu, wielu innych, w tym lekarze i farmaceuci. 

Drogie Absolwentki, Drodzy Absolwenci, 
Swoją aktywność zawodową będziecie rozpoczynać w wyjątkowo trudnym okresie. Jeszcze 

nie otrząsnęliśmy się z pandemii COVID-19, a dosięga nas kolejny kataklizm - wojna w Ukrainie 
i groźba wielkich problemów w naszym kraju. Z racji posiadanej wiedzy i uzyskanych umiejętności 
będziecie Państwo 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.... Musicie też Państwo 
mieć świadomość, że zawód, który będziecie wykonywać wymaga ciągłego uzupełniania 
i aktualizowania wiedzy, będziecie te wiedzę uzupełniać poprzez uczestnictwo w szkoleniach, 
kursach, w tym w szkoleniu specjalizacyjnym, studiach podyplomowych.   Uzyskanie przez państwa 
specjalizacji jest bardzo pożądane.  

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. 

Pandemia oraz wojna w Ukrainie pokazują, że pokój, spokój, dobrobyt nie są dane na 
zawsze. Przyszłość jest niewiadoma. Gdy przyjdzie czas trudnych wyzwań, czas próby, powinniśmy 
umieć, mówiąc słowami naszej młodocianej bohaterki „zachować się jak trzeba”. 

 


