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Uroczystości jubileuszowe poświęcone 5-leciu połączenia Akademii Medycznej 
w Bydgoszczy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, 25-leciu powstania 
tejże Akademii Medycznej w Bydgoszczy oraz 50-leciu pracy zawodowej profeso-
ra Jana Domaniewskiego w grodzie nad Brdą obchodzono 24 listopada 2009 roku  
w świeżo odremontowanej i na nowo wyposażonej auli w Budynku Biblioteki Me-
dycznej przy ul. Skłodowskiej-Curie 9. Należy zauważyć, że tego dnia po raz pierw-
szy Senat UMK obradował w Bydgoszczy i zasilił grono jubileuszowych gości: władz 
regionu, władz Uczelni, kierowników i pracowników jednostek Collegium Medicum 
oraz przyjaciół i uczniów prof. Jana Domaniewskiego.

Spotkanie zainaugurowało „Gaudeamus” w wykonaniu chóru Collegium Me-
dicum. Zaszczyt powitania licznie zgromadzonych gości oraz poprowadzenia 
obchodów przypadł w udziale rzecznikowi rektora UMK, Marcinowi Czyżniew-
skiemu. Jako pierwszy głos zabrał JM Rektor UMK, prof. Andrzej Radzimiński, 
który wspomniał zarówno o początkach, jak i doprowadzeniu do połączenia obu 
Uczelni oraz o jego współczesnych konotacjach i reperkursjach. Historię powsta-
nia i rozwoju Akademii Medycznej w Bydgoszczy zatytułowaną „25 lat minęło” 
barwnie przedstawił dr Wojciech Szczęsny z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej  
i Endokrynologicznej CM. Z kolei sylwetkę profesora Jana Domaniewskie-
go, czterokrotnego rektora Akademii Medycznej w Bydgoszczy i jednego z jej 
założycieli, głównego Jubilata całej uroczystości, z wielkim wyczuciem i ser-
cem omówiła Prorektor ds. Collegium Medicum, prof. Małgorzata Tafil-Kla-
we. Szczególnie podkreśliła nieznane szerzej dzieje rodziny Domaniewskich 
oraz trudne przeżycia Profesora podczas okupacji, Powstania Warszawskiego 
i pobytu w obozie jenieckim. Zasiadający na honorowym miejscu Profesor za-
pewne miał łzy w oczach, słuchając ułożonej przez jego niegdysiejszą kom-
panię piosenki powstańczej odśpiewanej przez chór CM na melodię „Ser-
ca w plecaku”. Niemniej wzruszająco o profesorze opowiadał jego uczeń  
i bliski współpracownik – dr Wojciech Jóźwicki z Zakładu Patologii Nowotworów 
i Patomorfologii. Ukoronowaniem Jubileuszu była autorska prezentacja książki 
„Oddany Sprawie, wywiad-rzeka z profesorem Janem Domaniewskim” – owocu 
wielomiesięcznych rozmów Zastępcy Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. 
Biblioteki Medycznej, dr. Krzysztofa Nierzwickiego z Profesorem. Jubileuszowa 
publikacja łączy elementy reportażu, biografii i albumu rodzinnego a wydana zo-
stała w wysmakowanej formie graficznej, na doskonałym papierze, ze zdjęciami 
w sepii i obwolutą projektu autorstwa Edwarda Salińskiego. 

Z gratulacjami i krótkimi przemowami wystąpili: Marszałek Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Bydgoszczy Konstanty 
Dombrowicz, Przewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy Dorota Jakuta, Prezy-
dent Miasta Torunia Michał Zaleski oraz dawny rektor UMK, który finalizował 
połączenie obu Uczelni – prof. Jan Kopcewicz. 

Profesor Jan Domaniewski w typowy dla siebie sposób – skromnie i nie stroniąc 
od nuty anegdotycznej - podziękował wszystkim zebranym za pamięć i życzenia. 



Ponownie, tym razem w krótkim recitalu, zaprezentował się chór Colle-
gium Medicum. Na koniec prof. Jan Domaniewski został obdarowany wie-
loma prezentami, w tym prezentem-niespodzianką, szczeniakiem owczarka 
niemieckiego (na cześć przydomku Profesora z czasów okupacji i Powstania 
Warszawskiego – „Wilk”). 

Z niemilknącymi życzeniami i nieustającymi gratulacjami uroczystości 
przeniosły się na hol budynku audytoryjnego, gdzie czekały przystrojone, bo-
gato zastawione jadłem stoły oraz jubileuszowy tort. Nie obyło się bez grom-
kiego odśpiewania „Sto lat”. Na gości czekały również dary – jubileuszowa 
publikacja „Oddany Sprawie, wywiad-rzeka z profesorem Janem Domaniew-
skim” oraz najnowsze wydanie kwartalnika Collegium Medicum „Wiadomo-
ści Akademickie”, zawierające między innymi fragment książki oraz wywiad 
z długoletnim dyrektorem Szpitala im. dr. A. Jurasza, Mieczysławem Bogu-
szyńskim.
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