




Jubileusz 20-lecia „Wiadomości Akademickich”

To nieprawdopodobne, ale oto naszemu pismu uczelnianemu, „Wiadomościom Akademickim” „stuknęło” już 20 lat istnienia. 
Było nam niezwykle miło uhonorować ów jubileusz spotkaniem w dniu 15 listopada 2019 roku w gościnnych progach Biblioteki 

Medycznej, siedzibie Redakcji. Dziękujemy bardzo przedstawicielom władzy Uczelni: Pani Prorektor ds. Collegium Medicum, prof. 
dr hab. Grażynie Odrowąż-Sypniewskiej, obecnemu Panu Prorektorowi ds. Collegium Medicum, prof. dr. hab. Jackowi Manitiu-
sowi, Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum, mgr Marzenie Ruczyńskiej, Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum, mgr 

Magdalenie Jażdżejewskiej oraz Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. Studenckich, dr Marcie Podhoreckiej za uhonorowanie 
„Wiadomości Akademickich”, przybycie na spotkanie, przemiłe słowa, dyplomy i upominki. 

Redakcja w pełnym składzie, to jest redaktor naczelny dr Krzysztof Nierzwicki, zastępca redaktora naczelnego, dr Janusz Tyloch, 
sekretarz redakcji, mgr Monika Kubiak oraz  adiustator pisma, mgr Joanna Hładoń-Wiącek witali gości smakowitym, jubile-

uszowym tortem z białej czekolady, jak i najnowszym, listopadowym numerem „Wiadomości Akademickich”. 
Redaktor naczelny, dr Krzysztof Nierzwicki serdecznie powitał zgromadzonych, przewodniczący Rady Programowej, prof. dr hab. 

Zbigniew Wolski przypomniał początki powstania pisma, w tym zasługi współzałożyciela „Wiadomości”, ówczesnego dyrektora 
Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Bydgoszczy, dr. Eugeniusza Janowicza, natomiast prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Syp-
niewska podziękowała obecnej redakcji oraz Radzie Programowej, jak i stałym współpracownikom, przede wszystkim znanemu 

z ciętego pióra dr. hab. Wojciechowi Szczęsnemu, prof. UMK. Cieszyła obecność przedstawicieli Rady Programowej: prof. dr hab. 
Eugenii Gospodarek-Komkowskiej, dr hab. Bogumiły Kupcewicz, prof. UMK (prodziekan Wydziału Farmaceutycznego ds. organi-
zacji nauczania), mgr Justyny Gapskiej z Działu Promocji i Informacji CM UMK, jak również redaktora naczelnego zaprzyjaźnio-

nego „Głosu Uczelni”, czasopisma Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, mgr Winicjusza Schulza i pani redaktor  
z „Primum”, pisma Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej, mgr Magdaleny Godlewskiej. Gośćmi spotkania były również Zastępca 

Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. Biblioteki Medycznej, mgr Joanna Słomkowska oraz Zastępca Dyrektora Biblioteki Uniw-
ersyteckiej ds. Organizacji Zbiorów i Udostępniania, mgr Dominika Czyżak. 

Wspomnienia, podziękowania, anegdoty, plany na przyszłość – jubileusz 20-lecia „Wiadomości Akademickich” zostanie w naszej 
pamięci jako wydarzenie nietuzinkowe i krzepiące serca. Zwłaszcza serca Redakcji. Obiecujemy tym samym, że nie zamierzamy 

spocząć na laurach…

Sekretarz Redakcji, Monika Kubiak
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