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Dr Krzysztof Nierzwicki: Cieszymy 
się, że przyjął Pan Profesor zaprosze-
nie redakcji i znalazł czas na rozmowę 
z „Wiadomościami Akademickimi”, i to 
w podwójnej roli – Dziekana Wydziału 
Farmaceutycznego, jak i kierownika Ka-
tedry Biofizyki. Dla tych, którzy jeszcze 
Pana Profesora nie znają, prosimy o kil-
ka słów wstępu. Jakie są Pana korzenie?  
Z jakiej rodziny wywodzi się Pan?

Prof. Stefan Kruszewski: Pochodzę  
z rodziny o silnie ukształtowanych war-
tościach patriotycznych. Ich źródłem 
była niewątpliwie przedwojenna eduka-
cja szkolna moich rodziców, ale przede 
wszystkim wojenne losy moich dziadków 
i ich najbliższych. Okres dzieciństwa, 
jakkolwiek dla mnie bardzo szczęśli-
wy, naznaczony został traumatycznymi 
wspomnieniami rodziców, których naj-
bliżsi zostali zamordowani przez Niem-
ców, a także głęboko przeżywanymi ich 
własnymi doświadczeniami wojennymi. 
Moi dziadkowie za odmowę wpisania się 
na listę „Eingedeutsch” („zniemczony”), 
zostali w kwietniu 1942 r. aresztowani  
i skierowani do obozów koncentracyj-
nych. Dziadek, jako więzień polityczny 
przebywał kolejno w obozach Stutthof, 
Buchenwald i Mittelbau-Dora, gdzie zo-
stał zamordowany w grudniu 1944 r. Bab-
cia natomiast została osadzona w obozie 
koncentracyjnym dla kobiet w Ravens-
brück, gdzie cudem dotrwała do oswobo-
dzenia w kwietniu 1945 r. Jej brat, za po-
moc udzielaną partyzantom operującym 
w górznieńsko-lidzbarskich lasach, zo-
stał rozstrzelany w grudniu 1944 r. Wraz  
z nim zamordowano wówczas wielu 
mieszkańców miejscowości z okolic Gó- 
rzna, Lidzbarka Welskiego i Pokrzydo-
wa. Ich mogiły aktualnie znajdują się na 
cmentarzach w Górznie i Pokrzydowie. 
Mój ojciec był uczestnikiem wojny obron-
nej 1939 roku. Uczestniczył w bitwie nad 
Osą, a następnie w największej bitwie 
kampanii wrześniowej nad Bzurą, po któ-
rej trafił do niewoli niemieckiej i obozu 
jenieckiego. Szczęścia przeżycia wojny nie 
miał, niestety, młodszy brat mojego ojca. 
Za odmowę wpisania się na listę „Einge-
deutsch” musiał oddać życie.

Dr Krzysztof Nierzwicki: Trudne i bo-
lesne losy okresu wojny, które stały się 
udziałem również i Pańskiej Rodziny nie-

wątpliwie odcisnęły piętno na Pana dzie-
ciństwie. Ale przecież nie tylko z domu 
wyniósł Pan swe patriotyczne wartości…

Prof. Stefan Kruszewski: Tak, bez wąt-
pienia przyczyniły się do tego również lata 
nauki szkolnej. Przez miejsce urodzenia  
i edukację szkolną jestem silnie związa-
ny z Ziemią Michałowską i z Brodnicą. 
Miałem szczęście uczęszczać i ukończyć 
bardzo dobre brodnickie szkoły – Szkołę 
Podstawową nr 3 im. Władysława Jagiełły 
oraz Liceum Ogólnokształcące (obecnie 
Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów 
Ziemi Michałowskiej). Nauczyciele tych 
szkół na miarę realiów lat sześćdziesią-
tych i początku siedemdziesiątych starali 
się wpajać swoim uczniom wartości pa-
triotyczne, między innymi poprzez pielę-
gnowanie tradycji szkoły, regionu, a tak-
że spotkania z ciekawymi ludźmi. Przed 
budynkiem liceum znajduje się okazała 
tablica upamiętniająca nauczycieli powia-
tu brodnickiego zamordowanych przez 
Niemców podczas II Wojny Światowej. Tę 
listę otwiera przedwojenny dyrektor brod-
nickiego gimnazjum i liceum dr Klemens 
Malicki, zamordowany w obozie kon-
centracyjnym Sachsenhausen. Pamiętam 
patriotyczny, ale ryzykowny gest mojego 
nauczyciela historii, który po zakończeniu 
porządkowania grobów żołnierzy radziec-
kich zaprowadził nas, uczniów, na groby 
żołnierzy polskich poległych w walkach  
o odbijanie Brodnicy w 1920 roku. Opo-
wiedział nam o zajmowaniu Brodnicy 
przez bolszewików i pomocnictwie w tym 
miejscowych Niemców oraz o stoczonej 
bitwie brodnickiej i odwrocie Rosjan. Pa-
miętam lekcję z nauczycielką – więźniar-
ką obozu w Ravensbrück i jej informacje  
o okropnościach obozowej egzystencji. 
Zapamiętałem również opowieści po-
wstańca wielkopolskiego podczas spo-
tkania, jakie mój licealny wychowawca 
zorganizował z okazji 50-tej rocznicy 
wybuchu tego zwycięskiego zrywu nie-
podległościowego. Nasz nauczyciel ge- 
ografii, przedwojenny absolwent Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu, zmobilizowany w 1939 r. 
jako artylerzysta był obrońcą Helu. Na 
nasze prośby opowiadał o swoich wo-
jennych doświadczeniach. Ważny wpływ 
na kształtowanie uczniowskich postaw 
mieli księża katoliccy, a zwłaszcza głoszo-
ne przez nich kazania oraz treści przeka-

zywane na lekcjach religii odbywanych  
w kościołach lub salkach katechetycz-
nych. W pewnym sensie jako uczniowie 
wraz z niektórymi nauczycielami byli-
śmy konspiratorami. W domach słucha-
liśmy radia Wolna Europa, czerpaliśmy 
wiedzę od naszych dziadków i rodziców,  
a poufnie także od nauczycieli, zwłaszcza 
tych, którzy ukończyli studia przed woj-
ną. Możliwość ukończenia brodnickiego 
liceum ogólnokształcącego była i jest dla 
mnie wielkim zaszczytem. Znalazłem się 
w ten sposób w gronie osób, które dobrze 
zapisały się dla swego regionu i Polski. Są 
w nim profesorowie naszego Uniwersy-
tetu, a także osoba bardzo zasłużona dla 
naszej Alma Mater, beneficjentka lau-
ru Convalaria Copernicana, wieloletnia 
kanclerz, a obecnie Przewodnicząca Rady 
Uczelni pani Justyna Morzy, która uczęsz-
czała razem ze mną do równoległej klasy.

Dr Krzysztof Nierzwicki: Skąd zatem 
u miłośnika historii wzięło się zaintere-
sowanie biofizyką?

Prof. Stefan Kruszewski: Odpowiedź 
na to pytanie nie jest prosta. Na pewno to 
zainteresowanie nie pojawiło się w okre-
sie szkolnym. Rzeczywiście, fascynowała 
mnie wtedy historia. W okresie licealnym, 
oprócz zamiłowania do historii, pojawiły 
się zainteresowania przedmiotami ścisły-
mi – matematyką i fizyką. W 1969 roku 
byliśmy świadkami pierwszego lądowania 
człowieka na Księżycu. Ten niewątpli-
wy tryumf człowieka spowodował moje 
pogłębione zainteresowanie fizyką i spo-
wodował, że trzy lata później podjąłem 
studia na tym kierunku na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tu po 
raz pierwszy zetknąłem się z biofizyką, 
słuchając fenomenalnych wykładów prof. 
Stanisława Kwiatkowskiego, zaś to co za-
decydowało o dalszej mojej drodze, nastą-
piło później, w czasie pracy po studiach. 
Mam w tym momencie na myśli moje 
badania pewnego zjawiska fizycznego 
(zjawisko SERS – wzmocnione przez po-
wierzchnię rozpraszanie Ramana), które, 
jak się okazało znalazło także szerokie za-
stosowanie w badaniach biomedycznych.

Dr Krzysztof Nierzwicki: Może ze-
chciałby zatem Pan Profesor nieco sze-
rzej opisać swoje lata studenckie oraz to, 

Chcemy być Wydziałem znaczącym...
wywiad z prof. dr. hab. Stefanem Kruszewskim, Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego oraz kierownikiem Katedry Biofizyki CM UMK
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jak potoczyły się Pańskie losy po ukoń-
czeniu Uniwersytetu.

Prof. Stefan Kruszewski: Tak, jak już 
wspomniałem, zafascynowany możli-
wościami ludzkiego rozumu podjąłem 
studia na kierunku fizyka na Uniwersy-
tecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po 
ukończeniu studiów podjąłem pracę w 
Instytucie Matematyki i Fizyki ówczesnej 
Akademii Techniczno-Rolniczej w Byd-
goszczy. Tu zostałem włączony w badania 
fizyki powierzchni, które były związane ze 
współpracą z przemysłem elektronicznym 
(fizyka styków). Prowadząc takie badanie, 
udało mi się znaleźć autonomiczne pole 
własnych zainteresowań, które w ówcze-
snym czasie okazało się naukowo bardzo 
obiecujące. Było to wspomniane zjawi-
sko SERS. Za pomocą skompletowanej 
i zestawionej aparatury wszechstronnie 
badałem to zjawisko, stając się pionie-
rem badań SERS w Polsce. Rezultatem 
tych badań były liczne publikacje, które 
złożyły się na moją habilitację. Wyniki 
prowadzonych przeze mnie dociekań pre-
zentowałem na licznych krajowych i za-
granicznych konferencjach. Uczestnicząc 
w konferencji ICORS 96 (Międzynaro-
dowa Konferencja Spektroskopii Rama-
nowskiej) w Pittsburghu (USA), nawią-
załem kontakt z profesorem Thomasem 
Burke – prowadzącym badania związków 
chemicznych syntetyzowanych między 
innymi w laboratoriach Uniwersytetu  
w Pittsburghu. Laboratorium profeso-
ra Burke znajdowało się na Wydziale 
Farmaceutycznym Uniwersytetu Ken-
tucky w Lexington – gdzie wspomnia-
ne związki były badane między innymi  
z zastosowaniem spektroskopii optycz- 
nych – w tym spektroskopii ramanowskiej  
i fluorescencyjnej. Profesor Burke pozyskał 
dla mnie stypendium i w 1998 r. rozpoczą-
łem swoją przygodę naukową z farmacją 
na Uniwersytecie Kentucky. Badałem tam 
właściwości kamptotecyn – związków o 
potencjalnych właściwościach przeciwno-
wotworowych, wykazujących selektywne 
ukierunkowane destrukcyjne działanie na 
komórki nowotworowe – mówiąc bardziej 
naukowo – związków będących inhibitora-
mi topoizomerazy II.

Dr Krzysztof Nierzwicki: To wówczas 
pojawiła się propozycja pracy na bydgo-
skiej Akademii Medycznej?

Prof. Stefan Kruszewski: W czasie gdy 
przebywałem w Lexington, Dziekan Wy-
działu Farmaceutycznego ówczesnej Aka-
demii Medycznej, prof. Bronisław Grzego-

rzewski podejmował intensywne działania 
w celu uruchomienia w Bydgoszczy kie-
runku farmacja. Otrzymałem od niego pro-
pozycję przejścia do Akademii Medycznej  
w Bydgoszczy celem zorganizowania w Ka-
tedrze Biofizyki grupy prowadzącej bada-
nia biofizyczne związane z farmacją, w tym 
laboratoriów, w których studenci farmacji 
mogliby wykonywać prace magisterskie. 
Odpowiedziałem pozytywnie na tę propo-
zycję. W połowie 2001 roku zakończyłem 
pobyt w Lexington i od 1 października zo- 
stałem zatrudniony w Akademii Medycz-
nej w Bydgoszczy i podjąłem się nowych, 
trudnych wyzwań dydaktycznych, na-
ukowych i organizacyjnych. Powierzone 
zadanie wypełniłem, stworzyłem grupę 
badawczą, pod moim promotorstwem 
powstały trzy rozprawy doktorskie, po-
wstało szereg publikacji, a mnie został 
nadany tytuł profesora nauk farmaceu-
tycznych. Moi naukowi wychowanko-
wie kontynuują i poszerzają obszary 
badań zapoczątkowane przeze mnie. 
Otworzyły się nowe możliwości przed Ka-
tedrą Biofizyki dzięki pozyskaniu unika-
towej wysokiej klasy aparatury badawczej  
– spektrometru ramanowskiego, czaso-
wo rozdzielczego spektrofluorymetru,  
a zwłaszcza mikroskopu fluorescencyjnego 
o dużych możliwościach.

Dr Krzysztof Nierzwicki: Czy z per-
spektywy czasu nie wybrałby Pan innej 
drogi życiowej?

Prof. Stefan Kruszewski: Trudno od-
powiedzieć na to pytanie. Gdyby na eta-
pie podejmowania decyzji wystąpiły inne 
przesłanki, być może decyzja byłaby rów-
nież inna. Wybór kierunku studiów był 
moją własną decyzją – a pamiętam, że 
niektórzy, łącznie z moim nauczycielem 
fizyki z liceum, serdecznie mi to odradza-
li. Z perspektywy mojego dotychczasowe-
go życia mogę powiedzieć, że wszystko  

w mojej karierze przebiegało naturalnie, 
gdy nadchodził właściwy czas, uzyski-
wałem kolejno stopnie doktora, doktora 
habilitowanego i w końcu tytuł profesora. 
Oczywiście, po drodze pojawiały się pro-
blemy i wyzwania, ale zawsze była satys-
fakcja z ich przezwyciężenia. 

Dr Krzysztof Nierzwicki: Od początku 
był Pan Profesor związany z Wydziałem 
Farmaceutycznym. Co skłoniło Pana, by 
startować w wyborach na dziekana? 

Prof. Stefan Kruszewski: Nie można 
tak powiedzieć. Wydział Farmaceutyczny 
Akademii Medycznej w Bydgoszczy zo-
stał powołany decyzją Ministra Zdrowia  
w grudniu 1984 roku. W 1988 roku pierw-
si studenci kierunku analityka medycz-
na rozpoczęli studia. Moje zatrudnienie  
w Akademii nastąpiło w 2001 roku, a więc 
w kilkanaście lat od uruchomienia Wy-
działu. Można natomiast powiedzieć, że 
jestem związany od początku z bydgoskim 
kierunkiem farmacja – bowiem pierwszy 
nabór miał miejsce w 2002 roku. 

Co skłoniło mnie, żeby startować  
w wyborach na dziekana? Nastąpiło to też 
w sposób naturalny. W latach 2008-2012 
pełniłem funkcję prodziekana ds. stu-
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denckich. W 2012 r. kończyła się druga 
kadencja ówczesnemu dziekanowi prof. 
Bronisławowi Grzegorzewskiemu. Ma-
jąc doświadczenie prodziekańskie, przy 
namowie i poparciu sporej liczby osób  
z Wydziału, podjąłem wyzwanie ubie-
gania się o funkcję dziekana Wydziału.  
W wyborach moja kandydatura uzyska-
ła poparcie Rady Wydziału. W kolejnych 
wyborach w 2016 r. ponownie zostałem 
wybrany dziekanem. W czasie tej dru-
giej kadencji wchodziła w życie nowa 
ustawa - „Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce” i został uchwalony nowy statut 
Uczelni, który istotnie zmieniał pozycję  
i kompetencje dziekana. Od tego mo-
mentu formalnie dziekan - zgodnie z no- 
wym statutem - jest powoływany przez 
Rektora, choć powołanie jest poprzedzone 
wyborami kandydata. W nowych wybo-
rach prawo głosowania mieli tym razem 
wszyscy pracownicy Wydziału. Poddałem 
się temu plebiscytowi, a uzyskawszy bar-
dzo duże poparcie od pracowników Wy-
działu, zostałem powołany przez rektora 
na kolejną kadencję 2020-2024. Okazało 
się, że jestem jedynym spośród 16 dzieka-
nów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
który został powołany na trzecią kadencję 
(nowa ustawa i nowy statut Uniwersytetu 
dopuszczały taką możliwość). Dodam też, 
że spośród wszystkich dziekanów UMK, 
otrzymałem w głosowaniu procentowo 
największe poparcie.

Dr Krzysztof Nierzwicki: W jaki spo-
sób Wydział pod Pana opieką rozwijał 
się na przestrzeni lat, strukturalnie i lo-
kalowo? Wspomnijmy także o sukcesach 
naukowych i dydaktycznych.

Prof. Stefan Kruszewski: Rozwój Wy-
działu podzieliłbym na trzy etapy: pierwszy 

z nich to lata 1984-1999, drugi zamyka się 
w przedziale lat 2000-2012 i wreszcie trzeci, 
to okres od roku 2013. Każdy z tych prze-
działów czasowych był ważny i w każdym 
z nich postępował proces rozwoju Wydzia-
łu. Okres pierwszy, to tworzenie struktury 
Wydziału, zatrudnianie osób, powoływa-
nie katedr, rozpoczęcie kształcenia na kie-
runku analityka medyczna, ale też zabiega-
nie o wysoki poziom badań naukowych. 
Dziekanami Wydziału byli wówczas kolej-
no profesorowie Maria Kotschy oraz Alek-
sander Gutsze. Potem nastąpił czas inten-
sywnego rozwoju. Funkcję dziekana pełnił  
w tamtym momencie prof. Grzegorzew-
ski. Były to trzy kadencje przedzielone 
sprawowaną przez niego funkcją prorek-
tora Akademii Medycznej, podczas której 
dziekanami byli prof. A. Gutsze, a po jego 
śmierci prof. Grażyna Odrowąż-Sypniew-
ska, późniejsza prorektor ds. Collegium 
Medicum. Dziekan Grzegorzewski dążył 
do istotnego wzrostu liczebności, zarówno 
pracowników, jak i studentów. Doprowa-
dził do utworzenia na Wydziale nowych 
kierunków studiów: kosmetologii, biome-
dycyny laboratoryjnej oraz biomedycyny 
informatycznej. Podjął pierwsze działania 
w celu uzyskania przez Wydział prawa do 
nadawania stopnia naukowego doktora. 
Największym wyzwaniem i zarazem naj-
większym osiągnięciem profesora Grzego-
rzewskiego było pozyskanie dla Wydziału 
profesorów nauk farmaceutycznych i uru-
chomienie w 2002 roku studiów na kierun-
ku farmacja. Kolejne wielkie osiągnięcie 
dziekana Grzegorzewskiego to wybudo-
wanie i wyposażenie w laboratoria budyn-
ku farmacji przy ulicy Jurasza 2. Profesor 
Grzegorzewski zaczął też dbać o promo-
wanie Wydziału w Polsce. Przykładami 
takich działań mogą być zorganizowane 
przez niego dwie Konferencje Dziekanów 

Wydziałów Farmaceutycznych - w 2008 r. 
oraz w 2012 r. Ta pierwsza powiązana była 
z dyplomatorium pierwszych absolwentów 
bydgoskiej farmacji. Kierunek analityka 
medyczna w tym czasie był poddawany 
ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
(PKA) i ocena zakończyła się pozytywnie. 
W ostatnim roku kadencji prof. Grzego-
rzewskiego kierunek farmacja był też po 
raz pierwszy poddany ocenie PKA i uzy-
skał pozytywną ocenę. Dbałość o warunki 
lokalowe i kształcenie nie przesłaniała tro-
ski o rozwijanie badań naukowych. W wy-
niku przeprowadzonej w roku 2013 oceny 
parametrycznej jakości badań naukowych 
za lata 2009-2012 Wydział Farmaceutycz-
ny uzyskał kategorię naukową A.

Dr Krzysztof Nierzwicki: Wówczas stery 
zarządu Wydziału przejął Pan Profesor…

Prof. Stefan Kruszewski: Tak, 1 wrze-
śnia 2012 roku rozpoczęła się moja 
pierwsza kadencja. Wraz z prodziekana-
mi przystąpiliśmy do dokończenia roz-
poczętych w poprzedniej kadencji spraw, 
a w szczególności ustosunkowania się do 
uwag i zastrzeżeń PKA oraz przygoto-
wania raportu do oceny parametrycznej. 
Pojawiły się też nowe wyzwania, między 
innymi musieliśmy w trybie dość pil-
nym przygotować kolejny raport samo-
oceny, tym razem w związku z wizytacją 
ekspertów PKA w celu oceny kierunku 
analityka medyczna. Temu zadaniu jako 
Wydział sprostaliśmy. Kierunek anality-
ka medyczna uzyskał w 2013 roku akre-
dytację na sześć lat.

Dr Krzysztof Nierzwicki: Nie były to 
jedyne sprawy, z którymi przyszło się 
Państwu zmierzyć?

Prof. Stefan Kruszewski: Wydział, któ-
ry przejęliśmy po poprzednikach nie był 
jeszcze w pełni ukształtowany. Potrzebne 
było uzupełnienie infrastruktury dydak-
tycznej, ale przede wszystkim uzyskanie 
dla Wydziału pełni praw akademickich, 
byliśmy bowiem w 2012 r. jedynym wy-
działem UMK, który posiadał prawo do 
kształcenia studentów, nie posiadając przy 
tym praw do nadawania stopni nauko-
wych. Ale nie było to jedyne wyzwanie. 
W ramach uzupełniania infrastruktury 
dydaktycznej udało nam się, dzięki życzli-
wości i zaangażowaniu władz CM, założyć 
i oddać w 2014 roku do użytku studentów 
i pracowników Ogród Roślin Leczniczych 
i Kosmetycznych. Stanowi on ważną bazę 
dydaktyczną w nauczaniu takich przed-
miotów, jak: botanika farmaceutyczna 
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oraz farmakognozja. W 2015 roku dzięki 
cennym podpowiedziom prezesa Pol-
skiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 
życzliwości prorektora ds. CM i dyrektora 
Szpitala Uniwersyteckiego, we współpracy 
z fundacją Kujawsko-Pomorska Farmacja 
utworzyliśmy Aptekę Uniwersytecką. Jest 
ona bardzo pomocna w nauczaniu przed-
miotu farmacja praktyczna, a przy tym sta-
nowi miejsce odbywania praktyk zawodo-
wych, zwłaszcza studentów zagranicznych 
przyjeżdżających do nas w ramach progra-
mów międzynarodowej wymiany studen-
tów. Dzięki dużemu zaangażowaniu pani 
kierownik Katedry Farmakodynamiki  
i Farmakologii Molekularnej, dr hab. Bar-
bary Bojko, prof. UMK oraz pani dr Kata-
rzyny Burlikowskiej, przy wsparciu władz 
CM udało się zmodernizować i doposażyć 
zlokalizowaną w pomieszczeniach Katedry 
Zwierzętarnię. Obecnie z usług Zwierzę-
tarni korzystają pracownicy wielu katedr 
ze wszystkich trzech wydziałów Collegium 
Medicum oraz pracownicy Instytutu We-
terynarii z Torunia.

Dr Krzysztof Nierzwicki: Wróćmy 
jednak do spraw związanych z upraw-
nieniami Wydziału do nadawania stopni 
naukowych…

Prof. Stefan Kruszewski: Od pierw-
szych dni sprawowania przeze mnie 
funkcji dziekana, razem z ówczesny-
mi prodziekanami przygotowywaliśmy 
wniosek o uprawnienie do nadawania 
stopnia doktora nauk farmaceutycznych. 
Wniosek został pozytywnie rozpatrzo-
ny przez Centralną Komisję ds. Stopni  
i Tytułów i w kwietniu 2013 roku otrzy-
maliśmy uprawnienie do nadawania 
stopnia doktora nauk farmaceutycznych. 
W styczniu 2014 r. pierwszy pracownik 
naszego Wydziału obronił przed naszą 
komisją doktorską swoją rozprawę dok-
torską. Równocześnie czyniliśmy zabiegi 
w celu pozyskania kolejnych uczonych, 
tak aby w rezultacie legitymować się wy-
starczającą liczbą osób ze stopniem dok-
tora habilitowanego lub tytułem profeso-
ra nauk medycznych w zakresie biologii 
medycznej. Gdy tylko taki stan osiągnę-
liśmy, złożyliśmy wniosek o uprawnie-
nia do nadawania stopnia doktora nauk 
medycznych w zakresie biologii medycz-
nej. Odpowiedź na nasz wniosek była 
pozytywna. Od kwietnia 2014 r. jako 
Wydział posiadamy prawo do nadawa-
nia stopnia doktora nauk medycznych 
w zakresie biologii medycznej. Mając już 
dwa uprawnienia, rozpoczęliśmy stara-
nia o utworzenie studiów doktoranckich. 

Zespół pod kierunkiem prof. Ewy Żeka-
nowskiej przygotował odpowiedni wnio-
sek i już w 2015 roku odbył się pierwszy 
nabór na studia doktoranckie w zakresie 
dwóch dyscyplin – nauk farmaceutycz-
nych i biologii medycznej. 

Dr Krzysztof Nierzwicki: Przyszedł  
i czas na uprawnienia habilitacyjne…

Prof. Stefan Kruszewski: Rzeczywi-
ście, stało się to kolejnym naszym celem. 
Aby uzyskać takie uprawnienia musie-
liśmy zadbać o odpowiednio większą 
liczbę samodzielnych pracowników 
naukowych. Na szczęście nasi pracow-
nicy uzyskiwali stopnie doktora habili-
towanego zarówno na naszym Wydziale 
Lekarskim, jak i na Wydziałach Farma-
ceutycznych w Gdańsku, Poznaniu oraz 
Białymstoku. Po spełnieniu wymogów 
kadrowych przygotowaliśmy stosow-
ne wnioski i otrzymaliśmy najpierw 
uprawnienie do nadawania stopnia 
doktora habilitowanego nauk medycz-
nych w zakresie biologii medycznej, 
co nastąpiło w grudniu 2016 roku, zaś  
w lutym 2018 roku otrzymaliśmy upraw-
nienie do nadawania stopnia doktora 
habilitowanego nauk farmaceutycznych. 
Staliśmy się w ten sposób Wydziałem  
w pełni akademickim i to posiadającym 
dwa uprawnienia do nadawania stop-
nia doktora i tyle samo uprawnień do 
nadawania stopnia doktora habilitowa-
nego. W Polsce funkcjonowało wówczas 
dziesięć wydziałów farmaceutycznych 
i tylko trzy z nich (łącznie z naszym) 
miały podwójne uprawnienia. Pozosta-
łe siedem wydziałów posiadało tylko 
prawa do nadawania stopni naukowych  
w dyscyplinie nauki farmaceutyczne.

Dr Krzysztof Nierzwicki: Był to bez 
wątpienia wielki sukces.

Prof. Stefan Kruszewski: Rzeczywi-
ście, można powiedzieć, że w roku 2018 
uzyskaliśmy „apogeum” rozwoju Wy-
działu (dwa uprawnienia, studia dokto-
ranckie w dwóch dyscyplinach, rekord 
w pozyskiwaniu grantów, wzrost dotacji 
na UPB BS). Było to możliwe dzięki za-
angażowaniu wszystkich pracowników 
Wydziału, na którym znacząca liczba 
osób uzyskała wyższe stopnie naukowe. 
Pracę u nas podjęli także młodzi utalen-
towani naukowcy z innych ośrodków, jak 
np. dr hab. Barbara Bojko, prof. UMK, dr 
hab. Daniel Załuski, prof. UMK czy dr 
Wojciech Filipiak. Podnieśli oni na wyż-
szy poziom Katedrę Farmakodynamiki  
i Farmakologii Molekularnej oraz Kate-
drę Farmakognozji. Poprzez ich wkład 
publikacyjny i talenty w zakresie pozy-
skiwania środków zewnętrznych oraz 
współpracę międzynarodową przenieśli 
katedry, którymi zaczęli kierować do 
grupy liderów naukowych. We wcześniej 
ustabilizowanych naukowo katedrach 
także ujawniły się i uaktywniły osoby  
o dużym potencjale publikacyjnym i ta-
lentach do pozyskiwania grantów. Mam 
tu na myśli takie katedry, jak: Katedra 
Biochemii Klinicznej, Katedra Mikro-
biologii, Katedra Patofizjologii, Katedra 
Diagnostyki Laboratoryjnej, Katedra 
Chemii Fizycznej, Katedra Chemii Le-
ków, Katedra Biofarmacji, Katedra Tok-
sykologii, Katedra Patobiochemii i Che-
mii Klinicznej. Do osiągnięć roku 2018, 
oprócz uzyskania pełni praw akademic-
kich, należy dodać uzyskanie kategorii 
naukowej A. Ponadto w tymże 2018 roku 
odnieśliśmy duży sukces w zakresie po-
zyskiwania grantów. Spośród wszystkich 
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17 wydziałów UMK zajęliśmy pierwsze 
miejsce w kategorii – wartość pozyska-
nych zewnętrznych grantów. W związku 
z podnoszeniem efektywności naukowej 
Wydziału wzrastała systematycznie do-
tacja celowa na utrzymanie potencjału 
badawczego przyznawana każdego roku 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego – w 2018 roku była ona trzy 
razy większa niż w 2012 roku.

Dr Krzysztof Nierzwicki: Z takim po-
tencjałem weszliście Państwo w okres 
tworzenia nowej ustawy o szkolnictwie…

Prof. Stefan Kruszewski: Chyba mu-
szę użyć tu słowa – niestety. Harmonij-
ny rozwój Wydziału jaki miał miejsce 
do roku 2018 został niestety znacząco 
zaburzony przez nową ustawę „Prawo 
o szkolnictwo wyższym i nauce” i przez 
wynikające z niej konsekwencje. Celem 
tej ustawy, zwanej Konstytucją dla Na-
uki miało być stworzenie takich mecha-
nizmów, które wywindują polską naukę 
na najwyższy światowy poziom. Z naszej 
lokalnej perspektywy wywołała ona duże 
zamieszanie, trzeba było przeprowadzić 
szereg zmian organizacyjnych i zamiast 
przeznaczać czas na rozwijanie nauki  
i podnoszenie jakości kształcenia, tracili-
śmy go na budzące wątpliwości dostoso-
wania do wymogów tej ustawy. 

Prestiżowo, patrząc z punktu widze-
nia teraźniejszości, w moim, być może 
subiektywnym odczuciu, z powodu tej 
ustawy, jako Wydział, straciliśmy. Mie-
liśmy dwa pełne uprawnienia akademic-
kie, mogliśmy prowadzić kształcenie na 
studiach doktoranckich w dwóch dyscy-
plinach. Obecnie, jako Wydział, mamy 
tylko jedno uprawnienie akademickie  
w dyscyplinie nauki farmaceutyczne. 

Dr Krzysztof Nierzwicki: Budynek Wy-
działu Farmaceutycznego był pierwszym 

wybudowanym obiektem CM po połącze-
niu z UMK. Jak dziś Wydział radzi sobie 
lokalowo. Czy obiekt jest wystarczający?

Prof. Stefan Kruszewski: Budynek 
Wydziału Farmaceutycznego został od-
dany do użytku w 2006 roku. Od samego 
początku był za mały, nie był perspekty-
wiczny, nie brał pod uwagę faktu, że Wy-
dział będzie się rozwijał. Był przewidzia-
ny jako lokalizacja tylko sześciu katedr. 
Obecnie jest w nim zlokalizowanych 
osiem już skonsolidowanych katedr i nie 
są to wszystkie, które prowadzą kształce-
nie na kierunku farmacja. W celu dalsze-
go rozwoju, Wydział potrzebuje nowych 
pomieszczeń – pracownicy Wydziału 
chcą się rozwijać, chcą tworzyć nowe ze-
społy badawcze i nowe laboratoria w celu 
nadążania za szybkim tempem rozwoju 
pozostałych wydziałów farmaceutycz-
nych w Polsce. Naszym celem jest rów-
nież sprostanie oczekiwaniom programu 
IDUB (Inicjatywa Doskonałości Uczel-
nia Badawcza), tym bardziej, że nasi 
pracownicy pozyskują granty, wyposa-
żają Wydział w nową aparaturę. Już od 
dłuższego czasu mówi się o budowie no-
wych obiektów, rozstrzygnięte były kon-
kursy na nowe budynki, ale niestety jest 
mało prawdopodobne, aby powstały one  
w ciągu najbliższych dwóch lat. 

Dr Krzysztof Nierzwicki: Dwukrotnie 
przyznana kategoria A dla Wydziału była 
również wielkim Państwa sukcesem. Ja-
kie są przewidywania Pana Dziekana  
w kwestii obecnej parametryzacji? 

Prof. Stefan Kruszewski: Do roku 2013 
Wydział posiadał kategorię naukową B. 
Podczas oceny parametrycznej za lata 
2009-2012 Wydział uzyskał kategorię na-
ukową A, zaś w kolejnej ocenie za lata 
2013-2016 ponownie uzyskaliśmy katego-
rię A. Obecna ewaluacja jakości działalno-

ści naukowej jest przeprowadzana według 
nowych, bardziej restrykcyjnych zasad. 
Aby uzyskać wysoką kategorię, wszyscy 
pracownicy, którzy zadeklarowali się, że 
prowadzą badania naukowe w danej dys-
cyplinie, muszą posiadać duży dorobek na-
ukowy. Trzeba również pamiętać, że zna-
czącą konsekwencją nieuzyskania dobrej 
kategorii (A+, A, B+) jest utrata uprawnień 
do nadawania stopni naukowych. 

Jeżeli chodzi o przewidywania wyni-
ku ewaluacji, to mogę powiedzieć, że jest 
niepewność. Będziemy, jako dyscypli-
na nauki farmaceutyczne, ewaluowani  
w grupie bardzo silnych uniwersytetów, 
a mianowicie dziewięciu Uniwersytetów 
Medycznych oraz UJ i UMK. Wydaje mi 
się, mimo wszystko, mało prawdopodob-
ne – sądząc po dorobku jaki złożyliśmy 
(wszystkie publikacje za 200 i 140 punk-
tów i tylko część publikacji za 100 punk-
tów), abyśmy spadli do kategorii B. Czy 
otrzymamy kategorię A, która by nas sa-
tysfakcjonowała, pozostaje wielkim zna-
kiem zapytania.

Dr Krzysztof Nierzwicki: Zostając 
przy kwestiach oceny dorobku nauko-
wego, proszę podzielić się z nami swoimi 
refleksjami. Jak ocenia Pan systemy para-
metryzacyjne, które obowiązują w Polsce 
od kilkunastu lat?

Prof. Stefan Kruszewski: Znam syste-
my, według których wydziały były oce-
niane w roku 2013 oraz 2017. Oceniano 
je według czterech kryteriów z różnymi 
wagami, a mianowicie (1) osiągnięcia 
naukowe i twórcze, (2) potencjał nauko-
wy, (3) praktyczne efekty działalności 
naukowej, (4) pozostałe efekty działal-
ności naukowej. Nie miałem zastrzeżeń 
do kryterium 1 oraz 3 – były to kryteria 
intensywne – uzyskane punkty dzielo-
ne były przez liczbę osób pracujących 
naukowo na ocenianym wydziale. My 
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walu Nauki
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jako Wydział Farmaceutyczny w tych 
kryteriach, zwłaszcza w pierwszym (pu-
blikacje, patenty) wypadaliśmy dobrze, 
a nawet bardzo dobrze i wysoka ocena 
uzyskana w kryterium pierwszym za-
decydowała o uzyskiwanej kategorii A. 
Niekorzystne dla nas i wszystkich ma-
łych jednostek było kryterium drugie – 
punkty za liczbę zatrudnionych profeso-
rów i doktorów habilitowanych, za liczbę 
uzyskanych przez pracowników wydzia-
łu stopni naukowych i tytułów oraz za 
liczbę nadanych stopni i tytułów. Było 
to kryterium ekstensywne, preferujące 
duże jednostki. Według mnie to kryte-
rium mogłoby być stosowane, ale liczba 
punktów powinna być też dzielona przez 
liczbę pracowników w jednostce. Pro-
blematyczne też było kryterium czwarte 
jako uznaniowe, mało mierzalne.

Dr Krzysztof Nierzwicki: A co sądzi 
Pan Dziekan o obecnej parametryzacji?

Prof. Stefan Kruszewski: Jeżeli cho-
dzi o ewaluację, na której wyniki ocze-
kujemy, oceniane są w niej dyscypliny 
naukowe, a nie wydziały. Ocena jest do-
konywana według trzech kryteriów: (1) 
osiągnięcia naukowe (punkty za publi-

kacje oraz patenty), (2) efekty finansowe 
badań naukowych i prac rozwojowych 
(punkty za pozyskane granty, za przy-
chody z usług badawczych, za przychody  
z komercjalizacji), (3) wpływ działalno-
ści naukowej na funkcjonowanie spo-
łeczeństwa i gospodarki. W przypadku 
publikacji – w ocenie premiowane są 
publikacje najlepsze (za 200, 140 i 100 
punktów), stosowane jest ogranicze-
nie liczby publikacji (nie więcej niż 3N 
udziałów dla dyscypliny i nie więcej niż  
cztery udziały (sloty) od jednego autora). 
Ograniczenie, że jeden autor nie może 
wnieść więcej niż cztery sloty oznacza, że, 
aby osiągnąć dobry wynik ewaluacyjny, 
wszyscy pracownicy, którzy zadeklarowali 
dyscyplinę muszą mieć dobre osiągnięcia 
publikacyjne. Obiektywnie jest to do-
bre ograniczenie, wymusza ono bowiem 
wysoki poziom naukowy wszystkich 
pracowników danej dyscypliny, ale z na-
szego partykularnego punktu widzenia, 
na chwilę obecną byłoby korzystniej, aby 
tego ograniczenia nie było. Mamy bowiem 
na Wydziale wielu pracowników, którzy 
mogliby wnieść do ewaluacji więcej niż 
cztery bardzo dobre sloty. Moje wątpli-
wości budzi też system kar za niezłożenie 
oświadczenia (kara sześciu udziałów dla 

wszystkich dyscyplin na uczelni niezależ-
nie od wielkości etatu) oraz za brak publi-
kacji (kara trzech udziałów niezależnie od 
wielkości etatu i procentu przypisania się 
do dyscypliny). 

Dr Krzysztof Nierzwicki: Pandemia 
COVID-19 zaburzyła normalne funk-
cjonowanie nas wszystkich, ale przecież 
Wydział Farmaceutyczny świetnie radził 
sobie w tym okresie, m.in. jeśli chodzi 
o zdalne nauczanie czy organizowanie 
praktyk zawodowych. Odbyła się rów-
nież zdalna akredytacja kierunku anali-
tyka medyczna.

Prof. Stefan Kruszewski: Być może bę-
dzie Pan Redaktor zdziwiony, kiedy po-
wiem, że w pełni sprostaliśmy wyzwaniu 
zdalnego nauczania, a to między innymi 
dlatego, że byliśmy przygotowani do e-le-
arningu. W 2016 roku został powołany peł-
nomocnik dziekana ds. e-learningu – pani 
dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK, 
która w okresie 2016-2020 zachęcała sku-
tecznie nauczycieli do wspomagania zajęć 
dydaktycznych metodami e-learningowy-
mi i wykorzystywania platformy Moodle. 
Te przygotowania były robione oczywiście 
nie dlatego, że przewidywaliśmy pande-

Decyzje Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów przyznające Wydziałowi Farmaceutycznemu uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora ha-
bilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna (decyzja z dnia 19.12.2016 r.) oraz doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych (decyzja z dnia 
26.02.2018 r.)
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mię. Metody e-learningowe planowaliśmy 
już przed pandemią, pragnąc w ten sposób 
poszerzyć ofertę form naszego kształcenia. 
Pandemia spowodowała, że wdrażanie 
e-learningu zostało radykalnie przyspie-
szone i objęło w okresie marzec-czerwiec 
2020 r. wszystkie nauczane na Wydziale 
przedmioty. Również egzaminy w sesji 
letniej roku akademickiego 2019/20 były 
przeprowadzone zdalnie. Także w kolej-
nych latach tj. w roku 2020/21 oraz właśnie 
mijającym roku akademickim 2021/22 
znacząca część zajęć była prowadzona 
zdalnie. Egzaminy w poprzednim roku 
akademickim 2020/2021 oraz w sesji zi-
mowej mijającego roku akademickiego też 
były przeprowadzone zdalnie. Należy tutaj 
dodać, że pracownicy Wydziału stanęli na 
wysokości zadania i w trybie przyspieszo-
nym w 2020 r. nabywali kompetencje do 
prowadzenia zajęć zdalnych, a w kolejnych 
latach je znacząco poszerzali.

Dr Krzysztof Nierzwicki: Ale w zakres 
nauczania zdalnego weszły również i prak-
tyki. To chyba nie była łatwa praca?

Prof. Stefan Kruszewski: Rzeczywi-
ście, było to dla nas wielkie wyzwanie, 
szczególnie zorganizowanie w okresie 
pandemii praktyk zawodowych dla stu-
dentów kierunków analityka medyczna  

i kosmetologia. Na szczęście dzięki zaan-
gażowaniu dziekanatu, opiekunów prak-
tyk i samych studentów, prawie wszyscy 
studenci kierunku farmacja i większość 
studentów analityki medycznej odbyła 
planowane praktyki. Ta zaś część, która 
nie miała takiej możliwości ze względu 
na odmowę przyjęcia przez laboratoria 
diagnostyczne uzasadniane pandemią, 
odbyła praktyki w ciągu kolejnego roku 
akademickiego (2020/21). Dla studentów 
kierunku kosmetologia, którzy zgodnie 
z planem studiów odbywali praktykę  
w miesiącu maju, zostały zorganizowane, 
w porozumieniu z Salonem Kosmetyki 
i Masażu Calm, praktyki realizowane 
zdalnie synchronicznie. Spotkały się one 
z dużym uznaniem studentów. W ko-
lejnym roku akademickim 2020/21 stu-
dentki kosmetologii w ten sposób zreali-
zowały także część praktyk zawodowych.

Dr Krzysztof Nierzwicki: Rozumiem, 
że tą drogą odbyła się również akredyta-
cja analityki medycznej?

Prof. Stefan Kruszewski: Ważnym dla 
Wydziału, ale równocześnie stresującym 
dla władz Wydziału, nauczycieli Wydziału 
i dziekanatu była właśnie odbywająca się 
pod koniec 2020 roku zdalna akredytacja 
kierunku analityka medyczna. W okre-

sie poprzedzającym wizytację musieli-
śmy przygotować dodatkowe informacje,  
w tym informacje w postaci zdjęć i filmów 
dokumentujących infrastrukturę dydak-
tyczną i badawczą Wydziału. Wizytatorzy 
wykazali się wyjątkową dociekliwością, ale 
jako zespół nauczycieli akademickich, pra-
cowników dziekanatu i studentów spro-
staliśmy wyzwaniu akredytacji. Kierunek 
analityka medyczna na wniosek zespołu 
wizytującego, decyzją Prezydium Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej uzyskał pozytyw-
ną ocenę i akredytację na maksymalny 
możliwy okres sześciu lat.

Dr Krzysztof Nierzwicki: Z Pańskich 
słów wynika, że życie Wydziału w pan-
demii nie zamarło…

Prof. Stefan Kruszewski: Mimo ogra-
niczeń wynikających ze stanu pandemii 
staraliśmy się dbać o zachowanie tradycji 
akademickich – zwłaszcza o organizowa-
nie dyplomatoriów. W pierwszym roku 
pandemii tj. w 2020 r. nie zdecydowali-
śmy się na dyplomatorium. O sprawne  
i bezpieczne doręczenie pocztą dyplo-
mów naszym absolwentom zadbał dzie-
kanat. Jednak w kwietniu 2021 r., jako 
jedyni na Uniwersytecie urządziliśmy 
zdalne dyplomatorium absolwentów kie-
runku farmacja. Zawierało ono wszystkie 
elementy uroczystości stacjonarnej łącz-
nie z wykonaniem hymnu państwowego, 
pieśni Gaudeamus Igitur, Gaude Mater 
Polonia oraz koncertu chóru Collegium 
Medicum. Dyplomatorium odbyło się 
z udziałem Jego Magnificencji Rekto-
ra UMK prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, 
Prorektorów UMK – prof. Kornelii Kę-
dziory-Kornatowskiej, prof. Beaty Przy-
borowskiej, prof. Przemysława Nehringa 
oraz pani Prezes Pomorsko-Kujawskiej 
Izby Aptekarskiej Małgorzaty Pietrzak. 
W listopadzie 2021 r. zorganizowaliśmy 
kolejne dyplomatorium, tym razem dla 
absolwentów kierunków analityka me-
dyczna oraz kosmetologia. Wzięła w nim 
udział prezes Krajowej Izby Diagnostów 
Laboratoryjnych pani Alina Niewiadom-
ska. W kwietniu 2022 r. powtórzyliśmy 
tę uroczystość w formie zdalnej dla ab-
solwentów kierunku farmacja. Mam 
nadzieję, że to ostatnie dyplomatorium 
w tej formie. Mamy już zaplanowany ter-
min kolejnego dla absolwentów analityki 
medycznej i kosmetologii - 19 listopada  
i planujemy je zorganizować w sposób 
stacjonarny z uwzględnieniem wszyst-
kich zasad ceremoniału akademickiego.

Wywiad numeru

Uroczyste dyplomatorium absolwentów kierunku analityka medyczna w 2019 r. W pierwszym rzędzie od 
prawej: prezes KIDL pani Alina Niewiadomska, sekretarz KIDL pani Dorota Krawiecka i przewodnicząca 
STDL na Wydziale Farmaceutycznym pani Marta Dąbrowska

Uroczyste dyplomatorium absolwentów kierunku farmacja (7 kwietnia 2019 r.) z udziałem JM Rektora 
prof. Andrzeja Tretyna
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Dr Krzysztof Nierzwicki: Od początku 
pracownicy Wydziału Farmaceutycznego 
szeroko włączyli się w działania służą-
ce skutecznej walce z wirusem SARS-
-CoV-2. Choćby Katedra Mikrobiologii, 
która zorganizowała na terenie Szpitala 
Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza 
laboratorium pozwalające w pobieranym 
materiale klinicznym szybko wykry-
wać wirusa SARS-CoV-2. Dochodzi do 
tego organizacja takiego laboratorium  
w Szpitalu w Radziejowie czy wspomaga-
nie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Bydgoszczy, a później 
prowadzenie badań nad poznaniem spe-
cyfiki wirusa SARS-CoV-2.

Prof. Stefan Kruszewski: Pracownicy 
Wydziału szybko włączyli się w działania 
służące skutecznej walce z wirusem SAR-
S-CoV-2. Pierwsi byli pracownicy Kate-
dry Mikrobiologii pod kierownictwem 
prof. dr hab. Eugenii Gospodarek-Kom-
kowskiej. Pracownicy Katedry Mikrobio-
logii: dr Agnieszka Mikucka i dr Tomasz 
Bogiel zaangażowali się bardzo w zorga-
nizowanie na terenie Szpitala Uniwer-
syteckiego laboratorium pozwalającego  
w pobieranym materiale klinicznym szyb-
ko wykrywać wirusa SARS-CoV-2. Labo-
ratorium zostało uruchomione w niespeł-
na miesiąc od ogłoszenia stanu pandemii. 
Było to możliwe dzięki wsparciu dyrek-
tora Szpitala Uniwersyteckiego im. dr A. 
Jurasza, JM Rektora UMK oraz Wojewo-
dy Kujawsko-Pomorskiego.

Podobnie było w przypadku szpitala  
w Radziejowie. Dyrektor tamtejszego Szpi-
tala Powiatowego, pan Sebastian Jankie-
wicz zwrócił się do mnie z prośbą o pomoc 
w znalezieniu diagnostów laboratoryjnych, 
którzy podjęliby się organizacji laborato-
rium do przeprowadzania testów RT-PCR 
na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. 
Prośba spotkała się z pozytywnym odze-
wem. Organizacji takiego laboratorium  
w Szpitalu w Radziejowie, który został 
przekształcony w Specjalistyczny Szpital 
Covidowy, podjęły się dwie pracownice 
Katedry Patobiochemii i Chemii Klinicz-
nej: dr Anna Cwynar i dr Elżbieta Pi-
skorska. Jestem niezmiernie wdzięczny za 
ogromny trud i zaangażowanie pracowni-
ków Wydziału w walkę z wirusem SARS-
-CoV-2 na wielu poziomach. 

Dr Krzysztof Nierzwicki: Sukcesem 
Wydziału są kolejne stypendia na wy-
jazdy zagraniczne i granty pozyskiwane 
przez pracowników Wydziału, stypendia 
– m.in. prezydenta Bydgoszczy i Ministra 
Edukacji i Nauki czy tytuł najlepszego na-

uczyciela Uniwersytetu przyznany ostat-
nio dr. hab. Arturowi Słomce, prof. UMK. 
Ma Pan Profesor pod pieczą dziekańską 
wyjątkowo uzdolnionych naukowców.

Prof. Stefan Kruszewski: Pracowni-
cy Wydziału wnieśli znaczący wkład  
w uzyskanie przez UMK statusu uczel-
ni badawczej. Na ten sukces złożył się 
dorobek publikacyjny, sukcesy w po-
zyskiwaniu grantów oraz zgłoszona 
przez naszych pracowników znacząca 
liczba priorytetowych obszarów badaw-
czych. Pracownik naszego Wydziału 
dr hab. Daniel Gackowski, prof UMK  
w ramach programu uczelni badawczej 
został dyrektorem Centrum Doskona-
łości „W kierunku medycyny spersona-
lizowanej”. Jako pracownicy Wydziału 
bierzemy udział w rozpisywanych przez 
IDUB konkursach na projekty badawcze  
i te konkursy wygrywamy – w porównaniu  
z innymi wydziałami, z naszego pochodzi 
najwięcej beneficjentów tych konkursów. 

Nasi pracownicy pozyskują stypendia 
i nagrody przyznawane przez instytucje 
zewnętrzne, w tym nagrody i stypendia 
Ministra. W okresie sprawowania przeze 
mnie funkcji dziekana, nagrody Ministra 
otrzymały następujące osoby: prof. Ry-
szard Oliński, prof. Danuta Rość, prof. 
Michał Marszałł, dr hab. Daniel Gackow-
ski, prof. UMK, dr Krzysztof Goryński. 
Z kolei prestiżowe i o znaczącej wartości 
3-letnie stypendia Ministra dla młodych 
naukowców otrzymali: dr Krzysztof Go-
ryński, dr Wojciech Filipiak i ostatnio 
dr Karol Jaroch. Dr hab. Krzysztof Łącz-
kowski, prof. UMK i dr Maciej Przybyłek 
otrzymywali roczne stypendia prezydenta 
Bydgoszczy dla wybitnych młodych na-
ukowców z Bydgoszczy.

Cieszą mnie wszystkie, a szczególnie 
te o znaczącej wartości granty pozy-
skiwane przez pracowników Wydziału, 
m.in. przez: prof. Ryszarda Olińskie-
go, dr hab. Barbarę Bojko, prof. UMK, 
dr. hab. Daniela Gackowskiego, prof. 
UMK, dr. hab. Marka Foksińskiego, prof. 
UMK, prof. Michała Marszałła, prof. 
Jacka Michałkiewicza, dr. hab. Aleksan-
dra Deptułę, prof. UMK, dr. Wojciecha 
Filipiaka, dr. Krzysztofa Goryńskiego, 
dr. Adama Sikorę. Cieszą też pozyska-
ne granty o mniejszej wartości takie jak 
Preludium lub Miniatura – lista benefi-
cjentów jest długa. Zaobserwowałem, co 
mnie ogromnie raduje, że nasi pracow-
nicy bardzo uaktywnili się w składaniu 
wniosków – w czerwcu odnotowałem 
rekordową liczbę wniosków składanych 
o granty NCN lub NCBiR.

Dr Krzysztof Nierzwicki: A gdyby to 
zobrazować liczbami…

Prof. Stefan Kruszewski: Będą to spore 
liczby. Do systemu SEDN (System Ewa-
luacji Dorobku Naukowego) za ostat-
ni okres ewaluacyjny wprowadziliśmy  
30 grantów NCN lub NCBiR na łącz-
ną kwotę prawie 20 mln zł. Ponadto pięć 
katedr Wydziału Farmaceutycznego po-
zyskało dofinansowanie na łączną kwotę  
10 mln zł na zakup aparatury badaw-
czej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego, dzięki czemu pojawiły się  
w nich nowe możliwości badawcze. Mowa 
tutaj o katedrach - beneficjentach tego 
grantu – Biochemii Klinicznej, Farmako-
dynamiki i Farmakologii Molekularnej, 
Chemii Leków, Toksykologii i Bromato-
logii oraz Biofizyki. Dzięki pozyskanym 
środkom i zakupom unikatowej apara-
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tury, znacząco wzrosną możliwości pu-
blikacyjne i wzmocnią się nasze atuty  
w konkursach o kolejne granty. Cieszą 
mnie otrzymane granty POWER na wspo-
możenie działalności dydaktycznej, które 
pozyskali prof. Michał Marszałł oraz dr 
hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK. 

Dr Krzysztof Nierzwicki: Wydział 
Farmaceutyczny swoją aktywność kon-
centruje również na usługach badaw-
czych dla podmiotów zewnętrznych oraz 
komercjalizacji badań naukowych. 

Prof. Stefan Kruszewski: Chcemy być 
znaczącym Wydziałem. Aby takim być, 
powinniśmy także szeroko świadczyć 
usługi badawcze dla otoczenia społecz-
no-gospodarczego oraz osiągać docho-
dy z komercjalizacji badań naukowych. 
Zapewne w tym zakresie mamy jeszcze 
dużo do zrobienia, ale cieszą wszystkie 
umowy podpisywane z przedsiębior-
stwami na wykonanie usług badawczych. 
Należy tu wymienić umowy z firmą Ada-
med (profesor Jerzy Krysiński, profesor 
Michał Marszałł), umowy jakie podpisu-
ją z zewnętrznymi podmiotami na usługi 
badawcze zespoły Katedry Mikrobiologii 
(profesor Eugenia Gospodarek-Kom-
kowska, dr hab. Krzysztof Skowron, prof. 
UMK), zespół dr hab. Barbary Bojko, 
prof. UMK i zespół dr. hab. Marka Fok-
sińskiego, prof. UMK, a także komer-
cjalizację patentu pozyskanego przez 

dr. hab. Daniela Załuskiego, prof. UMK  
i jego współpracowników.

Dr Krzysztof Nierzwicki: Dzisiejsza na-
uka w dużej mierze opiera się na aktywnej 
współpracy zagranicznej, zwłaszcza na 
dobrych kontaktach i pobytach naukow-
ców w uznanych ośrodkach badawczych 
na świecie. W tym zakresie macie Pań-
stwo również sporo doświadczenia.

Prof. Stefan Kruszewski: Pracownicy 
Wydziału wykorzystują wszystkie moż-
liwe okazje, aby wyjeżdżać do zagranicz-
nych ośrodków naukowych. Temu służył 
wcześniej ministerialny program TOP 
100, teraz takie możliwości dają progra-
my IDUB oraz Erasmus+. Znacząca liczba 
pracowników Wydziału z tych możliwo-
ści skorzystała i dalej zamierza korzystać. 
W dziedzinach wiedzy, które reprezentu-
ją pracownicy Wydziału jest to kluczowy 
aspekt ich rozwoju naukowego. Myślę, 
że wszyscy są tego świadomi. W jednym  
z kolejnych pytań Pana Redaktora pojawi 
się nazwisko dr. hab. Artura Słomki, prof. 
UMK jako zwycięzcy plebiscytu Gala 
Copernicana 2021 w kategorii najlepszy 
wykładowca. Ten tytuł wszystkich na Wy-
dziale ucieszył, a ja chciałbym dodać, że 
dr hab. Artur Słomka, prof. UMK jest od 
niedawna Wydziałowym Pełnomocnikiem 
ds. Mobilności i bardzo rozwinął program 
wymiany międzynarodowej studentów, jak 
i pracowników. Kiedy relacjonował na spo-

tkaniu z ekspertami PKA rezultaty swojej 
pracy w zakresie wyjazdów zagranicznych 
studentów analityki medycznej, wywołał 
zachwyt przewodniczącej Zespołu Eks-
pertów tak licznym (nie spotykanym na 
innych uczelniach, gdzie prowadzony jest 
kierunek analityka medyczna) korzysta-
niem przez studentów analityki medycznej 
z oferty programu ERASMUS+. Oczywi-
ście studenci farmacji, jak i kosmetologii są 
też, a nawet w jeszcze większym zakresie, 
beneficjentami tego programu. Także stu-
denci z zagranicy, albo w ramach progra-
mu ERASMUS+ albo programu TAMBED 
(program IDUB, którego koordynatorem 
do września 2021 r. był również dr hab. Ar-
tur Słomka, prof. UMK) czy programu wy-
miany studenckiej SEP, przybywają do nas, 
aby część programu studiów albo prakty-
kę zawodową odbyć na naszym Wydzia-
le. Zagraniczni studenci, jak wynika z ich 
końcowych relacji, po pobycie na naszym 
Wydziale i w naszym mieście wyjeżdżają 
usatysfakcjonowani i z dobrymi wspo-
mnieniami. Chciałbym w tym miejscu 
bardzo podziękować moim współpracow-
nikom za pomoc organizacyjną oraz życz-
liwe przyjmowanie na zajęcia dydaktyczne 
i praktyki studentów z zagranicy. 

Dr Krzysztof Nierzwicki: Porozmawiaj-
my właśnie jeszcze chwilę o studentach. 
Również oni przejawiają znaczącą aktyw-
ność poprzez działalność w Studenckim 
Towarzystwie Diagnostów Laboratoryj-
nych, Polskim Towarzystwie Studentów 
Farmacji oraz Kosmetologicznej Organi-
zacji Studenckiej. Można przypuszczać, 
że Wydział dokłada szczególnych starań  
w aktywizacji młodzieży studenckiej.

Prof. Stefan Kruszewski: Cechą wyróż-
niającą nasz Wydział jest bardzo duża ak-
tywność studencka. Prężnie działają Wy-
działowa Rada Samorządu Studenckiego, 
Koła Naukowe, oraz organizacje wspoma-
gające i uzupełniające proces uniwersytec-
kiego nauczania takie jak: Studenckie To-
warzystwo Diagnostów Laboratoryjnych, 
Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji, 
Kosmetologiczna Organizacja Studencka. 
Sztandarowym projektem STDL jest kon-
kurs LabTest, który adresowany jest do 
uczniów szkół średnich. Początkowo był 
on organizowany w obrębie województwa 
kujawsko-pomorskiego, a od trzech lat ma 
charakter ogólnopolski i ma wsparcie Kra-
jowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. 
W początkowym okresie działalności finał 
Konkursu odbywał się na terenie naszego 
Collegium Medicum. W tym roku dzięki 
wsparciu KIDL finał LabTestu odbył się  

Wywiad numeru

Zwierzętarnia w Katedrze Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej: pokój zwierząt eksperymen-
talnych (po lewej) oraz  sala zabiegowa (po prawej)

Nowa sala ćwiczeń w Katedrze Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej i przykładowy sprzęt wykorzysty-
wany w ćwiczeniach z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej
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w Warszawie w siedzibie KIDL, a w cere-
monii wręczenia nagród wzięła udział pre-
zes KIDL pani Alina Niewiadomska oraz 
wiceminister zdrowia pan Piotr Bromber. 
Studenci zrzeszeni w STDL odegrali przed 
kilku laty znaczącą rolę we wprowadzeniu 
standardu kształcenia dla kierunku anali-
tyka medyczna. Podejmują oni działania 
chroniące interesy absolwentów kierunku 
analityka medyczna, jak choćby wspiera-
jąc zasadę, iż diagnostą laboratoryjnym  
z prawem wykonywania zawodu powinien 
być tylko absolwent kierunku analityka 
medyczna. Studenci naszego STDL-u mają 
znaczący wpływ na działalność tego typu 
organizacji na innych uczelniach. W tym 
roku nastąpiło zjednoczenie wszystkich 
tych organizacji i przyjęły one wspólną 
nazwę zaczerpniętą od nas, z Bydgoszczy  
i teraz wszystkie one funkcjonują jako 
Zrzeszenie Studenckich Towarzystw Dia-
gnostów Laboratoryjnych, a przewodni-
czącą tego Zrzeszenia została studentka 
naszej bydgoskiej analityki medycznej pani 
Marta Okupska.

Bardzo prężnie działają pozostałe 
dwie organizacje: Polskie Towarzystwo 
Studentów Farmacji oraz Kosmeto-
logiczna Organizacja Studencka. Ich 
członkowie zorganizowali bardzo dużo 
szkoleń i studenckich konferencji nauko-
wych, w tym konferencje dla studentów 
ze wszystkich wydziałów farmaceutycz-
nych. Studenci PTSF prowadzili cykl 
wykładów szkoleniowych „Skonsultuj  
z farmaceutą...”. W ciągu mijające-
go roku zorganizowali we współpracy  
z panią dr hab. Barbarą Ruszkowską-Cia-
stek, prof. UMK cykl siedmiu wykładów 
„Wszystko co musisz wiedzieć o...”. Cie-
szyły się one dużym zainteresowaniem, 
zarówno wśród naszych studentów, jak  
i uczniów szkół średnich. Ciężar organi-
zacji tego cyklu wzięła na siebie przewod-
nicząca PTSF pani Marta Watała. Jej trud 
został doceniony przez wspólnotę Wy-
działu - w plebiscycie Gala Copernicana 
2022 zwyciężyła w kategorii wzór studen-
ta. Nasza była studentka pani Agnieszka 
Soroko, jako przewodnicząca PTSF peł-
niła też ważne funkcje we władzach cen-
tralnych tej organizacji. Pasja populary-
zacji wiedzy u pani Agnieszki nie zanikła,  
a wręcz została wzmocniona. Jest redak-
torem naczelnym portalu internetowego 
„Gdzie po Lek”, na którym udziela - wraz 
ze współpracownikami - porad farmaceu-
tycznych. Nie jestem w stanie powiedzieć 
o wszystkich akcjach naszych organizacji 
- pełne informacje o ich działalności moż-
na znaleźć na Facebooku.

Dr Krzysztof Nierzwicki: Ale macie 
Państwo też utalentowanych studentów, 
którzy osiągają znaczące sukcesy na ni-
wie naukowej…

Prof. Stefan Kruszewski: Tak, w tym 
miejscu muszę koniecznie powiedzieć 
o wielkim tegorocznym sukcesie dwoj-
ga studentów kierunku farmacja – pani 
Anny Kośmider oraz pana Aleksandra 
Gajewskiego – otrzymali oni w tym roku 
prestiżowe stypendia za osiągnięcia na-
ukowe o znaczącej wartości. Ten sukces 
szczególnie cieszy – ponieważ studenci 
naszej bydgoskiej farmacji są jedyny-
mi studentami kierunku farmacja ze 
wszystkich polskich uczelni, którzy takie 
stypendium otrzymali. 

Dr Krzysztof Nierzwicki: Wyniki 
XXIII Rankingu Szkół Wyższych i Ran-
kingu Kierunków „PERSPEKTYWY 
2022” pokazały, że w porównaniu z ran-
kingami z poprzedniego roku wszystkie 
kierunki Wydziału Farmaceutycznego 
znalazły się na wyższych pozycjach: ana-
lityka medyczna z 11 miejsca weszła na 
10, farmacja z 11 na 9, a kosmetologia  
z 6 na 2 miejsce. Szczególnie cieszy drugie 
miejsce kosmetologii – najwyższe miejsce 
w dotychczasowych notowaniach.

Prof. Stefan Kruszewski: Tak, ten suk-
ces bardzo cieszy. Intensywnie na niego 
pracowaliśmy. Jest on rezultatem do-
brych wyników w niektórych kryteriach. 
Najwyższy wynik otrzymaliśmy w kry-
terium: ekonomiczne losy absolwentów 
– tu zarówno w przypadku kosmetologii 
jak i farmacji otrzymaliśmy notę najwyż-
szą – 100. Oznacza to, że nasi absolwenci 
nie mają żadnych problemów ze znalezie-
niem dobrze płatnej pracy. Wysokie noty 
otrzymaliśmy w przypadku kosmetologii 
także w kryterium umiędzynarodowienie 
– jest to wynik pozytywnej odpowiedzi 
na apel władz rektorskich UMK o pozy-
skiwanie jak największej liczby studentów 
zagranicznych. Na nasze kierunki już od 

kilku lat przyjmujemy szereg osób z Bia-
łorusi i Ukrainy. Najwięcej takich osób 
mamy właśnie na kosmetologii. Do suk-
cesu kosmetologii przyczyniły się także 
nasze działania z ostatnich lat: podnosze-
nie jakości kształcenia, uatrakcyjnienie 
studiowania, promowanie kierunków. 
Odzwierciedleniem tych działań było 
m.in. uzyskanie przez analitykę medycz-
ną i farmację akredytacji PKA na sześć lat.  
W przypadku kosmetologii atrakcyjność 
studiowania była między innymi uzy-
skiwana poprzez: (1) powiększenie bazy 
lokalowej (udostępnienie nowej dobrze 
zorganizowanej i wyposażonej sali ćwi-
czeń), (2) organizację procesu kształce-
nia pozwalającą na łączenie studiowania  
z pracą w salonach kosmetologicznych, (3) 
większe ukierunkowanie na uzyskiwanie 
umiejętności praktycznych – wydłużona 
do sześciu miesięcy praktyka zawodo-
wa oraz przeprowadzanie praktycznego 
egzaminu licencjackiego. Będę zabiegać 
o dalszą poprawę miejsc rankingowych. 
Niestety, praktycznie nie do przeskoczenia 
jest dla nas kryterium „prestiż” – tworzący 
ten ranking pytają osoby, którym nadano 
stopień lub tytuł naukowy o wskazanie 
uczelni, którą poleciliby jako miejsce stu-
diowania na wskazanym kierunku. Mając 
do wyboru Warszawę, Kraków, Poznań, 
Wrocław i wiele innych dobrze rozpozna-
walnych miast, mało kto wskazuje Byd-
goszcz. Niestety, mamy w pewnym sensie 
pecha. Miasto, mimo że duże, jest w dal-
szym ciągu mało rozpoznawalne w Polsce. 
To kryterium niestety w rankingach zna-
cząco obniża nam pozycję. 

Dr Krzysztof Nierzwicki: Pozostając 
przy sprawach studenckich, z wielkim 
powodzeniem kontynuujecie Państwo 
konkurs fotograficzny „Niezwykły świat 
roślin leczniczych”, który w tym roku 
miał już swoją X edycję. Co roku wyni-
ki tego Konkursu cieszą oczy studentów  
i pracowników CM UMK, również na ła-
mach „Wiadomości Akademickich”.

Wywiad numeru

Wybrana aparatura badawcza z Katedry Biofizyki (odwrócony mikroskop fluorescencyjny - SIM) oraz  
z Katedry Biochemii Klinicznej (wysokosprawny chromatograf cieczowy z detektorem masowym)
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Prof. Stefan Kruszewski: W tym roku 
odbył się ten konkurs po raz dziesiąty. To 
wielka zasługa naszych studentów zrze-
szonych w Studenckim Kole Naukowym 
Botaniki Farmaceutycznej, opiekunki tego 
koła pani dr Doroty Gawendy-Kempczyń-
skiej oraz wieloletniego kierownika Kate-
dry Biologii i Botaniki Farmaceutycznej 
pana dr. hab. Tomasza Załuskiego, prof. 
UMK. Konkurs jest adresowany także do 
uczniów szkół średnich, zatem jest także 
promocją naszej bydgoskiej farmacji. Dzię-
kuję redakcji „Wiadomości Akademickich” 
za zamieszczanie na swoich łamach zwy-
cięskich prac konkursowych.

Dr Krzysztof Nierzwicki: Co ciekawe, 
zorganizowano także już dwie edycje no-
wego konkursu fotograficznego - „Dia-
gnosta laboratoryjny, Farmaceuta oraz 
Kosmetolog okiem licealisty” – skąd 
wzięła się jego koncepcja?

Prof. Stefan Kruszewski: Konkurs wy-
myśliła pani prodziekan dr hab. Barbara 
Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK. Jest on 
jednym z wielu pomysłów na promocję 
kierunków naszego Wydziału, w którą 
pani prodziekan jest bardzo zaangażowa-
na i za co jestem jej ogromnie wdzięczny. 
Zwycięzcy tego konkursu otrzymują dy-
plom i wartościową książkę. Wręczenie 
nagród następuje na terenie szkoły skąd 
pochodzi beneficjent lub beneficjentka  
i jest powiązane z przekazywaniem in-
formacji o naszych kierunkach i wygło-
szeniem popularnonaukowego wykładu.

Dr Krzysztof Nierzwicki: Jak wspo-
mina Pan Profesor dotychczasowe lata 
„dziekańskie”? Najlepsze i najgorsze 
momenty?

Prof. Stefan Kruszewski: Pamiętam 
sukcesy Wydziału. To były dobre mo-
menty. Zostały one już w dużym zakresie 
opowiedziane, ale głównie wspomniałem  
o tych dużych. Cieszyły nas jednak 

wszystkie, także te mniejsze, jak np. awan-
se pracowników. Każdy uzyskany przez 
pracownika Wydziału stopień czy tytuł 
to też była moja radość. Czy były złe mo-
menty? Były, ale jeżeli udawało się trudny 
problem rozwiązać, a najczęściej tak by-
wało, to ten zły moment przekuwany był 
w sukces. Natomiast smutne, bo wszakże 
nieodwracalne momenty naszej histo-
rii to odejścia osób, które współtworzyły 
Wydział. A były to odejścia profesorów: 
Bogusława Hładonia, Przemysława Sta-
szewskiego, Anny Kodym, Jana Pawla-
czyka, Lecha Przyborowskiego, Romana 
Kaliszana. Bardzo przygnębiające dla 
nas wszystkich na Wydziale było przed-
wczesne odejście pani Grażyny Łukowiak  
– niezwykle zaangażowanej w rozwój Wy-
działu pracownicy naszego dziekanatu.

Co będę wspominał po zakończe-
niu misji dziekana – przede wszystkim 
to, że miałem szczęście współpracować  
z gronem osób bardzo oddanych sprawie 
Wydziału, z którymi rozumiałem się bez 
słów. Wśród grona moich najbliższych 
współpracowników wymienię przede 
wszystkim niezwykle zaangażowanych  
i pracowitych prodziekanów, a byli to lub 
są: prof. Eugenia Gospodarek-Komkow-
ska, prof. Ewa Żekanowska, prof. Michał 
Marszałł, dr hab. Bogumiła Kupcewicz, 
prof. UMK, dr hab. Barbara Ruszkow-
ska-Ciastek, prof. UMK, dr hab. Marcin 
Koba, prof. UMK. W tym miejscu nie 
mogę zapomnieć o wielkich profesjo-
nalistach - pracownikach dziekanatu  
z panią kierownik mgr Lidią Król-Dur-
mowicz na czele. Bardzo dobrze układała 
mi się współpraca z kierownikami katedr 
i wszystkimi pozostałymi pracownikami 
Wydziału. Wszyscy rozumieli potrzebę 
solidarnej pracy i współpracy w intere-
sie swoim i Wydziału. Dziękuję za soli-
daryzm w interesie Wydziału, kiedy być 
może wbrew indywidualnym interesom, 
wszyscy zadeklarowali się, że będą pro-
wadzić badania i publikować w dyscypli-
nie nauki farmaceutyczne. 

Wreszcie chciałem powiedzieć, że mia- 
łem szczęście pozostawać (i pozostaję) 
we wzorowych relacjach z władzami rek-
torskimi: z JM Rektorem prof. Andrze-
jem Tretynem i JM Rektorem prof. An-
drzejem Sokalą. W Collegium Medicum 
współpracowałem (lub współpracuję)  
z trojgiem prorektorów ds. CM: prof. Ja-
nem Styczyńskim, prof. Grażyną Odro-
wąż-Sypniewską i prof. Kornelią Kędzio-
rą-Kornatowską. Mogłem u nich zawsze 
liczyć na zrozumienie i pomoc w rozwią-
zywaniu trudnych problemów i na ich 
akceptację w moich działaniach na rzecz 
rozwoju Wydziału Farmaceutycznego.

Dr Krzysztof Nierzwicki: Jakie plany 
ma Pan Profesor na przyszłość, co pozo-
stało do zrealizowania?

Prof. Stefan Kruszewski: W swoich 
dalszych działaniach będę dążył do uzy-
skania przez Wydział jak najlepszej pozy-
cji naukowej, ale także świetnego miejsca 
do prowadzenia studiów cechujących się 
wysoką jakością kształcenia. Będę mobi-
lizował pracowników Wydziału do wystę-
powania z wnioskami o granty zewnętrz-
ne oraz do nawiązywania współpracy  
z otoczeniem społeczno-gospodarczym,  
a co za tym idzie do świadczenia usług ba-
dawczych, jak również komercjalizowania 
badań naukowych. Nie mogę zapomnieć 
o aktywności mającej na celu podnosze-
nie prestiżu Wydziału i wzrost notowań  
w rankingach. Dużą wagę będę musiał 
poświęcić promocji kierunków Wydziału 
w celu pozyskiwania jak najlepszych kan-
dydatów na studia.

Dr Krzysztof Nierzwicki: Oczywiście 
nadal pracuje Pan Profesor naukowo 
jako kierownik Katedry Biofizyki i na-
ukowiec z zamiłowania. Co fascynuje 
Pana Profesora?

Prof. Stefan Kruszewski: Raduje mnie 
przede wszystkim to, że mam w Kate-
drze Biofizyki pracowników, którzy są 
w stanie prowadzić badania naukowe na 
wysokim poziomie, dokonywać fascynu-
jących obserwacji i przygotowywać do-
bre publikacje. W ciągu ostatniego roku 
- wykorzystując możliwości aparaturowe 
Katedry - prowadzili oni badania osocza 
osób hospitalizowanych z powodu CO-
VID-19. Badania były prowadzone we 
współpracy z Katedrą Chorób Płuc, No-
wotworów i Gruźlicy. Pokazały one, że 
obecnie bylibyśmy w stanie wskazać, kto 
z bardzo dużym prawdopodobieństwem 
wygra z COVID-19, a kto przegra. Chce-

Wywiad numeru

Pani dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK i pani Marta Watała – przewodnicząca PTSF 
promują kierunki Wydziału Farmaceutycznego w Liceum Ogólnokształcącym w Nowem
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my obecnie sprawdzić czy metodologia 
badań zastosowana u osób chorych na 
COVID-19 da się wykorzystać w bada-
niach osób z innymi chorobami płuc.

Dr Krzysztof Nierzwicki: Jak wiemy, 
kryje Pan Profesor w sobie także duszę ar-
tysty. Pamiętamy „Wierszowiska” - pikni-
ki naukowo-artystyczne organizowane we 
współpracy z Ośrodkiem Pracy Twórczej 
w Jordanowie, niezwykle ciekawe połą-
czenie wydarzeń artystycznych (poezji, 
malarstwa, koncertów) z panelami nauko-
wymi i wykładami wybitnych badaczy.

Prof. Stefan Kruszewski: Z tą duszą 
artysty to trochę przesada. Chciałbym 
taką mieć, stąd tam gdzie tylko możli-
we staram się elementy „art” wplatać  
w moją aktywność. Formą łączenia sztu-
ki i nauki były organizowane wspólnie 
z żoną pikniki naukowo-artystyczne  
w Jordanowie. Przez dziesięć lat było 
to miejsce, gdzie spotykali się artyści 
i naukowcy, prezentując swój doro-
bek artystyczny lub naukowy. W swo-
ich kręgach były to osoby z najwyższej 
„półki” artystycznej lub naukowej. Jako 
dziekan starałem się też o artystycz-
ne ubogacenie naszych wydziałowych 
uroczystości – immatrykulacje i dy-
plomatoria. Sprawowanie przeze mnie 
funkcji zbiegało się w czasie z setnymi 
rocznicami wydarzeń związanych z od-
zyskiwaniem po okresie zaborów pol-
skiej państwowości (1914, 1918, 1920) 
łącznie z tą ostatnią z 1922 roku, kiedy 
ostatecznie uformowały się granice II 
Rzeczypospolitej. W moich przemówie-
niach starałem się nawiązywać do tych 
rocznic, mówić o wielkich utalentowa-
nych ludziach związanych z naszym 
Uniwersytetem i naszym regionem.  

W czasie ostatniego mojego przemówie-
nia, podczas dyplomatorium absolwen-
tów farmacji, między innymi w kontek-
ście wojny na Ukrainie, przypomniałem 
postać fizyka, muzyka, żołnierza profe-
sora Aleksandra Jabłońskiego. Dlaczego? 
Odsyłam do treści tego przemówienia 
zamieszczonego na stronie Wydziału 
Farmaceutycznego oraz do wydanej na-
kładem Wydawnictwa UMK monografii 
„Aleksander Jabłoński – fizyk, muzyk, 
żołnierz”. Jestem też wdzięczny chórowi 
Collegium Medicum i jego dyrygentowi 
prof. Januszowi Staneckiemu, za patrio-
tyczną oprawę muzyczną naszych wy-
działowych uroczystości. Nawiązywanie 
do ważnych rocznic z naszej historii  
w czasie wydziałowych uroczystości, 
jest też moją pozytywną odpowiedzią na 
apel Prezydenta Bydgoszczy pana Rafa-
ła Bruskiego. W piśmie skierowanym 
do dziekanów prosił on o włączenie do 
pól wydziałowych aktywności zagadnień 
związanych ze stuleciem niepodległości 
Polski, w tym ze stuleciem powrotu Byd-
goszczy do Polski.

Dr Krzysztof Nierzwicki: Czy może-
my prosić Pana Profesora o kilka słów  
o rodzinie, najbliższych…

Prof. Stefan Kruszewski: Jestem dumny 
z mojej żony i jej wszechstronnych uzdol-
nień – ma wykształcenie matematyczne  
i muzyczne. Jest wiolonczelistką, ale także 
poetką, autorką poezji śpiewanej, do któ-
rej sama komponuje muzykę i którą także 
sama wykonuje. Jestem dumny z naszej 
córki, która jest lekarzem, ale też ma inne 
pasje, w tym artystyczne, które umiejętnie 
godzi z wykonywaniem zawodu lekarza. 
Wreszcie mamy dwoje wnuków, którzy 
dostarczają nam wiele radości. 

Dr Krzysztof Nierzwicki: W jaki spo-
sób Pan Profesor lubi spędzać czas wolny 
– o ile znajdzie Pan na niego czas?

Prof. Stefan Kruszewski: Z przyjem-
nością spotykam się z bliższą i dalszą 
rodziną moich rodziców, odwiedzając 
przy okazji miejsca, które znam z dzieciń-
stwa, a są to Brodnica i jej okolice, rzeka 
Drwęca i jeziora pojezierza brodnickie-
go, wreszcie Górzno i Lidzbark Welski 
oraz położone w ich okolicy jeziora i lasy.  
Z tamtych miejsc chciałbym pokazać 
zdjęcie przydrożnej kapliczki z roku 1869, 
która stoi w pobliżu domu moich dziad-
ków. Kolejne zdjęcie to rzeka Drwęca  
z widokiem na wysoką skarpę, nad którą 
wielokrotnie bywałem w okresie dzie-
ciństwa. Wspominam uroczystości zor-
ganizowane przez synów mojej kuzynki 
– Bal Niepodległości w gminie Górzno 
i uroczystości patriotyczne na rynku  
w Górznie przed obeliskiem upamiętnia-
jącym osoby zamordowane przez Niem-
ców na tamtym terenie, w tym osoby  
z mojej rodziny. Kilka tygodni temu mia-
łem okazję uczestniczyć w uroczystości 
rodzinnej zorganizowanej w 80 rocznicę 
deportacji moich dziadków do obozów 
koncentracyjnych, w tym w spotkaniu 
z siostrą mojej mamy, która jest obecnie 
jedynym żyjącym świadkiem tamtych 
wydarzeń. Z radością spędzam czas nad 
naszym morzem w Stegnie, gdzie pod ko-
niec życia zamieszkali moi rodzice. 

Dr Krzysztof Nierzwicki: W imieniu 
czytelników „Wiadomości Akademic-
kich” bardzo dziękuję za rozmowę.

w imieniu Redakcji rozmowę przeprowadził re-
daktor naczelny, dr Krzysztof Nierzwicki

Przydrożna kapliczka z 1869 roku w miejscowości Nowy Dwór koło Brodnicy oraz rzeka Drwęca – lato 2021 r. 

Wywiad numeru
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W Pogotowiu Ratunkowym zacząłem 
dyżurować dość wcześnie. Wynikało to 
oczywiście z potrzeb finansowych, gdyż 
dyżury, na których bardziej mi zależało, 
czyli szpitalne, były wówczas „w cenie”  
i trudne do otrzymania. Dziś, po reformie 
systemu ratownictwa, sytuacja jest zupeł-
nie inna. Ale cóż, mówimy o przełomie 
lat 80. i 90. ubiegłego stulecia. Poza tym 
sytuacja polityczno-gospodarcza również 
diametralnie różniła się od dzisiejszej. Jest 
to też ważne dla zrozumienia anegdoty, 
która pojawi się na końcu. 

Jakby nie było, moją przygodę z po-
gotowiem można by podzielić na dwa 
okresy. Pierwszy to tzw. „wyjazdy”, czy-
li wizyty u chorych, w teorii, z nagłym 
zachorowaniem. W praktyce, przypadki 
często na poziomie poradni ogólnej (nie 
było wtedy lekarzy rodzinnych). Rze-
czy, które zobaczyłem na własne oczy  
w czasie owych wizyt, a mam na myśli 
jak ludzie mieszkali, żyli, jak zachowy-
wali się w czasie wizyty, mogłyby stano-
wić podstawę wielotomowej sagi. Nawia-
sem mówiąc, jedna z takich wizyt, choć 
już w drugim etapie, stała się przysłowio-
wą kroplą przelewającą kielich goryczy 
pogotowiarskiej pracy. 

Zbliżałem się wtedy do finału doktora-
tu. Wezwanie dotyczyło oparzonego dziec-
ka. Jak dziś pamiętam, kamienica przy ul. 
Dworcowej, czwarte piętro, co odpowiada 
szóstemu w nowych blokach. Windy brak. 
Wchodzimy więc po schodach. Nagle zza 
barierki na owym czwartym piętrze wychy-
la się rozebrany do połowy, wytatuowany 
mężczyzna i widząc, że jesteśmy dopiero 
w połowie drogi, krzyczy: „No, bujaj się 
ch… ju, bo to dzieciak jest oparzony”. Oka-
zało się, że ten miły pan z wytatuowanym 
stopniem majora (około 5 lat odsiadki) to 
więzień przebywający na przepustce. Z tej 
okazji odbyła się impreza alkoholowa oraz 
pranie. Na piecu kuchennym stał olbrzymi 

gar z gotującą się pościelą. Jakiś jej fragment 
wystawał z owego garnka i 3-letni chłopiec, 
bodaj jedyny trzeźwy w tym domu, pocią-
gnął za materiał i wylał na siebie całą zawar-
tość. Oparzenie obejmowało około 80% po-
wierzchni ciał. Raczej wyrok śmierci. 

Wróciwszy do bazy usiadłem na kana-
pie i pomyślałem mniej więcej tak: „K... a, 
kończę doktorat, mam już „jedynkę” z chi-
rurgii (wówczas obowiązywał dwustopnio-
wy system specjalizacji), a więzień na prze-
pustce z kryminału wyzywa mnie od ch...” 
Następnego dnia złożyłem rezygnację. 

Jednak przed tym zdarzeniem, właśnie 
po uzyskaniu owej „jedynki”, zmieniła 
się nieco moja pozycja w budynku na ul. 
Markwarta. Przeszedłem na tzw. „wypad-
ki”, czyli karetkę jeżdżącą wraz z „R-ką” 
do wypadków, oparzeń, a nawet zabójstw 
czy samobójstw. Miałem własny gabinet, 
co było o tyle dobre, że niektórzy koledzy 
chrapali. Wiąże się z tym też pewna opo-
wieść, ale może na inną okazję. 

Wróćmy jednak do tytułu. Pewnego 
razu, jeszcze w okresie „wyjazdowym”, 
usłyszałem wymianę zdań pomiędzy 

kierowcami. Brzmiała ona mniej więcej 
tak: „Cześć, Heniek. Cześć, Zbychu. Gdzie 
jedziecie? Do Hamburga”. Przyznam, że 
zdziwiłem się. Nie przyszło mi do głowy, 
że w roku, powiedzmy 1988, nasze pogo-
towie ma przewozy do RFN. Chyba jed-
nak założyłem, że to możliwe. Jakież było 
moje zaskoczenie, gdy bardzo krótko po 
tym wydarzeniu, usłyszałem nieomal 
identyczną rozmowę. Tym razem moja 
ciekawość zwyciężyła i zapytałem kie-
rowcę, z którym akurat wyjeżdżaliśmy 
na interwencję, czy istotnie jeździmy do 
Niemiec Zachodnich (rzecz miała miej-
sce przez zjednoczeniem). Ten roześmiał 
się i pogotowiarskim slangiem wyjaśnił 
mi: „Doktor, nie, oni jadą z wariatem 
do Świecia. Ale nigdy nie mówimy, że do 
Świecia, bo oni wtedy szaleją, ino, że do 
Hamburga”. Nie wiem jak jest dziś, tyle 
że za kilka miesięcy do Świecia będzie 
można dojechać autostradą, tak jak wte-
dy do Hamburga.  

dr hab. Wojciech Szczęsny, prof. UMK pracuje 
w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby  
i Chirurgii Transplantacyjnej

Wojciech Szczęsny

„Hamburg”

Sukces doktorantki 
Wydziału Farmaceutycznego 
w konkursie 
Grants4NCUStudents 
- IV edycja

W związku z rozstrzygnięciem kon-
kursu Grants4NCUStudents - IV edycja, 

wśród laureatów znalazła  się uczestnicz-
ka studiów doktoranckich na Wydziale 
Farmaceutycznym, pani mgr Natalia 
Wiktorczyk-Kapischke, która otrzymała 
grant w dziedzinie „Nauki o życiu”.

Celem konkursu „Grants4NCUStu-
dents” jest wspieranie inicjatyw nauko-
wych studentów i doktorantów, wpisu-
jących się w cztery najważniejsze cele 

UMK jako uczelni badawczej (4xI@
NCU), którymi są: internacjonalizacja, 
interdyscyplinarność, innowacyjność  
i integralność. Konkurs skierowany był 
do studentów UMK, Studenckich Kół Na-
ukowych UMK oraz doktorantów UMK.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!

Polemika

Nysa 522 S, podstawowy ambulans w latach 70. i 80, produkowano go jeszcze z początkiem lat 90.
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Szanowni Państwo, absolwentki i ab- 
solwenci kierunku farmacja w roku 
2022! W historii narodów i państw są 
daty, które na trwałe zostały wdruko-
wane w zbiorową pamięć. W przypadku 
naszego państwa takimi datami są nie-
wątpliwie 966, 1410, 1791, a z nowszej 
historii 1918, 1920, 1939, 1945. Niektóre 
z nich mówią o wydarzeniach radosnych, 
inne niestety o wydarzeniach bardzo bo-
lesnych 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 zda-
nia matury… Do zbioru ważnych dat  
w historii Państwa życia zostanie dopi-
sany rok 2022 – rok ukończenia studiów  
i otrzymania tytułu magistra farmacji.

Zapamiętacie ten rok szczególnie. 
Kończycie bowiem studia w roku, któ-
ry na trwałe zostanie zapisany w historii 
Europy i świata. Niestety, na razie ten rok 
wpisuje się w naszą pamięć tragicznie. 
Jesteśmy świadkami aktów niezrozumia-
łego barbarzyństwa na terenie bliskiego 
nam geograficznie i historycznie kraju. 
Jesteśmy świadkami wielkiej migracji lud-
ności, też świadkami wielkiej bezradności 
i niemocy wielkich tego świata, którzy nie 
są w stanie przerwać tragedii rozgrywają-
cej się w Ukrainie. Ale jak niejednokrot-
nie już bywało, w morzu zła pojawiają 
się wydarzenia i zachowania zaświadcza-
jące 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 pomo-
cy uchodźcom z Ukrainy.

W gronie osób, którzy w obliczu nie-
szczęścia Ukrainy zachowali się „jak 
trzeba” są nauczyciele naszego Wydziału, 
studenci naszego Wydziału, pracownice 
Dziekanatu, którzy na miarę możliwości 
nieśli i niosą pomoc uchodźcom z Ukra-
iny. 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 Dnie-
prem w roku 2022.

Od kilku lat na kierunkach naszego 
Wydziału, w tym na farmacji, studiu-
ją 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 studen-
tek przeżywają dramat, dramat niemocy, 
będąc całkowicie odciętym, nie mającym 
jakichkolwiek informacji o losach swoich 
rodzin zamieszkujących równane z zie-
mią miasto Mariupol czy miasto Irpień. 
Stamtąd bowiem pochodzą.

Szanowni Państwo, wielokrotnie w hi- 
storii już bywało, że nieszczęścia się ku-
mulowały, albo mówiąc inaczej, chodziły 
parami. Tak było przed stu laty, kiedy Eu-
ropa leczyła rany po I wojnie światowej, 
a na ziemiach polskich trwała wojna pol-
sko-bolszewicka. I wtedy do nieszczęść 
wojennych dołączyła epidemia grypy 
hiszpanki. Historia po 100 latach w pew-
nym sensie powtarza się. Do trwającej 
od ponad dwu lat pandemii COVID-19, 
która boleśnie doświadczyła wielu z nas 
lub nasze rodziny, dołącza się teraz trage-
dia narodu ukraińskiego i dramat wiel-
kiej migracji.

Ale dla Państwa, naszych absolwen-
tów, ten dzień powinien być dniem rado-
snym. Mając świadomość dramatu Ukra-
iny powinniście się wszyscy Państwo 
szczególnie cieszyć, że mieliście możli-
wość ukończenia studiów. Otrzymaliście 
już dyplomy zaświadczające o uzyskaniu 
tytułu magistra farmacji. Te dyplomy są 
przepustką do Waszego przyszłego ży-
cia zawodowego. Aktywność zawodową 
możecie rozpoczynać zatrudniając się 
w aptekach. Jesteście też przygotowani 
do pracy w instytucjach prowadzących 
działalność badawczą i naukową. Może-
cie ubiegać się o przyjęcie do szkół dok-
torskich. Możecie pracować w przemyśle 
farmaceutycznym i firmach farmaceu-
tycznych, możecie zostać pracownika-
mi administracji państwowej, pracując  
w nadzorze farmaceutycznym.

Szanowni Państwo, w okresie, kiedy 
Państwo studiowaliście Wydział osiągał 
znaczące sukcesy. Uzyskaliśmy jako Wy-
dział, a obecnie jako dyscyplina, prawa 
nadawania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego nauk farmaceutycznych. 
Uzyskaliśmy też kategorię naukową A. 
Okazaliśmy się bardzo efektywni w po-

zyskiwaniu zewnętrznych środków na 
badania naukowe. Wnieśliśmy znaczący 
wkład w uzyskanie przez nasz Uniwersy-
tet statusu Uczelni Badawczej. Umiemy 
też efektywnie korzystać, dla dalszego 
rozwoju naukowego, z możliwości jakie 
daje uczelnia badawcza. Państwo może-
cie być dumni będąc absolwentami eli-
tarnej Uczelni Badawczej.

W okresie waszego studiowania kie-
runek farmacja został poddany ocenie 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej, został 
pozytywnie oceniony i uzyskał akredy-
tację na 6 lat. Podobnie, w tym okresie 
został poddany ocenie PKA kolejny kie-
runek naszego Wydziału – analityka me-
dyczna i też uzyskał akredytację na 6 lat. 
Kończycie studia na Wydziale, którego 
pracownicy byli zaangażowani w walkę  
z pandemią COVID-19 – tu w Byd-
goszczy oraz w Szpitalu Covidowym  
w Radziejowie. Nas, nauczycieli bardzo 
cieszy i Państwa też powinno to cieszyć, 
że studiowaliście na Wydziale o dużej 
aktywności studenckiej w zakresie na-
ukowym i organizacyjnym. Studenci 
naszego Wydziału, w tym Państwo te-
goroczni absolwenci, otrzymywaliście 
stypendia Rektora za wysokie wyniki  
w nauce. Działaliście aktywnie w stu-
denckich kołach naukowych, w or-
ganizacjach 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 

Z życia Uczelni

Przemówienie Dziekana Wydziału Farmaceutycznego podczas 
Dyplomatorium absolwentów kierunku farmacja

Prof. dr hab. Stefan Kruszewski
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w ubiegłym roku w IV Ogólnopolskim 
Konkursie Receptury Aptecznej orga-
nizowanym przez Polskie Towarzystwo 
Studentów Farmacji. Z kolei pani mgr 
Paulina Małachowska, nasza absol-
wentka z ubiegłego roku i zwyciężczyni 
naszego wydziałowego konkursu prac 
magisterskich, uzyskała wyróżnienie na 
Ogólnopolskim Konkursie Prac Magi-
sterskich organizowanym przez Polskie 
Towarzystwo Farmaceutyczne. Od kilku 
lat studenci naszego Uniwersytetu orga-
nizują Galę Charytatywną pod nazwą 
Gala Copernicana, wybierając w drodze 
plebiscytu najlepszy dziekanat, najlepsze 
koło naukowe, najlepszego prodziekana 
ds. studenckich, najlepszego wykładow-
cę, wzór studenta. W ubiegłym roku pro-
fesor 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 – przewod-
nicząca oddziału bydgoskiego Polskiego 
Towarzystwa Studentów Farmacji – or-
ganizacji bardzo prężnie działającej na 
naszym Wydziale, a ostatnio też bardzo 
silnie zaangażowanej w niesienie po-
mocy uchodźcom z Ukrainy. Studenci 
farmacji działający w Kole Naukowym 
Botaniki Farmaceutycznej od wielu lat 
organizują konkurs fotograficzny „Nie-
zwykły świat roślin leczniczych”, będący 
promocją Wydziału i zachętą do stu-
diowania na naszym Wydziale. Prężnie 
działa Koło Naukowe Farmakognozji. 
3 dni temu na IV Gali Kół Naukowych 
Collegium Medicum miałem okazję 
wręczyć przewodniczącej tego Koła sta-
tuetkę najlepszego koła naukowego na 
Wydziale Farmaceutycznym.

Kilka dni temu, na stronach Minister-
stwa Edukacji i Nauki ukazała się infor-
macja, która powinna nas wszystkich bar-
dzo ucieszyć. Ministerstwo opublikowało 
listę studentów, którzy otrzymali presti-
żowe stypendium Ministra. Lista zawiera 
432 nazwiska studentów z całej Polski. 
Na tej liście jest wiele osób z takich kie-
runków jak fizyka, chemia czy kierunek 
lekarski i są tylko 2 nazwiska osób studiu-
jących na kierunku farmacji i tymi osoba-
mi 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 na- 
uczyciele staraliśmy się wzmacniać sta-
tus naszego Wydziału, podnosić jakość 

nauczania, wzmacniać efektywność pro- 
wadzonych badań naukowych. Robili-
śmy to po to, abyście Państwo uzyskali 
jak najlepszą wiedzę, zdobyli jak najlep-
sze umiejętności i abyście weszli w ko-
lejne etapy aktywności z przekonaniem, 
że studiowaliście na dobrym kierunku, 
na dobrym Wydziale, na dobrym Uni-
wersytecie. Zapisy, jakie znajdują się  
w Państwa dyplomach: Wydział Farma-
ceutyczny, Collegium Medicum im Lu-
dwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwer-
sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będą 
o tym zaświadczały, będą też zaświadczały, 
że poprzeczka wymagań była ustawiona 
wysoko, że musieliście systematycznie pra-
cować, aby sprostać wymaganiom...

Drogie Absolwentki, Drodzy Absol-
wenci, 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 mobi-
lizowały do pracy. Tymi osobami są Wasi 
Rodzice, Wasze Rodziny, najbliżsi, na-
uczyciele z poprzednich etapów Waszej 
edukacji, profesorowie, adiunkci, asy-
stenci naszej uczelni, promotorzy Wa-
szych 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 niepodległo-
ści Polski. Warto pamiętać o wydarze-
niach sprzed 100 lat i o ludziach, któ-
rzy byli bohaterami tamtych wydarzeń.  
W 2018 r. świętowaliśmy 100-lecie od-
zyskania niepodległości i 100-lecie wy-
buchu zwycięskiego powstania wielko-
polskiego. W 2020 roku świętowaliśmy 
stulecie powrotu Bydgoszczy i Torunia 
do Polski oraz stulecie zwycięskiej wojny 
z bolszewikami, zwanej cudem nad Wi-
słą. Też w tym 2020 roku przypadła 100. 
rocznica urodzin doktora honoris causa 
naszego Uniwersytetu, św. Jana Pawła 
II. Przypadły również okrągłe rocznice 
związane z patronem naszego Collegium 
Medicum Ludwikiem Rydygierem: 170. 
rocznica urodzin, 140. rocznica dokona-
nia 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 za-
wsze członkami wspólnoty uniwersytetu, 
bowiem wspólnotę uniwersytetu tworzą 
byli, obecni i przyszli studenci, byli obec-
ni 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 wy-
bitnych 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 pro-
fesora Aleksandra Jabłońskego. 

W latach 30. ubiegłego wieku jako 
młody docent prowadził wykłady z fi-
zyki dla studentów farmacji na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Swoją przygodę  
z nauką rozpoczynał w mieście tak bez-
litośnie obecnie niszczonym przez Ro-
sjan, a mianowicie w Charkowie. Tam 
uczęszczał do szkoły średniej, tam zdał 
maturę, po której został studentem Uni-
wersytetu 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 niepod-
ległość 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 Ko-
pernika w Toruniu. Jako oficer Wojska 
Polskiego był uczestnikiem wojny pol-
sko-bolszewickiej, uczestnikiem kampa-
nii wrześniowej 1939 roku, i szlaku bo-
jowego armii generała Andersa. Cudem 
uniknął losu swego brata Feliksa zamor-
dowanego przez Rosjan w Katyniu.

Szanowni Państwo, umiejmy korzy-
stać z przykładów dobrych postaw, wzor-
ców naszej historii, umiejmy rozpoznać  
i wykorzystać wszystko to, co w naszej hi-
storii było dobre i wartościowe. Państwa 
zadaniem jest budowanie przyszłości, 
mówiąc słowami poety - macie podnosić 
„gmach przyszłości”. Tworząc przyszłość 
,mówiąc za poetą „Nie depczcie przeszło-
ści ołtarzy, choć sami wspanialsze macie 
wznieść”. Te ołtarze przeszłości to między 
innymi wielcy ludzie związani z naszym 
regionem, jak: patron naszego Uniwer-
sytetu Mikołaj Kopernik, patron naszego 
Collegium Medicum Ludwik Rydygier, 
jak wymieniony przeze mnie profesor 

Z życia Uczelni
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Aleksander Jabłoński oraz wielu, wielu 
innych, w tym lekarze i farmaceuci.

Drogie Absolwentki, Drodzy Absol-
wenci, swoją aktywność zawodową bę-
dziecie rozpoczynać w wyjątkowo trud-
nym 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 uzy-
skanych umiejętności będziecie Państwo 
wyjątkowo potrzebni. Chciałbym Wam 
życzyć abyście umieli się dobrze odna-
leźć 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 świado-
mość, że zawód, który będziecie wyko-
nywać wymaga ciągłego uzupełniania  
i aktualizowania wiedzy, będziecie te 
wiedzę uzupełniać poprzez uczestnictwo 
w szkoleniach, kursach, w tym w szko-
leniu specjalizacyjnym, studiach pody-
plomowych. Uzyskanie przez Państwa 
specjalizacji jest bardzo pożądane.

Życzę Wam, abyście w drodze po 
sukcesy kierowali się poczuciem przy-
zwoitości, troską o dobro i zdrowie in-

nego człowieka, troską o dobro wspólne  
i reprezentowali sobą najwyższe stan-
dardy etyczne. Waszą misją zawodową 
powinna być przede wszystkim troska 
o zdrowie pacjenta, pamiętajcie zawsze 
o przestrzeganiu prawa i zawsze przed-
kładajcie dobro i zdrowie pacjenta po-
nad korzyści materialne.

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

Z życia Uczelni

Już po raz 15 kolejna grupa absolwentów 
bydgoskiej farmacji, po odbyciu sześciomie-
sięcznej praktyki zawodowej w aptekach, 
otrzymała dyplomy magistrów farmacji.

Kierunek farmacja w Bydgoszczy  zo-
stał uruchomiony w 2002 roku. Było to 
możliwe dzięki wielkim zabiegom orga-
nizacyjnym ówczesnych władz Akademii 
Medycznej JM Rektora prof. Jana Doma-
niewskiego oraz Dziekana Wydziału Far-
maceutycznego prof. Bronisława Grze-
gorzewskiego. Ich zabiegi organizacyjne 
spotkały się z przychylnością Dziekanów 
pozostałych Wydziałów Farmaceutycz-
nych w Polsce.  Były możliwe  dzięki du-
żemu wsparciu władz miasta Bydgoszczy, 
których oferta skłoniła znacząco grupę 
profesorów farmaceutów z innych uczelni 
medycznych do podjęcia wysiłku budo-
wania kierunku farmacja i prowadzenia 
badań naukowych w zakresie nauk far-
maceutycznych  w Bydgoszczy. Ważnym 
wydarzeniem w procesie tworzenia byd-
goskiej farmacji było wybudowanie i wy-
posażenie budynku farmacji przy ulicy 
Jurasza, co nastąpiło w październiku 2006 
roku. W roku 2008 pierwsi absolwenci 
bydgoskiej farmacji otrzymali dyplomy 
magistrów farmacji.  Było to znaczące wy-
darzenie w historii Wydziału. W ceremo-
nii wręczania  dyplomów magistrów far-
macji  wzięli udział Dziekani wszystkich 
polskich Wydziałów Farmaceutycznych. 
To historycznie ważne wydarzenie zbie-
gło się z dwudziestoleciem kształcenia na 
Wydziale Farmaceutycznym. Pierwszym 
kierunkiem Wydziału Farmaceutycz-
nego była analityka medyczna, na który 
pierwszy nabór odbył się w roku 1988. 
Z tej okazji Dziekani Wydziałów Farma-
ceutycznych oraz zasłużeni profesorowie 

naszego Wydziału zostali uhonorowani 
medalem 20-lecia kształcenia na Wydzia-
le Farmaceutycznym. W kolejnych latach 
Wydział Farmaceutyczny podnosił swój 
status i prestiż. Znacząco zwiększyła się 
liczba samodzielnych pracowników na-
uki, wzrastał poziom badań naukowych 
- Wydział uzyskiwał w czasie kolejnych 
parametryzacji kategorię naukową A, u- 
zyskał uprawnienia do nadawania stopni 
naukowych doktora i doktora habilitowa-
nego, jakość kształcenia była pozytywnie 
oceniana przez ekspertów Polskiej Komi-
sji Akredytacyjnej. Obecnie oczekujemy 
na wynik ewaluacji dorobku naukowego 
za lata 2017-2021 przeprowadzanego we-
dług nowych zasad.

W związku z ukończeniem w tym 
roku studiów przez kolejny, już 15 rocz-
nik bydgoskich absolwentów kierunku 
farmacja, w dniu 9 kwietnia br. o godzi-
nie 12:00 odbyło się uroczyste Dyploma-
torium. Ze względu na trwającą jeszcze 
pandemię zostało ono zorganizowane  
w formie zdalnej. Wzięli w nim udział ze 
strony Collegium Medicum pani Prorek-
tor ds. Collegium Medicum prof. Korne-
lia Kędziora-Kornatowska, Pełnomocnik 
Rektora ds. Studenckich i Kształcenia 
prof.  Adam Buciński,  Dziekan Wydzia-
łu prof. Stefan Kruszewski, przewodni-
czący dyscypliny nauki farmaceutyczne 
prof. Michał Marszałł, Kierownik Kate-
dry Technologii Postaci Leku prof. Jerzy 
Krysiński, prodziekani:  prof. Bogumiła 
Kupcewicz, prof. Barbara Ruszkowska-
-Ciastek, prof. Marcin Koba, pełnomoc-
nik rektora ds. praktyk studentów farma-
cji dr Maciej Karolak.

Dyplomatorium zostało przeprowa-
dzone w sposób przypominający dyplo-
matoria stacjonarne. Okolicznościowe 

przemówienia wygłosili pani Rektor 
prof. Kornelia Kędziora Kornatowska 
oraz Dziekan prof. Stefan Kruszewski. 
Został wykonany i odsłuchany przez 
uczestników Hymn Państwowy, odczy-
tana rota ślubowania absolwenta, wy-
konane i  odsłuchane pieśni Gaudeamus 
Igitur oraz Gaude Mater Polonia. Pani 
prodziekan prof. Bogumiła Kupcewicz 
wyświetliła na monitorach uczestników 
listy absolwentów i je odczytała – tytuł 
mgr farmacji otrzymały 82 osoby. Na-
stępnie odczytała listy osób wyróżnio-
nych nagrodami i listami gratulacyjny-
mi. W imieniu studentów, absolwentów 
pożegnali, wygłaszając przemówienia, 
wiceprzewodniczący Wydziałowej Rady  
Samorządu Studenckiego Dominik Roch 
Lesiewicz oraz przewodnicząca Oddzia-
łu Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa 
Studentów Farmacji Marta Watała. Pani 
mgr Aleksandra Miłos, wygłaszając  
w imieniu absolwentów przemówienie 
,podziękowała Władzom Uniwersytetu 
i Wydziału, nauczycielom akademickim 
oraz pracownicom Dziekanatu za trud 
włożony w ich edukację.

Wykaz nagrodzonych absolwentów:
 Osoby nagrodzone za bardzo dobre 

wyniki w nauce :
mgr farm. Kamil Cała,
mgr farm. Pamela Kaszczyńska,
mgr farm. Natalia Kocot,
mgr farm. Ewelina Paczkowska,
mgr farm. Emilia Suchomska,
mgr farm. Anna Turostowska,
mgr farm. Joanna Wróblewska.
Osoby nagrodzone za  działalność na 

rzecz Uczelni:
mgr farm. Aleksandra Miłos,
mgr farm. Patryk Szymański.

Dyplomatorium absolwentów kierunku farmacja
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W marcu (I i II etap) oraz w kwietniu 
(III etap) 2022 roku członkowie Studenc-
kiego Towarzystwa Diagnostów Laborato-
ryjnych (STDL, Wydział Farmaceutycz-
ny Collegium Medicum im. L. Rydygiera 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika) po raz 
dziewiąty zorganizowali Konkurs Lab-
TEST. Natomiast tegoroczna edycja po raz 
trzeci objęła obszar całego kraju. 

Konkurs skierowany był do uczniów 
szkół średnich z całej Polski, w celu we-
ryfikacji wiedzy z diagnostyki laborato-
ryjnej. Organizacja konkursu przebiegała 
przy współpracy przedstawicieli STDL 
z 10 miast z całej Polski. W tegorocznej 
edycji pani Alicja Bem, studentka III roku 

kierunku analityka medyczna z Wydziału 
Farmaceutycznego Uniwersytetu Mikoła-
ja Kopernika Collegium Medicum im. L. 
Rydygiera w Bydgoszczy została powoła-
na do pełnienia funkcji ogólnopolskiego 
koordynatora Konkursu.

Z całej Polski do uczestnictwa w kon-
kursie zgłosiło się 361 uczniów, natomiast 
z województwa kujawsko-pomorskiego 
zgłosiło się 47 uczniów. Konkurs składał 
się z trzech etapów, z których dwa pierw-
sze: etap I szkolny zorganizowano 11 mar-
ca 2022 r. oraz etap II wojewódzki odbył się 
25 marca 2022 r. Polegały one na rozwią-
zaniu przez uczestników konkursu testów 
składających się z 50 pytań przeprowadzo-
nych na platformach internetowych (for-
mularz Google oraz Testportal).

Natomiast etap III konkursu odbył się 
22 kwietnia br. w formie ustnej w siedzi-

LabTEST
Barbara Ruszkowska-Ciastek

Uczestnicy Finału Konkursu LabTest wraz z Prezes KRDL, panią Aliną Niewiadomską oraz pan Piotr 
Bromber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Uczestnicy Finału Konkursu LabTEST wraz z Prezes KRDL, panią Aliną Niewiadomską

Uczestnicy Finału Konkursu LabTEST wraz z nauczycielami, członkami Komisji Oceniającej, pani prezes KRDL Alina Niewiadomska oraz pan Piotr Bromber, 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
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Na Wydziale Farmaceutycznym Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera 
w Bydgoszczy prowadzi działalność Stu-
denckie Towarzystwo Diagnostów Labo-
ratoryjnych zrzeszające studentów kie-
runku analityka medyczna. 

Stowarzyszenie  zostało założone 26 
lutego 2013 roku, a pierwszym Prezesem 
STDL CM UMK był pan Marek Andrysz-
czyk. Od roku akademickiego 2021/2022 
funkcję Prezesa STDL CM UMK pełni 
pani Alicja Bem – studentka III roku kie-
runku analityka medyczna. Opiekunem 
Organizacji jest pani prof. dr hab. Eugenia 
Gospodarek-Komkowska. Obecnie STDL 
CM UMK liczy 38 członków. Organizacja 
aktywnie działa w mediach społeczno-
ściowych - posiada fanpage na Facebooku 
oraz Instagramie. STDL CM UMK od 19 
marca 2022 r. został włączony do szer-
szej struktury, czyli Studenckich Towa-
rzystw Diagnostów Laboratoryjnych wraz  
z przedstawicielami STDL z 10 miast z całej 
Polski (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kra-
ków, Lublin, Poznań, Sosnowiec, Szczecin, 
Warszawa, Wrocław). Warto podkreślić, iż 
Prezesem Studenckich Towarzystw Dia-
gnostów Laboratoryjnych została wybrana 
studentka V roku kierunku analityka me-
dyczna Wydziału Farmaceutycznego CM 
UMK, pani Marta Okupska. STDL Polska 

wspólnie organizuje akcje: Ogólnopolski 
Konkurs Wiedzy o Diagnostyce Labora-
toryjnej „LabTest”, Ogólnopolskie Symu-
lacje Diagnostyczne, Ogólnopolski Dzień 
Diagnosty Laboratoryjnego. Celem dzia-
łalności STDL CM UMK jest promowanie 
kierunku analityka medyczna oraz zawodu 
diagnosty laboratoryjnego poprzez orga-
nizację licznych akcji promocyjno-edu-
kacyjnych, w tym szkoleń i konferencji, 
wspieranie przedsiębiorczości i przeciw-
działaniu  bezrobociu  wśród  studentów  
i absolwentów kierunku analityka medycz-
na, reprezentowanie członków STDL na 
forum ogólnopolskim.

Członkowie STDL w roku akademic-
kim 2021/2022 zorganizowali: webinaria 
dla studentów piszących prace magister-
skie - „Magisterka w pigułce”, „Statystyka 
nie jest taka straszna, czyli jak obrabiać 
dane i nie zwariować”. W dniach 27-28 
listopada 2021 r. członkowie STDL CM 
UMK wraz z członkami Wydziałowej 
Rady Samorządu Studenckiego Wy-
działu Farmaceutycznego, Polskiego 
Towarzystwa Studentów Farmacji, Ko-

smetologicznej Organizacji Studenckiej 
byli współorganizatorami trzydniowego 
cyklu webinariów: „Hej, to MY! Wydział 
Farmaceutyczny”. Tematyka wykładów 
przedstawiała się następująco: „Pacjent 
onkologiczny”, „Kobieta w ciąży”, „Zdro-
wie psychiczne”. Kolejnym wydarzeniem 
organizowanym przez STDL CM UMK 
było spotkanie zatytułowane „Akcja spe-
cjalizacja”, podczas którego studenci mo-
gli uzyskać praktyczne informacje odno-
śnie realizacji specjalizacji w zawodzie 
diagnosty laboratoryjnego oraz odnośnie 
perspektyw zawodowych po zakończe-
niu specjalizacji. Natomiast 2-3 czerwca 

bie Krajowej Izby Diagnostów Labora-
toryjnych w Warszawie, podczas które-
go 5 finalistów odpowiadało na 5 pytań  
z poszczególnych dziedzin: diagnosty-
ki laboratoryjnej, serologii, hematologii 
laboratoryjnej, analityki ogólnej, bioche-
mii oraz mikrobiologii.

Komisja Oceniająca składająca się z pię- 
ciu wykładowców z całej Polski: pani dr 
hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. 
UMK z Wydziału Farmaceutycznego Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika Collegium 
Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, 
pani dr hab. n. med. Olga Ciepiela z Wy-
działu Farmaceutycznego Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego, pani dr hab. 
Agnieszka Kuchta z Wydziału Farmaceu-
tycznego Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego, pani dr hab. n. med. Małgorza-
ta Kapral z Wydziału Farmaceutycznego 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz 

pani dr n. biol. Katarzyna Semczuk z Insty-
tutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, 
oceniała każde pytanie ze swojej dziedziny 
w skali od 0-5. 

Zwycięzcami tegorocznej edycji LabTE-
STU zostali:

1) I miejsce Zofia Skiba ze Szczecina 
(województwo zachodniopomorskie) 
- V Liceum Ogólnokształcące im. A. 
Asnyka w Szczecinie.

2) II miejsce Aleksandra Stojak z Tar-
nowa (województwo małopolskie) - I Li-
ceum Ogólnokształcące w Tarnowie.

3) III miejsce Maciej Bieliński z Czer-
ska (województwo pomorskie) - Liceum 
Ogólnokształcące im Wincentego Pola  
w Czersku.

Wyróżnienia:
1) Olga Śmigielska - IV Liceum Ogól-

nokształcące w Bydgoszczy (wojewódz-
two kujawsko-pomorskie).

2) Katarzyna Korzeniewska - II LO 
im. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie 
(województwo lubelskie).

Nagrody dla zwycięzców drugiego eta-
pu, jak i laureatów konkursu ufundowała 
firma ALAB Laboratoria oraz Prezydium 
Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryj-
nych (KIDL). W uroczystym wręczeniu 
nagród wzięła udział pani prezes Krajo-
wej Rady Diagnostów Laboratoryjnych 
(KRDL) pani Alina Niewiadomska, która 
wygłosiła okolicznościowe przemówienie 
oraz pan Piotr Bromber, Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim 
uczestnikom Konkursu!

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń 
do X edycji Konkursu LabTEST - 2023.

dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK 
jest Prodziekanem ds. Kształcenia Wydziału Farma-
ceutycznego CM UMK

Z życia Uczelni

Działalność członków Studenckiego Towarzystwa Diagnostów 
Laboratoryjnych w roku akademickim 2021/2022
Barbara Ruszkowska-Ciastek

Uroczyste podsumowanie działalności Studenc-
kiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych  
w roku akademickim 2021/2022, które odbyło się  
4 czerwca 2022 r. Od lewej pani Marta Okupska, Za-
stępca Prezes STDL CM UMK, następnie pan prof. 
dr hab. Stefan Kruszewski, Dziekan Wydziału Far-
maceutycznego oraz pani Alicja Bem, Prezes STDL 
CM UMK
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2022 r. we współpracy z ALAB laborato-
ria zorganizowane zostało webinarium 
zatytułowane „Diagnosta vs Specjalizacja”, 
którego tematyką była realizacja specja-
lizacji dla diagnostów laboratoryjnych  
z pięciu dziedzin diagnostyki laboratoryj-
nej: Laboratoryjnej Genetyki Medycznej, 
Cytomorfologii Medycznej, Mikrobiologii 
Medycznej, Laboratoryjnej Toksykologii 
Medycznej, Laboratoryjnej Transfuzjologii 
Medycznej. Członkowie STDL CM UMK 
po raz dziewiąty zorganizowali Konkurs 
LabTest, tegoroczna edycja po raz trzeci 
objęła obszar całego kraju. Konkurs skiero-
wany był do uczniów szkół średnich z całej 
Polski, w celu weryfikacji wiedzy z diagno-
styki laboratoryjnej. Finał Konkursu odbył 
się w siedzibie Krajowej Izby Diagnostów 
Laboratoryjnych, w uroczystości uczestni-
czyli Prezes Krajowej Izby Diagnostów La-
boratoryjnych, pani Alina Niewiadomska 
oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Zdrowia, pan Piotr Bromber. 

Wielkim sukcesem Organizacji była 
nominacja podczas Gali Copernicana 
2022 roku w kategorii „Najlepszy projekt 

studencki”, nominacja dotyczyła konkur-
su LabTest. 

W dniach 27-28 maja 2022 r. członko-
wie STDL CM UMK byli organizatorami 
Ogólnopolskiego Dnia Diagnosty Labo-
ratoryjnego, w ramach którego 27 maja 
odbyło się webinarium, podczas którego 
zostały zaprezentowane dwa wykłady 
zatytułowane: „Jak prawidłowo przy-
gotować się do badań laboratoryjnych 
- najważniejsze zasady” oraz „Oczywiste 
i mniej oczywiste błędy w przygotowa-
niu do badań laboratoryjnych oraz ich 
wpływ na uzyskiwane wyniki”. Natomiast 
28 maja członkowie STDL CM wyszli  
w plener z akcją profilaktyczną, której 
celem była edukacja mieszkańców Byd-
goszczy odnośnie istoty regularnych po-
miarów glukozy oraz ciśnienia tętniczego 
Akcja została przeprowadzona w Leśnym 
Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek 
Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Ponadto, członkowie STDL CM UMK 
byli współorganizatorami II edycji Kon-
kursu fotograficznego „Diagnosta labo-
ratoryjny, Farmaceuta oraz Kosmetolog 

okiem licealisty”. Ze względu na wyrów-
nany poziom nadesłanych prac organiza-
torzy zdecydowali na wyłonienie trzech 
I miejsc ex aequo. Laureatami konkursu 
zostali: pani Klaudia Górska - uczennica 
klasy II a z Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Kopernika w Nowem za 
pracę zatytułowaną: „Farmaceuta i jego 
praca oraz sprzęt w tym mikser recep-
turowy oraz waga Mohra”, pani Patrycja 
Papka - uczennica klasy III a z  Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bartłomieja No-
wodworskiego w Tucholi za pracę zatytu-
łowaną: „Nie tylko farmaceuta powinien 
czytać ulotki, Diagnosta Laboratoryjny 
bez laboratorium oraz Maseczka natury” 
oraz pan Igor Siedliński - uczeń klasy II b 
z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mi-
kołaja Kopernika w Bydgoszczy za pracę 
przedstawiającą: „Diagnostę laboratoryj-
nego i jego pracę”.

  
dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK 

jest Prodziekanem ds. Kształcenia Wydziału Farma-
ceutycznego CM UMK

Minister Edukacji i Nauki po raz kolej-
ny przyznał stypendia za znaczące osią-
gnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. 
W skali całej Polski te prestiżowe i o zna-
czącej wartości stypendia otrzymało 432 
studentów, w tym 26 studentek i studen-
tów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

W tej prestiżowej grupie znalazło 
się dwoje studentów naszej  bydgoskiej 
farmacji:

- Anna Bogusława Kośmider (V rok 
farmacji) 

- Aleksander Robert Gajewski (V rok 
farmacji).

Godnym odnotowania jest fakt, że 
nasi bydgoscy beneficjenci są jedynymi 
studentami kierunku farmacja z całej 
Polski, którzy znaleźli się na prestiżowej 
liście ministerialnych stypendystów.

Złożone przez studentów wnioski 
(ogółem złożono 910 wniosków) oceniał 
i przedstawiał rekomendacje Ministro-
wi Zespół Doradczy. Kryterium decy-
dującym o przyznaniu stypendium były 
osiągnięcia naukowe udokumentowane 
autorstwem lub współautorstwem publi-
kacji w wysokopunktowanych czasopi-
smach. Nasi bydgoscy beneficjenci dobrze 
wypełnili to kryterium, będąc współauto-
rami publikacji za 140 punktów.

W dniu 6 czerwca 2022 roku w Dzieka-
nacie Wydziału Farmaceutycznego odbyło 
się uroczyste spotkanie Władz Wydziału 
Farmaceutycznego z beneficjentami sty-
pendium. Dziekan Wydziału, prof. Stefan 
Kruszewski wręczył pani Annie Kośmider 
oraz panu Aleksandrowi Gajewskiemu 
przysłane przez Ministerstwo Edukacji  
i Nauki dyplomy zaświadczające o przy-
znaniu Stypendium Ministra.

Stypendystom serdecznie gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów!

Z życia Uczelni

Dwoje studentów Wydziału Farmaceutycznego 
beneficjentami stypendium Ministra

Beneficjenci Stypendium Ministra, pani Anna Kośmider i pan Aleksander Gajewski w otoczeniu Kolegium 
Dziekańskiego Wydziału Farmaceutycznego
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Z życia Uczelni

Od niedawna pacjentki Kliniki Po-
łożnctwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii 
Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego 
nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy  mogą 
korzystać z  metody łagodzenia bólu poro-
dowego TENS (Transcutaneous Electrical 
Nerve Stimulation), tj.  przezskórnej elek-
trycznej stymulacji nerwów. 

 Jest to metoda służąca do łagodzenia 
bólu porodowego wpisana na listę me-
tod niefarmakologicznych zatwierdzoną 
przez Ministerstwo Zdrowia. 

W metodzie TENS wykorzystuje się 
prądy impulsowe o częstotliwości 1-150 
Hz. Metoda ta jest bezpieczna dla rodzą-

cej oraz dziecka i nie niesie za sobą ryzy-
ka powikłań podczas wielogodzinnego 
stosowania. W zależności od okresu po-
rodu stosuje się parametry prądów od-
powiednie w działaniu na ból przewlekły 
ostry, który szczególnie odczuwany jest 
przy skurczach. Działanie przeciwbólowe 
polega na pobudzaniu ośrodkowego ha-
mowania bólu tzw. bramki bólowej oraz 
stymulowaniu wytwarzania się beta-en-
dorfin, które wpływają na wystąpienie 
efektu przeciwbólowego - analgezji.

Rodząca ma naklejone 4 elektrody - 
dwie w okolicy nerwów splotu miednicze-
go, splotu dolnego i górnego podbrzusz-
nego TH10-L2, oraz dwie na wysokości 

S2-S4 działając na nerwy splotu krzyżo-
wego, przede wszystkim na nerw sromo-
wy. Pacjentka odczuwa wyraźne, przyjem-
ne mrowienie. Rodząca sama decyduje  
o natężeniu działania prądu w zależności 
od stopnia bólu. Elektrostymulację TENS 
można stosować również podczas zapisu 
KTG. Badania wykazały poziom zniesie-
nia bólu krzyżowego u pierworódek o ok. 
91% oraz 81% u wieloródek. Pacjentka 
dzięki działaniu przeciwbólowemu może 
zrelaksować się i nabrać sił na kolejny 
okres porodu. Stosowanie TENS nie wy-
klucza stosowania innych metod łagodze-
nia bólu porodowego. 

W zależności od okresu porodu sty-
mulacja odczuwana jest mocniej na 
górnych lub dolnych elektrodach tak, 
aby wspomagać naturalny poród. Roz-
poczęcie stymulacji powinno dotyczyć 
rodzących, które mają rozwarcie poniżej 
4 cm. W wielu ośrodkach przyjął się mo-
del ,,wypożyczania” aparatury do elek-
trostymulacji TENS w szkole rodzenia  
i pacjentki takie przychodzą do porodu  
z naklejonymi już elektrodami. 

W naszym ośrodku każdy trakt poro-
dowy wyposażony jest w aparat do elek-
trostymulacji TENS.

mgr Kamila Wiecińska jest specjalistą ds. PR 
Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela  
w Bydgoszczy

Konsultant Krajowy w dziedzinie on-
kologii i hematologii dziecięcej, prof. dr 
hab. n. med. Jan Styczyński został uhono-
rowany statuetką „za współtworzenie idei 
ratującej życie” przez Fundację DKMS  z 
okazji 10-tysięcznego przeszczepu szpiku 
od dawcy Fundacji. 

Prof. Jan Styczyński jest dawcą ko-
mórek krwiotwórczych, prawdopodob-
nie jako jedyny transplantolog w Polsce. 
Prof. Styczyński od wielu lat współpra-
cuje z Fundacją DKMS i jako ekspert 
uczestniczy w programach edukacyjnych 
dla dawców komórek krwiotwórczych i 
dla ośrodków pobierających komórki.

Fundacja DKMS działa w Polsce od 
roku 2008. Od tego czasu liczba dawców 
w Polsce zwiększyła się 70-krotnie. Od 
czasu pierwszego udanego przeszczepie-
nia szpiku na świecie w roku 1957, do 
roku 2019 wykonano w sumie ponad 1,5 
miliona przeszczepień, a każdego roku ta 
liczba zwiększa się o ponad 80 tysięcy. 

W ostatnich tygodniach na świecie za-
rejestrowano 40-milionowego potencjal-
nego dawcę komórek krwiotwórczych (w 
tym 800 tysięcy to dawcy komórek krwi 
pępowinowej). W Polsce ponad 2 milio-
ny osób zadeklarowało chęć bycia dawcą 
komórek. Zarówno pod względem liczby 
dawców, jak i odsetka dawców w całej 

populacji, Polska jest na piątym miejscu 
na świecie. Efektem tego jest ewidentna 
korzyść dla polskich pacjentów, gdyż 
obecnie 65% przeszczepień komórek 
krwiotwórczych w Polsce jest przepro-
wadzanych od polskich dawców.

TENS w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych 
i Ginekologii Onkologicznej

Metoda TENS w praktyce

Kamila Wiecińska

Wyróżnienie dla prof. Jana Styczyńskiego za współtworzenie 
idei ratującej życie! 
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Opublikowano wyniki XXIII Ran-
kingu Szkół Wyższych i Rankingu 
Kierunków „Perspektywy 2022”.  
W porównaniu z rankingami z po-
przedniego roku, wszystkie kierunki 
Wydziału Farmaceutycznego znalazły 
się na wyższych pozycjach, awansu-
jąc odpowiednio: analityka medyczna 
z 11 na 10 miejsce, farmacja z 11 na 
9 miejsce oraz kosmetologia z 6 na 
2 miejsce. Szczególnie cieszy drugie 
miejsce kosmetologii –najwyższe miej-
sce w dotychczasowych notowaniach.

Odnotowane awanse są między 
innymi rezultatem dotychczasowych 
systematycznych działań Wydziału, 
w tym podnoszenia jakości kształ-
cenia, uatrakcyjnienia studiowania, 
promowania kierunków, odzwier-

ciedlonych m.in. w uzyskaniu przez 
analitykę medyczną i farmację akre-
dytacji PKA na 6 lat. W przypadku 
kosmetologii, atrakcyjność studio-
wania była między innymi uzyskiwa-
na poprzez: 

• powiększenie bazy lokalowej 
(udostępnienie nowej dobrze zorgani-
zowanej i wyposażonej  sali ćwiczeń), 

• organizację procesu kształcenia 
pozwalającą na łączenie studiowania 
z pracą w  salonach kosmetycznych.

• większe ukierunkowanie na uzy-
skiwanie umiejętności praktycznych 
– wydłużona do 6 miesięcy prakty-
ka zawodowa oraz przeprowadzanie 
praktycznego egzaminu licencjackiego.

Ranking przeprowadzono biorąc 
pod uwagę następujące kryteria: Pre-
stiż, Ekonomiczne losy absolwen-
tów, Jakość kandydatów na studia, 
Potencjał naukowy, Efektywność 
naukowa, Innowacyjność, Umię-
dzynarodowienie. Nasze kierunki 
bardzo wysoko zostały ocenione  
w kryterium „Ekonomiczne losy ab-
solwentów” (wskaźnik rankingowy 
dla farmacji i kosmetologii równy 
100, co oznacza, że absolwenci tych 
kierunków w 100% znajdują satys-
fakcjonującą pracę po studiach). 

Więcej o rankingu na stronie: 

https://2022.ranking.perspektywy.
pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-stu-
diow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu

Z życia Uczelni

Awans kierunków Wydziału Farmaceutycznego w rankingu 
„Perspektyw” - kosmetologia na drugim miejscu!

Kosmetologia w rankingu „Perspektyw”

Farmacja w rankingu „Perspektyw”

Analityka medyczna w rankingu „Perspektyw”
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Członkowie Studenckiego Towarzystwa 
Diagnostów Laboratoryjnych - STDL CM 
UMK, Polskiego Towarzystwa Studentów 
Farmacji Oddział Bydgoszcz (PTSF), Ko-
smetologicznej Organizacji Studenckiej 
(KOS), Wydziałowej Rady Samorządu 

Studenckiego Wydziału Farmaceutycznego 
oraz Kolegium Dziekańskie Wydziału Far-
maceutycznego po raz drugi mieli przyjem-
ność zorganizować Konkurs Fotograficzny 
dla uczniów szkół średnich z województwa 
kujawsko-pomorskiego: „Diagnosta labo-
ratoryjny, Farmaceuta oraz Kosmetolog 
okiem licealisty”: edycja 2022.

Na podstawie nadesłanych zgłoszeń 
Członkowie Komitetu Organizacyjnego 
postanowili przyznać 3 pierwsze miejsca ex 
aequo. Zgodnie z punktem 2.4 regulaminu 
konkursu Organizatorzy zdecydowali na 
rezygnację z przyznania II i III miejsca.

Zwycięzcami tegorocznej edycji kon-
kursu fotograficznego: „Diagnosta labo-
ratoryjny, Farmaceuta oraz Kosmetolog 
okiem licealisty” zostali:

I miejsce: Klaudia Górska- uczennica 
klasy II a z Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Kopernika w Nowem za pra-
cę zatytułowaną: „Farmaceuta i jego praca 
oraz sprzęt w tym mikser recepturowy 
oraz waga Mohra”. 

I miejsce: Patrycja Papka - uczenni-
ca klasy III a z Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Bartłomieja Nowodworskiego  
w Tucholi za pracę zatytułowaną: „Nie 
tylko farmaceuta powinien czytać ulotki, 
Diagnosta Laboratoryjny bez laborato-
rium oraz Maseczka natury”. 

I miejsce: Igor Siedliński - uczeń kla-
sy II B z II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy za 
pracę przedstawiającą: „Diagnostę labo-
ratoryjnego i jego pracę”. 

Nagrody dla zwycięzców konkursu 
ufundował Dziekan Wydziału Farmaceu-
tycznego, prof. dr hab. Stefan Kruszewski.

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim 
uczestnikom konkursu!

Organizatorzy: dr hab. Barbara Ruszkowska-
-Ciastek, prof. UMK, Prodziekan ds. Kształcenia 
Wydziału Farmaceutycznego, Alicja Bem, Przewod-
nicząca Studenckiego Towarzystwa Diagnostów La-
boratoryjnych CM UMK, Marta Watała, Przewod-
nicząca Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji, 
Wiktoria Rosiek, Przewodnicząca Kosmetologicznej 
Organizacji Studentów, Marta Okupska, Przewodni-
cząca Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego 
Wydziału Farmaceutycznego

Z życia Uczelni

Nagrody Marszałka

Nauka, sport i promocja - w tych trzech 
kategoriach Marszałek województwa ku-
jawsko-pomorskiego docenił przedstawi-
cieli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
w Toruniu. Podczas uroczystości w amfi-
teatrze Muzeum Etnograficznego presti-
żowe wyróżnienia odebrali autorzy naj-
bardziej wartościowych przedsięwzięć za 
lata 2020 i 2021.

W kategorii „Nauka, badania naukowe, 
postęp techniczny” Nagrodę Marszałka 
otrzymał zespół naukowców Collegium 
Medicum Uniwersytetu Mikołaja Koper-

nika w składzie: prof. dr hab. n. med. Woj-
ciech Zegarski, dr hab. n. med. Tomasz 
Nowikiewicz, prof. UMK, dr hab. n. med. 
Iwona Głowacka-Mrotek, prof. UMK, dr 
n. med. Michał Jankowski oraz dr n. o zdr. 
Magdalena Tarkowska. To wyraz uznania 
dla przeprowadzenia przez zespół wie-
lopłaszczyznowych badań dotyczących 
usprawnienia diagnostyki oraz poprawy 
wyników leczenia pacjentów z najczę-
ściej diagnozowanymi wśród mieszkań-
ców Polski nowotworami złośliwymi (rak 
piersi, rak jelita grubego).

W tej samej kategorii przyznano rów-
nież dwa wyróżnienia dla pracowników 
UMK. Dr hab. Rafał Kot, prof. UMK  

i prof. dr hab. Leon Andrzejewski z Wy-
działu Nauk o Ziemi i Gospodarki Prze-
strzennej zostali docenieni za współau-
torstwo monografii „Regionalna geografia 
fizyczna Polski” i opracowanie siedmiu 
makroregionów fizycznogeograficznych 
obejmujących obszar całego wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego i wybranych 
sąsiadujących regionów. Drugie wyróżnie-
nie przyznano dr hab. Sylwii Galij-Skar-
bińskiej, prof. UMK z Wydziału Nauk 
Historycznych za działalność naukową  
w zakresie badań najnowszej historii Pol-
ski, zwłaszcza regionu kujawsko-pomor-
skiego oraz popularyzację dziejów naszych 
ziem i związanych z nimi postaci.

II edycja Konkursu Fotograficznego: „Diagnosta laboratoryjny, 
Farmaceuta oraz Kosmetolog okiem licealisty” 2022

Laureatka Konkursu Fotograficznego - pani Klaudia Górska

Laureat Konkursu Fotograficznego 
pan Igor Siedliński 

Laureatka Konkursu Fotograficznego 
pani Patrycja Papka
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Z życia Uczelni

6 kwietnia 2022 r. odbyła się już IV 
Gala Kół Naukowych oraz Targi Kół Na-
ukowych zorganizowane przez Zarząd 
Studenckiego Towarzystwa Naukowego 
Collegium Medicum UMK.

Gala rozpoczęła się powitaniem 
uczestników przez opiekuna Studenc-
kiego Towarzystwa Naukowego, dr. 
hab. Wojciecha Ślusarczyka, prof. UMK 
oraz wykładem inauguracyjnym, który 
wygłosił prof. dr hab. Jan Styczyński, 
kierownik Zakładu Onkologii Klinicz-
nej i Eksperymentalnej w Katedrze Pe-
diatrii, Hematologii i Onkologii.

Następnie podsumowaliśmy rok aka-
demicki 2020/2021. Studentom należą-
cym do STN udało się:

• zorganizować 4 konferencje naukowe,

• wystąpić 152 razy na konferencjach,
• opublikować 43 artykuły,
• prowadzić liczne mini granty w ra-

mach Studenckich Badań Naukowych.
Na końcu nagrodziliśmy najbardziej 

aktywne koła naukowe oraz pierwszy 
raz przyznaliśmy nagrodę dla najlep-
szego przewodniczącego Studenckiego 
Koła Naukowego.

Wyróżniono:
• najlepsze SKN CM UMK - SKN 

Geriatrii,
• najlepsze SKN WF - SKN Farma-

kognozji,
• najlepsze SKN WL - SKN Alergo-

logii i Gastroenterologii Dziecięcej,
• najlepsze SKN WNoZ - SKN Ge-

riatrii,
• najlepszy przewodniczący SKN - 

Julia Graczyk.
Drugą częścią spotkania były Targi 

Kół Naukowych, podczas których stu-
denci mogli poznać ofertę SKN oraz po-
rozmawiać z ich przedstawicielami.

Dziękujemy, że swoją obecnością 
zaszczycili nas: Prorektor ds. Studenc-
kich prof. dr hab. Beata Przyborowska, 
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego 
prof. dr hab. Stefan Kruszewski, Dzie-
kan Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. 
Zbigniew Włodarczyk, Dziekan Wy-
działu Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. 
Alina Borkowska, opiekun STN dr hab. 
Wojciech Ślusarczyk, prof. UMK, prof. 
dr hab. Jan Styczyński, a także opieku-
nowie Studenckich Kół Naukowych.

Dziękujemy również wszystkim stu-
dentom za przybycie i za zaangażowanie.

IV Gala Kół Naukowych oraz Targi Kół Naukowych

IV Gala Kół Naukowych oraz Targi Kół Naukowych
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25 kwietnia 2022 r. Klinika Medycyny 
Ratunkowej Szpitala Uniwersyteckiego 
nr 1 w Bydgoszczy oraz studenci zrze-
szeni w Kole Medycyny Ratunkowej pod 
przewodnictwem dr Jakuba Nożewskie-
go, przy współudziale studentów III roku 
ratownictwa medycznego naszej Uczelni, 
wzięli udział we wspólnych ćwiczeniach 
symulacyjnych wysokiej wiarygodności ze 
zdarzenia masowego - „Masówka”.

Uczestnicy wydarzenia od podstaw 
przygotowali scenariusz dla swoich u- 
pozorowanych poszkodowanych i bra-
li aktywny udział w organizacji całego 
przedsięwzięcia. Plan zdarzenia skupiał 
się na wystąpieniu wypadku drogowego 
na podbydgoskiej drodze S5 z udziałem 
autobusu wiozącego studentów oraz sa-
mochodu osobowego i dostawczego. Stu-
denci odbywający w tym czasie zajęcia  
w salach fantomowych zostali zaangażo-
wani w pomoc na Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym, co miałoby również miej-
sce w sytuacji realnej. Studenci wcielili 
się w swój przyszły zawód i podejmo-
wali działania jako ratownicy medyczni 
w wyznaczonej strefie czerwonej według 
schematu segregacji medycznej oraz jako 
asystent triażysty. Studenci mieli również 
okazję przyjmować pacjentkę od Bydgo-
skiego Zespołu Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego „Ratownik 2”.

Studenci z ratownictwa medycznego 
to: Nicholas Karolak, Julia Hamerska, 
Weronika Hermanowska, Justyna Gra-
niczna, Ewa Dudkiewicz, Inga Szlagor, 
Agata Olszewska, Weronika Wesołow-
ska, Kinga Koperska, Oliwia Maciaszek, 
Jakub Pruski, Wojciech Lipiński, Piotr 
Grdeń, Kinga Płóciennik, Maciej Grzela, 
Lidia Krauze, Julia Gatniejewska, Ber-
nadeta Zalewska, Natalia Mućka, Paweł 
Bolt, Patryk Kubiński.

fot. Roman Bosiacki

Z życia Uczelni

Ćwiczenia symulacyjne ze zdarzenia masowego

Studenci III roku ratownictwa medycznego w trakcie wspólnych ćwiczeń symulacyjnych wysokiej wiary-
godności ze zdarzenia masowego „Masówka”
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Kierunek audiofonologia realizowany 
na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium 
Medicum UMK otrzymał Certyfikat 
Akredytacyjny „Studia z Przyszłością”. 

W ocenie komisji akredytacyjnej, kie-
runek zapewnia absolwentom możliwość 
uzyskania wykształcenia zgodnego z ocze-
kiwaniami rynku pracy. Realizowany jest 
w oparciu o nowoczesny i innowacyjny 
program studiów, z udziałem kadry akade-
mickiej posiadającej kwalifikacje adekwat-
ne do założonych efektów uczenia się. 

Konkurs „Studia z Przyszłością” 
służy wyróżnianiu najbardziej inno-
wacyjnych, nowoczesnych i wartościo-
wych kierunków/programów studiów 
na polskich uczelniach. Do konkursu 
mogą być zgłaszane kierunki studiów 
I i II stopnia, studiów jednolitych ma-
gisterskich (o profilu ogólnoakademic-
kim lub praktycznym), a także studia 

podyplomowe, szkoły doktorskie i spe-
cjalności prowadzone w polskich szko-
łach wyższych wszystkich typów.

Akredytowane w konkursie kierunki to 
te, które są realizowane według nowocze-
snych programów studiów, dobrze przygo-
towujące do rynku pracy, przyszłościowe, 
wartościowe merytorycznie. Konkurs to 
znakomity sposób na budowanie wize-
runku kierunku studiów jako najlepszego  
w kraju, jak również na uzyskanie reko-
mendacji Komisji, jak kształcić jeszcze le-
piej, bardziej innowacyjnie i nowocześnie! 

Studia na kierunku audiofonologia są 
odpowiedzią na rosnącą potrzebę pro-
fesjonalnej pomocy osobom z wadami 
słuchu. Wszechobecna technologia nie-
zmiennie emituje dźwięki, które często 
nieświadomie odbiera nasze ucho. Gło-
śna muzyka w słuchawkach, w klubie,  
a nawet ruch uliczny w godzinach szczy-
tu – wszystkie te odgłosy przekraczają 

bezpieczny poziom natężenia dźwięku. 
Współczesność zatopiona jest w hałasie, 
a nakładająca się liczba decybeli naraża 
społeczeństwo na uszkodzenia narządu 
słuchu. W związku z pojawiającym się 
problemem, rynek medyczny potrzebuje 
specjalistów, którzy zmierzą się z tema-
tem hałasu i wesprą osoby z uszkodze-
niami słuchu. W tym miejscu pojawia się 
rola dla audiofonologa wyposażonego  
w wiedzę oraz praktyczne narzędzia dia-
gnostyki i  leczenia  uszkodzeń słuchu. 
Stosunkowo młody kierunek studiów 
jakim jest audiofonologia zyskuje coraz 
więcej zwolenników, którzy decydują się 
na „studia na czasie”. Młody, wykształ-
cony specjalista z dziedziny uszkodzeń 
słuchu staje się cenionym nabytkiem na 
współczesnym rynku pracy.

Więcej informacji: 
https://www.studiazprzyszloscia.pl/

Doktor Mieczysław Boguszyński – 
specjalista w dziedzinie chorób zakaź-
nych, anatomii patologicznej, medycyny 
społecznej i organizacji ochrony zdro-
wia – za szczególne zasługi dla środo-
wiska lekarskiego został w 2022 roku 
uhonorowany odznaczeniem „Meritus 
Pro Medicis”.

Urodził się 16 grudnia 1930 r. w Szubi-
nie. Jak pisze: „W latach 1937-1939 ukoń-
czyłem dwie klasy szkoły powszechnej,  
a podczas okupacji, od 1940 r., w fir-
mie niemieckiej pracowałem jako goniec  
i uczeń w zawodzie krawieckim. Po wy-
zwoleniu, w trybie bardzo przyspieszonym, 
ukończyłem w r. 1946 szkołę podstawo-
wą”. Po ukończonych w 1957 r. studiach 

na AM w Gdańsku wrócił do Szubina, 
podejmując początkowo pracę w powia-
towej Stacji Pogotowia Ratunkowego,  
a następnie w Szpitalu Powiatowym. Był 
tam zatrudniony do 1978 r. Stworzył od 
podstaw samodzielny 35-łóżkowy oddział 
zakaźny – kierował nim od stycznia 1962 
r. do chwili jego likwidacji w 1976 roku. 
Od 1958 r. równolegle pracował jako pań-
stwowy powiatowy inspektor sanitarny.

Przez cały okres pracy w Szubinie 
Doktor Boguszyński pełnił dyżury w szpi-
talu i na pogotowiu, przez 15 lat sprawo-
wał opiekę lekarską nad wychowankami 
Zakładu Poprawczego, a – na prośbę To-
warzystwa Wiedzy Powszechnej – wygła-
szał comiesięczne prelekcje o zdrowiu we 
wsiach powiatu szubińskiego.

W 1978 r. przeniósł się z rodziną do 
Bydgoszczy. Początkowo objął stanowi-
sko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa  
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym.  
W lutym 1981 r. został powołany na sta-
nowisko dyrektora nowego, 810-łóżko-
wego Szpitala XXX-lecia (obecnie Szpital 
Uniwersytecki nr 2 im. J. Biziela). Zbiegło 
się to z okresem przygotowań bazy szpi-
talnej dla przyszłej AM w Bydgoszczy – do 
nowego szpitala przeniesiono wszystkie 
jednostki organizacyjne rozbudowywa-
nego Szpitala im. dr. Jurasza – przyszłego 

Z życia Uczelni

Audiofonologia - Studia z Przyszłością 

Odznaczony „Meritus Pro Medicis”
Magdalena Godlewska

Dr Mieczysław Boguszyński
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szpitala klinicznego. W lipcu 1984 r. Sejm 
powołał Akademię Medyczną w Bydgosz-
czy. Wszystkie jednostki przebywające 
gościnnie na terenie Szpitala XXX-lecia 
weszły w skład powołanego 1 stycznia 
1985 r. Państwowego Szpitala Kliniczne-
go. Mieczysław Boguszyński został jego 
pierwszym dyrektorem i kierował nim do 
przejścia na emeryturę w 1999 r.

W IV, V i VI kadencji BIL Doktor Bogu-
szyński był delegatem na zjazd lekarzy, pra-
cował też jako zastępca przewodniczącego 
i członek Okręgowego Sądu Lekarskiego. 
Do 2016 r. przewodniczył Komisji Histo-
rycznej przy BIL. Od 2003 r. jest członkiem 
Zarządu Bydgoskiego Towarzystwa Lekar-
skiego i od wielu lat aktywnym członkiem 
Rady Programowej „Primum”.

Zanim wyróżniono go odznaką „Me-
ritus Pro Medici”, otrzymał m.in.: „Medal 

Komisji Edukacji Narodowej”, odznakę 
„Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”, 
odznaki honorowe „Za zasługi dla mia-
sta Bydgoszczy” i „Za Szczególne Zasługi 
dla Województwa Bydgoskiego”, „Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski”, 
„Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski”, „Zasłużonemu – Polskie Towarzystwo 
Lekarskie”, odznakę honorową PTL „Bene 
Meritus”, medal „Gloria Medicinae”.

Na szczególną uwagę zasługuje tro-
ska Doktora o zachowanie dla potom-
nych pamięci o ludziach, którzy tworzyli  
w swoim regionie, miejscu pracy histo-
rię medycyny. Dbał o to, przewodnicząc 
Komisji Historycznej, publikując w „Pri-
mum”, pisząc książki. Dotychczas ukazały 
się: „Kronika Bydgoskiego Towarzystwa 
Lekarskiego”, „Onkologia w Bydgoszczy”, 
„Od warsztatu balwierskiego do szpitala 

klinicznego. Z kart historii bydgoskiego 
lecznictwa”, „W kręgu Eskulapa – O stu-
letnim szpitalu im. dr. Janusza Korczaka 
i lecznictwie w Szubinie”. Wkrótce ukaże 
się książka o szpitalu, którym kierował 
prawie 20 lat – „Z szacunku dla doko-
nań. Z dziejów szpitala klinicznego im. 
dr. A. Jurasza w Bydgoszczy”. Ale to nie 
wszystko – XLI Sprawozdawczo-Wy-
borczy Zjazd Lekarzy BIL zaapelował do 
ORL o podjęcie działań w celu wydania 
książki o historii BIL i powierzenie pracy 
nad jej powstaniem Mieczysławowi Bo-
guszyńskiemu jako uznanemu specjali-
ście z tego zakresu.

mgr Magdalena Godlewska jest redaktorem „Pri-
mum”

przedruk za: „Primum” 2022 nr 5, s. 10

A great medical laboratory technician is 
a hardworking scientist with a remarkable 
ability to combine lecture with practice. Be-
ing a professional requires passion, worthy 
and distinct experience that can border the 
medical background and appreciably more.  
Fortunately, Bydgoszcz was kind enough to 
offer me all those things in a two-month jo-
urney as a bloomy pathway to a more fan-
tastic future.

I was born and lived my whole life in 
Albania, the land of eagles, but I could not 
help feeling the anxiety and excitement at 
the beginning of this experience.

The fear of the unknown was faded 
away by the tranquility of the Brda river, 

the beauty of the flowers, and trees, the 
old unique architecture, and of course, 
the hostility of the Polish people.

I was even more amazed by the pro-
fessional doctors and scientists who in-
troduced me to their ‘second houses’ 
(laboratories). I am grateful that the 
Faculty of Pharmacy of Nicolaus Coper-
nicus University introduced me to the 
possibility of performing further labo-
ratory analysis in different departments 
such as Microbiology, Clinical Bioche-
mistry, Pathobiochemistry and Clinical 
Chemistry, and Pathophysiology, using 
high-level techniques and modern ap-
paratus under the doctors’ supervision 
who except being patient in explaining to 
me every critical part of the procedure, 
analysis, and the interpretation of the re-
sults. They did not forget to transfer their 
passion which makes me more eager to 
learn and someday to be able to reach 
their knowledge and professionalism. 

I am grateful that this experience al-
lows me to expand my knowledge, know 
a new culture, a peaceful city, delicious 
pierogi, and a new part of myself as an 
independent and confident woman.

Dziękuję Uniwersytetowi Mikołaja 
Kopernika! (Faleminderit)

Iris Plaku, Medical laboratory technician III, Al-
dent University, Tirana, Albania

From Tirana to Bydgoszcz: 
an Erasmus+ internship at the Faculty of Pharmacy
Iris Plaku

Assessment of bone marrow smears in the De-
partment of Pathophysiology

Z życia Uczelni

Iris Plaku in front of the Dean’s Office of the Fa-
culty of Pharmacy
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W ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego, realizując projekt „Me-
dycyna a zdrowie człowieka. Kujawsko-
-pomorski interdyscyplinarny program 
diagnozy spersonalizowanej i opieki 
zdrowotnej” Katedra Biofizyki na Wy-
dziale Farmaceutycznym pozyskała su-
per-rozdzielczy mikroskop fluorescencyj-
ny firmy ZEISS. 

Mikroskop ten zapewnia obrazowa-
nie w technikach: światła strukturalnego 
SR-SIM (Super-Resolution Structured 
Illumination Microscopy), fotolokaliza-
cyjnych PALM (Photoactivated Loca-
lization Microscopy) oraz TIRF (Total 
Internal Reflection Fluorescence). Do 
mikroskopu został też dołączony mo-
duł obrazowania czasów życia fluore-
scencji FLIM (Fluorescence Lifetime 
Imaging Microscopy) firmy Becker  
& Hickl. Zestaw jest obecnie wyposażo-
ny w obiektywy o odpowiednio, powięk-
szeniu/aperturze numerycznej: 10x/0,30, 
20x/0,80, 63x/1,20, 63x/1,40 i 100x/1,46. 
W posiadanym przez Katedrę zestawie 
mikroskopowym w technikach SR-SIM 
oraz fotolokalizacyjnych wykorzystywa-
ne są lasery o długościach fali 405, 488, 
561 i 639 nm, a w technice FLIM - lasery 
impulsowe o długościach fali 375, 405  
i 488 nm. SR SIM daje możliwość ob-
serwacji z rozdzielczością ok. 100 nm  
w płaszczyźnie XY i poniżej 300 nm  
w osi Z, czyli dwa razy lepszą niż w kla-
sycznych mikroskopach optycznych (Rys. 

Super-rozdzielczy mikroskop fluorescencyjny w Katedrze Biofizyki
Stefan Kruszewski

Rys. 1. Obraz bydlęcej komórki śródbłonka tętni-
cy płucnej (górny wiersz) oraz linii komórek nowo-
tworowych (dolny wiersz) uzyskany za pomocą kla-
sycznej mikroskopii fluorescencyjnej (po lewej) oraz 
mikroskopii super-rozdzielczej SR-SIM (po prawej). 
Kolory niebieski, zielony i czerwony przedstawiają 
selektywnie wybarwione struktury komórkowe wi-
doczne przy wzbudzeniu światłem o długościach fal, 
odpowiednio, 405, 488 i 561 nm. Obraz został otrzy-
many przy pomocy obiektywu o powiększeniu 63x. 
Źródła preparatów - Invitrogen by Thermo Fisher 
Scientific (górny wiersz) oraz Katedra Histologii  
i Embriologii CM UMK (dolny wiersz).

Rys. 2. Obraz niebarwionego bioptatu płuc uzy-
skany w technice FLIM w 16 zakresach długości 
fali z przedziału od 420-620 nm. Barwy na obrazie 
odpowiadają różnym czasom życia fluorescencji.  
W ramce został przedstawiony obraz tego preparatu 
za pomocą klasycznej mikroskopii fluorescencyjnej. 
Obrazy zostały otrzymane przy pomocy obiektywu 
o powiększeniu 10x, przy długości fali lasera wzbu-
dzającego 405 nm. Źródło preparatu - Katedra Pa-
tomorfologii Klinicznej CM UMK.

Z życia Uczelni
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1). Z kolei w technice PALM zastosowanie 
specjalnych fotokonwertowalnych lub fo-
toaktywowalnych znaczników fluorescen-
cyjnych pozwala na obserwowanie obiek-
tów o rozmiarach znacznie poniżej 100 nm. 

Technika TIRF umożliwia obserwowanie 
sygnału fluorescencji pochodzącego wy-
łącznie z cienkiej warstwy o grubości 100-
200 nm, co pozbawia obraz rozmytego tła  
i znakomicie poprawia kontrast. W techni-

ce FLIM  wykorzystywany jest całkowicie 
niezależny układ konfokalny. Mikroskop 
w tym układzie umożliwia skanowanie 
próbki punkt po punkcie, nie tylko w celu 
obrazowania natężenia emitowanego świa-
tła, ale przede wszystkim do obrazowania 
czasów życia fluorescencji i fosforescencji 
(Rys. 2). We wszystkich wspomnianych 
technikach możliwe jest obrazowanie 3D 
(Rys. 3), przy czym maksymalna głębokość,  
z której można zbierać informację zale-
ży od długości fali światła oświetlającego 
próbkę i jej transmitancji. Prezentowane 
połączenie technik super-rozdzielczych  
i techniki konfokalnej FLIM jest rozwią-
zaniem unikatowym, pozwalającym na 
pokonanie ograniczeń klasycznej tech-
niki mikroskopii optycznej, rozszerzając 
znacznie możliwości obrazowania bada-
nego materiału.

prof. dr hab. Stefan Kruszewski jest kierowni-
kiem Katedry Biofizyki oraz Dziekanem Wydziału 
Farmaceutycznego

Anna Junkiert-Czarnecka, Maria Pilarska-Deltow

Maj miesiącem świadomości zespołu Ehlersa-Danlosa

Na całym świecie w maju genetycy kli-
niczni i inni specjaliści prowadzą działania 
mające na celu uświadomienie czym jest 
zespół Ehlersa-Danlosa (EDS). Katedra 
Genetyki Klinicznej CM UMK pod kierow-
nictwem prof. dr hab. Olgi Haus jest wiodą-
cym ośrodkiem naukowym w Polsce, gdzie 
prowadzone są badania nad podłożem ge-
netycznym zespołu Ehlersa-Danlosa.

EDS jest jedną z najczęściej występu-
jących na świecie chorób kolagenu, które 
charakteryzują się ogromną różnorod-
nością i nasileniem objawów. Symbolem 
chorych jest zebra, której unikatowość  
i niepowtarzalność „wzoru paskowego” 
oddaje różnorodność objawów klinicz-
nych pacjentów z EDS. 

Pierwsze wzmianki o zespole Ehler-
sa-Danlosa, autorstwa Hipokratesa, 
pochodzą z 400 r. p.n.e. W pracy „O 
powietrzu, wodach i okolicach” Hipo-
krates opisał Nomadów oraz Scytów  
z nadmierną ruchomością stawów oraz 
tendencją do bliznowacenia skóry. 

W czasach nowożytnych EDS opisywa-
ny był wielokrotnie. W 1657 r. holender-
ski chirurg Job Janszoon van Meekeren 
opisał młodego Hiszpana z nadmiernie 
rozciągliwą skórą. W 1892 roku rosyjski 
dermatolog Alexandr Nicolaevich Cher-
nogubov opisał 17-letniego chłopca, któ-
ry cierpiał z powodu nadmiernie rozcią-

gliwej, podatnej na skaleczenia skóry oraz 
nawracających zwichnięć. 

Pod koniec XIX wieku, w książce pt.: 
„Anomalies and Curiosities of Medicine” 
opisano kobietę zwaną „Elastic Lady” 
oraz mężczyznę zwanego „The India Ru-
bber Man”, których cechowała nadmier-
nie rozciągliwa skóra oraz zwiększona 
ruchomość stawów.

Na przełomie XIX i XX w. dokładnych 
opisów pacjentów z nadmiernie rozciągli-
wą skórą oraz nawracającymi zwichnięcia-
mi dokonali dwaj dermatolodzy: Edvard 
Ehlers i Henri-Alexandre Danlos. I to od 
ich nazwisk zespół ww. objawów zaczęto 
nazywać zespołem Ehlersa-Danlosa. Cho-
roba niesie ze sobą ogrom cierpienia dla 
pacjentów. Zwichnięcia, które powodują 
takie same dolegliwości bólowe jakie wy-
stępują u osób zdrowych, mogą pojawić 
się na skutek codziennego funkcjonowania 
(np. zwichnięcie żuchwy przy gryzieniu 
twardego pokarmu, zwichnięcie barku na 
skutek gwałtownego ruchu ręką). Tym sa-
mym do zwichnięć może dochodzić nawet 
kilka/kilkanaście razy dziennie. Do skale-
czeń skóry, która na skutek nieprawidło-
wo zbudowanego kolagenu jest niezwykle 
cienka, delikatna i bardzo podatna na zra-
nienia, również dochodzi niezwykle czę-
sto. Co więcej, powstałe rany bardzo trud-
no się goją. Pomimo uciążliwości choroby  
i braku jej leczenia, EDS przez wielu leka-

rzy jest postrzegany jako łagodna choroba. 
Z czego może wynikać ten fakt? Musimy 
cofnąć się do XIX wieku. Wspomniana 
powyżej „Elastic Lady” oraz „India Rubber 
Man” to ówcześni „celebryci”, bohaterowie 
przedstawień cyrkowych, które cieszyły się 
wielką popularnością wśród mieszkańców 
europejskich (w tym również polskich) 
miast. Nadmierna ruchomość stawów  
i „gumowa” skóra postrzegane były jako 
dar, niezwykła umiejętność, talent, coś 
co wzbudzało zachwyt i uznanie. Nigdy 
nie była postrzegana jako choroba. I ta-
kie przeświadczenie pozostało z nami do 
dzisiaj. Zespół Ehlersa-Danlosa to nadal 
niecodzienne umiejętności, a nie choroba 

Rys. 3. Obraz 3D linii komórek nowotworowych wykonany za pomocą techniki Z-Stack. Po lewej przed-
stawiono obrazy otrzymane na różnych głębokościach próbki. Zdjęcia te otrzymane dla wielu głębokości po 
złożeniu tworzą obraz 3D widoczny po prawej. Kolory niebieski, zielony i czerwony przedstawiają selektywnie 
wybarwione struktury komórkowe widoczne przy wzbudzeniu światłem o długościach fal, odpowiednio, 405, 
488 i 561 nm. Obraz został otrzymany przy pomocy obiektywu o powiększeniu 63x. Źródło preparatu - Kate-
dra Histologii i Embriologii CM UMK.

Etta Lake, The Elastic Lady. A circus exhibitio-
nist of 1910 r.
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mogąca prowadzić w wielu przypadkach 
nawet do niepełnosprawności. 

Kolagen, najbardziej rozpowszech-
nione w naszym organizmie białko, jeśli 
jest nieprawidłowy, może przyczyniać 
się do występowania objawów ze strony 
niemal każdego układu. I tak, oprócz 
wymienionych objawów ze strony ukła-
du ruchu oraz skórnych, pacjenci z EDS 
cierpią także z powodu dolegliwości bó-
lowych (nazywanych przez nich samych 
„bólem całego ciała”), a także nieprawi-
dłowości ze strony układu pokarmowe-
go, sercowo-naczyniowego, nerwowego, 
moczowo-płciowego i innych.

Diagnostykę pacjentów z EDS przepro-
wadza się na podstawie obrazu klinicznego 
oraz badań genetycznych, które obejmu-
ją sekwencjonowanie wybranych genów,  
a w niektórych przypadkach sekwencjo-
-nowanie całego eksomu lub/i genomu. 

Zespół Ehlersa-Danlosa jest chorobą 
nieuleczalną. Tak jak w większości chorób 
o podłożu genetycznym, również w przy-
padku EDS nie istnieje leczenie przyczy-

nowe. Dla pacjentów dostępne jest jedynie 
leczenie objawowe. Chory z EDS wymaga 
wielospecjalistycznej i interdyscyplinarnej 
opieki: fizjoterapeutycznej, reumatolo-
gicznej, ortopedycznej, dermatologicznej, 
genetycznej, ginekologiczno-położniczej, 
kardiologicznej, gastroenterologicznej, psy-
chiatrycznej, okulistycznej, urologicznej.

W 2017 roku podczas I Bydgoskiego 
Spotkania Osób z zespołem Ehlersa-
-Danlosa, którego organizatorem była 
Katedra Genetyki Klinicznej CM UMK 
powołane zostało do życia Stowarzysze-
nie Ehlers-Danlos Polska.

Informacje na temat działalności Sto-
warzyszenia znajdują się pod adresem 
https://ehlers-danlos.com.pl. 

Wszystkie osoby zainteresowane 
współpracą zapraszamy do kontaktu.

dr n.med. Anna Junkiert-Czarnecka jest adiunk-
tem, a mgr Maria Pilarska-Deltow pracownikiem 
inżynieryjno-techniczym w Katedrze Genetyki Kli-
nicznej CM UMK

„Nie można wyczerpać kreatywności. 
Im więcej jej używasz, tym więcej jej masz”.

Maya Angelou

Zakończył się kolejny rok akademic-
ki, podczas którego studenci fizjoterapii 
popisali się kreatywnością, wyobraźnią  
i determinacją. Zajęcia mające na celu 
poznanie podstawowych tajników terapii 
zajęciowej ponownie stały się pretekstem 
do rozwoju wyobraźni i do pomagania 
innym. W tym, jak i w minionych latach, 
studenci wykonywali pomoce edukacyj-
ne dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Podstawowym warunkiem, który 
musieli spełnić młodzi adepci fizjotera-
pii była chęć uruchomienia wyobraźni  
i otwartość na eksperymenty, poprawia-
nie błędów konstrukcyjnych i korygo-
wanie założeń, dzięki czemu powstałe 
dzieła, choć być może nie idealne, bardzo 
dobrze spełniają swoją rolę. Mary Lou 
Cook pisała, że „kreatywność to wymy-
ślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, 
ryzykowanie, łamanie zasad, popełnia-
nie błędów i dobra zabawa”. Nie można 
oczywiście pominąć serca wkładane-
go w wykonanie każdej czynności. Tak 
niezwykły miks starań towarzyszył nam 
podczas wykonywanej pracy. Ponieważ 
wyobraźnia wymyka się spod ciężaru 
kajdan, podstawowym założeniem towa-

rzyszącym planowaniu zajęć było zapew-
nienie studentom jak największej swobo-
dy twórczej i warunków do (nieco tylko 
kontrolowanej) ekspresji.

Nic tak nie motywuje do pracy jak 
nadanie jej sensu, a tym bez wątpienia 
była świadomość, że wszystkie powstałe 
rzeczy trafią do osób, którym będą służyć 
jako pomoce terapeutyczne, edukacyjne 
lub jako zabawki. Świadomość ta była 
również bodźcem, który sprawiał, że 
osoby na co dzień niezwiązane ze sztu-
ką czy twórczością w ogóle, błyskawicz-
nie odkryły w sobie żyłkę konstruktora  
i podjęły wyzwanie. Wydawać by się mo-
gło, że przeświadczenie o braku takich 
umiejętności jak projektowanie i szycie 
okaże się problemem nie do pokonania, 
jednak przy odrobinie starań, efekt zy-
skał zadowalający wymiar.

Studenci mogli podjąć decyzję czy 
chcą stworzyć książkę sensoryczną czy 
zabawkę. O ile przy wyborze tej pierw-
szej trudnością było znalezienie odpo-
wiedniego tematu, zaplanowanie po-
szczególnych etapów oraz rozplanowanie 
całości, o tyle w przypadku maskotek po-
trzebna była większa doza kreatywności  
i wyobraźni. Owe maskotki przedstawia-
ły bajkowe leśne zwierzątka, które wcze-
śniej nie zostały zilustrowane, a więc 
trzeba było je sobie najpierw wyobrazić. 
Zadaniem studentów było zaprojekto-

James Morris, “The Rubber Man” 

W oceanie wyobraźni
Michalina Radzińska
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wanie maskotek w taki sposób, żeby nie 
tylko przedstawiały bohaterów omawia-
nych historii, ale również odzwierciedla-

ły ich cechy charakteru oraz pokazywały 
przymioty, dzięki którym potrafili oni 
przezwyciężyć problemy, spełniać ma-
rzenia, czy pomagać innym.

Cytując Charlesa Dickensa: „różnica 
pomiędzy konstruowaniem a kreatyw-
nością polega na tym, że rzecz skonstru-
owaną można pokochać dopiero, gdy jest 
gotowa, natomiast rzecz kreowaną kocha 
się, zanim jeszcze powstanie”. 

Bez wątpienia nasi studenci bardzo 
szybko pokochali swoje projekty, przy 
okazji odkrywając w sobie pokłady kre-
atywności, o których sami siebie nie po-
dejrzewali. Efektem ich starań było stwo-
rzenie kilkudziesięciu maskotek i kilku 
książeczek sensorycznych, które niosą 
radość milusińskim.

dr Michalina Radzińska jest adiunktem w Kate-
drze Geriatrii CM UMK

„Daj mi siłę do rozwinięcia gorączki  
a pokonam wszystkie choroby”

Parmenides (540-480 p.n.e.)

Termoregulacyjna 
koncepcja gorączki

Układ termoregulacyjny utrzymuje 
homeostazę termiczną, równoważąc we-
wnątrzustrojowe procesy wytwarzania  
i rozpraszania ciepła. Ośrodek decyzyjny, 
kontrolujący równowagę tych procesów 
znajduje się w mózgu w przednim pod-
wzgórzu. Zintegrowany sygnał czuciowy 
pochodzący z termoreceptorów jest po-
równywany w podwzgórzu z temperatu-
rowym punktem odniesienia, tzw. punk-
tem nastawczym regulacji temperatury 
ciała (ang. set-point). W zależności od ro-
dzaju i ważności informacji, podwzgórze 
drogami eferentnymi uruchamia beha-
wioralne i fizjologiczne efektory termo-
regulacji, których zadaniem jest wyrów-
nanie odchylenia temperatury ciała od 
punktu nastawczego. Uwzględniając 
zależność między aktualną temperaturą 
ciała a punktem nastawczym regulacji 
temperatury wyróżnia się pięć stanów 
termicznych: normotermię, gorączkę, a- 
napyrekcję, hipotermię i hipertermię. 
Zgodnie z koncepcją set-point regulacji 
temperatury ciała, gorączkę definiuje się 
jako wzrost temperatury ciała wynikają-

cy z przesunięcia punktu nastawczego na 
wyższy poziom regulacji. Mechanizmy 
termoregulacji behawioralnej i fizjolo-
gicznej dostrajają temperaturę ciała do 
nowego, podwyższonego punktu na-
stawczego. Podczas gorączki tempera-
tura ciała jest precyzyjnie regulowana 
wokół nowego set-point, z zachowaniem 
pełnej sprawności i wydolności efekto-
rowych procesów termoregulacyjnych. 
Gorączkowy wzrost temperatury ciała 
nie jest zatem rezultatem załamania się 
mechanizmów termoregulacyjnych. Dla-
tego też nie można postawić znaku rów-
ności między gorączką a hipertermią, 
chociaż oba stany manifestują się wzro-
stem temperatury ciała. Stan hipertermii 
to stan, w którym temperatura ciała jest 
znacznie powyżej set-point i jest on wy-
nikiem niewydolności fizjologicznych 
mechanizmów rozpraszających nadmiar 
ciepła pozyskanego (np. na skutek prze-
bywania w środowisku o wysokiej tem-
peraturze otoczenia i wilgotności) lub 
wytworzonego endogennie (np. hiper-
termia złośliwa). W przeciwieństwie do 
gorączki, hipertermia jest zaburzeniem 
homeostatu termicznego, w konsekwen-
cji prowadzącym do głębokiej deregu-
lacji wewnątrzustrojowej równowagi 
organizmu. W kontekście powyższego, 
gorączkę należy zaliczyć zatem do kate-
gorii reakcji patofizjologicznych o cha-

rakterze adaptacyjnym, a hipertermię 
do reakcji patologicznych bezpośrednio 
zagrażających życiu.

Molekularne etapy 
patogenezy gorączki

Proces gorączkotwórczy inicjują róż-
ne czynniki o właściwościach antygeno-
wych lub toksycznych. Gorączka może 
być także inicjowana bodźcami psycho-
logiczno-emocjonalnymi i wtedy mówi-
my o gorączce emocjonalnej lub streso-
wej – ten proces indukcji gorączki nie 
będzie jednak omawiany w niniejszym 
artykule. Czynniki aktywujące goraczko-
wy wzrost temperatury ciała nazywamy 
pirogenami. Te pirogenne aktywatory 
uruchamiają w organizmie gospodarza 
kaskadę molekularnych ogniw, a te w na-
stępstwie doprowadzają do przestawie-
nia set-point na wyższy poziom regulacji. 
Pirogeny dzielimy na egzogenne i endo-
genne. Aktualnie uważa się, że pirogena-
mi egzogennymi mogą być wszystkie te 
czynniki, które zdolne są do aktywowa-
nia w komórkach immunokompetent-
nych gospodarza syntezy i uwalniania 
pirogenów endogennych. W efekcie do 
pirogenów egzogennych zaliczamy nie 
tylko pozaustrojowe substancje pirogen-
ne pochodzenia biologicznego (wirusy, 
bakterie, grzyby, pierwotniaki), ale także 
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chociażby nocyceptywne bodźce fizycz-
ne (np. po oparzeniach).

Pierwszym wewnątrzustrojowym og- 
niwem patogenezy gorączki są piroge-
ny endogenne. Badania nad pirogenami 
endogennymi zostały zapoczątkowane  
w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 
ubiegłego stulecia. Owocem tych badań 
była identyfikacja chemiczna pirogenów 
endogennych – są one białkami. Jednym 
z pierwszych zidentyfikowanych piroge-
nów endogennych była interleukina-1  
o zdumiewającej skali biologicznych od-
działywań. Poza cechą pirogenną IL-1 
ma także wpływ na niemalże wszystkie 
aspekty przebudowy naszego zachowa-
nia podczas przebiegu choroby infekcyj-
nej, które określa się jako zespół zacho-
wań towarzyszący chorobie (ang. sickness 
behaviour). Lista zidentyfikowanych pi- 
rogenów endogennych zawiera aktual-
nie kilkanaście pozycji. Do pirogenów 
endogennych zaliczamy m.in.: cytokiny 
z grupy interleukin (IL-1, IL-6, IL-8, IL-
11), z grupy interferonów (INF-α, INF-
-β, INF-γ), z grupy czynników martwicy 
guza (TNF-α, TNF-β). Badania nad pa-
togenezą gorączki wyraźnie wskazują, że 
to jakie pirogeny endogenne są zaanga-
żowane w proces gorączkotwórczy, zale-
ży od rodzaju, dawki i miejsca podania 
pirogenu egzogennego. Bezsporny po-
zostaje jedynie fakt, że gorączkotwórcza 
aktywność pirogenów egzogennych jest 
nierozłącznie związana z pojawieniem 
się pirogenów endogennych w płynach 
ustrojowych. Zależność ta jest jedno-
cześnie wyrazem nieswoistego charak-
teru reakcji gorączkowej. Oznacza to, 
że w organizmie gospodarza pirogeny 
egzogenne, niezależnie od ich pocho-

dzenia, wzbudzają ten sam mechanizm 
zaczynający się syntezą i uwalnianiem 
pirogenów endogennych. Przyjmując 
za fakt naukowy to, że krążące pirogeny 
endogenne są niezbędnym mediatorem 
patogenezy gorączki, pojawia się pyta-
nie – w jaki sposób te duże białka po-
konują słabo przepuszczalną dla białek 
barierę krew-mózg. Innymi słowy, jaki 
jest mechanizm przeniesienia sygnału 
progorączkowego z obwodu do mózgu, 
gdzie zlokalizowany jest ośrodek termo-
regulacyjny, w którym ma nastąpić prze-
stawienie set-point na wyższy poziom 
regulacji. Debata naukowa nad tym,  
w jaki sposób dochodzi do transdukcji 
sygnału gorączkowego z tkanek obwo-
dowych do mózgu oraz nad tym, jakie 
molekuły są finalnymi, działającymi na 
drodze pirogeny endogenne-podwzgó-
rze ogniwami patogenezy gorączki, trwa 
już kilkadziesiąt lat. Proponowane są 
dwie koncepcje: humoralna i neuronal-
na. W pierwszej z nich wskazuje się na 
szczególny udział prostaglandyn i innych 
molekuł, takich jak tlenek azotu i tlenek 
węgla w rozwoju procesu gorączkowego.  
W drugiej – neuronalnej, traktowanej 
jako alternatywna lub uzupełniająca do 
humoralnej, szczególną rolę przypisuje 
się włóknom aferentnym nerwu błęd-
nego. Dla uproszczenia schematu pato-
genezy gorączki zostanie przedstawiona 
droga humoralna z udziałem prostaglan-
dyn. Udział prostaglandyn, zwłaszcza  
z grupy E2 wytwarzanych w mózgu, wy-
daje się bardzo prawdopodobny i obec-
nie jest akceptowany we wszystkich 
modelach patogenezy gorączki. Wska-
zują na to chociażby następujące fakty 
naukowe: 1) domózgowe podanie pro-

staglandyn powoduje po krótkim okre-
sie latencji wzrost temperatury ciała, 2) 
gorączkowy wzrost temperatury ciała po 
podaniu zarówno egzogennych jaki i en-
dogennych pirogenów był poprzedzony 
kilkukrotnym wzrostem poziomu PGE2 
we krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym 
i 3) wszystkie leki przeciwgorączko-
we (sterydowe i niesterydowe) hamują 
syntezę prostaglandyn. Chociaż kontro-
wersyjne pozostaje nadal pochodzenie 
prostaglandyn biorących udział w pro-
cesie gorączkowym, to jednak ich udział 
jako finalnego, działającego na poziomie 
ośrodkowego układu nerwowego ogni-
wa w patogenezie gorączki wydaje się 
bezsporny. Reasumując, przedstawiony 
powyżej uproszczony schemat patogene-
zy gorączki wskazuje na sekwencyjność 
molekularnych zdarzeń prowadzącą do 
przestawienia set-point na wyższy po-
ziom regulacji: pirogeny egzogenne – pi-
rogeny endogenne – prostaglandyny.

Znaczenie gorączki

Dyskusja nad znaczeniem gorącz-
ki sięga swoimi początkami starożytnej 
Grecji. W tym okresie pojawiły się pierw-
sze zapiski Hipokratesa dotyczące zna-
czenia gorączki. Pisał on, że „…pojawie-
nie się gorączki jest dobrym symptomem 
i prognostykiem na wyleczenie zainfeko-
wanego organizmu…” Koniec XIX wieku 
to początek powszechnego stosowania 
przez lekarzy leków przeciwgorączko-
wych. Ponieważ w tym okresie wiedza 
nad patogenezą i rolą gorączki była 
znikoma, zaczęła przeważać, zwłaszcza 
wśród lekarzy, koncepcja gorączki jako 
objawu towarzyszącego stanom choro-
bowym, którą należy farmakologicznie 
minimalizować lub całkowicie elimino-
wać. Powszechność stosowania leków 
przeciwgorączkowych wynikała i nadal 
wynika z faktu, że większość z nich zno-
si również wszystkie elementy wpisujące 
się w „sickness behaviour”. Zgromadzone  
w okresie ostatnich kilkudziesięciu 
lat wyniki badań nad patogenezą go-
rączki pozwoliły zdefiniować gorączkę 
jako złożoną, wysoce uporządkowaną 
i precyzyjnie kontrolowaną reakcję pa-
tofizjologiczną, której zadaniem jest 
prawdopodobnie przywrócenie home-
ostazy ogólnoustrojowej, zaburzonej 
działaniem stresora o charakterze anty-
genowym (klasyczna gorączka okołoin-
fekcyjna) lub nie antygenowym (gorącz-
ka emocjonalna). Badania porównawcze 
pokazują, że gorączka powszechnie 
występuje w królestwie zwierząt. Poja-
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wia się ona, z niewielkimi wyjątkami,  
w odpowiedzi na czynniki infekcyjne, za-
równo u bezkręgowców jak i kręgowców,  
u zwierząt zmiennocieplnych, jak i stało-
cieplnych. Powszechność występowania 
gorączki wskazuje na jej „stare” korzenie 
filogenetyczne – prawdopodobnie po-
jawiła się setki milionów lat temu. Go-
rączka występuje powszechnie u ssaków,  
w tym u człowieka – organizmów stoją-
cych najwyżej w ewolucji zwierząt. Suge-
ruje to, że gorączka jest reakcją korzystną, 
która przetrwała „twarde” darwinowskie 
prawa ewolucji. Z całą pewnością, jako 
reakcja niekorzystna, a nawet obojętna, 
zostałaby szybko wyeliminowana z ewo-
luującego świata zwierząt. Kolejne do-
wody, wskazujące na korzystne aspekty 
gorączki pochodzą z badań, w których 
oceniano wpływ temperatury okołogo-
rączkowej - z jednej strony na prolifera-
cję drobnoustrojów chorobotwórczych,  
z drugiej zaś na sprawność reakcji efekto-
rowych odporności nieswoistej i swoistej. 
Temperatury okołogorączkowe skutecz-
nie redukują proliferację drobnoustro-
jów chorobotwórczych. Obserwowano 
również dodatnią korelację między tem-
peraturą okołogorączkową a reaktywno-
ścią nieswoistych i swoistych efektorów 
układu odpornościowego. Innymi sło-
wy, sprawność wielu reakcji odporności 
nieswoistej (np. chemotaksja, fagocyto-
za, aktywność bakteriobójcza) i swoistej 
(np. produkcja przeciwciał) jest znacznie 
wzmocniona, jeśli zachodzą one w tem-
peraturach okołogorączkowych. Należy 
jednak wyraźnie podkreślić, że gorączka 
per se nie jest czynnikiem sprawczym,  
a jedynie wzmacniającym układ obronny 
gospodarza. Wyjątkowo cenne w debacie 
nad znaczeniem gorączki, choć wątpliwe 
z punktu etycznego, okazały się badania 
nad organizmami zmiennocieplnymi. 
Ograniczenie możliwości rozwinięcia 
gorączki u jaszczurek pustynnych znacz-
nie zwiększało wskaźnik śmiertelności. 
Zakwalifikowanie gorączki do grupy re-
akcji adaptacyjnych, a więc przywraca-
jących równowagę wewnątrzustrojową, 
wymagało identyfikacji endogennych 
mechanizmów działających przeciwnie 
do procesu gorączkotwórczego. Potwier-
dzeniem homeostatycznych właściwości 
gorączki było odkrycie mechanizmów 
zapobiegających nadmiernemu i groź-
nemu dla życia wzrostowi temperatury 
ciała podczas gorączki (tzw. antypirezy 
endogennej), zależnych od aktywności 
mózgowych neuropeptydów, takich jak 
wazopresyna argininowa, hormon α-me-
lanotropowy i hormon adrenokortyko-

tropowy, czy też działania obwodowych 
kriogenów, takich jak glikokortykoidy. 
Wydaje się, że najważniejszą rolę w me-
chanizmie antypirezy endogennej pełni 
wazopresyna argininowa. Ten nanopep-
tyd uwalniany przez neurony wazopre-
synoergiczne do przegrody mózgowej, 
łączy się z receptorami V1, aktywując 
neuronalną drogę antypiretyczną. Ponie-
waż zwiększone wydzielanie wazopresy-
ny argininowej wyprzedza gorączkowy 
wzrost temperatury ciała, przypuszcza 
się, że w procesie endogennej antypirezy 
działanie tego neuropeptydu związane 
jest z ograniczaniem pułapu gorączki. 
Funkcja hormonu α-melanotropowego 
jako endogennego antypiretyku wydaje 
się związana z późnym okresem onto-
genezy. Natomiast przeciwgorączkowe 
działanie glikokortykoidów jest im-
manentnie związane z ich hamującym 
wpływem na produkcję i aktywność 
biologiczną białkowych endogennych 
pirogenów. Przedstawione powyżej fakty 
naukowe wskazują na korzystne aspekty 
reakcji gorączkowej. Ten punkt widzenia 
wzmacnia także hipoteza zaproponowa-
na przez profesora Wiesława Kozaka, 
mówiąca o tym, że gorączkowy wzrost 
temperatury ciała podczas infekcji przy-
wraca homeostazę błon komórkowych, 
których płynność dramatycznie spada 
wskutek aktywacji fosfolipaz, uwalniania 
z fosfolipidów błonowych kwasu arachi-
donowego i produkcji prostaglandyn,  
a więc molekularnych procesów leżących 
u podstaw mechanizmu gorączki. W de-
bacie nad znaczeniem gorączki nie może 
jednak zabraknąć także tych faktów na-
ukowych, które jednoznacznie wskazują 
na stosowanie leków przeciwgorączko-
wych. Istnieją bowiem grupy ryzyka, 
wymagające terapii przeciwgorączkowej. 
Zaliczamy tutaj pacjentów z rozpozna-
nymi chorobami układu sercowo-na-
czyniowego („wchodzeniu” w gorączkę 
towarzyszy obwodowa wazokonstrykcja, 
wzrost ciśnienia krwi i częstości skur-
czów serca), pacjentów z rozpoznanymi 
chorobami układu oddechowego (wzrost 
temperatury ciała o 1o C to wzrost meta-

bolizmu, a tym samym zapotrzebowania 
na tlen o około 13%), pacjentów chorych 
psychicznie (gorączka potęguje halu-
cynacje), pacjentów z uszkodzeniami 
czaszki i chorobami ośrodkowego ukła-
du nerwowego z zespołem wzmożenia 
ciśnienia śródczaszkowego (wysoka go-
rączka zwiększa obrzęk mózgu), niektóre 
dzieci (zwiększona wrażliwość na gwał-
towny wzrost temperatury ciała może 
prowadzić do drgawek), pacjentów z za-
awansowaną chorobą nowotworową lub 
rozległym procesem zapalnym. W tym 
miejscu warto jednak wspomnieć o wy-
korzystaniu gorączki jako narzędzia te-
rapeutycznego wobec chorób wenerycz-
nych, a nawet chorób nowotworowych. 
Jeśli traktujemy gorączkę jako reakcję 
obronną organizmu, to fakt wykorzysta-
nia jej w walce z chorobami należałoby 
uznać za początki immunoterapii.

Reasumując, z przedstawionej po-
wyżej krótkiej debaty nad znaczeniem 
gorączki, jawi się ona nam jako ważny 
strategicznie element nieswoistej reakcji 
obronnej gospodarza, a nie jako objaw 
choroby. Można w tym miejscu zadać 
pytanie: Czy istnienie klinicznych grup 
ryzyka upoważnia nas do powszech-
nej farmakologicznej walki z gorączką?  
Z jednej strony musimy być świadomi, 
że gorączka jest złożonym procesem, wy-
magającym szczególnej mobilizacji wielu 
procesów fizjologicznych i dlatego w uza-
sadnionych klinicznie stanach konieczna 
jest terapia antypiretyczna, z drugiej zaś 
strony rozbieżność w wynikach badań 
analizujących związki między gorączką  
a przeżywalnością u ludzi wskazuje na 
konieczność indywidualnego trakto-
wania każdego przypadku klinicznego,  
a nie powszechnej praktyki farmakolo-
gicznej „walki” z gorączką.

W niniejszym artykule nie przedstawio-
no odniesień literaturowych, które zostały 
zawarte w prezentacji wykładu przedsta-
wionego w ramach „ Medycznej Środy”.

dr hab. Dariusz Soszyński, prof. UMK pracuje  
w Zakładzie Neuroimmunologii w Katedrze Fizjolo-
gii Człowieka
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Reakcje seksualne to procesy fizjolo-
giczne i psychologiczne, które wywoły-
wane są przez bodźce seksualne, dzia-
łając na ciało ludzkie w odpowiednim 
kontekście i odpowiednich okoliczno-
ściach. Zmiany psychiczne są indywi-
dualne oraz nie da się ich obiektywnie 
zmierzyć; za to obiektywne i mierzalne 
są zmiany fizjologiczne. Każdy orga-
nizm posiada indywidualny wzorzec 
seksualnej pobudliwości, reakcji oraz 
odpowiedzi na stymulację. Ekspresja 
reakcji seksualnej modyfikowana jest 
przez czynniki psychologiczne i spo-
łeczne, które odgrywają szczególną rolę  
w przypadku kobiet.

Cykl reakcji seksualnej 
według Masters&Johnson

W 1966 roku na podstawie badań 
eksperymentalnych został opisany przez 
Williama Mastersa oraz Virginię John-
son pierwszy, uniwersalny dla obu płci, 
model cyklu reakcji seksualnej zwany 
modelem linearnym lub EPOR. 

Model ten opisuje następujące po so-
bie cztery fazy odpowiedzi seksualnej:

I - podniecenie (Excitation),
II - plateau (Plateau),
III - orgazm (Orgasm),
IV - odprężenie, czyli rozładowanie 

napięcia seksualnego (Resolution).

Cykl reakcji seksualnej kobiet

W cyklu reakcji seksualnej kobiet 
według Masters&Johnson faza pod-
niecenia trwa najdłużej. W trakcie tej 
fazy dochodzi do wydzielania śluzu  
w pochwie oraz przy wejściu do pochwy 
(tzw. lubrykacja), wydłużenia kanału po-
chwowego, wytworzenia tzw. platformy 
orgazmicznej (zwężenie 1/3 zewnętrznej 
części pochwy poprzez obrzmienie splo-
tu żylnego), powiększenia piersi i erekcji 
brodawek sutkowych, wzrostu napięcia 
mięśniowego, przyspieszenia akcji serca 
oraz wzrostu ciśnienia tętniczego.

Z fazy podniecenia, w miarę trwa-
nia odpowiedniej stymulacji seksualnej, 
rozwija się faza plateau. Na tym etapie 

występuje obrzmienie sromu, powięk-
szenie rozmiaru macicy oraz jej uniesie-
nie, charakterystyczne zaczerwienienie 
skóry w okolicy klatki piersiowej, twarzy, 
dłoni oraz stóp (tzw. rumień seksualny – 
sex flush). Faza ta przechodzi w orgazm 
przy adekwatnym poziomie stymulacji 
seksualnej; w przypadku nieodpowied-
niej stymulacji lub niskiej pobudliwości 
seksualnej faza plateau przechodzi w fazę 
odprężenia bez przeżycia orgazmu. 

Faza orgazmu zróżnicowana jest pod 
względem czasu jej trwania i intensyw-
ności. Zmiany naczyniowe oraz napięcie 
mięśniowe, występujące w fazie podnie-
cenia i plateau, zmniejszają się. Zmiany, 
które są obecne podczas orgazmu to 
znieruchomienie napiętego ciała, ryt-
miczne zaciskanie się mięśni otaczają-
cych pochwę i odbyt oraz skurcze samej 
macicy. Występuje odczucie niezwykłej 
przyjemności związane z kulminacją 
podniecenia i początkiem jego rozłado-
wania. U kobiet ustępowanie podnie-
cenia seksualnego zachodzi wolniej niż 
u mężczyzn i daje możliwość przeżycia 
wielokrotnego orgazmu.

Podczas fazy odprężenia dochodzi do 
odpływu krwi ze wszystkich narządów, 
które były zaangażowane w cykl reakcji 
seksualnej oraz do relaksu i odprężenia.

Cykl reakcji seksualnej mężczyzn

Cykl reakcji seksualnej mężczyzn we-
dług Masters&Johnson składa się podob-
nie jak u kobiet z czterech faz. Na skutek 
stymulacji psychogennej lub somatycz-
nej pojawia się faza podniecenia. W wy-
tworzeniu stanu podniecenia istotną rolę 
odgrywa bodziec oddziałujący na męż-
czyznę. Intensywność reakcji zwiększa 
się, jeżeli bodźce są optymalne dla dane-
go mężczyzny, w przeciwnym przypadku 
faza ta może zostać albo przerwana, albo 
może ulec znacznemu wydłużeniu. 

Pobudzenie układu przywspółczulne-
go powoduje wystąpienie erekcji. Nastę-
puje wydzielanie niewielkiej ilości śluzu  
z cewki moczowej (tzw. preejakulat), któ-
ry u większości mężczyzn zawiera pewną 
ilość plemników. Dochodzi do napięcia  

Medyczna Środa
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i zgrubienia powłoki moszny oraz do 
uniesienia i spłaszczenia worka mosz-
nowego. Jądra unoszą się w kierunku 
krocza, przyspiesza oddech i akcja serca 
oraz wzrasta ciśnienie tętnicze krwi. Wy-
stępowanie erekcji związane jest z wystę-
powaniem bodźców pobudzających przy 
braku bodźców hamujących, lub domina-
cją bodźców pobudzających nad hamują-
cymi. Czynnikami pobudzającymi mogą 
być bodźce słuchowe, wzrokowe, doty-
kowe, zapachowe, fantazje erotyczne lub 
stan relaksu, ciepło. Czynnikami hamu-
jącymi zaś niepokój, stres, lęk, obniżenie 
nastroju, depresja, ale też np. zimno.

W miarę trwania efektywnej stymula-
cji seksualnej z fazy podniecenia rozwija 
się faza plateau, w czasie której nasila się 
napięcie seksualne. W tej fazie zmienia 
się kolor prącia, wzrasta jego obwód, do-
chodzi również do powiększenia wielko-
ści jąder. Wzrasta też ciśnienie tętnicze 
krwi, czynność serca oraz napięcie mię-
śniowe. Faza ta może szybko przejść do 
fazy orgazmu lub ulec przedłużeniu bez 
przeżycia orgazmu, aż do fazy ustępowa-
nia podniecenia.

W momencie kulminacyjnego wzro-
stu napięcia seksualnego osiągana jest 
faza orgazmu. W tonicznej fazie szczy-
towania dochodzi do znieruchomienia 
napiętego ciała, a w fazie klonicznej do-
chodzi do mimowolnego skurczu mięśni 
miednicy oraz mięśni gładkich narzą-
dów płciowych. Powoduje to przesunię-
cie nasienia do cewki moczowej i wyrzu-
cenia go na zewnątrz. W fazie tej może 
dochodzić u mężczyzny do zawężenia 
pola świadomości.

Ostatnią fazą cyklu reakcji seksu-
alnych jest faza odprężenia. Dochodzi 
do ustąpienia erekcji oraz rozluźnienia 
mięśni miednicy. Następuje szybki za-
nik przekrwienia i napięcia moszny, stan 
podniecenia seksualnego szybko ustępu-
je. Nasilone uczucie przyjemnego znuże-
nia może wywoływać potrzebę snu. 

U mężczyzn występuje także tzw. 
okres refrakcji, czyli przejściowy, fizjo-
logiczny okres zwiotczenia prącia, który 
ma miejsce bezpośrednio po wytrysku. 
Podczas tego okresu partner nie może 
być aktywny seksualnie. Zdolność do re-
akcji na ponowną stymulację jest u męż-
czyzn słabsza niż u kobiet. 

Pomimo tego, że fizyczne zmiany 
zachodzące podczas orgazmu zostały 
już opisane przez Masters&Johnson, to 
nadal faza ta pozostaje najbardziej za-
gadkową częścią odpowiedzi seksualnej. 
Współcześnie opisuje się, że orgazm to 

kulminacyjny punkt narastającego pod-
niecenia seksualnego.

U kobiet wyzwolenie orgazmu łączy 
się najczęściej ze stymulacją pochwy lub 
łechtaczki, może być wywołany również 
przez drażnienie brodawek piersiowych, 
okolicy ujścia cewki moczowej, wzgórka 
łonowego lub okolicy odbytu. Po orga-
zmie u kobiet multiorgazmicznych nie 
dochodzi do całkowitego rozładowania 
napięcia seksualnego, lecz tylko nie-
znacznego spadku. Kolejne doznania  
o charakterze orgazmu mogą pojawić się 
ponownie w mniejszych lub większych 
odstępach czasu, gdy stymulacja seksual-
na jest kontynuowana.

U mężczyzn stadia ejakulacji i orgazmu 
traktuje się jako tożsame i nierozłączne. 
Odczucia mężczyzny przed wytryskiem, 
w trakcie oraz po wytrysku, podzielone 
są na pięć etapów. W pierwszym etapie 
mężczyzna kilka sekund przed wyrzu-
tem nasienia czuje zbliżający się wytrysk 
i towarzyszący temu wzrost podniece-
nia. W kolejnym etapie odczuwa skurcze  
w cewce moczowej. W etapie trzecim 
pojawia się uczucie przemieszczania 
się nasienia. Mężczyzna odczuwa nie-
uchronność wytrysku oraz brak kontroli 
nad nim. Czwartym etapem jest wytrysk 
nasienia na zewnątrz cewki moczowej. 

W momencie 2-3 pierwszych skurczów 
wypychających nasienie uczucie rozkoszy 
jest największe. Ostatnim etapem jest roz-
luźnienie, przyjemność, senność. 

Linearny model reaktywności sek-
sualnej Masters&Johnson opracowano 
na podstawie obserwacji ochotników 
obojga płci. Badania te prowadzone były  
w warunkach laboratoryjnych, co niewąt-
pliwie mogło wpłynąć na zniekształcenie 
zarówno pierwszej, jak i ostatniej fazy 
odpowiedzi seksualnej. W miarę upływu 
czasu krytyka tego modelu wskazała istot-
ne różnice odnoszące się do reaktywności 
seksualnej kobiet i mężczyzn.

Cykl reakcji seksualnej 
według Kaplan

Po upływie dekady terapeutka seksu-
alna Helen Singer Kaplan zaproponowa-
ła model opracowany na podstawie swo-
ich doświadczeń klinicznych. Według 
niej odpowiedź seksualną kobiety i męż-
czyzny można rozpatrywać biorąc pod 
uwagę tylko trzy fazy: pożądanie, pod-
niecenie i orgazm. Chociaż podczas fazy 
pożądania nie obserwuje się istotnych 
zmian fizjologicznych w organizmie, to 
według Kaplan faza pożądania stanowi 
niezbędny prekursor kolejnych faz, czyli 
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podniecenia i orgazmu. U kobiet w od-
powiedzi seksualnej większe znaczenie 
niż u mężczyzn mają kontekst społeczny 
i sytuacyjny, oczekiwana satysfakcja oraz 
wcześniejsze doświadczenia seksualne.

Model zaproponowany przez Kaplan 
został wykorzystany do opracowania 
wskazówek diagnostycznych służących 
rozpoznawaniu dysfunkcji seksualnych 
obu płci.

Cykl reakcji seksualnej 
kobiet i mężczyzn 
według Masters&Johnson&Kaplan

W oparciu o oba modele linearne 
odpowiedzi seksualnej Masters, John-
son i Kaplan przedstawili nowy model 
- DEOR. Zawiera on cztery następujące 
kolejno fazy występujące zarówno u ko-
biet, jak i u mężczyzn: 

I - pożądanie (Desire),
II - podniecenie (Excitation),
III - orgazm (Orgasm),
IV - odprężenie, czyli rozładowanie 

napięcia seksualnego (Resolution).
Model ten obowiązuje do dziś, ale tyl-

ko w odniesieniu do mężczyzn.

Cykl reakcji seksualnej kobiet 
według Basson

W 2001 roku Rosemary Basson przed-
stawiła swój model reakcji seksualnych, 
ale dotyczący tylko kobiet. Wskazuje on 
na cykliczność, a nie linearność poszcze-
gólnych reakcji na bodźce seksualne. 
Ponadto rozstrzyga sporo wątpliwości, 
wynikających z wcześniejszych rozwa-
żań dotyczących pożądania seksualnego 
i motywacji do podejmowania kontak-
tów seksualnych przez kobiety. 

Według Basson czynnikiem warun-
kującym podejmowanie czynności sek-
sualnych nie jest, jak wcześniej sądzono, 
pożądanie seksualne, którego zaspokoje-
nie stanowić miało bezpośredni motyw 
kontaktów intymnych. Zauważyła ona, 
że najczęściej występującymi pozasek-
sualnymi motywami podejmowania ak-
tywności seksualnej są potrzeba potwier-
dzenia kobiecości, własnej atrakcyjności 
oraz atrakcyjności w oczach swojego 
partnera, potrzeba czułości, pragnienie 
wzmocnienia więzi z partnerem, zmi-
nimalizowanie poczucia winy i lęku  

z powodu zbyt rzadkich kontaktów sek-
sualnych. Kobieta, która jest motywowa-
na wymienionymi wcześniej czynnika-
mi, przechodzi z neutralności seksualnej 
i otwiera się na odbiór bodźców seksu-
alnych. Jeśli zadziałają one w odpowied-
nim miejscu i kontekście, kobieta będzie 
poszukiwała dalszych bodźców, zarówno 
bezpośrednich np. stymulacji stref ero-
gennych, jak i pośrednich np. muzyki.

Pożądanie wzbudzane jest przez sty-
mulację seksualną i w dalszych etapach 
zwiększa podniecenie. Przyjemność  
i napięcie seksualne narastają jeśli sty-
mulacja jest wystarczająca i odpowiednio 
intensywna. Rodzaj stymulacji, moment, 
okoliczności, miejsce oraz czas potrzeb-
ny do wzbudzenia przyjemności są indy-
widualne. Satysfakcja seksualna, której 
może towarzyszyć orgazm, jest konse-
kwencją narastającego podniecenia. 
Osiągnięcie celu kontaktu seksualnego 
jest ważniejsze dla kobiety od przeżycia 
samego orgazmu i stanowi ważny czyn-
nik motywujący ją do podejmowania ko-
lejnych kontaktów intymnych. Cały cykl 
może wówczas rozpocząć się od nowa.

Basson zauważyła również, że wśród 
młodszych kobiet, zwłaszcza w począt-
kowej fazie związku, lub podczas dłuż-
szej nieobecności partnera, dochodzi 
do tzw. głodu seksualnego, nazywanego 
także pożądaniem spontanicznym. Po-
jawia się wówczas u kobiet potrzeba do-
świadczenia podniecenia seksualnego, 
czy to w wyniku kontaktu seksualnego, 
samostymulacji (masturbacji), czy też 
fantazji seksualnych.

Reasumując, cykl reakcji seksualnej 
człowieka jest indywidualnie zróżnico-
wany, nie jest prostym zestawem etapów, 
przez które jednostka przechodzi au-
tomatycznie jeden po drugim. Do dnia 
dzisiejszego model Rosemary Basson 
uważany jest za najwłaściwiej odzwier-
ciedlający złożoność reakcji seksualnych 
u kobiet. Dla mężczyzn zaś aktualnie 
przyjmuje się linearny cykl reakcji sek-
sualnej według Masters&Johnson&Ka-
plan. Wydaje się jednak, że najważniejsze 
jest, aby zarówno kobiety, jak i mężczyź-
ni, zdawali sobie sprawę ze swoich od-
mienności reakcji seksualnych nie tylko 
na poziomie biologicznym. Wzajemne 
zrozumienie, otwarcie na oczekiwania  
i potrzeby partnera zdaje się być najważ-
niejsze dla uzyskania satysfakcjonujące-
go życia seksualnego ich obojga. 

dr n. med. Dorota Rogala jest adiunktem w Ka-
tedrze Onkologii

Medyczna Środa

Ryc. 3 Model kobiecej odpowiedzi seksualnej według Kaplan

Ryc.4 Model kobiecej reakcji seksualnej według Basson
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Jan Styczyński

Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej 
w Bydgoszczy

W dniach 2-4 czerwca br. w budynku 
Opery Nova odbył się XI Zjazd Polskie-
go Towarzystwa Onkologii i Hematologii 
Dziecięcej (PTOHD). Zjazd został zor-
ganizowany przez Klinikę Pediatrii, He-
matologii i Onkologii. Przewodniczącym 
Komitetu Naukowego i Organizacyjnego 
był prof. Jan Styczyński, a prof. Mariusz 
Wysocki był Przewodniczącym Honoro-
wym obydwu Komitetów. 

Bydgoszcz gościła uczestników Zjaz-
du PTOHD po raz drugi, gdyż pierwszy 
Zjazd odbył się w roku 2001, właśnie  
w Bydgoszczy. Obecny Zjazd odbył się 
po raz pierwszy w formie stacjonarnej 
po 4 latach, a przerwa była spowodowa-
na pandemią COVID-19 i wypełniona 
spotkaniami on-line. W Zjeździe uczest-
niczyła rekordowa liczba uczestników. 
Poza onkologami i hematologami dzie-
cięcymi, w Zjeździe uczestniczyli immu-
nolodzy, chirurdzy dziecięcy, genetycy, 
mikrobiolodzy, radioterapeuci, radiolo-
dzy, laryngolodzy i diagności laborato-
ryjni, co podkreśliło interdyscyplinar-
ność pracy w onkologii i hematologii 
dziecięcej, a także interdyscyplinarność 
wielu sesji, jak i całego Zjazdu. Była też 
grupa rezydentów i studentów. Patronat 
nad Zjazdem objęli Prezydent Miasta 
Bydgoszczy i Prorektor UMK ds. Col-
legium Medicum, a patronat medialny 
portal: onkologia-dziecieca.pl. 

Hasłem przewodnim Zjazdu było 
„Status quo et quo vadis”, które nawiązy-
wało do pytania „Gdzie jesteśmy, dokąd 
zmierzamy”. Tematy przewodnie Zjazdu 
to: interdyscyplinarne podejście w onko-
logii i hematologii dziecięcej, nowocze-
sna diagnostyka w onkologii i hemato-

logii dziecięcej - status quo et quo vadis  
w onkologii i hematologii dziecięcej. 

Podczas ceremonii otwarcia uczest-
nicy połączyli się ze Szpitalem St. Jude  
w Memphis, USA, którego przedstawicie-
le koordynują na skalę międzynarodową 
pomoc dla dzieci onkologicznych z Ukra-
iny w czasie wojny, a przez kilka tygodni 
byli w Polsce i pracowali wspólnie z leka-
rzami z PTOHD. W efekcie tych działań, 
ponad 300 dzieci ukraińskich jest obecnie 
leczonych w polskich klinikach onkologii 
i hematologii dziecięcej. Nasza Klinika 
w latach 2015-2020 prowadziła program 
transplantacji szpiku dla dzieci ukra-
ińskich, a prof. Styczyński uczestniczył  
w programie szkoleń transplantacyjnych 
dla lekarzy ukraińskich. 

W Zjeździe uczestniczył Prezydent 
SIOP Europe (Międzynarodowe Towa-
rzystwo Onkologii Dziecięcej), który 

wygłosił dwa wykłady i przedstawił in-
formacje o aktywności SIOP. Wykład in-
auguracyjny wygłosił prof. Mariusz Wy-
socki: „Nerwiakowłókniakowatość typu 
1: guzy nowotworowe - nowe terapie i jak 
je praktycznie wykorzystać”.

Zjazd to najważniejsze naukowe i edu- 
kacyjne wydarzenie każdego towarzy-
stwa naukowego. Ten Zjazd pokazał jaki 
postęp dokonał się w onkologii i hema-
tologii dziecięcej. W dniach 2-4 czerwca 
2022 r. Bydgoszcz stała się stolicą pol-
skiej onkologii i hematologii dziecięcej. 
Wspólnie omawiano sukcesy i porażki, 
problemy i nadzieje PTOHD. Uczestni-
cy zgodnie uznali, że Bydgoszcz to jedno  
z najpiękniejszych miast Polski. 

prof. Jan Styczyński, Klinika Pediatrii, Hemato-
logii i Onkologii, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A.
Jurasza, Collegium Medicum w Bydgoszczy

Polska sesja na konferencji w Kenii

W dniach 23-24 czerwca 2022 roku 
odbyła się międzynarodowa konferencja 
naukowa „Bridging The Gaps in Global 
Health” na Kabarak University w Nakuru, 
w Kenii. Formuła konferencji była hybry-
dowa i zostały zaprezentowane na niej 
cztery prace dotyczące badań przeprowa-
dzonych na Wydziale Farmaceutycznym 
Collegium Medicum Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Bydgoszczy. 

Stacjonarnie w konferencji czynny 
udział wziął Frankline Kiptoo Koech - 
student farmacji z Kabarak University, 
który w sierpniu 2021 r. w ramach re-
alizacji projektu TABMED pt. „Badanie 
działania wybranych leków w układzie 
nerwowym metodami modelowania 
molekularnego” odbył staż w grupie ba-
dawczej zajmującej się farmakometrią  
i modelowaniem molekularnym.

Staż poświęcony był zapoznaniu stu-
denta z podstawowymi metodami mo-
delowania molekularnego. Warto za- 
znaczyć, że współpraca naukowa i reali-
zacja ww. projektu zaowocowała również 
czynnym udziałem stażysty w polskiej 
konferencji naukowej pt.: IV Śląskie Far-
maceutyczne Spotkanie Naukowe „Od 
nauki do pacjenta” zorganizowanej przez 

Prof. Jan Styczyński i prof. Tomasz Szczepański, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii 
Dziecięcej

Konferencje
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Aleksandra Białczyk

IV Gala Kół Naukowych oraz Targi Kół Naukowych 

6 kwietnia 2022 r. odbyła się IV Gala 
Kół Naukowych oraz Targi Kół Nauko-
wych zorganizowane przez Zarząd Stu-
denckiego Towarzystwa Naukowego Col-
legium Medicum UMK. 

Gala Kół Naukowych jest to corocz-
ne wydarzenie, podczas którego Zarząd 
STN podsumowuje działalność nauko-
wą studentów oraz nagradza najbar-
dziej aktywne Studenckie Koła Naukowe  
w ostatnim roku akademickim. Najlepsze 

Koło Naukowe zostaje nagrodzone statu-
etką „Wąsy Rydygiera”, które są nawiąza-
niem do patrona Collegium Medicum,  
prof. Ludwika Rydygiera. Zwycięzcy 
wyłaniani są na podstawie przesyłanych 
rokrocznie sprawozdań z działalności 
Studenckich Kół Naukowych. W rankin-
gu brane są pod uwagę: wystąpienia na 
konferencjach ogólnopolskich i między-
narodowych, nagrody za prace prezento-
wane na konferencjach ogólnopolskich 
i międzynarodowych, publikacje w cza-
sopiśmie krajowym i zagranicznym, roz-
dział w książce, prowadzenie mini-gran-
tu naukowego, organizacja konferencji 
naukowej i inne. Wszystkie wymienione 
aktywności są przeliczane zgodnie z tary-
fikatorem i na podstawie sumy poszcze-
gólnych punktów wyłaniane są najlepsze 
Studenckie Koła Naukowe. 

Targi Kół Naukowych natomiast są 
skierowane do studentów, którzy dopie-
ro chcą rozpocząć działalność w Stu-
denckich Kołach Naukowych. Podczas 
targów studenci mają możliwość poznać 
ofertę i działania naukowe SKN zrzeszo-
nych w STN. 

Gala rozpoczęła się powitaniem uczest-
ników przez opiekuna Studenckiego Towa-
rzystwa Naukowego, dra hab. Wojciecha 

Śląski Uniwersytet Medyczny w dniu trze- 
ciego grudnia 2021 r.

Wystąpienie Franklina Kiptoo Koech 
pt. „Analysis of the key physicochemi-
cal parameters of aspirin and its deriva-
tives” spotkało się z owacją i ogromnym 
uznaniem uczestników i organizatorów 

konferencji. W ramach „bydgoskiej” se-
sji naukowej przedstawiliśmy również 
badania własne prowadzone w Zakładzie 
Farmakometrii i Modelowania Moleku-
larnego oraz w Studenckim Kole Nauko-
wym Metod Obliczeniowych. Dr Łukasz 
Fijałkowski zaprezentował pracę pt. „Mo-

lecular modelling study of aspirin, aspirin 
derivatives and acetaminophen”. Ponadto 
dwie magistrantki: Justyna Pankowska  
i Paulina Pieszczyńska przedstawiły po-
stery naukowe o następujących tytułach, 
odpowiednio: The analysis of selected 
physicochemical parameters for the co-
umarin derivatives as potential drugs 
in the Parkinson’s disease oraz The toxi-
cological properties of potential antide-
pressants – in silico study. Warto zazna-
czyć, że po każdym z naszych wystąpień 
odbyła się obszerna dyskusja i uczestnicy 
konferencji byli niezwykle zaciekawieni 
badaniami prowadzonymi na Wydziale 
Farmaceutycznym CM UMK.

W mediach społecznościowych Kaba-
rak University można obejrzeć obszerną 
relację video z całej konferencji: 

https://www.facebook.com/kabaraku-
niversity/videos/451489126438943

https://www.facebook.com/kabaraku-
niversity/videos/1072554300014270

https://www.facebook.com/kabaraku-
niversity/videos/819470069439100

Konferencje

Gala Kół Naukowych - w pierwszym rzędzie od lewej: Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. Zbi-
gniew Włodarczyk, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Alina Borkowska, Dziekan Wydziału 
Farmaceutycznego prof. dr hab. Stefan Kruszewski, prof. dr hab. Jan Styczyński, Prorektor ds. Studenckich 
prof. dr hab. Beata Przyborowska, prof. dr hab. Jacek Kubica 

Statuetka „Wąsy Rydygiera” dla najlepszego Stu-
denckiego Koła Naukowego Collegium Medicum 
oraz pozostałe statuetki dla nagrodzonych

Wystąpienie Franklina Kiptoo Koech pt. „Analysis of the key physicochemical parameters of aspirin and 
its derivatives”
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Ślusarczyka, prof. UMK oraz wykładem 
inauguracyjnym „Najnowsze osiągnięcia 
naukowe w hematoonkologii dziecięcej 
oraz przyszłość badań w tej dziedzinie”, 
który wygłosił prof. dr hab. Jan Styczyński, 
kierownik Zakładu Onkologii Klinicznej 
i Eksperymentalnej w Katedrze Pediatrii, 
Hematologii i Onkologii. 

Następnie podsumowano działalność 
Studenckiego Towarzystwa Naukowego 
w roku akademickim 2020/2021. Stu-
denci Kół Naukowych wystąpili czynnie 
na ponad 170 konferencjach naukowych, 
opublikowali 50 prac naukowych w cza-
sopismach i monografiach naukowych, 
prowadzili 9 badań finansowanych w ra-
mach grantu na Studenckie Badania Na-
ukowe oraz zorganizowali 3 konferencje 
ogólnopolskie oraz 1 międzynarodową. 
Zarząd STN zorganizował webinaria - 
“Pułapki metodologiczne na przykładzie 
badań naukowych” oraz “Jak zacząć swo-
ją karierę naukową? Czyli podstawowe 
informacje na temat prac naukowych”, 
warsztaty statystyczne oraz Turniej Wie-
dzy Medycznej „TuWiM”. Sfinansowano 
również wyjazdy na ponad 50 konferencji 
naukowych na kwotę 8000 zł oraz promo-
wano inicjatywy naukowe uczelni.

W dalszej kolejności nagrodzono 
najbardziej zaangażowane Koła Nauko-
we. Najlepszym Studenckim Kołem Na-
ukowym w całym Collegium Medicum 
UMK zostało SKN Geriatrii, które zo-
stało nagrodzone statuetką „Wąsy Rydy-
giera”. Najlepszymi Studenckimi Kołami 
Naukowymi na Wydziale Farmaceutycz-
nym, Lekarskim i Nauk o Zdrowiu zo-
stały kolejno - SKN Farmakognozji, SKN 

Prowadzący Galę Kół Naukowych – Paweł Nie-
wiadomski i Aleksandra Białczyk

Studenci

Targi Kół Naukowych – stanowisko SKN Technologii Postaci Leku

Targi Kół Naukowych - stanowisko SKN Hematologii 

Targi Kół Naukowych - stanowisko SKN Bezpieczeństwa Procedur Pielęgniarskich 
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Nasi na Liście Filadelfijskiej

Przedstawiamy publikacje pracowników Collegium Medicum o wysokim wskaźniku Impact Factor (powyżej 5.000 punktów). 
W tym numerze informacje o pracach afiliowanych zaczerpnięto z Bibliografii Publikacji Pracowników Collegium Medicum, 

biorąc pod uwagę okres od 13 marca do 10 lipca 2022 r. Obowiązująca punktacja z 2021 roku. 

Alergologii i Gastroenterologii Dziecię-
cej i SKN Geriatrii. Po raz pierwszy wy-
różniono również najlepszego przewod-
niczącego SKN. Tytuł ten otrzymała Julia 
Graczyk z SKN Alergologii i Gastroente-
rologii Dziecięcej. Uzyskała ona najwię-
cej głosów wśród członków Studenckich 
Kół Naukowych oraz uczestników gali. 

Drugą częścią spotkania były Targi 
Kół Naukowych, podczas których stu-
denci mogli poznać ofertę i profil dzia-
łalności SKN oraz porozmawiać bezpo-
średnio z ich przedstawicielami. Swoje 
stanowiska przygotowało ponad 20 kół 
naukowych. Członkowie kół oprócz 
prezentacji swoich osiągnięć i zaintere-
sowań, przygotowali również konkursy  
i poczęstunek dla uczestników targów. 

Całe wydarzenie cieszyło się dużym 
zainteresowaniem. Studenckie Towarzy-
stwo Naukowe CM UMK dziękuje wła-
dzom dziekańskim i rektorskim, opieku-
nom SKN oraz studentom za przybycie  
i zaangażowanie. 

Aleksandra Białczyk jest członkiem Zarządu 
Studenckiego Towarzystwa Naukowego CM UMK

20.693

Skowron Krzysztof
Grudlewska-Buda Katarzyna

Saied AR.A., Nascimento M.S.L., do 
Nascimento Rangel A.H., Skowron Krzysz-
tof, Grudlewska-Buda Katarzyna, Dhama 
K., Shah J., Abdeen A., El-Mayet F.S., Ah-
med H., Metwally A.A..

 Transchromosomic bovines-derived 
broadly neutralizing antibodies as po-
tent biotherapeutics to counter important 
emerging viral pathogens with a special 
focus on SARS-CoV-2, MERS-CoV, Ebola, 
Zika, HIV-1, and influenza A virus.

 J. Med. Virol.
  2022
  MNiSW: 70.000

14.290

Kołtan Sylwia
Dimitrova D., Nademi Z., Maccari M.E., 

Ehl S., Uzul G., Tomoda T., Okano T., Imai 
K., Carpenter B., Ip W., Rao K., Worth A.J.J., 
Laberko A., Mukhina A., Neven B., Mosho-
us D., Speckmann C., Warnatz K., Wehr 
C., Abolhassani H., Aghamohammadi A., 
Bleesing J.J., Dara J., Dvorak C.C., Ghosh 
S., Kang H,J., Markelj G., Modi A., Bayer 
D.K., Notarangelo L.D., Schulz A., Garcia-
-Prat M., Soler-Palacin P., Karakukcu M., 
Yilmaz E., Gambineri E., Menconi M.C., 
Masmas T.N., Holm M., Bonfim C., Prando 
C., Hughes S., Jolles S., Morris E.C., Kapoor 
N., Kołtan Sylwia, Paneesha S., Steward C., 
Wynn R., Duffner U., Gennery A.R., Lan-
kester A.C., Slatter M., Kanakry J.A..

 International retrospective study of al-
logeneic hematopoietic cell transplantation 
for activated PI3K-delta syndrome.

 J. Allergy Clin. Immunol.
  2022 : Vol. 149, nr 1, s. 410-421;, e7.
   MNiSW: 200.000

12.897

Styczyński Jan

Cesaro S., Ljungman P., Mikulska M., 
Hirsch H.H., von Lilienfeld-Toal M., Cor-
donnier C., Meylan S., Mehra V., Styczyński 
Jan, Marchesi F., Besson C., Baldanti F., Ma-
sculano R.C., Beutel G., Einsele H., Azoulay 
E., Maertens J., de la Camara R., Pagano L.

 Recommendations for the management 
of COVID-19 in patients with haematolo-
gical malignancies or haematopoietic cell 
transplantation, from the 2021 European 
Conference on Infections in Leukaemia 
(ECIL 9).

Studenci

Targi Kół Naukowych, od lewej stanowiska: SKN Chirurgii Dziecięcej, Interdyscyplinarne Koło Interni-
styczne, SKN Urologii

Prof. dr hab. Jan Styczyński wygłaszający wykład 
inauguracyjny „Najnowsze osiągnięcia naukowe  
w hematoonkologii dziecięcej oraz przyszłość badań 
w tej dziedzinie”



Wiadomości Akademickie Nr 86 41

 Leukemia
  2022 : Vol. 36 nr 6, s. 1467-1480.
   MNiSW: 200.000

11.047

Styczyński Jan

Greinix H.T., Eikema D.-J., Koster L., 
Penack O., Yakoub-Agha I., Montoto S., 
Chabannon C., Styczyński Jan, Nagorna 
A., Robin M., Robinson S., Chalandon Y., 
Mikulska M., Schonland S., Peric Z., Rug-
geri A., Lanza F., de Wreede L.C., Mohty 
M., Basak G.W., Kroger N..

 Improved outcome of patients with 
graft-versus-host disease after allogene-
ic hematopoietic cell transplantation for 
hematologic malignancies over time : an 
EBMT mega-file study.

 Haematologica
  2022 : Vol. 107, nr 5, s. 1054-1063.
   MNiSW: 140.000

10.190

Siomek-Górecka Agnieszka
Gackowski Daniel

Dal-Bekar N.E., Siomek-Górecka 
Agnieszka, Gackowski Daniel, Koken 
-Avsar A., Yarkan-Tugsal H., Birlik M., 
Islekel H..

 Global hypomethylation pattern in sys-
temic sclerosis : an application for absolute 
quantification of epigenetic DNA modifi-
cation products by 2D-UPLC-MS/MS.

 Clin. Immunol.
  2022 : vol. 239, s. 1-10;, 108997.
   MNiSW: 100.000

9.988

Kozielewicz Dorota

Rzymski P., Poniedziałek B., Rosińska J., 
Rogalska M., Zarębska-Michaluk D., Rorat 
M., Moniuszko-Malinowska A., Lorenc B., 
Kozielewicz Dorota, Piekarska A., Sikorska 
K., Dworzańska A., Bolewska B., Angielski 
G., Kowalska J., Podlasin R., Oczko-Grze-
sik B., Mazur W., Szymczak A., Flisiak R..

 The association of airborne particulate 
matter and benzo[a]pyrene with the clini-
cal course of COVID-19 in patients hospi-
talized in Poland.

 Environ. Pollut.
  2022 : Vol. 306, s. 1-9, 119469.
  MNiSW: 100.000

8.459

Kujawski Sławomir
Słomko Joanna
Sokołowski Łukasz
Zalewski Paweł

Kujawski Sławomir, Słomko Joanna, 
Godlewska B.R., Cudnoch-Jędrzejewska 
A., Murovska M., Newton J.L., Sokołowski 
Łukasz, Zalewski Paweł.

 Combination of whole body cryothera-
py with static stretching exercises reduces 
fatigue and improves functioning of the 
autonomic nervous system in Chronic Fa-
tigue Syndrome.

 J. Transl. Med.
  2022 : Vol. 20, nr 1, s. 1-15, 273.
  MNiSW: 100.000

7.759

Bilińska Katarzyna

Butowt Rafał, Bilińska Katarzyna, von 
Bartheld C..

 Why does the omicron variant largely 
spare olfactory function? Implications for 
the pathogenesis of anosmia in COVID-19.

 J. Infect. Dis.
  2022
  MNiSW: 140.000

7.675

Baszyński Jędrzej
Kamiński Piotr
Szymański Marek
Wasilow Karolina
Stanek Emilia
Hołderna-Bona Karolina
Brodzka Sylwia
Bilski Rafał
Lorek Małgorzata
Woźniak Alina

Baszyński Jędrzej, Kamiński Piotr, Bo-
gdzińska M., Mroczkowski S., Szymański 
Marek, Wasilow Karolina*, Stanek Emilia*, 
Hołderna-Bona Karolina*, Brodzka Syl-
wia*, Bilski Rafał, Tkachenko H., Kurhaluk 
N., Stuczyński T., Lorek Małgorzata*, Woź-
niak Alina.

 Enzymatic antioxidant defense and 
polymorphic changes in male infertility.

 Antioxidants
  2022 : Vol. 11, nr 5, s. 1-29;, 817.
  MNiSW: 100.000

7.675

Kozakiewicz Mariusz

Szyller J., Kozakiewicz Mariusz, Sier-
montowski P., Kaczerska D..

 Oxidative stress, HSP70/HSP90 and 
eNOS/iNOS serum levels in professional 
divers during hyperbaric exposition.

 Antioxidants
  2022 : Vol. 11, nr 5, s. 1-13;, 1008.
   MNiSW: 100.000

7.675

Grudlewska-Buda Katarzyna
Wiktorczyk-Kapischke Natalia
Budzyńska Anna
Kwiecińska-Piróg Joanna
Przekwas Jana
Gospodarek-Komkowska Eugenia
Skowron Krzysztof

Grudlewska-Buda Katarzyna, Wiktor-
czyk-Kapischke Natalia, Budzyńska Anna, 
Kwiecińska-Piróg Joanna, Przekwas Jana*, 
Kijewska A., Sabiniarz D., Gospodarek-
-Komkowska Eugenia, Skowron Krzysztof.

 The variable nature of vitamin C - does 
it help when dealing with coronavirus?

 Antioxidants
  2022 : Vol. 11, nr 5, s. 1-29, 1247.
   MNiSW: 100.000
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