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W ostatnich dniach poznaliśmy skład Senatu kadencji 2020-2024. Wybrano 12 osób z grona profeso-
rów, 5 osób z grupy pozostałych nauczycieli akademickich oraz jedną osobę z grona pracowników ad-
ministracji, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych i biblioteki. Szczegóły 
podano w komunikacie nr 26 Uczelnianej Komisji Wyborczej. Swojego wyboru dokonali również stu-
denci, którzy wskazali ze swojego grona 4 osoby, które wraz z Panem Rektorem i przedstawicielem 
Samorządu Doktorantów ustanowią finalny - 24-osobowy skład tego najwyższego w naszej Uczelni 
gremium. 
Od 1 września czekają nas istotne zmiany w funkcjonowaniu uczelni. Swoje siedziby zmieniają dziekana-
ty i biura kanclerzy. Powstanie również Uniwersyteckie Centrum Obsługi Studentów. O tym wszystkim 
pisze dzisiaj Rafał Staszewski.  
Do grona naszych korespondentów dołączyły również Ania Jelińska, Agata Czajka-Jakubowska, Ela Pa-
szyńska i Aneta Olszewska. Przybliżają nam dzisiaj kulisy powstawania w naszej Uczelni certyfikowanych 
płynów dezynfekcyjnych oraz pokazują w jaki sposób zmieniło swoje oblicze Coll. Stomatologicum. 
Przed nami okres wakacji. W imieniu Pana Rektora oraz kolegium rektorskiego życzę Państwu wszyst-
kiego co najlepsze. Obyśmy za dwa miesiące spotkali się w bardziej przychylnych dla nas wszystkich 
czasach. 

Prorektor UMP, Michał Nowicki 
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Nowe lokalizacje 
Zapowiedziana przez JM Rektora reorganizacja części jednostek pociąga 
za sobą także konsekwencje lokalowe.  
Największy projekt - Uniwersyteckie Centrum Obsługi Studentów 
(UCOS) posadowiony zostanie w centralnym punkcie naszego kampusu, 
w Collegium Stomatologicum przy ul. Bukowskiej. W tym miejscu stu-
denci załatwią większość bieżących spraw związanych z tokiem studiów, 
praktykami, kwestiami socjalnymi, jak i dyplomowaniem. Centrum znaj-
dować się będzie na parterze budynku w dawnych pomieszczeniach 
symulacji medycznej oraz muzeum.  
Także wszystkie dotychczasowe dziekanaty przeniosą się do budynku 
Collegium Stomatologicum, zajmując piętro segmentu D2 i zmieniając 
swoje nazwy na Biura Obsługi Dziekanów. Należy jednak pamiętać, że 
ostateczne przekształcenie "dziekanatów" w "biura obsługi dziekanów" 
będzie możliwe dopiero po uruchomieniu UCOS, które jest planowane 
na druga połowę września.  
Swoją lokalizację zmienią również biura obsługi kanclerzy, tworząc 
jedno wspólne biuro dedykowane wszystkim kanclerzom. Znajdować się 
ono będzie w gmachu przy ul. Fredry, na parterze, w dawnych pomiesz-
czeniach Wydziału Farmaceutycznego. Nowe Biuro Obsługi Kanclerzy 
przy ul. Fredry rozpocznie swoją działalność już na początku września.  

Rafał Staszewski 
 

Pomoc farmaceutów w okresie pandemii 
W okresie pandemii Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków 
Leczniczych oraz Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej wykonały 
łącznie 992 litry różnych płynów do dezynfekcji powierzchni dla pra-
cowników i studentów UMP.  
Całą akcję zainicjował prof. dr hab. Krzysztof Książek. W analizę czystości 
i zawartości składników włączyła się również Katedra i Zakład Medycyny 
Sądowej, kierowana przez dr hab. Czesława Żabę. Dużą rolę w koordy-
nacji działań przy zamówieniach i logistyce odegrała Beata Kwiatkowska, 
mgr Izabella Dolińska i mgr Łukasz Pieczyński z Działu Obsługi Zakupów, 
a także Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych mgr inż. Maciej Konieczny. 
Szczególne podziękowania należą się przede wszystkim Pracownikom 
naukowym i technicznym obu Katedr, którzy w tym trudnym okresie 
włączyli się do tej inicjatywy, wykonując równolegle inne obowiązki 
dydaktyczne, naukowe i zawodowe.  
W Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej została także opraco-
wana monografia Solutio antiseptica spirituosa ad usum der-
micum (etanolowy roztwór antyseptyczny do stosowania na skórę), 
która dnia 11 marca 2020 roku w trybie pilnym została wprowadzona do 
Farmakopei Polskiej. Monografia została opracowana dla rekomendo-
wanego przez WHO składu preparatu do dezynfekcji skóry. 

Anna Jelińska 

Collegium Stomatologicum - nie daliśmy się! 
Utrwalona przez lata rzeczywistość funkcjonowania w Collegium 
Stomatologicum – nagle okazała się pustą przestrzenią w każdym 
możliwym wymiarze. Chwila zatrzymania, która mogła trwać dni, 
tygodnie, miesiące – była jedynie krótkim incydentem, który 
zarysował nowe, wówczas wydawało się, nieosiągalne horyzonty. 
Natychmiast wprowadzono procedury postępowania gwarantu-
jące bezpieczeństwo pracy, które wdrożone zostały jeszcze zanim 
pojawiły się zalecenia MZ. Wydzielone zostały sale zabiegowe, 
których granice kreśliły szare, mało estetyczne folie. Powstała 
„strefa 0”, w której wstępnie kwalifikowano pacjentów do zabie-
gów w trybie pomocy doraźnej oraz osobna jednostka do przyjęć 
pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.  
To wszystko nie miałoby sensu, gdyby nie MY, którzy pomimo 
lęku i obaw pozostaliśmy aby próbować  pracować: lekarze den-
tyści – nauczyciele akademiccy i lekarze spółki, lekarze rezydenci, 
lekarze stażyści, asystentki i higienistki stomatologiczne, pracow-
nicy administracyjni i nasi najmłodsi – 50 studentów wolontariu-
szy! Przez ponad miesiąc byliśmy jedną z niewielu placówek sto-
matologicznych czynnych na terenie całego województwa, która 
w najbardziej trudnym momencie mogła pomóc jedynie 40 pa-
cjentom dziennie. Zniknęła stomatologia estetyczna bezwzględ-
nie wyparta przez stomatologię bólu, ropni, obrzęków i urazów. 
Dziś, mocno osadzeni już w zmienionej rzeczywistości, ciągle 
jeszcze ubrani  w fartuchy ochronne, czepki, przyłbice, maski, 
rękawice poznajemy się tylko po oczach, ale o dumnym spojrze-
niu, ponieważ nie daliśmy się w UMP! 

Agata Czajka-Jakubowska 
 

1 czerwca 2020 – po blisko 3 miesięcznej przerwie, pierwsi stu-
denci wrócili do budynku Coll. Stomatologicum, aby kontynu-
ować zajęcia praktyczne na V roku w ramach przedmiotów „Sto-
matologia zintegrowana wieku dorosłego” oraz „Stomatologia 
zintegrowana wieku dziecięcego”.   
Realizując ten program studenci nabywają umiejętności z zakresu  
planowania kompleksowego leczenia pacjenta ze zróżnicowany-
mi potrzebami stomatologicznymi i wykonywania podstawowych 
zabiegów z zakresu profilaktyki chorób jamy ustnej, chirurgii 
stomatologicznej, stomatologii zachowawczej, endodoncji i pro-
tetyki stomatologicznej.  
Z jednej strony obawialiśmy się powrotu studentów.  Ale jako 
nauczyciele akademiccy byliśmy przekonani, że kontynuacja zajęć 
klinicznych z udziałem pacjenta jest dobrą formą nauki przyszłe-
go lekarza służącą opanowaniu lęku przed kontaktem z poten-
cjalnie zakażonym pacjentem.  

Elżbieta Paszyńska, Aneta Olszewska 

 


