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Pracę w Zakładzie Chemii Toksykologicznej Wydziału Farmaceutycznego AM  

w Lublinie rozpocząłem 2 lutego 1974 r. po uprzednim wprowadzeniu mnie przez 

prof. dr hab. Henryka Nerlo, ówczesnego dyrektora Instytutu Analizy  

i Technologii Farmaceutycznej, w którego strukturze ten zakład funkcjonował.  

Początkowo byłem p.o. kierownika zakładu a po mianowaniu mnie docentem (22 maja 

1974 r.) zostałem przez rektora prof. dr hab. Bolesława Semczuka powołany  

na stanowisko kierownika (27 czerwca 1974 r.).  

Pierwsze dwa tygodnie lutego (przerwa semestralna) poświęciłem na przygotowanie 

wykładów z analityki toksykologicznej dla studentów V roku – kierunek analiza 

farmaceutyczna. Nie miałem z tym większych problemów jako, że w poprzednim 

miejscu pracy (Zakład Chemii Ogólnej) zdobyłem solidne przygotowanie z chemii 

analitycznej. Przechodziłem szkolenie na kursie w Łodzi z analitycznych metod 

optycznych, w pracy doktorskiej wykorzystywałem metodykę analityczną fotometrii 

płomieniowej i kolumnowej chromatografii jonowymiennej a stopień doktora 

habilitowanego otrzymałem z chemii klinicznej. Nieco więcej czasu musiałem 

poświęcić na przygotowanie wykładów z toksykologii ogólnej i szczegółowej dla 

studentów IV roku, które prowadziłem począwszy od 1 października 1974 r.  

W tym miejscu chciałbym wyrazić dużą wdzięczność ówczesnemu dziekanowi 

Wydziału prof. dr hab. Lechowi Przyborowskiemu, który okazał mi dużo serdeczności 

i udzielał cennego wsparcia, które było dla mnie nieocenioną pomocą i impulsem do 

aktywnej pracy na nowym stanowisku i w nowym środowisku. W pierwszym roku prac 

naukowych nie prowadziłem natomiast moi współpracownicy ze stopniem naukowym 

doktora (dr Maria Podolak-Majczak, dr Janina Ochyńska, dr Jerzy Ochyński  

i dr Henryk Romanowski) kontynuowali tematykę badawczą mojej poprzedniczki  

doc. Haliny Bronisz, która zajmowała się toksykologią pestycydów.  
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*em. kierownik Katedry i Zakładu Toksykologii AM w Lublinie 



 

        

Pracownicy Zakładu (rok 1980). Siedzą od lewej: dr J. Ochyńska, doc. dr St. 

Szczepaniak, dr K. Jeleniewicz. Stoją od lewej: dr J. Ochyński, mgr H. Nowiński, 

technik E. Flis, dr H. Romanowski. 

 

Badania naukowe rozpocząłem w roku następnym, 1975. Opracowywaną za 

mojej poprzedniczki tematykę badawczą poszerzyłem o zagadnienia wpływu 

pestycydu fosforoorganicznego - chlorfenwinfosu i karbaminowego – karbarylu w 

doświadczalnym zatruciu ostrym i podostrym na aminoacydemię i gospodarkę 

aminokwasową w organizmie szczura. Drugim kierunkiem moich badań były prace  

metodyczne z zakresu analizy alkoholi, pestycydów i aminokwasów.  

W pracach badawczych pod moim kierunkiem brali udział następujący 

asystenci: mgr Ewa Sienkiewicz (przeszła do naszego zakładu z Zakładu Chemii 

Ogólnej) mgr Krystyna Jeleniewicz, mgr Henryk Nowiński a w późniejszym okresie 

(lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte) - mgr Hanna Maciejewska – Kozak, mgr 

Jarosław Dudka i mgr Katarzyna Dawidek – Pietryka. 

Zakład nasz mieścił się w starym, przedwojennym budynku czynszowym przy 

ul. Dymitrowa 5 (obecnie ul. Radziwiłłowska), wymagającym natychmiastowego 

kapitalnego remontu. Dzięki usilnym zabiegom ówczesnego kierownika Działu 

Technicznego inż. Tadeusza Piecha prace modernizacyjne zostały wykonane w miarę 

szybko i solidnie. A roboty było niezmiernie dużo bo trzeba było wyburzyć przegniłe 

drewniane stropy, wymienić instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną i gazową 

oraz stare stoły laboratoryjne zastąpić bardziej nowoczesnymi, metalowymi. Ponadto 

w tym samym czasie udało mi się uzyskać od władz miasta dodatkowy lokal, 

przylegający do zakładu (3 pokoje), w którym po remoncie w pierwszym 

pomieszczeniu zorganizowaliśmy dla studentów salę do mineralizacji trucizn,  

w drugim - pokój dla asystenta i w trzecim – pracownię chromatografii gazowej. 

 



                                                                         

Kierownik Zakładu doc. dr hab. Stanisław Szczepaniak  

przy pracy na chromatografie gazowym  

(rok 1976) 

Wracając do problematyki badawczej w temacie pierwszym stwierdziliśmy, że badane 

insektycydy zarówno w zatruciu ostrym jak i podostrym wywołują we krwi 

hipoaminoacydemię najwyraźniej zaznaczoną dla alaniny i jednoczesne obniżenie 

większości aminokwasów w mózgu i wątrobie badanych zwierząt.  

Dalsze prace z tego zakresu stanowiły próbę wyjaśnienia mechanizmu obserwowanych 

zaburzeń w utrzymywaniu homeostazy aminokwasów. Wykazaliśmy, że jedną z 

przyczyn jest wzmożone wydalanie tych związków z moczem oraz możliwość ich 

bezpośredniego wiązania się z pestycydem lub jego metabolitem. Stwierdziliśmy także 

występowanie zaburzeń w procesach transaminacji po zatruciu tymi insektycydami. 

Z zakresu tej problematyki trzy osoby wykonały pod moim kierunkiem prace 

doktorskie. W roku 1978 doktoryzowała się mgr Ewa Sienkiewicz, w roku następnym 

mgr Krystyna Jeleniewicz, a w roku 1988 uzyskała stopień doktora mgr Hanna 

Maciejewska – Kozak, która kilka lat wcześniej przeszła do naszej katedry z Zakładu 

Higieny.  

 



 

Uroczystość wręczenia dyplomu doktorskiego Hannie Maciejewskiej - Kozak 

przez promotora prof. dr hab. Stanisława Szczepaniaka (1988 r.) 

 

Wróćmy jednak do początków mojej pracy na stanowisku kierowniczym. Ważnym 

wydarzeniem w moim życiu naukowym był wyjazd na staż naukowy w Uniwersytecie 

Karola w Pradze (1975 r.). Przebywałem wówczas w Katedrze Chemii Lekarskiej i w 

Zakładzie Toksykologii, gdzie miałem możność zapoznać się z nową wówczas metodą 

chromatograficzną – chromatografią powinowactwa. Drugi mój wyjazd  zagraniczny 

w sprawach naukowych miał miejsce w roku 1981, gdy wspólnie z prof. Pawłem 

Misiuną wyjechaliśmy do Lwowa, gdzie po kilkudniowym pobycie podpisaliśmy 

umowy o współpracę, on z Kliniką Chirurgii, a ja z Katedrą Higieny i Chorób 

Zawodowych tamtejszego Instytutu Medycznego. A teraz mała dygresja z życia 

prywatnego. 

Lata 70. (dekada rządów Edwarda Gierka) otworzyły przed Polakami możliwość 

wyjazdów zagranicznych, prywatnych. Nota bene w latach rządów ciemiężnego 

Gomułki czy stalinowskiego namiestnika – Bieruta było to niemożliwe. Z nowo 

otwartych możliwości korzystałem i ja. Co roku w wakacje wyjeżdżałem z rodziną 

samochodem za granicę. Idąc chronologicznie były to następujące kraje: Jugosławia, 

Bułgaria, Turcja, Grecja, Hiszpania, Włochy, Francja, Tunezja i Węgry. 

W PRL-u, w owym czasie, przed wyjazdem za granicę można było kupić w banku co 

najwyżej 100 dolarów, jednak po uprzednim złożeniu podania, które było  załatwione 

pozytywnie tylko wówczas gdy się miało tzw. „dojście”. Dlatego samochody Polaków 

wyjeżdżających za granicę były maksymalnie obciążone; jako że przewoziły nie tylko 

pasażerów i sprzęt turystyczny ale także sporo różnych rzeczy do sprzedania, aby móc 

za to nabyć trochę „zielonych”. Należy przy tym powiedzieć, że większość rodaków, 

wyjeżdżających w owym czasie na południe Europy czyniła to wyłącznie w celach 



handlowych. Zabytki architektoniczne Stambułu ich nie interesowały. My natomiast 

zwiedzaliśmy nie tylko Kryty Bazar ale i  Błękitny Meczet, Muzeum Aya Sophia, 

sułtański pałac Topkapi Saray i inne zabytki osmańskiej cywilizacji. Po tygodniowym 

pobycie w Stambule wyruszaliśmy do Turcji azjatyckiej poprzez Bursę do Izmiru (w 

starożytności Smirna) oddalonego 800 km na południe od Stambułu. Stamtąd 

robiliśmy wycieczki do Efezu i pobliskich miejscowości wypoczynkowych nad 

morzem Egejskim - Ćeśme i Kuśadasi. 

 

               

Przed Bazyliką Św. Piotra w Rzymie (rok 1995) 

 

Jeśli jesteśmy przy moich zainteresowaniach pozanaukowych to poza turystyką 

samochodową bardzo lubię grę w szachy i brydża. Moim częstym partnerem do gry z 

terenu naszej Uczelni był świetny  szachista i brydżysta ś.p. dr Tadeusz Urban adiunkt 

w Zakładzie Chemii Ogólnej. Przyznam ze skruchą, że zdarzało się nam rozgrywać 

partyjkę szachów w chwilach wolnych od zajęć nawet w zakładzie pracy. 

Po tej krótkiej dygresji wróćmy na teren naukowy. W październiku 1981 r. ówczesny 

dziekan Wydziału  prof. Lech Przyborowski zasugerował mi przygotowywanie 

dokumentacji do wniosku o tytuł profesora  nadzwyczajnego. Wniosek rektora w tej 

sprawie został zatwierdzony przez CKK 18 września 1982 r. 

W latach 80. Uczelnia przyznała mi również kilka odznaczeń. W roku 1983 

otrzymałem Krzyż Kawalerski OOP, w 1986 odznakę „Za wzorową pracę w Służbie 

Zdrowia” i dwa lata później Medal Komisji Edukacji Narodowej. 

Ważnym wydarzeniem dla Zakładu było uzyskanie habilitacji przez starszego 

wykładowcę naszej Katedry dr Henryka Romanowskiego z dziedziny historii 

toksykologii na podstawie pracy pt.: „Rozwój toksykologii i analityki dowodów 

kryminalistycznych w Polsce (1783 – 1930)”. Kolokwium habilitacyjne odbyło się na 

naszej Radzie Wydziału 24 września 1986 r., a zatwierdzenie 27 kwietnia 1987 r.  

W następnym roku doc. Romanowski odszedł z naszego Zakładu uzyskując nominację 



na kierownika Zakładu Historii Farmacji na naszym Wydziale. 

Liczące się osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej mieli również inni długoletni 

pracownicy Zakładu - dr Jerzy Ochyński i dr Janina Ochyńska. Dr Ochyński wykonał 

wiele znaczących prac z dziedziny biotransormacji  polskiego insektycydu  

bromfenwinfosu, a dr Ochyńska opublikowała szereg prac dotyczących metabolizmu i 

analityki fungicydu dinokapu. 

Także i młodsi pracownicy naukowo – dydaktyczni wykonywali i publikowali 

interesujące prace naukowe. Dr Krystyna Jeleniewicz zajmowała się badaniami 

wpływu insektycydu karbarylu na gospodarkę aminokwasową w organizmie szczura, 

a dr Hanna – Maciejewska - Kozak badała oddziaływanie chlorfenwinfosu na arginazę 

i aminokwasy glukogenne. 

Również asystenci przyjęci do pracy w latach 90. pracowali naukowo z wielkim 

zapałem i zaangażowaniem. Mgr Jarosław Dudka zajmował się badaniem wpływu 

toksycznych metali na procesy methemoglobinotwórcze, a mgr Katarzyna Dawidek - 

Pietryka badała zmiany aktywności dehydrogenazy alkoholowej pod wpływem 

metanolu i glikolu etylenowego. Obydwoje z zakresu powyższych tematów obronili 

prace doktorskie, - mgr J. Dudka w roku 1997, a K. Dawidek – Pietryka w 1999.  

 

 

Pracownicy Katedry i Zakładu Chemii Toksykologicznej (1994 r.). 

Stoją od lewej: mgr Jarosław Dudka, Edwarda Kucharska (st. technik),  

mgr Henryk Nowiński, Irena Piskorek (st. technik) dr Jerzy Ochyński. 

 Siedzą od lewej: dr Hanna Maciejewska - Kozak, dr Krystyna Jeleniewicz,  

prof. dr hab. Stanisław Szczepaniak, dr Janina Ochyńska. 

 

Ja osobiście wykonywałem również prace o charakterze metodycznym. Opracowałem 

metodę oznaczania etanolu w obecności innych substancji w pełnej krwi za pomocą 

chromatografii gazowej oraz  przystosowałem tę metodę do ilościowego oznaczania 

chlorfenwinfosu w pełnej krwi i aminokwasów w erytrocytach. 



W 1990 roku uzyskałem w karierze naukowej kolejny awans. 24 kwietnia tego roku 

odebrałem w Belwederze akt nominacyjny nadający mi tytuł profesora zwyczajnego 

nauk farmaceutycznych.  

Dużo czasu i starań poświęcaliśmy w zakładzie dydaktyce. Oprócz wykładów i 

ćwiczeń dla studentów   IV i V roku braliśmy również udział w szkoleniu 

podyplomowym magistrów farmacji oraz  sprawowaliśmy opiekę nad wykonywaniem 

prac dyplomowych przez magistrantów. 

 

 

Przy kawie z absolwentkami po obronie prac magisterskich 

 

Dużą pomocą w przygotowywaniu się studentów do ćwiczeń był napisany przez nas 

„Skrypt do ćwiczeń z toksykologii II” dla studentów V roku, kierunek - analiza 

farmaceutyczna i środowiskowa. 

Po 47 latach nieprzerwanej pracy w październiku 1999 roku przyszedł czas na przejście 

na emeryturę. Ówczesny rektor prof. dr hab. Zdzisław Kleinrok zaprosił wszystkich 

profesorów odchodzących w tym roku w stan spoczynku do rektoratu, gdzie przy 

lampce wina złożył nam podziękowanie „za długoletnią i owocną pracę”. 

Po przejściu na emeryturę nie zerwałem całkowicie kontaktu z Uczelnią. Za zgodą 

mojej następczyni prof. dr hab. Ewy Jagiełło - Wójtowicz i rektora prof. dr hab. 

Mariana Klamuta pracowałem jeszcze parę lat na umowę – zlecenie prowadząc 

wykłady dla studentów V roku z metod analizy farmaceutycznej i środowiskowej a dla 

IV roku – z toksykologii pestycydów. 

Ponadto w listopadzie 1999 roku brałem udział jako promotor w obronie pracy 

doktorskiej mojej asystentki mgr Katarzyny Dawidek - Pietryki. 

 



 

Po obronie pracy doktorskiej mgr Katarzyny Dawidek - Pietryki (obok mnie  

w białym kostiumie) 

 

W uznaniu za długoletnią pracę, w czasie inauguracji roku akademickiego 1999/2000 

zostałem odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a z okazji 

Złotego Jubileuszu naszej Uczelni rektor prof. dr hab. Maciej Latalski uhonorował 

mnie Jubileuszowym Medalem 50-lecia Akademii Medycznej za wkład wniesiony  

w rozwój Uczelni. 

 

 

 

Wojewoda Lubelski Krzysztof Michalski dekoruje mnie Krzyżem Oficerskim 

OOP (1999 r.) 

 

 


