
Wspomnienia 
 

Moje związki  

z lubelską Akademią Medyczną  (cz. I) 

Praca na Wydziale Lekarskim  
 

Prof. dr hab. Stanisław Szczepaniak*  

Lublin 
 

 Pragnę na wstępie wyjaśnić, że aczkolwiek Uczelnia, w której 

nieprzerwanie pracowałem od chwili ukończenia studiów aż do przejścia na 

emeryturę ma obecnie status Uniwersytetu, to moje wieloletnie z nią związki 

trwały, gdy nosiła miano Akademii. 

 Przechodząc do opisu mojego „curriculum vitae” należy stwierdzić, że 

począwszy od szkoły powszechnej (tak się wówczas nazywała), którą 

ukończyłem w 1942 r. w Samoklęskach, pow. Lubartów, aż do osiągnięcia wieku 

emerytalnego całe moje życie związane było z uczeniem się, nauczaniem i nauką.  

 Pierwszą i drugą klasę gimnazjum „przerabiałem” na tzw. tajnych 

kompletach w czasach niemieckiej okupacji, kiedy nauczanie Polaków było 

dozwolone tylko na poziomie podstawowym i wyjątkowo średnim zawodowym. 

Trzeba tu wspomnieć, że udział w takim szkoleniu był bardzo niebezpieczny, 

bowiem w przypadku dekonspiracji groziło nauczycielowi i rodzinie ucznia 

zesłanie na Majdanek lub do Oświęcimia. Egzaminy z pierwszej i drugiej klasy 

zdawałem przed tajną komisją na plebanii parafialnej w Kamionce i w Pałacu 

Zamojskich w Kozłówce. Była ona delegowana przez Ośrodek Tajnego 

Nauczania w Lublinie, którym kierował prof. Alojzy Paciorek, późniejszy 

dyrektor Liceum im. Jana Zamojskiego w Lublinie. 

 Czasy okupacji odcisnęły bolesne piętno również na mojej rodzinie. W roku 

1942 ojciec mój został przez Niemców dotkliwie pobity za to, że jako sołtys nie 

wykonał nakazu dostarczenia potrzebnych im do jakiegoś celu furmanek. 

Znacznie większy cios dotknął nas dwa lata później. 12 maja 1944 r. w czasie 

bitwy okupanta z partyzantami pod dowództwem Mieczysława Moczara, Niemcy 

spalili nasze zabudowania łącznie z domem mieszkalnym, a ojca i starszego brata 

wywieźli do więzienia w Lubartowie. Na szczęście na skutek starań różnych 

wpływowych osób po kilku tygodniach zostali zwolnieni. Mimo tak trudnej 

sytuacji rodzice moi postanowili mnie kształcić dalej. Po wyzwoleniu w lipcu 

1944 r. Lublina, we wrześniu tego roku rozpocząłem naukę w trzeciej klasie 

Gimnazjum i Liceum im. Hetmana Jana Zamojskiego w Lublinie. Była to i jest 

do dzisiaj licząca się szkoła średnia o profilu matematyczno-fizycznym. 

  Po uzyskaniu w 1948 r. świadectwa dojrzałości zapisałem się na chemię w UMCS 

w Lublinie i po pomyślnie zdanym egzaminie wstępnym stałem się  
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studentem sekcji chemicznej Wydziału Przyrodniczego tej Uczelni. W czasie 

moich studiów prawie wszystkie zajęcia odbywały sie w gmachu Liceum  

im. Stanisława Staszica. Miasteczko akademickie było dopiero na deskach 

projektantów. My studenci niwelowaliśmy teren pod jego budowę. 

  Spośród profesorów najbardziej wymagającymi byli Andrzej 

Waksmundzki (chemia fizyczna), Włodzimierz Hubicki (chemia nieorganiczna)  

i Narcyz Łubnicki (logika). Najsympatyczniej zdawało się egzamin z mineralogii 

u profesor Marii Turnau - Morawskiej, u której trudno było otrzymać ocenę gorszą 

od czwórki. Dobrze i ciekawie prowadzili wykłady profesorowie Hubicki  

i Waksmundzki, natomiast z wykładów prof. Mikołaja Olekiewicza (matematyka) 

niewiele można było skorzystać. Mówił cicho i szybko, a ponadto treść napisaną 

przed chwilą na tablicy natychmiast ścierał. Na szczęście ćwiczenia z tego 

przedmiotu prowadził bardzo dobrze i przystępnie jego adiunkt Wiktor Oktaba, 

późniejszy profesor Akademii Rolniczej w Lublinie. 

  Spośród adiunktów równie dużym szacunkiem i autorytetem cieszyli się 

Kazimierz Sykut (chemia analityczna) i Jarosław Ościk (chemia fizyczna). 

Niezwykle sympatycznym i bardzo lubianym profesorem był Wojciech 

Dymek, który przybył z Krakowa by objąć kierownictwo w Zakładzie Chemii 

Organicznej po tragicznie zmarłym prof. Marianie Godlewiczu, który popełnił w 

swoim gabinecie samobójstwo na skutek nękania jego osoby przez UB.  

U profesora Dymka zarówno ja, jak i mój najbliższy kolega Eugeniusz Gąsior 

(późniejszy rektor UMCS) wykonywaliśmy pracę magisterską. Z Gienkiem 

przyjaźniłem się od roku 1946, kiedy przybył z Zamojszczyzny do Liceum 

Zamojskiego, aż do jego przedwczesnej śmierci w 1993 r. Był doskonałym 

naukowcem i niezwykle prawym człowiekiem. 

  W owym czasie na zachodzie wynaleziono nowy lek przeciwgruźliczy 

Rimifon (hydrazyd kwasu izonikotynowego). Profesor Dymek prowadził badania 

nad syntezą jego pochodnych o potencjalnych właściwościach leczniczych. Stąd 

temat mojej pracy magisterskiej brzmiał: „O otrzymywaniu hydrazydu kwasu 

izonikotynowego i jego reakcjach z metylo-p-nitrofenylo-ketonem i aldehydem 

p-acetylo-amino-benzoesowym”. 

 Obrona mojej pracy odbyła się 13 grudnia 1952 r. Wielu kolegów z mojego 

rocznika nie uzyskało dyplomu magistra i to nie ze swojej winy, jako że 

Ministerstwo Szkół Wyższych niespodziewanie wydało zarządzenie o obowiązku 

zdania egzaminu magisterskiego w nieprzekraczalnym terminie do końca grudnia 

1952 r. Wielu magistrantów z różnych przyczyn nie zdążyło tego zrobić. 

Od 15 października 1952 roku, a więc jeszcze przed uzyskaniem dyplomu 

magistra rozpocząłem pracę jako asystent naukowo-dydaktyczny w Zakładzie 

Chemii Ogólnej Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Szefem 

Zakładu, jako p.o. kierownika, była dr Irena Krzeczkowska, uprzednio dyrektorka 

Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie. Za kilka lat została mianowana 



docentem i kierownikiem zakładu. W zakładzie zastałem pracujących tam już  

od roku moich kolegów ze studiów mgr Janusza Klimka, mgr Stanisława 

Bilińskiego i mgr Tadeusza Urbana, z którymi współpraca układała mi się bardzo 

dobrze. 

Warunki lokalowe zakładu były niezwykle trudne. Zakład mieścił się  

w wilgotnej suterenie budynku przy ul. Staszica 4. Ogólna jego powierzchnia 

łącznie z korytarzami wynosiła 85 m2. Lokal składał się z jednej sali ćwiczeń  

i 2 pokoików. W jednym z nich pracował kierownik i 7 asystentów, a w drugim 

przebywał laborant i mieściła się destylarka. Chcąc zwiększyć przepustowość 

pracowni studenckiej prowadzono ćwiczenia również w niedziele i święta.  

Przez kilka lat zajmowaliśmy się tylko dydaktyką, bo do pracy naukowej 

nie było nie tyko warunków lokalowych, ale również niezbędnej do tego celu 

aparatury. Nasza szefowa w prowadzeniu prac naukowych nie miała większego 

doświadczenia, natomiast dydaktykiem i wykładowcą była wyśmienitym. Jej 

wykłady stały na bardzo wysokim poziomie, również od swoich asystentów 

wymagała solidnego prowadzenia ćwiczeń, konsultacji i seminariów. 

Każdy z nas corocznie prowadził jeden pokazowy wykład, w którym brali 

również udział studenci z grupy prowadzonej przez danego asystenta jako 

demonstratorzy doświadczeń korelujących z tematyką wykładu. Później poziom 

przeprowadzonego wykładu na zebraniu zakładowym był poddawany ogólnej 

dyskusji zarówno pod względem merytorycznym jak i metodycznym.  

Docent Irena Krzeczkowska, jako kierownik katedry, dbała nie tylko o 

wysoki poziom nauczania studentów, ale również czyniła wiele starań, aby jej 

pracownicy zdobywali wiedzę w zakresie nowoczesnych metod analitycznych, na 

wielu kursach i szkoleniach. Tak np. ja w roku 1955 brałem udział w kursie: 

„Optyczne metody analityczne” w Zakładzie Chemii Fizjologicznej AM w Łodzi, 

dwa lata później przechodziłem szkolenie z biometrii na kursie organizowanym 

przez Zakład Matematyki WSR w Lublinie, a w 1961 r. przebywałem na szkoleniu 

z dziedziny chromatografii jonowymiennej w Katedrze Chemii Ogólnej 

Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 



Na kursie z zakresu: „Analitycznych Metod Optycznych” (Łódź, 1955 r.). 

Wykład prowadzi prof. Bronisław Filipowicz, kierownik Zakładu Chemii 

Fizjologicznej AM w Łodzi. Strzałka pokazuje moją osobę, z prawej mojej 

strony siedzi Tadeusz Baszyński, późniejszy profesor i rektor UMCS. 

 

W następnych latach sytuacja lokalowa stopniowo polepszała się wskutek 

pozyskiwania dalszych pokoi, a w roku 1957 otrzymano drugą salę ćwiczeniową 

zlokalizowaną na parterze. Również wyposażenie aparaturowe uległo pewnej 

poprawie. Pozyskanie takich aparatów jak fotometr Pulfricha, refraktometr, 

fotometr płomieniowy, polarograf i mikrofotometr pozwoliło na rozpoczęcie prac 

naukowych. Ja specjalizowałem się wówczas w fotometrii płomieniowej, kolega 

Janusz Klimek w polarografii, a mgr Tadeusz Urban i mgr Stanisław Biliński 

zaczęli swoje prace z zakresu syntezy organicznej. 

 

                                                                                                                                                       

Przy pracy na fotometrze płomieniowym (1957 r.) 



Kilka lat po mnie rozpoczął pracę w naszym zakładzie jeszcze jeden kolega 

z mojego roku studiów - mgr Jerzy Iskierko. Poprzednio pracował w Lubelskiej 

Wytwórni Surowic i Szczepionek, gdzie wykonał i opublikował kilka prac 

naukowych z dziedziny chemii bakteryjnej. Po przybyciu do zakładu włączył 

mnie do współpracy w tym projekcie i dwie pierwsze prace opublikowałem 

wspólnie z nim oraz doc. Ireną Krzeczkowską w czasopiśmie „Medycyna 

Doświadczalna i Mikrobiologia”. Mój udział w obydwu pracach polegał na 

oznaczeniu stężenia potasu metodą fotometrii płomieniowej w przesączach 

brazylijskiego szczepu BCG oraz w peptonach krajowych i zagranicznych. 

W czasie studiów miałem z Jurkiem luźne kontakty natomiast w okresie 

pracy w zakładzie był moim najbliższym kolegą i przyjacielem. W latach 70. i 80. 

doświadczyliśmy wiele niezapomnianych wrażeń i przeżyć w czasie naszych 

wspólnych, rodzinnych, samochodowych wojaży do Bułgarii, Jugosławii, Turcji 

i Grecji. Najwcześniej z nas uzyskał doktorat, habilitację i profesurę. Zmarł 

przedwcześnie w wieku 66 lat na atak serca w roku 1993. W tym samym roku  

w wieku 64 lat odszedł drugi mój przyjaciel profesor i rektor UMCS Eugeniusz 

Gąsior, który od roku 1952 do chwili uzyskania habilitacji w 1966 r. był związany 

z Akademią Medyczną w Lublinie, pracując w Katedrze Chemii Fizjologicznej 

pod kierunkiem prof. Janiny Opieńskiej-Blauth. Jeszcze wcześniej bo w roku 

1992 śmierć zabrała z naszych szeregów profesora Janusza Klimka (przeżył 64 

l.), z którym przyjaźniłem się od czasów gimnazjalnych. 

Ale wróćmy do mojej pracy naukowej… Po roku 1957 wszystkie moje 

prace były już samodzielne, mojego pomysłu i publikowane początkowo pod 

moim wyłącznym nazwiskiem, a później z moimi współpracownikami. W latach 

1958 – 1961 opracowałem metodę oznaczania zdolności wymiennej kationitów 

za pomocą fotometru płomieniowego, w której stosowałem urządzenie własnego 

pomysłu, nanoszące ciecz na kolumnę jonitową w sposób automatyczny.  

Po kilku latach pracy naukowo-dydaktycznej należało pomyśleć o temacie 

pracy doktorskiej. 

W owym czasie w badaniach naukowych w powszechnym użyciu były 

metody chromatograficzne, w szczególności chromatografia bibułowa  

i cienkowarstwowa. W lubelskim środowisku naukowym największe osiągnięcia 

w tej dziedzinie miał prof. Andrzej Waksmundzki, który wraz ze swoimi 

uczniami, profesorami: Edwardem Soczewińskim, Jarosławem Ościkiem, 

Zdzisławem Suprynowiczem i wieloma innymi, utworzył słynną Lubelską Szkołę 

Chromatograficzną. 

Trzeci rodzaj chromatografii tj. kolumnowa chromatografia jonowymienna 

była w tamtych latach mniej rozpowszechniona. W Polsce autorytetem w tej 

dziedzinie był profesor Anzelm Lewandowski kierownik Katedry Chemii Ogólnej 

Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

W roku 1961 moja szefowa wysłała mnie do prof. A. Lewandowskiego na 

przeszkolenie w zakresie pracy na jonitach. Przechodziłem je pod okiem jego 

adiunkta dr Henryka Witkowskiego, dzięki któremu zdobyłem cenne 



doświadczenie w dziedzinie chromatografii jonowymiennej. 

Po powrocie do Lublina rozpocząłem badania mające na celu porównanie 

własności jonowymiennych kationitów krajowych, (wyprodukowanych przez 

prof. Lewandowskiego i dr Witkowskiego) z analogicznymi żywicami 

jonowymiennymi importowanymi z Anglii i USA typu Dowex i Amberlit. W toku 

dalszych badań postanowiłem sprawdzić przydatność krajowych 

jonowymieniaczy do rozdzielania i oznaczania aminokwasów, najpierw  

w mieszaninie syntetycznej, a później za namową mojej szefowej w próbkach 

torfu. Po trzech latach żmudnej pracy (często pracowałem również  w niedzielę) 

rezultaty okazały się nader pozytywne. Zarówno właściwości fizyko-chemiczne, 

takie jak zdolność do pęcznienia i wytrzymałość mechaniczna, jak i analityczne 

(pojemność wymienna) kationitów krajowych w zasadzie nie odbiegały od tych, 

które obserwowano w przypadku kationitów zagranicznych, sprowadzanych za 

dewizy. Również w procesie rozdziału i ilościowego oznaczania aminokwasów 

na kolumnie z tymi wymieniaczami udało mi się otrzymać zadowalające rezultaty. 

Warto również nadmienić, że w procesie oznaczania aminokwasów  

w eluacie z kolumny chromatograficznej, zmodyfikowałem reakcję 

ninhydrynową zastępując powszechnie stosowany w tej metodzie importowany 

metylcellosolv, znacznie tańszym glikolem dietylenowym. 

Wyniki powyższych prac postanowiłem przedstawić jako pracę doktorską. 

Najpierw należało rozwiązać problem promotorstwa. Moja szefowa nie mogła go 

objąć, ponieważ nie posiadając habilitacji nie miała do tego uprawnień. Wysłała 

mnie z wynikami mojej pracy do swojej koleżanki prof. Janiny Opieńskiej-

Blauth. Przed wojną studiowały razem chemię w Poznaniu. Natomiast w Lublinie 

ich wzajemne relacje nie były najlepsze. Doktor Irena Krzeczkowska chyba 

trochę zazdrościła jej szybkiej kariery, bowiem J. Opieńska-Blauth była już 

wówczas profesorem i prorektorem do spraw nauki. Po zreferowaniu rezultatów 

moich badań prof. J. Opieńska-Blauth po krótkim namyśle powiedziała: „drogi 

kolego to co pan zrobił to na doktorat za mało”. Kiedy powiedziałem to szefowej 

to odrzekła: „Stasiu, nic się nie martw, pojedziemy do Poznania i poprosimy prof. 

Lewandowskiego o promotorstwo”. I tak było. Nie patrząc na trudy, związane  

z długotrwałą jazdą nocnym pociągiem (samochodu wówczas jeszcze nie miałem) 

spełniła obietnicę. 

Gdy profesor zapoznał się z wynikami moich prac rzekł: „panie magistrze 

zgadzam się na promotorstwo i chcę powiedzieć, że jest tego za dużo. Mnie 

wystarczy to, co pan osiągnął w badaniach metodycznych, natomiast analiza torfu 

jest mi niepotrzebna”. Tak więc sprawdziło się tu powiedzenie, że punkt widzenia 

zależy od punktu siedzenia… Dla prof. J. Opieńskiej-Blauth było tego za mało, 

 a dla prof. Lewandowskiego - za dużo. 

Po przyjeździe do Lublina zredagowałem pracę według wskazówek 

profesora i dałem jej tytuł: „Porównawcza ocena niektórych kationitów 

fenolosulfonowych z uwzględnieniem ich przydatności do rozdzielania 

aminokwasów”. Recenzentami mojej rozprawy byli prof. dr Maria Szmytówna  



z AM w Poznaniu i doc. dr Bogusław Borkowski z UAM w Poznaniu. Egzaminy 

doktorskie z chemii analitycznej i filozofii zdawałem tuż przed obroną, która 

miała miejsce 27 maja 1964 r. Głosowanie Komisji było jednomyślne. 

 

 

Zaświadczenie dziekana Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego 

UAM w Poznaniu o nadaniu mi stopnia dr nauk przyrodniczych 

 

Wkrótce po uzyskaniu stopnia doktora zostałem mianowany adiunktem  

i kierownik Zakładu doc. Irena Krzeczkowska przydzieliła mi do współpracy 

dwie asystentki – mgr Joannę Łukasiewicz i mgr Ewę Nowicką. W owym czasie 

pracowałem nad polepszeniem rozdziału aminokwasów metodą 

jednokierunkowej chromatografii bibułowej. Udało mi się to uzyskać stosując do 

tego celu bibułę w kształcie ściętego odwróconego stożka w miejsce powszechnie 

stosowanej formy cylindrycznej. 

Zarówno ulepszoną technikę rozdzielania aminokwasów, jak i wcześniej 

opracowaną modyfikację ich ilościowego oznaczania, postanowiłem zastosować 

w badaniach poziomów aminokwasów we krwi osób zdrowych i chorych na 

wrzód żołądka i dwunastnicy oraz na raka żołądka. Potrzebną do badań krew 

dostarczała mi moja żona Julitta, doktor nauk medycznych pracująca na Oddziale 

Chirurgii Ogólnej w Szpitalu im. Jana Bożego w Lublinie.  

Okazało się, że poziomy aminokwasów we krwi fizjologicznej, otrzymane 

za pomocą moich modyfikacji metodycznych pokrywają się z danymi 

piśmiennictwa oraz, że istnieją znamienne różnice w stężeniach niektórych 

aminokwasów we krwi badanych chorych w porównaniu z ludźmi zdrowymi.  

Wyniki tych badań przedstawiłem w rozprawie habilitacyjnej pod tytułem: 

„Badania nad rozdzielaniem i oznaczaniem wolnych aminokwasów w surowicy 



osób zdrowych i chorych metodą chromatografii bibułowej z uwzględnieniem 

własnych modyfikacji”.  

Jak wiadomo, o ostatecznym wyniku w przewodzie doktorskim  

i habilitacyjnym decydują oceny recenzentów. Otóż, im bardziej się liczą jako 

specjaliści w danej dziedzinie, tym lepiej dla sprawy. Dobór recenzentów należy 

zwyczajowo do kierownika placówki naukowej, w której zatrudniony jest 

doktorant lub habilitant. Był rok 1973. Doc. Irena Krzeczkowska w roku 1968 

odeszła na emeryturę. Po niej pełniącym obowiązki kierownika zakładu został 

Jurek Iskierko, który najwcześniej z nas zrobił habilitację. Dwa lata później 

habilitował się Staszek Biliński i on na Radzie Wydziału Lekarskiego wygrał  

z doc. Jerzym Iskierko konkurs na obsadę kierownictwa naszej Katedry. I właśnie 

Staszek Biliński, jako ówczesny mój szef „załatwił” mi mocnych recenzentów. 

Byli nimi: prof. dr hab. Tomasz Borkowski, kierownik Katedry Chemii 

Fizjologicznej i ówczesny prorektor ds. nauki naszej Uczelni, prof. dr hab. Jerzy 

Krawczyński, biochemik i analityk kliniczny z Centrum Medycznego Szkolenia 

Podyplomowego w Warszawie oraz prof. dr hab. Stanisław Jóźkiewicz, kierownik 

Katedry Chemii Fizjologicznej Śląskiej Akademii Medycznej. Wszyscy napisali 

bardzo dobre oceny zarówno całokształtu mojego dorobku naukowego, jak i 

rozprawy habilitacyjnej. 

Kolokwium habilitacyjne odbyło się na posiedzeniu Rady Wydziału 

Lekarskiego AM w Lublinie dnia 20 czerwca 1973 r. Po odbytym kolokwium  

i wykładzie habilitacyjnym wszyscy członkowie Rady Wydziału opowiedzieli się 

za przyznaniem mi stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie chemii 

klinicznej. Uchwała Rady Wydziału została zatwierdzona przez Centralną 

Komisję Kwalifikacyjną 19 grudnia 1973 r.  

 

                                                                                                                                                                                             

Prorektor do spraw nauki prof. dr hab. Tomasz Borkowski wręcza mi 

dyplom doktora habilitowanego. (1974 r.) 

 

 



Rok 1973 był w moim życiu zawodowym przełomowy, ponieważ dzięki 

habilitacji uzyskałem status samodzielnego pracownika nauki, a tym samym 

otworzyła się przede mną droga do kierowniczego stanowiska na Uczelni.  

I rzeczywiście długo na to nie czekałem. W styczniu następnego roku otrzymałem 

zaproszenie na rozmowę do dyrektora Instytutu Analizy i Technologii 

Farmaceutycznej, którym był wówczas prof. dr hab. Henryk Nerlo. Powiedział 

mi, że wakuje stanowisko kierownika Zakładu Chemii Toksykologicznej na 

Wydziale Farmaceutycznym i władze Akademii Medycznej proponują na tę 

funkcję moją osobę. Pięknie podziękowałem za ten zaszczyt i stanowczo 

odmówiłem. Powiedziałem, że jestem bardzo zadowolony z pracy w Zakładzie 

Chemii Ogólnej, a tak naprawdę to zwyczajnie bałem się, że nie podołam nowemu 

wyzwaniu. 

Na drugi dzień powiadomiono mnie, że Rektor, prof. dr hab. Bolesław 

Semczuk prosi mnie o przybycie do rektoratu. Zastałem tam całe Kolegium 

Rektorskie. Wszyscy jego członkowie zaczęli mnie przekonywać, że nie 

powinienem odrzucać tej propozycji, że powinienem wykorzystać tę szansę, tak, 

że w końcu mnie przekonali i zgodziłem się. 

Dzień 31 stycznia 1974 r. był ostatnim dniem mojej pracy w Zakładzie 

Chemii Ogólnej na Wydziale Lekarskim, gdzie przepracowałem 22 lata  

w niezwykle przyjaznej atmosferze, stwarzanej zarówno przez kierownictwo  

jak i współpracujących kolegów. 
           C.D.N. 


