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Na Nowy Rok
Za nami pierwszy pełny rok kaden- Uczelni, tym bardziej że przystąpiliśmy
cji obecnych władz rektorskich i dzie- do działań na rzecz zmiany niekorzystnej
kańskich, przed nami rok zasadniczych sytuacji. Przez ostatnie miesiące władze
zmian w organizacji Uniwersytetu rektorskie i kanclerskie, dziekani i liczna
grupa pracowników administracji oprai czas ważnych rocznic.
Chociaż w kończącym się roku naj- cowywali jedną z najgłębszych zmian orwięcej mówiliśmy o problemach finan- ganizacyjnych w historii UMK, zwiększasowych, to przecież był to bardzo dobry jącą autonomię finansową wydziałów.
rok, wypełniony licznymi sukcesami na- Jestem pod dużym wrażeniem sposobu,
szych pracowników i studentów, o któ- w jaki do czekających nas zmian podeszli
rych mogliśmy czytać na łamach kolej- dziekani, na których spadnie teraz znacznych numerów „Głosu Uczelni”. Dzięki ny ciężar wprowadzania tychże. OstaPaństwa pracy wzmacnialiśmy pozycję teczny kształt nowych zasad gospodarki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jako finansowej to w dużej mierze zasługa
jednej z najlepszych uczelni w Polsce. Po- wielu śmiałych pomysłów, podpowietwierdzeniem tej pozycji były niezwykle dzi i rozwiązań proponowanych przez
dla nas pomyślne wyniki parametryza- tych, którzy najlepiej znają specyfikę à
cji jednostek, która jest
obiektywnym dowodem
naszej siły naukowej,
a przecież – co staram
się zawsze podkreślać –
uniwersytet, zwłaszcza
tak dobry i ceniony jak
nasz, to nie tylko miejsce
kształcenia studentów,
ale również prowadzenia
badań na najwyższym
poziomie. Mimo trudności finansowych udało
nam się w ubiegłym roku
zakończyć dwie ważne
inwestycje – Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii,
otwarte przez Prezydenta
Bronisława
Komorowskiego, oraz Uniwersyteckie Centrum Sportowe.
Co ważne, Uniwersytetowi udało się nie tylko pozyskać z zewnątrz
większość pieniędzy potrzebnych na te inwestycje, ale także zapewnić
źródła ich utrzymania.
Nie mogę jednak nie
wspomnieć o trudnoRektor UMK, prof. Andrzej Tretyn 
Fot. Andrzej Romański
ściach finansowych naszej
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Aktualności rozmowa rozmaitości kultura nauka wspomnienia felieton

Kronika rektorska
6.11. Prorektor J. Styczyński uczestniczył w uroczystym
otwarciu Centrum Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
8–9.11. JM Rektor A. Tretyn wziął udział w debacie w ramach spotkań Colloquia Torunensia.
8.11. Prorektorzy D. Dziawgo i J. Styczyński reprezentowali
Uniwersytet podczas uroczystości z okazji 155. rocznicy urodzin dr. Jana Biziela – patrona Szpitala Uniwersyteckiego nr 1
w Bydgoszczy.

19.11. JM Rektor A. Tretyn uczestniczył w posiedzeniu Rady
Bibliotecznej.
19.11. Prorektor J. Styczyński przewodniczył posiedzeniu
Rady Collegium Medicum.
21.11. Prorektor B. Przyborowska spotkała się z Zarządem
Stowarzyszenia Absolwentów UMK.
21.11. Prorektor J. Styczyński uczestniczył w uroczystości
otwarcia Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Szpitalu
Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.
22.11. Prorektor B. Przyborowska spotkała się z Radą Programową Gimnazjum i Liceum Akademickiego.

11.11. JM Rektor A. Tretyn uczestniczył w uroczystościach
z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

22.11. JM Rektor A. Tretyn wziął udział w otwarciu Laboratorium Geoinformatycznego na Wydziale Nauk o Ziemi.

13.11. Prorektorzy B. Przyborowska i A.Sokala spotkali się
z prodziekanami Wydziałów UMK.
14.11. JM Rektor A. Tretyn wziął udział w otwarciu nowej
siedziby Pracowni Witrażu na Wydziale Sztuk Pięknych.
14.11. Prorektor W. Duch wziął udział w posiedzeniu Rady
Nadzorującej Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
14–15.11. Prorektor B. Przyborowska wzięła udział w uroczystościach jubileuszowych Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
15.11. Prorektor A. Sokala wziął udział w spotkaniu dotyczącym współpracy Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego z naszą Uczelnią.
15.11. Prorektor J. Styczyński spotkał się z Ireneuszem Lelwicem, dyrektorem 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Ciechocinku, by omówić możliwości rozwoju bazy kliniczno-dydaktycznej Collegium Medicum.
15–16.11. Prorektor D. Dziawgo uczestniczyła w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Finansowej organizowanym przez
Uniwersytet Warszawski.
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18.11. JM Rektor A. Tretyn uczestniczył w benefisie prof.
Witolda Chmielewskiego.

8.11. JM Rektor A. Tretyn wziął udział w otwarciu Młyna
Wiedzy.

12–13.11. JM Rektor A. Tretyn uczestniczył w posiedzeniu
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Poznaniu.

à

15–16.11. Prorektor W. Duch uczestniczył w IX Konferencji
Władz Uczelni Regionu „Perspektywy i problemy szkolnictwa
wyższego w regionie kujawsko-pomorskim”.

wydziałów, a jednocześnie nie zapominają, że Uniwersytet jest wspólnotą.
W 2014 roku minie dziesięć lat od połączenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z bydgoską Akademią Medyczną im.
Ludwika Rydygiera. Dziesięciolecie Collegium Medicum będzie zapewne czasem dyskusji nad tym, co udało nam się
wspólnie osiągnąć. Dwa miesiące temu,
podczas inauguracji roku akademickiego, która po raz pierwszy odbywała się
w Bydgoszczy, mówiłem, że społeczności
naszych uczelni, decydując o ich połączeniu, wyszły poza własne horyzonty,
zrozumiały, że prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej odbywa się
w interesie wspólnoty, której jesteśmy
częścią, i społeczeństwa, któremu służymy, a naszym zadaniem jest czynić świat
lepszym i bardziej przyjaznym. To zaś wy-

22.11. JM Rektor A. Tretyn i prorektor B. Przyborowska
spotkali się z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Całbeckim w sprawie funkcjonowania Gimnazjum i Liceum Akademickiego.
23.11. Prorektor J. Styczyński wziął udział w uroczystości
wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Lekarskiego.
25.11. JM Rektor i Prorektorzy uczestniczyli w posiedzeniu
Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu.
27.11. JM Rektor A. Tretyn, uczestnicząc w posiedzeniu
Rady Wydawniczej, przekazał laptopy redaktorom naczelnym
czasopism naukowych wydawanych na UMK.
27–28.11. JM Rektor A. Tretyn i prorektor B. Przyborowska spotkali się z zespołem Polskiej Komisji Akredytacyjnej
przeprowadzającym ocenę instytucjonalną Wydziału Biologii
i Ochrony Środowiska.
28.11. Prorektor J. Styczyński uczestniczył w otwarciu XI
Kongresu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.
29.11. JM Rektor A. Tretyn i prorektor W.Duch wzięli udział
w konferencji dotyczącej projektu „Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu”.
30.11. Prorektor J. Styczyński wziął udział w uroczystości
wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu. 
(czy)

maga wzajemnego wsparcia, współpracy i łączenia potencjałów. Daliśmy temu
znakomity przykład, a decyzja sprzed
dziesięciu lat przysłużyła się zarówno
Uniwersytetowi jak i Akademii.
Pamiętamy, że pierwszym wydarzeniem, w którym UMK i Akademia Medyczna uczestniczyły już razem, było
wręczenie doktoratu honoris causa papieżowi Janowi Pawłowi II – to kolejna
okrągła rocznica, którą będziemy obchodzić w 2014 roku. Uroczystość odbyła się w Watykanie 23 listopada 2004
roku. Szczególnego wymiaru nadaje jej
świadomość, że miała miejsce w ostatnich miesiącach życia polskiego papieża.
Z osobą Jana Pawła II wiąże się kolejna
z rocznic – w czerwcu minie 15 lat od
jego wizyty na naszym Uniwersytecie

i spotkania z przedstawicielami świata
nauki, które odbyło się w auli.
Trudności finansowe to oczywiście
istotny problem, ale postrzegam go tylko
jako wyzwanie, które umieliśmy podjąć
i któremu na pewno sprostamy. Takich
wyzwań było w prawie 70-letniej historii
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wiele
i zawsze okazywało się, że siła i determinacja naszej wspólnoty jest większa
niż pojawiające się trudności. Niech rok
2014 będzie dla nas i naszego Uniwersytetu czasem, który przyniesie tylko pozytywne doświadczenia i pozostawi dobre
wspomnienia. Życzę tego wszystkim Czytelnikom „Głosu Uczelni” w imieniu własnym i swoich współpracowników.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku!
Andrzej Tretyn

Aktualności rozmowa rozmaitości kultura nauka wspomnienia felieton

Nowa pani minister

Prezydent RP Bronisław Komorowski powołał 3 grudnia
na stanowisko ministra nauki i szkolnictwa wyższego prof.
Lenę Kolarską-Bobińską. Zastąpiła dotychczasową minister, prof. Barbarę Kudrycką. Opóźnienie w stosunku do
innych nominacji wynikało z faktu, że nowa pani minister
musiała wpierw uporządkować sprawy związane z posłowaniem do Parlamentu Europejskiego.
– Chcąc budować nowoczesne, mądre społeczeństwo i dynamicznie rozwijającą się gospodarkę, musimy postawić na
naukę. To ona jest dziś najefektywniejszym motorem rozwoju
społecznego i ekonomicznego – stwierdza prof. Kolarska-Bobińska.
Jak podkreśla, priorytetem jej działań będzie budowanie
Polski innowacyjnej, taka chce być dzisiaj również Unia Europejska. – Europa buduje Unię Innowacji, a Polska musi być jej
ważną częścią. Musimy wzmocnić pozycję polskiej nauki i pol-

Fot. http://www.nauka.gov.pl

Najlepsza jakość
na UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika znalazł się w czołówce
laureatów konkursu na wdrażanie systemów poprawy jakości kształcenia.
W lipcu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ogłosiło konkurs dla jednostek, które opracowały najlepsze
programy kształcenia, zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, realizowane od roku akademickiego 2012/2013 lub
przeznaczone do realizacji w roku akademickim 2013/2014,
oraz wdrożyły lub wdrażają najbardziej zaawansowane systemy poprawy jakości kształcenia.
Na konkurs napłynęło 261 wniosków. Na liście laureatów
znalazło się 26 jednostek, w tym aż dwie z Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika: Wydział Filologiczny (kierunek filologia
polska) i Wydział Lekarski (kierunek biotechnologia).
Zwycięzcy konkursu otrzymają po milionie złotych na pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem nowych programów, w tym wprowadzaniem innowacyjnych form realizacji programu studiów, organizacji praktyk zawodowych,
podnoszeniem umiejętności dydaktycznych nauczycieli
akademickich, wynagrodzeniami nauczycieli akademickich
i wybitnych praktyków, rozwijaniem współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, monitorowaniem losów absolwentów. 
(w)

skich uczelni w świecie i współpracę naszych centrów badawczych z zagranicznymi partnerami – zaznacza nowa minister.
– To przesłanie jest szczególnie ważne dzisiaj, gdy Rada Unii
Europejskiej zatwierdziła w Brukseli nowy program ramowy
finansowania badań „Horyzont 2020” oraz program „Erasmus
Plus”.
Prof. Kolarska-Bobińska wyraża przekonanie, że ważne jest
rozwijanie polskiej myśli technologicznej oraz lepsza współpraca uczelni i ośrodków naukowych z przemysłem. Jednym
z kluczowych celów na najbliższe lata będzie też podnoszenie
jakości studiów. – Jak pokazały badania PISA, oceniające umiejętności uczniów w 65 najbardziej rozwiniętych krajach świata,
polscy uczniowie należą do ścisłej czołówki. Takich absolwentów powinny też wypuszczać polskie uczelnie – podkreśla minister nauki.
Lena Kolarska-Bobińska jest profesorem socjologii.
W okresie 1991–1997 zajmowała stanowisko dyrektora
Centrum Badania Opinii Społecznej. Od 1997 sprawowała
funkcję dyrektora Instytutu Spraw Publicznych. Doradzała prezydentom RP: w latach 1992–1995 Lechowi Wałęsie (Komitet Ekonomiczny), w 2001–2005 Aleksandrowi
Kwaśniewskiemu (Grupa Refleksyjna), a także pełnomocnikowi rządu do spraw negocjacji członkowskich z Unią
Europejską. Do momentu objęcia funkcji ministra była posłanką do Parlamentu Europejskiego. Zasiadała tam w Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji
Rozwoju Regionalnego i Komisji Petycji. Była w grupie doradców unijnego komisarza ds. badań, innowacji i nauki.
Uhonorowana m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przyznanym przez Prezydenta RP, a także Idre
National du Mérite – odznaczeniem przyznawanym przez
prezydenta Republiki Francji. Jest autorem ponad 300
prac naukowych: książek, artykułów, opracowań i badań
naukowych publikowanych w prasie polskiej i zagranicznej. 
(w)
Na podst. materiałów
Zespołu Prasowego MNiSW

Nauka w praktyce
Podczas konferencji w Toruńskim Parku Technologicznym został rozstrzygnięty konkurs na Liderów Innowacji Pomorza i Kujaw 2013. Najlepsza w kategorii mikroprzedsiębiorstwo okazała
się spółka AM2M stworzona przez fizyków z UMK.
Spółka AM2M to pierwsza na UMK spółka typu spin-out. Została założona w 2011 r. przez pracowników Instytutu Fizyki: dr.
hab. Macieja Wojtkowskiego, prof. UMK, dr Annę Szkulmowską, dr Iwonę Gorczyńską, dr. Macieja Szkulmowskiego i prof.
Andrzeja Kowalczyka, którzy zaprojektowali, skonstruowali
i skomercjalizowali tomograf optyczny (sprzedawany obecnie
przez firmę Canon pod nazwą Copernicus). Jej funkcjonowanie stanowi doskonały przykład realizacji jednego z priorytetów
szkolnictwa wyższego, czyli praktycznego wykorzystania wyników badań naukowych w gospodarce.
Do udziału w V edycji konkursu na Liderów Innowacji Pomorza i Kujaw 2013 zostały zgłoszone 34 przedsiębiorstwa (16
z nich wystartowało w kategorii mikroprzedsiębiorstwo). Zwycięzcy poszczególnych kategorii (oprócz mikroprzedsiębiorstw
rywalizacja odbyła się również wśród małych i średnich przedsiębiorstw) otrzymali (m.in.) nagrody rzeczowe. Będą mieli także możliwość skorzystania z bezpłatnych usług ośrodka Enterprise Europe Network w Toruniu, działającego przy Toruńskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego SA. Oferuje on m.in. pomoc
w znalezieniu partnerów handlowych na terenie UE oraz rozpowszechnianie informacji o innowacyjnych działaniach laureatów, np. poprzez stworzenie profilu technologicznego.  (w)
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Rzecznik od mediacji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest
drugą polską uczelnią, na której działa
rzecznik akademicki. Funkcję tę pełni
mgr Bartłomiej Chludziński z Wydziału
Prawa i Administracji.
Zadaniem rzecznika akademickiego
jest reagowanie na sygnały dotyczące
nieprawidłowych relacji w społeczności
akademickiej, szczególnie przypadków
naruszania praw i godności pracowników i studentów. Rzecznik akademicki
będzie podlegać wyłącznie rektorowi,
a podstawowymi zasadami jego działalności będą poufność i bezstronność.
Bartłomiej Chludziński jest asystentem
w Katedrze Prawa Administracyjnego
na Wydziale Prawa i Administracji UMK.
Kwestie związane z mediacją należą do
jego zainteresowań naukowych – prowadzi zajęcia z technik negocjacji i mediacji
w administracji, bada alternatywne metody rozwiązywania sporów administracyjnych. Tego ostatniego zagadnienia
dotyczy pisana przez niego rozprawa
doktorska. – Będę podejmował próby
mediacji, ale z doświadczenia wiem, że

czasem wystarczy po prostu kogoś wysłuchać, już zresztą miałem pierwszy taki
przypadek, iż zgłaszająca się osoba była
usatysfakcjonowana tym, że wreszcie
miała komu powiedzieć o swoich trudnościach – mówi rzecznik. Jeszcze zanim
na dobre rozpoczął swoją działalność,
otrzymał kilka zgłoszeń od pracowników
i studentów.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika to, jak
wspomniano, druga uczelnia w Polsce,
w której członkowie społeczności akademickiej mają swojego ombudsmana.
Pierwszą był Uniwersytet Warszawski. –
Tamtejsze doświadczenia są bardzo pouczające, pani rzecznik zajmuje się tam
nawet 120 sprawami rocznie – mówi
prof. Andrzej Sokala, prorektor UMK ds.
studenckich i polityki kadrowej.
Tymczasowa siedziba rzecznika to Akademicka Przychodnia Lekarska przy ul.
Gagarina 39 (pok. 20, sektor G). Docelowo będzie przyjmował w Centrum Ruchu
Studenckiego (pok. 110), które powstaje
w dawnym budynku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UMK przy ul.

PAN
uhonorował
Prof. Zenon Wiśniewski z Wydziału Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania UMK otrzymał Medal im. Wacława Szuberta za wybitne
osiągnięcia w dziedzinie nauk o pracy i polityce społecznej.
Uroczystość odbyła się 4 grudnia w Pałacu
Staszica w Warszawie na posiedzeniu plenarnym Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Kierownik Katedry
Gospodarowania Zasobami Pracy UMK odebrał
to zaszczytne wyróżnienie z rąk wiceprezes PAN,

Gagarina 35. Dyżury na UMK w Toruniu
zaplanowano w poniedziałki (w godz.
9.00–13.00) i czwartki (13.00–17.00).
Wkrótce zostaną podane także miejsce
i terminy dyżurów w Collegium Medicum w Bydgoszczy. Z rzecznikiem można
kontaktować się też telefonicznie pod
numerem 661 910 878 lub mailowo:
ombudsman@umk.pl. Więcej informacji
pod adresem: http://www.umk.pl/uczelnia/rzecznik_akademicki/
(czy)

prof. Mirosławy Marody, która jest przewodniczącą Kapituły Medalu im. Wacława Szuberta.
Badania naukowe Profesora koncentrują się
na problematyce polityki zatrudnienia i rynku
pracy w kontekście rozwoju gospodarczego, deregulacji rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej. Zajmuje się
także analizą procesów restrukturyzacji gospodarki narodowej. Opublikował ponad 200 prac
naukowych. Jego dorobek badawczy wyróżnia
się wysokim udziałem publikacji zagranicznych:
50 artykułów autorstwa Profesora zostało wydanych w renomowanych czasopismach i opracowaniach zbiorowych (m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Austrii i Holandii).

(w)

Sumo i roboty
Studenci automatyki i robotyki z UMK zdobyli dwie nagrody
na Międzynarodowych Zawodach Robotów „Sumo challenge
2013”.

Fot. Konrad Wiśniewski
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Fot. Andrzej Romański

Fot. nadesłana

Rywalizacja odbyła się w dniu 16 listopada w wyjątkowej
scenerii galerii handlowej, w Manufakturze w Łodzi. Jest to
jedna z najważniejszych imprez w robotyce amatorskiej w naszym kraju. Odbywa się od 6 lat. Podczas tegorocznej odsłony
zawodów 100 konstruktorów zaprezentowało 80 robotów,
które walczyły w 12 konkurencjach.
Pasjonaci automatyki i robotyki z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK: Mateusz Kuzimski, Szymon
Budzyński oraz mgr inż. Michał Skiwski i Konrad Wiśniewski
(udzielali konsultacji) wywalczyli II miejsce w kategorii Sumo
(20x20cm, 3 kg) oraz III miejsce w kategorii MiniSumo Plus
(10x10cm, 500 g). W pierwszej z ww. kategorii doceniono
robota o nazwie Skipper. Robotem, który zyskał uznanie jury
w drugiej z nich, okazał się Miedziak.
Podczas zawodów te niewielkie roboty wcielają się w rolę
wojowników i mają za zadanie znaleźć przeciwnika i wypchnąć
go z ringu. Zewnętrzna część ringu pomalowana jest kolorem
białym dla odróżnienia od czarnego terytorium walki. Na UMK
w Toruniu odbywa się podobna impreza: Copernicus Robots
Tournament, której najbliższą edycję zaplanowano na 5 kwietnia 2014 r. 
(w)

Aktualności rozmowa rozmaitości kultura nauka wspomnienia felieton

Z posiedzenia Senatu
W pierwszym komunikacie na listopadowym posiedzeniu
Senatu rektor prof. Andrzej Tretyn przypomniał swoje zapowiedzi dotyczące wygaszania dofinansowywania przez Uniwersytet działalności Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu
(GiLA). Na przełomie października i listopada, w związku
z tymi zapowiedziami, nauczyciele zatrudnieni w GiLA zaczęli
wyrażać obawy o utratę przywilejów zagwarantowanych
w Karcie Nauczyciela. W mediach ukazało się na ten temat
wiele komentarzy, przy czym dziennikarze wykazali zrozumienie dla sytuacji UMK. Próby rozwiązania problemu finansowania (Uniwersytet przeznacza na ten cel przeciętnie około
1 mln zł rocznie) były podejmowane od wielu lat. Mniej więcej
przed rokiem rektor zwrócił się z prośbą o współfinansowanie
GiLA do wielu instytucji. Niestety, odpowiedź nadeszła tylko
z jednego banku, który zadeklarował jedynie gotowość sfinansowania jednego lub dwóch stypendiów. W tej sytuacji
rektor zdecydował się na „uspołecznienie” zespołu szkół, co
ogłosił na konferencji prasowej. W rezultacie nauczyciele oraz
rodzice uczniów wystosowali szereg listów adresowanych do
różnych instytucji z prośbami o pomoc. Zareagował marszałek
naszego województwa, Piotr Całbecki, zapowiadając opracowanie koncepcji wykorzystania środków unijnych na dofinansowanie GiLA. Rektor, jak również dyrektor GiLA Arkadiusz
Stańczyk liczą jednak na rozwiązanie systemowe. W związku z tym podejmą rozmowy z wojewodą Ewą Mes, a także
z politykami z regionu w sprawie ustawowego rozwiązania
finansowania nie tylko GiLA, ale w ogóle kształcenia uczniów
zdolnych w Polsce. Prezes ZNP na UMK, dr Bronisław Żurawski
zadeklarował poparcie przez związek w Warszawie.
W drugim komunikacie rektor poinformował o kolejnym
Uniwersyteckim Koncercie Charytatywnym, który odbędzie się
8 grudnia w Od Nowie. Tym razem dochód zostanie przekazany nie na sierociniec w Grabiu, bo jego kondycja finansowa
jest już zadowalająca, ale na stypendia dla ubogich młodych
ludzi, którzy dzięki takiej pomocy będą mogli podjąć studia
na UMK.
Po trzecie rektor zwrócił uwagę na zagadnienie celowości ewentualnego wykupu legitymacji PKP. Koszt po stronie
zainteresowanego pracownika wyniósłby około 270 zł, a po
stronie Uniwersytetu — około 470 zł. Ostateczna cena zależy
oczywiście od skali zainteresowania, w związku z czym rektor
poprosił dziekanów o oszacowanie liczby osób zainteresowanych wykupem legitymacji zniżkowych.
Tym razem w programie obrad znalazł się tylko jeden punkt
osobowy. Dotyczył wniosku Rady Wydziału Farmaceutycznego
o zatrudnienie dr hab. Barbary Zegarskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK, jako podstawowym miejscu
pracy, na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat. Senat
wyraził w tej sprawie pozytywną opinię.
W kolejnym punkcie przedstawiona została informacja dotycząca tzw. księgi znaku. Pełnomocnik rektora ds. promocji
Uniwersytetu prof. art. mal. Piotr Klugowski stwierdził, że na
Wydziale Sztuk Pięknych już od wielu lat toczy się dyskusja
na temat koniecznego systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu. Największym orędownikiem przyjęcia jednolitego
systemu był i jest prof. art. graf. Edward Saliński, który zawodowo zajmuje się szeroko rozumianym projektowaniem
graficznym. Ponieważ władze rektorskie są przychylne temu
pomysłowi, w niedalekiej przyszłości dojdzie do wdrożenia
stosownego rozwiązania, a na posiedzenie Senatu przybył

właśnie prof. Edward Saliński, aby opowiedzieć więcej o tej
sprawie. Stwierdził, że wiele polskich uczelni w ostatnich
latach już przyjęło systemy wizualne. Zdaniem profesora jest
to niezbędne w relacjach ze światem zewnętrznym, również
gospodarczym. Porządek wizualny, jaki chce zaproponować
prof. Edward Saliński, będzie miał bardzo szeroki zakres.
Księga znaku powinna zostać przygotowana do zaopiniowania przez Senat w ciągu dziewięciu miesięcy. Finalnie Senat
powinien zobligować całą społeczność Uniwersytetu do stosowania opracowanego systemu wizualnego. Rektor prof.
Andrzej Tretyn zaznaczył, że cały koszt przygotowania księgi
pokryje ze swojej rezerwy.
Następny punkt został poświęcony informacji dotyczącej
realizacji umowy dzierżawy Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Piwnicach (RZD). Nie każdy wie, że Uniwersytet
jest właścicielem gruntów ornych, i to o powierzchni łącznej
725 ha. Ziemię Uniwersytet otrzymał od skarbu państwa
w roku 1946 r., jako że na UMK miał docelowo funkcjonować
również wydział rolniczy. Ponieważ przez lata RZD przynosił
straty, w grudniu 2000 r. zapadła decyzja o wydzierżawieniu
ziemi. Senat co roku miał otrzymywać informację na temat
przychodów z tytułu tej dzierżawy, ale jakoś nikt o tym nie
pamiętał. Aż do teraz. Kwestor mgr Sławomir Głowacki
poinformował, że umowa dzierżawy obowiązuje od 15 marca 2002 r. do 15 marca 2017 r. Za użytkowanie ziemi oraz
budynków gospodarczych dzierżawca dwa razy w roku płaci
Uniwersytetowi czynsz dzierżawny, którego wysokość zależy
od przeciętnej rynkowej ceny pszenicy w danym półroczu.
Do tej pory Uniwersytet osiągnął z tego tytułu przychód
nieco przekraczający 5 mln zł. Ponadto dzierżawca kupił od
UMK majątek ruchomy za ponad 1,2 mln zł. Do tej pory to
dzierżawca korzystał z unijnych dopłat obszarowych, a teraz
władze Uczelni zamierzają aneksować umowę, aby w związku
z tymi dopłatami znacząco podnieść czynsz. W umowie jest
też punkt, który pozwala Uniwersytetowi na wydzielenie powierzchni około 70 ha z przeznaczeniem na zabudowę indywidualną, z czego władze rektorskie zamierzają skorzystać,
aby sprzedać działki budowlane na wolnym rynku.
Następnie Senat zmienił uchwałę nr 33 Senatu UMK z dnia
26 marca 2013 r. – Regulamin Organizacyjny Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii. Zmiana była
konieczna, ponieważ w ICNT musi powstać co najmniej jeden
etat naukowy, co nie zostało zapisane w pierwotnym regulaminie.
Senat zatwierdził też dwa zarządzenia. Pierwsze dotyczyło
przekształcenia Katedry i Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego
w Zakład Pielęgniarstwa Społecznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Katedra została włączona w struktury innej, dużej
katedry. Drugie zarządzenie pozwoliło na przekształcenie
Laboratorium Geomatyki i Kartografii w Katedrę Geomatyki
i Kartografii, co wpisuje się w porządkowanie struktury Wydziału Nauk o Ziemi.
Prof. Bożena Gronowska podzieliła się z senatorami swoimi
wrażeniami z lektury listy przygotowanej przez uniwersyteckie
kadry, a obejmującej pracowników zatrudnionych na drugich
etatach poza UMK. Profesor ze zdumieniem znalazła w tym
wykazie swoje nazwisko z informacją, że od 2008 r. była zatrudniona na pełnym etacie w Szkole Wyższej Biznesu w Pile.
Tymczasem w ciągu 35 lat pracy nie pracowała nigdzie poza
UMK. W związku z tym zaapelowała do służb administracyjnych o większą wnikliwość przy pozyskiwaniu tego rodzaju
danych, ponieważ temat dwuetatowości należy do najbardziej drażliwych.
Sławomir Jaskólski
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Socjolog wspiera sąd
Z kierownikiem projektu, prof. KRZYSZTOFEM PIĄTKIEM z Instytutu Socjologii i mgr. BARTOSZEM
PILITOWSKIM, prezesem Fundacji Court Watch Polska rozmawia Katarzyna Lis
– Tematem projektu jest „Pilotażowe wdrożenie modelu Community
Court w Polsce jako instytucjonalnego pomostu pomiędzy wymiarem
sprawiedliwości, organami samorządowymi i organizacjami społecznymi ułatwiającego realizację sprawiedliwości naprawczej w praktyce”. Co
oznacza model Community Court?

społeczności. Tutaj pojawia się rola socjologów badających, gdzie społeczność
lokalna czuje się pokrzywdzona przez łamanie prawa i gdzie można zadośćuczynić poprzez prace społeczne. W momencie kiedy oskarżony trafia przed sąd, jest
przedstawiany również plan naprawczy,
czyli propozycja dla sędziego, mająca na
celu rozwiązanie problemu, który stał u
podstaw samego przestępstwa.

– BP: Model został wypracowany
w Stanach Zjednoczonych w ramach fi– Model jest anglosaski, czy możlozofii stosowania prawa, którą określa
na go w prosty sposób przenieść na
się mianem problem-solving justice, czyli
nasz grunt?
sprawiedliwość nastawiona na rozwiązywanie problemów,
w domyśle problemów społecznych.
Pierwszy sąd tego
typu powstał w Miami w połowie lat 80.
minionego
wieku
i był to specjalistyczny sąd, odpowiadający na narastającą
liczbę przestępstw
związanych z uzależnieniem od kokainy. Do Community
Court trafiają przestępstwa, które przeszkadzają w funkcjonowaniu lokalnej
społeczności, jak np.
prowadzenie
pod
wpływem alkoholu,
wandalizm, zakłócaProf. Krzysztof Piątek i mgr Bartosz Pilitowski
nie porządku. Wprowadzono innowację
polegającą na tym, że sąd współpracuje
– BP: Nie chodzi o to, aby model
z organizacją pozarządową. Organizacja wprost przenieść, ale żeby służył jako inprzeprowadza rozmowę ze sprawcą jesz- spiracja. Celem projektu jest przebadanie
cze przed rozprawą i rozpoznaje problem, sytuacji społecznej u nas, aby możliwe
który leży u przyczyn nieprzestrzegania było zaprojektowanie nowej instytucji,
prawa. Często okazuje się, że są lepsze która w naszych warunkach prawnych
metody sankcjonowania niż grzywna czy i społecznych przynosiłaby podobne repozbawienie wolności. Można nakazać zultaty, czyli np. zmniejszenie liczby kar
wykonywanie prac społecznych i uczest- pozbawienia wolności na rzecz prac sponiczenie w terapii, jeśli okaże się, że pro- łecznych. Stąd potrzeba zaangażowania
blem dotyczy na przykład uzależnienia od badaczy z dziedziny socjologii, psycholonarkotyków. Mamy zatem dwa aspekty gii, praktyków z obszaru pracy socjalnej
tego modelu: z jednej strony dotarcie do i wymiaru sprawiedliwości.
sprawcy i ustalenie, dlaczego on w ogóle
wszedł w konflikt z prawem, a z drugiej
– Budżet projektu wynosi ponad
strony zadośćuczynienie i rozwiązywa800 tys. zł. Jakie działania i metonie problemu pokrzywdzenia lokalnej
dy badawcze zostaną zastosowane
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W ramach programu Innowacje
Społeczne, organizowanego przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nasi naukowcy będą realizowali
projekt w konsorcjum z Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem
Gdańskim i Fundacją Court Watch
Polska. Jako cel stawiają sobie optymalizację wyroków zasądzanych
w sprawach dotyczących drobnych
przestępstw.
w trakcie
projektu?

realizacji

– KP: W Zakładzie
Polityki
Społecznej
zajmowaliśmy się już
zagadnieniami związanymi z wymiarem
sprawiedliwości, problemem karania i resocjalizacji. Co do samych
badań – pierwsza część
będzie miała charakter
diagnostyczny.
Mając na uwadze zbudowanie
wspomnianych dwóch punktów
wspierających
pracę
sądów, musimy rozpoznać potrzeby sędziów,
prokuratorów,
pracowników socjalnych
i innych grup, które
Fot. Katarzyna Lis
posiadają już pewną
wiedzę – może trochę
nieuporządkowaną, niewyartykułowaną. Zastosujemy technikę wywiadów
grupowych i pogłębionych. Jest jeszcze
część badawcza dotycząca analiz prawnych, która pozwoli opracować procedury wykorzystywania przepisów już
istniejących. Poza tym jeszcze nie dokonaliśmy ostatecznego wyboru miejsc,
gdzie będą funkcjonowały nasze punkty
konsultacyjne, a więc na pewno w toku
badań dookreślimy sobie teren, na którym będziemy działali. Mamy pewne
plany, myślimy oczywiście o Toruniu,
ale bardzo wiele zależy od współpracy
z sędziami z wydziału karnego… Nie
możemy się narzucać z naszą pomocą,
mamy jednak dobre kontakty z instytu- à
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à cjami naszego województwa, ponieważ
zostało zrealizowanych już kilka badań.
Będziemy omawiali koncepcję punktów
konsultacyjnych z interesariuszami projektu. Mamy zamiar zastosować metodę
warsztatu projektowego, jest to metoda
zbliżona do konsultacji społecznych.

mentem szerszego pojęcia sprawiedliwości społecznej. Wprowadzanie rozwiązań
akceptowanych przez większe grono
sprawia, że wzmacniane jest poczucie
sprawiedliwości społecznej. Ważne, żeby
izolację w więzieniu traktować jako ostateczność.

– BP: Chcemy zorganizować warsztaty
z udziałem sędziów, kuratorów, pracowników socjalnych, które będą miały na
celu zaprojektowanie tych nowych instytucji. Punkty konsultacyjne w założeniu
mają działać przez rok i testować nasz
model. Będziemy wykonywali również
wizyty studyjne w USA i Wielkiej Brytanii,
żeby zobaczyć, jak u nich to funkcjonuje,
sprawdzić, które elementy możemy przenieść, które są warunkiem sukcesu.

– Czy można wskazać jakieś wstępne hipotezy do sytuacji panującej
w Polsce, którą można w skrócie
opisać w ten sposób: niski wskaźnik
przestępczości i jednocześnie wysoki wskaźnik osadzonych w więzieniach?

– Rozumiem, że aktualna sytuacja
prawna w Polsce pozwala na wykorzystywanie takich metod, ale nie są
one wystarczająco często stosowane?
– BP: Jest dokładnie tak, jak Pani powiedziała. To jest też nasz cel badawczy,
znalezienie przyczyn, dlaczego tego typu
instrumenty są rzadko wykorzystywane.
– Jakie są zalety stosowania sprawiedliwości naprawczej?
– BP: Praca społeczna ma ogromny
potencjał naprawczy, który sprawia, że
osoba nie wraca już do przestępczości,
nie demoralizuje się jeszcze bardziej, a z
drugiej strony – społeczeństwu wysyłany
jest sygnał, że powstaje element zadośćuczynienia.
– KP: Instytucja prac społecznych jest
znana od wieków i dziwne jest, że tak
rzadko te praktyki stosuje się wobec
więźniów, którzy mogliby prace te wykonywać i dzięki temu przyspieszać proces
resocjalizacji. Wydaje się, że mogłoby
to przynosić same korzyści, tymczasem
chwilami słyszymy wręcz, że nie opłaca się organizować robót publicznych.
Sprawiedliwość naprawcza jest też ele-

– BP: W Polsce bardzo często stosowana jest kara pozbawienia wolności
w zawieszeniu. Postawmy się na chwilę
w roli sędziego, gdy wyznacza taką karę.
Jest ona z reguły wyższa, żeby bardziej
„odstraszała”, czyli zamiast jednego miesiąca daje trzy, ale w zawieszeniu. Ponieważ nikt tym osobom nie pomaga w rozwiązaniu problemu, który był przyczyną
wejścia w konflikt z prawem, efekt jest
taki, że ponownie wpadają w kłopoty
i kara jest odwieszana. Zdarza się więc,
że osadzeni odbywają nieproporcjonalnie wysokie kary w stosunku do popełnionego czynu. To jest hipoteza, którą
podpowiedzieli nam w rozmowach sami
sędziowie. I tutaj prace społeczne są bardzo dobrą alternatywą, ponieważ szuka
się rozwiązania innego niż więzienie,
które niestety częściej demoralizuje niż
resocjalizuje i dodatkowo stygmatyzuje
odbywających karę. To jest jedna z kwestii, na którą projekt odpowiada i stara
się jej przeciwdziałać.
– Spodziewam się, że efekty społeczne będą widoczne prawdopodobnie dopiero po wielu latach.
W jaki sposób projekt będzie ewaluowany?
– BP: Efektem wdrożeniowym będzie
stworzenie przy dwóch sądach rejonowych punktów konsultacyjnych, które
będą umożliwiały realizowanie sprawiedliwości naprawczej. Naszym celem

Zapraszamy na łamy
Jesteś pracownikiem naukowym lub studentem. Coś ciekawego wydarzyło się na Twoim wydziale, o czym jeszcze
nie zdążyliśmy poinformować? Osiągnąłeś znaczący sukces,
zostałeś zaproszony do prestiżowego gremium. Wróciłeś
z ciekawej wyprawy naukowej i możesz podzielić się swymi
refleksjami. A może masz ciekawy pomysł na artykuł o naszej

jest stworzenie instytucji oraz jej przetestowanie w rzeczywistych warunkach.
Wskaźnikiem powodzenia projektu będzie przetrwanie tych punktów po zakończeniu projektu, to, czy się zakorzenią i czy kolejne sądy będą zgłaszały chęć
takiej współpracy. To jest rola dla Fundacji Court Watch Polska, która będzie
odpowiedzialna za ten element wdrożeniowy i która ma już tradycję współpracy z sądami. W tej chwili opracowywana
jest strategia wymiaru sprawiedliwości
do roku 2020 – Ministerstwo Sprawiedliwości powołuje się na badania Fundacji Court Watch Polska, przytacza nasz
projekt Community Court jako przykład
dobrej praktyki. Mamy więc przychylność
władzy wykonawczej. Przed nami zadanie, aby do tej innowacji przekonać także
szerokie grono przedstawicieli władzy
sądowniczej.
– KP: To jest projekt innowacyjny, nie
wiadomo jeszcze, co się okaże w trakcie
badania. Być może napotkamy wiele barier, których dziś się jeszcze nie spodziewamy.
– Czy trudno prowadzi się negocjacje z NCBiR?
– KP: Nasze argumenty były bardzo silne, myślę, że zespół w tej sprawie spisał
się bardzo dobrze. Ostatecznie udało się
z sukcesem zaprezentować nasze stanowisko, przekonaliśmy ekspertów NCBiR,
że wszystkie koszty są uzasadnione. Zasadniczy cel negocjacji został osiągnięty,
otrzymaliśmy całą wnioskowaną kwotę.
– BP: Ten projekt trochę zaskoczył
grono recenzentów. Jako jedyny realizowany jest bez udziału firmy, a przy tym
odpowiada na rzeczywistą potrzebę społeczną. Warto również dodać, iż NCBiR
nie wydatkował całej puli środków przeznaczonych na program Innowacje Społeczne, mimo że zainteresowanie było
dość duże.
– Dziękuję za rozmowę.

Uczelni, coś Cię w niej cieszy lub ... irytuje? Chcesz za naszym
pośrednictwem zapytać o coś rektora, prorektorów, dziekanów? Zachęcamy do kontaktu z naszą redakcją i zapraszamy
na łamy. W każdej sprawie!!!
Można do nas zadzwonić (tel. 56-611-42-89), napisać
e-maila (glos-umk@umk.pl) lub osobiście zajrzeć do redakcji
(ul. Gagarina 39, I p., pok. 5).
Winicjusz Schulz
redaktor naczelny „Głosu Uczelni”
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Nie tylko dla lekarzy
Z dr. MICHAŁEM CHLEBIEJEM z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK rozmawia Winicjusz Schulz
– Jest Pan współlaureatem (dodajmy, że nagroda przyznana została jednogłośnie!) 62. Światowych
Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2013, które odbyły się
w dniach 14–16 listopada. Współlaureatem, bo nagrodzone rozwiązanie to praca zespołowa. Konkurencja była spora, bo zostało tam
zaprezentowanych aż ok. 230 wynalazków z 14 krajów.
– Akurat w tej imprezie uczestniczyłem
po raz drugi; poprzednio otrzymaliśmy
srebrny medal. To są bardzo duże targi. Wprawdzie większość czasu
spędziłem przy naszym
stoisku, ale wiem, jak
duży zakres tematyczny
one obejmowały. Bardzo
szeroko była reprezentowana rozrywka, ale poza
tym były m.in. biologia,
nowe materiały, energia,
nowe sposoby pozyskiwania energii, leki.

nie są ścisłowcami bądź medykami
– o co w tym chodzi?
– Istota jest prostsza niż tytuł. Chodzi
o nowy sposób połączenia danych z tomografu i z rezonansu magnetycznego.
Skupiliśmy się na naczyniach w mózgowiu, chcieliśmy połączyć dane diagnostyczne, z rezonansu wydobyć naczynia,
a z tomografu kości. Takie połączenia
były już realizowane wielokrotnie, ale
my postawiliśmy na interaktywność, na
interaktywne wycinanie fragmentów
kostnych, żeby móc później wykorzystać przetworzone dane dla potrzeb

ostatnich dwóch lat pokazywaliśmy wielokrotnie wizualizacje stereoskopowe,
czyli oprócz trójwymiaru pokazywaliśmy
odległość między obiektem a obserwatorem, co daje znacznie lepsze możliwości
eksploracji tej trójwymiarowej przestrzeni. Najciekawiej było już w Brukseli, kiedy
lekarze zobaczyli efekty ostatnich szlifów
i byli naprawdę bardzo zaskoczeni.

– Tomografia już jest od dawna,
rezonans także. Dlaczego dopiero
Wam udało się połączyć w taki sposób wyniki badań obiema technikami?
– Łączenie tomografii
i rezonansu jest znane
od co najmniej 15 lat.
Już dawno można było
geometrycznie dopasować i połączyć te dane,
aby je łącznie zobaczyć.
Nam jednak zależało
na tym, żeby łączyć nie
obrazy, ale informacje,
pozwalać
wydobywać
to, co ważne, to, co
potrzebne.
Chcieliśmy
– A na jakiej zasaumożliwić
oglądanie
dzie wyłania się zwydanych w sposób inny,
cięzców?
niż to było dostępne
– Na początku są przyjuż przedtem. Chodziło
znawane liczne medanam nie tylko o oprale, które myli się często
cowanie modelu, który
z głównymi nagrodami.
mógłby być atrakcyjTe medale wyznaczają
ny, ale o umożliwienie
gradację. Najważniejsze
prześledzenia
całego
są jednak nagrody.
procesu, czyli wykonanej pracy. Jeżeli lekarz
– Obok informaty- Dr Michał Chlebiej i mgr Andrzej Rutkowski 
Fot. Andrzej Romański
przeprowadza serię cięć,
ków w Waszym zeusuwa fragmenty tkanspole byli także medycy. Jak to wszystko się zaczęło? studentów anatomii, do przygotowania ki, na przykład kostnej, to my tę całą
Wy – informatycy – zauważyliście różnych pomysłów, strategii operacji historię zapamiętujemy i udostępniamy
pewne możliwości czy lekarze zapy- chirurgicznych. Okazało się, że można do interaktywnego prześledzenia. Połątali, jak rozwiązać problem od stro- nasze metody wykorzystać w diagno- czenie rezonansu i tomografu to tylko
styce, w szczególności diagnostyce na przykład zastosowania. Skupiliśmy się
ny informatycznej?
na tych danych, bo one nam dostarczają
– Tematyką obrazowania medycznego odległość. Mamy więc nowe narzędzie,
materiału potrzebnego do wizualizacji —
łączące
wiele
rzeczy,
które
już
były,
nazajmuję się od 12 lat, a zaczynałem jesztomografia komputerowa to kości, a retomiast
my
wymyśliliśmy
nowatorski
scecze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłozonans magnetyczny to naczynia. Chonariusz,
który
zamknęliśmy
w
narzędziu
dowskiej w Lublinie. Współpracę z medziło szczególnie o naczynia znajdujące
informatycznym.
dykami z Olsztyna zacząłem około 5 lat
się w miejscach trudnych do wizualizacji,
temu, będąc w Katowicach. Zaczęło się
– Czyli lekarz, zanim cokolwiek na- czyli w strukturach kostnych. Ich normalod rozmów z prof. Jerzym Gieleckim na
tnie w czaszce, może dzięki Wasze- nie nie widać, trzeba łączyć dane, i to
temat wizualizacji naczyń w mózgowiu.
mu narzędziu zobaczyć, co na niego było nasze zadanie.
Nasza współpraca, oprócz strony memniej więcej czeka w środku.
dycznej i przetwarzania danych, dotyka
– Wasz „Interactive fusion system”
– Tak, może wirtualnie wyciąć otwór
również wizualizacji. W tym zakresie mój
to piękny przykład badań interdyw
czaszce,
aby
zobaczyć,
co
jest
w
środwychowanek, mgr Andrzej Rutkowski
scyplinarnych. Czy ograniczył się
zajmuje się innowacyjnymi metodami in- ku, zanim zrobi to naprawdę.
Pan tylko do zagadnień informatyczterakcji człowiek-komputer.
– Pamięta Pan pierwsze udane
nych, czy może skorzystał Pan z okapróby – zrobiły duże wrażenie na lezji, by lepiej także poznać zagad– Wasz projekt nazywa się „Intekarzach?
nienia związane z anatomią bądź,
ractive fusion system of multiple 3D
szerzej – z medycyną?
– Lekarze zawsze są zaskoczeni, kiedy
data as a surgical preoperative stra– Trzeba się zapoznać, nie ma innej
tegy and educational tool”. Spró- pokazujemy im coś nowego, jakiś nowy
bujmy to wytłumaczyć tym, którzy sposób prezentacji danych. W ciągu możliwości. Bez choćby podstawowej à
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à wiedzy anatomicznej nie mógłbym niczego zrobić w tak szczegółowej tematyce. Jestem stale otoczony atlasami anatomicznymi, szukam nowych informacji,
staram się zdobywać wiedzę z dostępnej
i nowo udostępnianej literatury medycznej. Ta wiedza jest bardzo trudna. Poznałem oczywiście tylko wycinek anatomii,
dotyczący koła tętniczego mózgu. Operuję jakimiś nazwami, potrafię oddzielić
pewne tętnice i powiedzieć, do czego
one służą. Wiem z grubsza, gdzie może,
a gdzie nie może powstać tętniak, co interesuje nas i lekarzy, kiedy pacjent nadaje się do danego typu operacji. Jest to
jednak wiedza bardzo szczątkowa. Kiedy
nie wiem, co odpowiedzieć na jakieś pytanie, zwracam się do kolegów lekarzy.
Oni najlepiej znają potrzeby kliniczne,
a my znamy aspekty informatyczne. Możemy zwizualizować wszystko, co nam
się spodoba, ale chodzi o to, żeby to
się komuś przydało. Mam nadzieję, że
to wszystko zostanie kiedyś zamknięte
w jakimś praktycznie wykorzystywanym
narzędziu.
– Zwykle gdy wspomina się o technikach wideo, 3D, od razu kojarzą
się one z plikami o wielkiej pojemności, na przykład filmy w 3D mogły
się pojawić na płytach dopiero po
wynalezieniu technologii blu-ray. U
Was dane to ... kilka MB. Jak to możliwe?
– Nie ma tu żadnej tajemnicy. Dane
oryginalne z tomografu czy z rezonansu to dane zawierające szczegóły anatomiczne z rozdzielczością 16 bit. To
już jest tak naprawdę pełna informacja,
która waży około 100 MB, zarówno jeśli
chodzi o tomografię, jak i rezonans. My
natomiast wyodrębniamy tylko szczątkowe informacje, które są nam potrzebne.
Otrzymujemy w zasadzie dane binarne,
informujące nas, co jest daną tkanką,
a co nie jest. Jeśli potrzebujemy wyodrębnić naczynia, to do wyboru są zera
i jedynki, a takie dane się pięknie kompresują. Można je następnie nie tylko łatwo przechować, ale i bez trudu przesłać
mailem. Skoro jednak możemy zapamiętać pojedynczą informację, to możemy
to samo zrobić z informacjami o wielu
tkankach albo o wielu pacjentach. My
postawiliśmy natomiast na zapamiętanie
w jednym zbiorze danych historii. Danym
kolorem, daną wartością intensywności
jest kodowana dana klatka z historii, czyli na przykład kolejne cięcia anatomiczne
albo pojawienie się jakiejś nowej struktury.
– Tak niewielki rozmiar plików
oznacza, że bez większego problemu wyniki badań można e-mailem
wysyłać np. do specjalisty na innym
kontynencie i przeprowadzić konsultacje na odległość.
– Tak. Takim novum, które zainteresowało wiele osób na targach, było
to, że połączyliśmy dane medyczne, na
przykład całe historie operacji, z interak-

tywną wizualizacją za pomocą systemu
rozszerzonej rzeczywistości. Ten system
składa się ze specjalnego hełmu i połączonych z nim kamer od konsoli do gier.
To wszystko zostało prowizorycznie złączone, aby obraz zebrany z kamer był
połączony z obrazem wirtualnym. Użytkownik ma karty formatu A4, które reprezentują dany model albo daną klatkę
z planowanej operacji. Zatem chirurg
oddalony od nas o tysiące kilometrów,
patrząc przez ten wirtualny hełm na poszczególne karty, widzi poszczególne etapy naszej pracy, poszczególnych pacjentów, poszczególne scenariusze operacji.
Połączenie odpowiednio przygotowanej
interaktywnej informacji medycznej to
jest rzeczywiście coś nowego.
– W opisach Waszego wynalazku wspomina się przede wszystkim
o czaszce, naczyniach krwionośnych
w głowie. Czy Wasze rozwiązanie
z równym powodzeniem może być
stosowane do diagnozowania innych części ciała?
– Nie ma takich przeszkód. Na targach
chcieliśmy pokazać konkretny przypadek użycia naszego opracowania. Chodziło nam o to, żeby jurorzy dokładnie
wiedzieli, co chcieliśmy osiągnąć, jak
to zrobiliśmy i jak wyglądał cały proces
przygotowywania danych. Można tu
wykorzystywać dowolne dane, nie tylko
zresztą medyczne. Przychodzili na nasze
stoisko ludzie reprezentujący przemysł,
projektujący rozwiązania techniczne. Pytali, czy możemy za pomocą swoich interaktywnych narzędzi pokazywać również ich dane. Wprowadziliśmy jeszcze
narzędzie do tzw. nieplanarnych cięć.
Chodziło o to, żeby można było przecinać dane i pokazywać przekroje, które
nie są płaskie. To się spodobało różnym
inżynierom. Naszym rozwiązaniem interesowali się też ortopedzi czy kardiolodzy. Wszyscy zadawali nam wiele pytań
dotyczących możliwości zastosowania
naszego opracowania w różnych dziedzinach. Nasze odpowiedzi były zazwyczaj
pozytywne.
– Można się zatem spodziewać, że
Wasz wynalazek nie tylko ograniczy
się do świata medycyny?
– Tak myślę. Próbujemy już wizualizować inne informacje. Mamy różne zapytania w tym zakresie. My ograniczamy się
do przetwarzania i analizowania obrazu,
więc najważniejsza jest jakość obrazu,
który dostajemy. Próbujemy już łączyć
dane na przykład z ultrasonografu z rezonansem, co wychodzi również bardzo
ciekawie. Informacje wejściowe mogą
być nie tylko pobrane z prawdziwego
urządzenia akwizycyjnego, na przykład
skanera trójwymiarowego, ale również
wytworzone w sposób sztuczny.
– Cały czas broni się Pan przed
określeniami „wynalazek, „urządzenie”…

– Tak, bo to jest po prostu oprogramowanie. W zasadzie dwie części oprogramowania na dwóch różnych komputerach: jedna do przetwarzania obrazu,
a druga do wizualizacji. Kiedy ostatnio byliśmy w Olsztynie, proszono nas
o przywiezienie wynalazku. Musieliśmy
odpowiedzieć, że to nie jest wynalazek,
tylko oprogramowanie. Do działania
tego oprogramowania potrzebne są po
prostu komercyjne urządzenia z dziedziny wirtualnej rzeczywistości oraz kamery.
– Wynaleziony na UMK tomograf
optyczny był początkowo wręcz klasycznym przykładem na to, że światowej rangi wynalazek może się nie
przebić i pozostać tylko w laboratoriach naukowców. Pomocne okazały
się... media. Pamiętam, jak opublikowałem obszerny artykuł o tomografie w tygodniku „Polityka” i ...
producent jednak się znalazł. A co
z wdrożeniem Waszego rozwiązania? Producenci już się zgłaszają?
– Z tego, co wiem, jakiś producent
zgłosił się do naszych kolegów z Olsztyna. Do nas nikt taki jeszcze się nie
odzywał. My mamy nadzieję, że nasze
rozwiązania, w postaci rozszerzonej,
udoskonalonej, będą mieć szansę zastosowania praktycznego w codziennej pracy, na przykład lekarzy.
– Może czym prędzej powinniście
to opatentować?
– W przypadku oprogramowania patentowanie jest bardzo trudnym zagadnieniem. Trudno opatentować pomysł
czy scenariusz. Łatwiej jest z urządzeniem. Nie wiedziałbym, co patentować –
czy scenariusz, czy przypadek użycia, czy
może konkretne szczegóły algorytmów.
– Zapewne przynajmniej niektórzy
zadają sobie teraz pytanie. Młody
naukowiec został zwycięzcą światowego konkursu wynalazców. I co,
oprócz prestiżu, będzie z tego miał.
Dżentelmeni wprawdzie o pieniądzach nie rozmawiają, ale mam nadzieję, że i na to pytanie Pan odpowie?
– Nasze wyróżnienie nie wiąże się
z sukcesem finansowym. Na razie próbujemy pokazać światu, że coś wymyśliliśmy, że jesteśmy w stanie stworzyć
zauważalne rozwiązania przy użyciu
skromnego wkładu finansowego, zresztą
prywatnego. Miejmy nadzieję, że będzie
jakiś oddźwięk.
– Czyli nie ma szansy na miliardowe fortuny jak w przypadku informatyków, którzy stworzyli Google
czy Facebook?
– Nigdy nie wiadomo, ale jeśli szanse
są, to na pewno nie na tym etapie. Potencjalnych zastosowań jest w każdym
razie mnóstwo.
– Dziękuję za rozmowę.
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Z główną nagrodą!
Projekt dr. Michała Chlebieja i mgr. Andrzeja Rutkowskiego z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK zdobył główną nagrodę na Światowych Targach Wynalazczości, Badań
Naukowych i Nowych Technik w Brukseli. Nagroda została
przyznana jednogłośnie jako nowatorskie połączenie medycyny oraz nowych technologii.
62. Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych
i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2013 odbyły się
w dniach 14–16 listopada. Zostało na nich zaprezentowanych 229 wynalazków z 14 krajów.
Naukowcy z UMK zostali docenieni za projekt pt. „Interactive fusion system of multiple 3D data as a surgical
preoperative strategy and educational tool”, który został
opracowany we współpracy z prof. Jerzym Gieleckim i dr
Anną Żuradą z Katedry Anatomii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Jak informuje dr Chlebiej, motywacją do przygotowania
zaprezentowanego w Brukseli projektu był problem wizualizacji naczyń krwionośnych w mózgowiu, ze szczególnym
uwzględnieniem miejsc, w których naczynia otoczone są
strukturami kostnymi. Na badaniach rezonansu magnetycznego, w szczególności z kontrastem, widać bardzo dobrze
naczynia, natomiast nie widać kości. Z kolei obrazy tomografii komputerowej informują o kościach, ale nie uwidoczniają naczyń. Częściowo pomaga podanie środka kontrastującego podczas wykonania badania, ale gdy naczynia
wnikają w struktury kostne, stają się znów niewidoczne.
W nagrodzonym rozwiązaniu autorzy chcieli połączyć dopasowane geometrycznie naczynia z czaszką z tomografii.
Nowością w tymże połączeniu było zastosowanie interaktywnych narzędzi umożliwiających dowolną edycję kości

(odcinanie, rzeźbienie itp.). W ten sposób możliwe było odkrycie informacji o przebiegu zasłoniętych naczyń. Wszystkie kroki takiej edycji zostają po zatwierdzeniu zapamiętane
i wysłane do drugiej części oprogramowania. Przygotowane dane mają bardzo małą objętość (kilka MB) i mogą być
przesłane np. mailem. W skład drugiego modułu wchodzi
komputer o stosunkowo małej mocy obliczeniowej (typowy
laptop) wraz z urządzeniem wizualizacyjnym i oprogramowaniem. Wspomniane urządzenie powstało poprzez połączenia komercyjnych okularów wirtualnej rzeczywistości
z stereoskopowym układem małych kamer. Połączenie daje
możliwośća przeniesienia oglądanych modeli 3D do świata
rozszerzonej rzeczywistości – modele nakładane są na obraz widziany za pomocą kamer. Do interakcji z modelami
służy zestaw kart. Przeglądając karty za pomocą wirtualnego obrazowania, użytkownik może obserwować kolejne
etapy edycji modelu 3D sporządzonego wcześniej. Może go
oglądać z dowolnej strony, obracając głowę albo kartę. Karty mogą przedstawiać również różnych pacjentów – stanowiąc pomoc diagnostyczną (szczególnie w diagnostyce na
odległość). Innym zastosowaniem opracowanej metody wizualizacji jest edukacja studentów anatomii – każda z kart
może odsłaniać inne szczegóły anatomiczne, w nowatorski
sposób wymodelowane i pokazane.
Poza otrzymaniem nagrody głównej omówiony wyżej
projekt został dodatkowo odznaczony Złotym Medalem
z wyróżnieniem, nagrodą belgijskiej minister Fadili Laanan
(jej resort zawiaduje m.in. technikami audiowizualnymi
i zdrowiem) oraz Nagrodą Centrum Medycznego ORIGITEA
z Rosji.
Opr. Michał Chlebiej, CPiI UMK

Nowy profesor
Prof. Jacek Bartyzel z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK odebrał z rąk Prezydenta RP nominację profesorską.
Uroczystość odbyła się 22 listopada w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
Akty nominacyjne otrzymało 65 nauczycieli akademickich oraz pracowników
nauki i sztuki.
Profesor nauk społecznych Jacek Bartyzel urodził się w 1956 r. w Łodzi. Jest
historykiem myśli politycznej, filozofem polityki i teatrologiem; przedstawicielem myśli konserwatywnej i krytykiem demokracji. W 1978 r. ukończył filologię polską (specjalizację teatrologiczną) na Uniwersytecie Łódzkim; doktorat
(Konserwatyzm bez kompromisu. Studium z dziejów zachowawczej myśli politycznej w Polsce w XX wieku) obronił w 1986 r. na Uniwersytecie Warszawskim, habilitował się w 2003 r. w Instytucie Studiów Politycznych PAN w Warszawie na podstawie rozprawy „Umierać, ale powoli!” O monarchistycznej
i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich, 1815–2000. Pracę na UMK
rozpoczął w 2004 r., obecnie kieruje Katedrą Hermeneutyki Polityki.
Był działaczem opozycji niepodległościowej i antykomunistycznej (od
1975 r.), współzałożycielem (1979 r.) i rzecznikiem Ruchu Młodej Polski;
współzałożycielem (1989 r.) i prezesem Klubu Konserwatywnego w Łodzi (do
2012 r.), którego jest obecnie honorowym przewodniczącym. Był współzałożycielem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego oraz Rady Naczelnej Tradycjonalistyczno-Konserwatywnego Stowarzyszenia „Prawica Narodowa”.
Od roku 1992 członek honorowy Organizacji Monarchistów Polskich, w latach 1997–2007 przewodniczący Straży Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego, od 2013 członek honorowy Kongresu Nowej Prawicy. 
(w)

12

Fot. Pmk.design

Aktualności rozmowa rozmaitości kultura nauka wspomnienia felieton

Czas dla młodych naukowców
3 grudnia w Bibliotece Głównej UMK
odbyło się 14. seminarium szkoleniowo-dyskusyjne pt. „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców
w Polsce”, organizowane z inicjatywy
Rady Młodych Naukowców, organu pomocniczego ministra nauki i szkolnictwa wyższego. W spotkaniu wziął udział
prorektor UMK ds. badań naukowych
i informatyzacji, prof. Włodzisław Duch
oraz przedstawiciele MNiSW, NCN, RPK.
Toruńska edycja seminarium zorganizo-

Prorektor prof. Włodzisław Duch


Fot. nadesłana

wana została przy współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych
Technologii UMK oraz Działem Nauki
UMK. W spotkaniu wzięło udział ponad
80 młodych uczonych z UMK.
Seminarium otworzył dr hab. Jerzy Łukaszewicz, prof. UMK – dyrektor ICNT,
który przedstawił prelegentów z instytucji grantowych. Następnie, w imieniu
gospodarzy, prorektor prof. Włodzisław
Duch przywitał prelegentów i młodych
uczonych, jednocześnie zwracając uwagę na rangę rozwoju badań, zarówno
w kontekście nauki, jak i gospodarki.
Część pierwszą seminarium, podczas
której możliwości grantowe prezentowali przedstawiciele MNiSW, NCN oraz
RPK, prowadził dr Dariusz Karaś, ekspert
w zakresie finansowania badań naukowych z funduszy europejskich. Część
drugą seminarium, podczas której prezentowali się laureaci konkursów grantowych związanych z UMK, prowadziła dr
Karolina Czarnecka, reprezentująca Radę
Młodych Naukowców.
Prezentacje prelegentów rozpoczęła
mgr Orieta Kurkowska z Departamentu Instrumentów Polityki Naukowej
MNiSW. W wystąpieniu „Od studenta do
doświadczonego naukowca” przedstawiła ofertę programów ministerialnych
dedykowanych młodym uczonym, a także osobom stawiającym pierwsze kroki
w pracy naukowej już na etapie bycia

StRuNa sukcesu
4 koła naukowe z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
znalazły się w gronie laureatów konkursu „StRuNa 2013”
(skrót od Studencki Ruch Naukowy) podsumowującego aktywność kół naukowych w Polsce.
Konkurs dla autorów i promotorów najlepszych projektów
naukowych realizowanych przez studentów i doktorantów
odbył się pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Do rywalizacji zostało zgłoszonych 245 propozycji z całego kraju. Można było zgłaszać projekty, które zostały
zrealizowane między 1 października 2012 roku a 30 września
2013 roku. W konkursie przyznano 22 nagrody (w 7 kategoriach). Gala ich wręczenia odbyła się 29 listopada w siedzibie
ministerstwa. StRuNa 2013 to jedna z trzech odsłon Programu
StRuNa, którego celem jest motywowanie studentów i doktorantów w Polsce do podejmowania działań naukowych wykraczających poza standardowy program studiów. Pozostałe
elementy to: baza StRuNa dotycząca m.in. działalności kół
naukowych w Polsce oraz interdyscyplinarne czasopismo studentów i doktorantów „StRuNa – Biuletyn Młodych Naukowców”.
Oto laureaci „StRuNy 2013” z UMK:
– Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor”
działające przy Wydziale Prawa i Administracji UMK: wyróżnienie w kategorii Konferencja Roku 2013 za organizację Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego” (odbyła się 15 marca
2013 r. w Toruniu);
– Koło Naukowe Historyków Sztuki Średniowiecza przy Wydziale Sztuk Pięknych UMK: wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku 2013;

studentem. Zwróciła również uwagę na
najczęściej popełniane błędy przy składaniu aplikacji grantowych.
Kolejnym prelegentem była dr Weronika Bieniasz, koordynator dyscyplin
w Dziale Nauk Ścisłych i Technicznych
Narodowego Centrum Nauki, która
opowiedziała o projektach adresowanych do młodych badaczy oraz wymieniła najistotniejsze pomyłki występujące
podczas wypełniania wniosków w systemie OSF. Zwróciła również uwagę na to,
czym powinni kierować się młodzi naukowcy podczas planowania projektu,
który chcą przedstawić do finansowania.
Mgr Natalia Proń-Nowak z Działu Międzynarodowych Projektów Badawczych
UMK, partnera Regionalnego Przedstawicielstwa KPK, opowiedziała m.in.
o możliwościach związanych z nową perspektywą finansowania Horyzont 2020.
W drugiej części spotkania zaprezentowali się laureaci konkursów grantowych związani z naszą Uczelnią: dr Piotr
Masłowski – Sonata (NCN), mgr Monika
Adamów – Preludium (NCN), dr Iwona
Gorczyńska – LIDER (NCBiR) oraz dr Anna
Szkulmowska, laureatka projektu stażowo-szkoleniowego TOP500 (MNISW).
Opowiedzieli oni o swoich doświadczeniach w zakresie starania się o granty,
zwracając jednocześnie uwagę na istotne kwestie podczas składania wniosków.
Dariusz Karaś

– Koło Naukowe Ginekologii Onkologicznej przy Katedrze
i Klinice Ginekologii Onkologicznej Pielęgniarstwa Ginekologicznego Collegium Medicum UMK im. L. Rydygiera w Bydgoszczy: wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe 2013;
– Studenckie Koło Naukowe Terapii Genowej działające przy
Katedrze i Zakładzie Genoterapii Collegium Medicum UMK im.
L. Rydygiera w Bydgoszczy: wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe 2013. 
(w)

Fot. Ewa Przedpełska
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Nowy HORYZONT przed naukowcami
Nie tylko pomysł, nie tylko inicjatywa,
musimy nauczyć się nowego sposobu
myślenia. Dlaczego nowego? Stary sposób myślenia, charakteryzowany brakiem
inicjatywy zarówno w zakresie poszukiwania międzynarodowych partnerów
na polu badawczym, jak również pozyskiwania zewnętrznych (względem macierzystej uczelni) środków na realizację
prac badawczych, jest niekonkurencyjny,
co w dzisiejszych czasach coraz częściej
stawiane jest na równi z nieopłacalnością. Do kwestii (nie)opłacalności nawiązuję nie bez przyczyny. Większość polskich uczelni doświadcza co najmniej złej
sytuacji finansowej. Konsekwencją tego
zjawiska jest konieczność pozyskiwania
zewnętrznych źródeł na działalność naukowo-badawczą.
Najbardziej prestiżowym i jednocześnie
największym programem finansującym
projekty naukowo-badawcze jest zastępca 7. Programu Ramowego UE, program
HORYZONT 2020, zainaugurowany przez
minister nauki i szkolnictwa wyższego
prof. Barbarę Kudrycką oraz unijną komisarz ds. badań, innowacji i nauki Máire
Geoghegan-Quinn podczas konferencji
„Horyzonty nauki. Program Horyzont
2020: fundusze na badania i innowacje
w nowej perspektywie finansowej Unii
Europejskiej”, która odbyła się 7 listopada 2013 roku w Warszawie.

Zdecydowanie
HORYZONT
2020
(2014–2020) to dla polskich naukowców
wyzwanie związane z włożeniem wysiłku
w czasochłonne przygotowanie konkurencyjnej aplikacji projektowej oraz podjęciem decyzji o wzmożonej mobilności.
Gra jest jednak warta świeczki, bowiem
nigdzie w Europie, ani na świecie, nie
znajdziemy drugiej takiej instytucji, która
przeznacza ponad 70 mld EUR na realizację projektów badawczych i innowacyjnych.
Mając świadomość bardzo wysokiej
konkurencji oraz wciąż niskiego współczynnika aplikowalności polskich naukowców, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowiło ich wspierać
w konkursach o zagraniczne środki na
realizację badań. Pierwszą z płaszczyzn
wsparcia jest utrzymanie projektu „Granty na granty”, który zostanie dodatkowo
wzbogacony elementem ewaluacji przygotowywanych aplikacji przez najbardziej doświadczonych ekspertów. Druga
z płaszczyzn związana jest z modelem
funkcjonowania, mającym ulec zmianie,
Krajowego Punktu Kontaktowego ds.
Programów Badawczych UE. Zaznacza
się w tym przypadku wzmocnienie następujących elementów: mentoringu,
indywidualnych konsultacji czy bezpośredniego wsparcia przy konstruowaniu
wniosków. W tym zakresie pracownicy
naukowi UMK będą mogli zwracać się
do doświadczonych pracowników Działu

Od lewej: b. minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka oraz unijna komisarz ds. badań, innowacji
i nauki Máire Geoghegan-Quinn
Fot. strona MNiSW

14

Międzynarodowych Projektów Badawczych UMK, którzy na tym polu wspomagają badaczy naszego Uniwersytetu
od 5. Programu Ramowego UE.
HORYZONT 2020 będzie różnił się od
swojego poprzednika, 7. Programu Ramowego UE, układem priorytetów. Aktualnie będzie możliwość aplikowania
w trzech głównych filarach:
I. Doskonałość w nauce (Excellence in
Science) – 24,4 mld EUR
– granty dla najlepszych naukowców
i ich zespołów przyznawane przez
Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council
– ERC),
– finansowanie międzynarodowych
badań doskonalących istniejące
technologie lub prowadzących do
powstania nowych (Future and
Emerging Technologies – FETs),
– stypendia Marii Skłodowskiej-Curie,
– finansowanie infrastruktury badawczej.
II. Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial Leadership) – 17 mld EUR
– badania z obszarów ważnych dla gospodarki: technologie informacyjno-komunikacyjne, mikro- i nanoelektronika, fotonika, nanotechnologie,
biotechnologia, zaawansowane materiały i zaawansowane technologie
produkcji i przetwarzania, technologie kosmiczne (Key Enabling Technologies),
– dostęp do instrumentów finansowania ryzyka na styku badań i wdrożeń (Access to Risk Finance),
– wsparcie rozwoju innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach
(Innovation in SMEs).
III. Wyzwania społeczne (Societal Challanges) – 29,7 mld EUR
– zdrowie, zmiany demograficzne
i dobrostan,
– bezpieczeństwo
żywnościowe,
zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka,
– bezpieczna, czysta i efektywna energia,
– inteligentny, zielony i zintegrowany
transport,
– działania dotyczące klimatu, środowiska, efektywnej gospodarki zasobami i surowcami,
– Europa w zmieniającym się świecie
– innowacyjne, otwarte społeczeństwa,
– bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli.
à
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Nominacja od ministra
Prof. Danuta Dziawgo, prorektor UMK ds. ekonomicznych i rozwoju, odebrała w Ministerstwie Finansów nominację na członka Komisji Egzaminacyjnej kandydatów na
biegłych rewidentów.
Kadencja Komisji trwa 4 lata (dotychczasowa zakończyła
się 2 grudnia 2013 r.). W skład komisji wchodzi 19 członków:
10 przedstawicieli ministra finansów, 7 rekomendowanych
przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (spośród biegłych
wpisanych do rejestru) oraz 2 przedstawicieli Komisji Nadzoru
Finansowego. Do zadań Komisji Egzaminacyjnej należy m.in.
przeprowadzanie egzaminów (w tym dyplomowego) dla kandydatów na biegłych rewidentów; stwierdzanie (na wniosek
kandydata na biegłego rewidenta) odbycia praktyki i aplikacji;
przygotowywanie zestawów egzaminacyjnych dla kandydatów na biegłych rewidentów; przeprowadzanie samych egzaminów etc.
Prof. Danuta Dziawgo zasiada w Komisji jako 1 z 4 przedstawicieli ministra finansów wybranych spośród reprezentantów
środowisk akademickich. Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się w piątek, 29 listopada.
(w)
Prof. Danuta Dziawgo podejmuje w swoich badaniach
ważne i nowatorskie tematy z zakresu teorii i praktyki finansów (zagadnienia typu credit rating, specjalistyczne
indeksy giełdowe, corporate governance, akcjonariat obywatelski, znaczenie indywidualnych inwestorów, a ostatnio
relacje inwestorskie). Jest autorką i współautorką ponad
150 publikacji naukowych, w tym w językach obcych (angielskim, niemieckim, rosyjskim, białoruskim, chińskim),
oraz nagrodzonej przez ministra monografii. Zajmuje się
m.in. finansami i rachunkowością oraz rynkiem papierów
wartościowych.
Ukończyła ekonomię na UMK. Rozprawę doktorską „Ryzyko inwestycyjne dłużnych papierów wartościowych na międzynarodowym rynku finansowym (ocena i klasyfikacja)”
obroniła w 1997 r. Habilitowała się w oparciu o rozprawę
„Stowarzyszenia indywidualnych inwestorów i kluby inwe-

à

Podczas międzynarodowej konferencji menedżerów projektów badawczych
i administratorów badań EARMA „Stairways to Excellence in Research Management and Administration”, która odbyła
się w dniach 1–4.07.2013 r. w Wiedniu,
doświadczeni menedżerowie wielokrotnie podkreślali wagę uproszczenia zasad finansowych, jak również skrócenia
czasu oczekiwania na wyniki ewaluacji,
podpisania umowy grantowej czy otrzymania środków finansowych. Czekaliśmy
jednak do października, tj. do chwili przyjęcia przez Parlament Europejski
zmian określających charakter programu
HORYZONT 2020.
Podczas konferencji inaugurującej
program HORYZONT 2020 w Polsce komisarz Máire Geoghegan-Quinn podkreśliła, iż „Kluczowym dla tego programu
słowem jest uproszczenie. Horyzont
2020 to mniej biurokracji, sprawniejsze

Fot. Andrzej Romański

stycyjne na rynku papierów wartościowych” w 2004 r. W październiku 2012 r. odebrała nominację profesorską. Była m.in.
stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, członkiem Zespołu Specjalistycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny wniosków o przyznanie środków finansowych
na działalność statutową, członkiem założycielem Polskiego
Stowarzyszenia Finansów i Bankowości oraz Polskiego Instytutu Relacji Inwestorskich, członkiem Rady Programowej
Zeszytów Naukowych Polskiego Stowarzyszenia Finansów
i Bankowości, visiting professorem na zagranicznych uczelniach (we Francji, Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech). Na
UMK prof. Dziawgo pracuje od 1993 r., obecnie w Katedrze
Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. W kadencji 2012–2016 sprawuje funkcję prorektora
UMK ds. ekonomicznych i rozwoju.

procedury i przede wszystkim szybsze
pozyskiwanie grantów”. Z kolei minister
Barbara Kudrycka zaakcentowała polski
wkład w ustalenie nowego charakteru
programu HORYZONT 2020. Szczególnego podkreślenia wymagają tu następujące decyzje: zapewnienie równowagi
między małymi i dużymi projektami, co
otwiera program także dla tych mniej
doświadczonych zespołów, oraz możliwość zastosowania w konkursach dwustopniowej procedury oceny wniosków;
zwiększa to szanse dobrych pomysłów
zgłaszanych przez mniej doświadczone
zespoły.
Cóż zatem HORYZONT 2020 oznacza
dla naukowców? Jakie są gwarancje tego
programu? HORYZONT 2020 zapewnia
uproszczony model finansowania do 100
procent dla podmiotów takich jak uniwersytety oraz wysokość kosztów pośrednich
na poziomie 25 procent, co zdecydowanie

ułatwia planowanie budżetu, jak również
kwalifikowalność VAT dla instytucji, które
nie mogą go odzyskać. Co więcej, ewaluacja składanych aplikacji będzie przebiegała teraz dwuetapowo – w pierwszym
etapie naukowcy będą przedstawiać wyłącznie skrócony opis projektu. By móc
aplikować o środki w omawianym programie, polscy naukowcy będą musieli zaprezentować się w konsorcjum składającym
się z minimum trzech partnerów z trzech
różnych państw członkowskich i/lub stowarzyszonych.
Unia Europejska otwiera przed polskimi naukowcami nowy horyzont możliwości, pozostaje jedynie pytanie, na ile
aktywnie z tychże możliwości przedstawiciele świata nauki w UMK będą chcieli
i potrafili skorzystać.
Natalia Proń-Nowak
Dział Międzynarodowych
Projektów Badawczych UMK
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Krystyna Wróblewska, Boże Narodzenie, sucha igła 1938; sygn. G.28450

Krystyna Wróblewska, Gloria in excelsis Deo (Boże Narodzenie), drzeworyt 1936;
sygn. G.28157

Betlejem w dawnej grafice
Dawnych grafik czar. Z okazji Bożego Narodzenia postanowiliśmy zaprezentować na łamach Głosu niektóre z poświęconych
temu świętu dzieł ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej UMK. Wyboru dokonał Jan Kotłowski. Materiały pochodzą z Gabinetu
Zbiorów Graficznych Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Skany wykonał Piotr Kurek. Dziękujemy
za pomoc.
(w)

Wanda Ebertówna, Boże Narodzenie, drzeworyt 1930; – G.31014

Stanisław Rolicz, Narodziny w Betlejem, akwaforta 1940; sygn. G.313
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Wojciech Jakubowski, Gloria in excelsis Deo, miedzioryt 2012; – wł.
J. Kotłowskiego
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Joanna Karpińska, Szopka betlejemska, drzeworyt 1927; sygn.
G.3 0994

Zygmunt Kotlarczyk, Pastorałka, drzeworyt 1958; sygn. G.1282

Krystyna Wróblewska, Wesołych
drzeworyt 1960; sygn. G.29599

Świąt

(Boże

Narodzenie),

Władysław Żurawski, Gdy się Chrystus rodzi..., drzeworyt
kolorowany 1932; sygn. G.30992

Edward Grabowski, Pokłon pasterzy, drzeworyt 1936; sygn. G.30439
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Mądrość wieków
Najnowsza książka prof. Marka Szulakiewicza zaskakuje swoją
formą. Nie jest to bowiem tom esejów, do których ostatnio – by
tak rzec – przyzwyczaił nas autor m.in. prac: Czas i to, co ludzkie.
Szkice z chronozofii i kultury, O człowieku w czasach trudnych.
Urywki filozoficzne. Nie jest to również monografia naukowa.
Zapiski z przełomu wieków są zbiorem refleksji, myśli, uwag
i aforyzmów. Stanowią próbę odpowiedzi na wiele z nękających
współczesnego człowieka pytań, lęków i rozterek. Z jednej strony jest to próba autorska, będąca owocem ponaddziesięcioletniego namysłu i wieloletniej obserwacji. Od razu dodajmy jednak, że Zapiski nie mają charakteru diarystycznego, autor usuwa
z nich „chronologię myślenia”, nie chce, żeby „codzienny” czas
stał się bohaterem lub uczestnikiem myślenia. Z drugiej strony –
książka czerpie z duchowego dziedzictwa przeszłości, zwłaszcza
tradycji grecko-rzymskich i chrześcijańskich. Marek Szulakiewicz
szuka bowiem, jak sam przyznaje, „ratunku przyszłości w przeszłości”. Świadomie i konsekwentnie powraca do tradycji, choć
wydaje się, że niewystarczająco akcentuje selektywny charakter
tradycji. Wszak zawsze wiąże się ona z określonymi wyborami.
Zapiski są erudycyjne, nie epatują jednak nadmiarem przywoływanych nazwisk, koncepcji, traktatów czy wydarzeń. Brzmią
też jak uniwersalne uwagi czy wskazówki, bardzo rzadko mają
natomiast charakter wyznań, wypowiedzianych w pierwszej
osobie liczby pojedynczej lub mnogiej. Forma Zapisków jest wewnętrznie zróżnicowana: pokaźna część wypowiedzi ma formę
notatek (np. Śmierć we śnie, E-maile), inne – aforyzmów, pozostałe można by określić zaś mianem miniesejów (np. Antropocentryzm, Religia i wolność). Najbardziej inspirujący i przenikliwy jest, zdaniem piszącego te słowa, Szulakiewicz jako aforysta.
Na przykład wówczas kiedy mówi: „Zasady zawsze się odkrywa
na końcu, ale też jako te, które powinny być pierwsze. Tak to
jest: to, co pierwsze, jest wiadome na końcu” (Zasady), „Najlepszymi lekarzami są: dieta, spokój i radość. Dieta leczy nasze
ciało, spokój leczy naszego ducha, a radość leczy nasz świat”
(Najlepsi lekarze), „Uzdrowić człowieka nie oznacza ofiarować
jemu zdrowie, lecz uporządkować to, co uległo chaosowi” (O
uzdrowieniu), „Chrześcijaństwo jest zbudowane z nadziei, bez
niej nie można być chrześcijaninem” (Obowiązek chrześcijanina).
Rację ma autor, kiedy stwierdza we wstępie: „Myśli muszą oddziaływać na człowieka, otwierać przestrzeń […]”. Dodać jednak należy, że nie zawsze udaje mu się utrzymać właśnie taki
charakter zapisków. Oprócz myśli „nieskończonych”, Marek
Szulakiewicz dzieli się z czytelnikiem przemyślanymi i gotowy-

mi formułami (m.in. Być
szczęśliwym,
Pouczanie, W dobrej wierze).
Chciałoby się jednak
powiedzieć, że bardziej
przekonujący, a zarazem intrygujący, jest
zazwyczaj autor… poszukujący. Ale i wśród
myśli
„skończonych”
znajdziemy niemało błyskotliwych i ożywczych
aforyzmów czy uwag,
jak choćby ta: Mężczyzna sądzi, że można być
kochanym tylko „za coś”
i bardzo się stara o to,
aby „mieć za co być kochanym” (oczywiście, jeśli chce być kochanym) i poszukuje też tego, „za co może kochać
kobietę”. Inaczej kobieta, ona wie, że jest kochana bez powodu,
ale i sama kocha bez powodu. Dla niej miłość jest zawsze „bez
powodu” (Miłość kobiety).
Z Zapiskami z przełomu wieków można, a niekiedy nawet trzeba się nie zgadzać. Kiedy? Na to pytanie każdy czytelnik odpowie
indywidualnie. Zresztą, wydaje się, że autor nie chce nam narzucić swojej wizji świata, co zapowiada już fragment umieszczony na okładce: „wystrzegaj się ludzi, którzy sądzą, że znaleźli
prawdę. Oni uczynią z ciebie takich samych jak oni: chcą tylko
powtórzeń. Lgnij do ludzi, którzy szukają, błądzą – oni pomogą
ci odnaleźć ciebie samego. A w ogóle uważaj, kiedy wszyscy zaczynają myśleć tak jak ty lub ty jak wszyscy […]” (Przestroga I).
Zapiski Marka Szulakiewicza to „nieśpieszne” refleksje adresowane do żyjącego w pośpiechu czytelnika przełomu stuleci. Wydaną stosownie do tematu książkę czyta się z zainteresowaniem,
zarówno w całości, jak i w dowolnie wybranych fragmentach (co
ułatwia znakomite opracowanie graficzne). To inspirująca lektura nie tylko na przełomie roku.
Marcin Lutomierski
Marek Szulakiewicz, Zapiski z przełomu wieków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
2013, s. 324.

Skomplikowane i proste
„Forum Akademickie” rozstrzygnęło
IX Konkurs na artykuł popularnonaukowy pod hasłem Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach.
Siedmioro młodych badaczy otrzyma
nagrody. W gronie wyróżnionych są
także osoby z UMK. Konkurencja była
duża, nadesłano bowiem 127 prac.
Konkurs odbył się pod patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Patronem konkursu jest także Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
W konkursie wzięli udział pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych,
którzy nie ukończyli 35 roku życia, oraz
doktoranci. Nagrodzone artykuły popularyzują w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub
badania, w których brali oni udział.
Laureatem I nagrody został mgr inż.
Mikołaj Oettingen, doktorant Akademii
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Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Katedra
Energetyki Jądrowej), za pracę „Do czego
może doprowadzić gra w pasjansa? – czyli
o metodach Monte Carlo w fizyce reaktorów jądrowych”. II nagrodę otrzymała dr
inż. Anna Długozima ze Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
(adiunkt w Katedrze Sztuki Krajobrazu) za
artykuł „Bez ogródek o polskich cmentarzach”. III nagroda przypadła dr. Marcinowi Strojeckiemu z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera
Polskiej Akademii Nauk za pracę „Szafa
gra” (o emisji akustycznej).
Jak co roku przyznano także cztery równorzędne wyróżnienia, których laureatami
zostali: mgr Łukasz Banaszek, doktorant
na Wydziale Historycznym Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, za artykuł „Lasy przodków” (o poszukiwaniach
archeologicznych z pokładu samolotu);

mgr inż. Justyna Krych, doktorantka Politechniki Łódzkiej (Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej), za pracę „Dwa
oblicza flawonoidów, czyli o przebiegłych
polifenolach słów kilka”; mgr Michał
Mięsikowski, doktorant Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu (Pracownia Histologii i Embriologii Kręgowców),
za artykuł „Chciałbym dać rybom głos”;
mgr Natalia Olszewska z Collegium
Medicum UMK (Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej) za tekst „Jeden dzień z cytogenetyką”.
Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Fundację na rzecz Nauki
Polskiej, Imagis SA, Kingston Technology,
Kopipol, Plagiat.pl, StatSoft Polska, Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Akademicką Oficynę Wydawniczą sp. z o.o. Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną
opublikowane w „Forum Akademickim”.

(fig)
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Oblicza bluesa
W listopadowej Od Nowie po raz 24.
zabrzmiały dźwięki bluesa. Toruń Blues
Meeting Festiwal choć od lat gościł muzyków z różnych stron świata, w tym
roku miał pod tym względem charakter
wyjątkowy, przybyli bowiem nań artyści
z ośmiu krajów i trzech kontynentów,
prezentując wielorakie oblicza bluesa.
Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem i, jak każdego roku, gościli na
niej miłośnicy z całej Polski, dla których
to wydarzenie na stałe wpisało się do
kalendarza. Już po wejściu do Od Nowy,
można było poczuć wyjątkowy klimat
i pełną energii atmosferę.
Pierwszego dnia na deskach Od Nowy
dominowały wokalistki. Zaprezentowała się diwa polskiego bluesa Martyna
Jakubowicz, która od 30 lat wprowadza słuchaczy w niesamowity nastrój,
a czerpiąc inspirację z wielu źródeł – od
muzyki dzieci kwiatów po jazz – pozostaje wykonawczynią nietuzinkową,
porywającą tłum w rytm gitarowych
ballad. Wystąpiła także Magda Piskorczyk, która zachwyciła niskim, egzaltowanym głosem, inspirująca się poza
brzmieniami bluesowymi także muzyką
gospel i jazzem. W formacji o tajemniczej nazwie Hoodoo Band publiczność
miała okazję usłyszeć znaną z programu muzycznego Idol Alicję Janosz oraz
Patrycję Lacina-Miarkę. Wrocławska
grupa zainteresowała publiczność niesamowitą energią i umiejętnościami,

Eric Sardinas

które wcześniej zaowocowały licznymi
nagrodami podczas festiwali i pozytywnym przyjęciem podczas występów;
świadczy o tym również złoty status ich
debiutanckiej płyty. Na tegorocznym festiwalu promowali swój nowy krążek,
który spotkał się z ciepłym przyjęciem
publiczności.
Gwiazda wieczoru, Eric Sardinas nie
zawiódł przybyłych, prezentując niesamowicie energetycznego amerykańskiego bluesa. Podczas koncertu z wielkim wigorem prezentował porywający
gitarowy show i muzyczną wędrówkę
stylów, do której zapraszał wsłuchaną
publiczność. Międzynarodowa formacja The Soul Cathers International, której muzycy pochodzą z kilku krajów, nie
mogła być grupą banalną i na długo pozostanie w pamięci bywalców festiwalu. Rytmy USA, Indonezji, Niderlandów,
Dominikany i Japonii były prawdziwą
ucztą dla ucha i muzyczną podróżą po
świecie. Podczas jam session, bez którego bluesowicze nie wyobrażają sobie
festiwalu, aż do rana przygrywał zespół
Blues Drawers w szeroko pojętym blues
rocku, do którego zapraszał chętnych
wykonawców.
Gwiazdą i stałym gościem wydarzenia
był zespół Dżem, dobrze znany nie tylko sympatykom bluesa. Muzycy, którzy
wielokrotnie bisowali, zakończyli tegoroczną odsłonę festiwalu. Publiczność
zainteresował także występ polsko-cze-

skiej formacji powstałej specjalnie na
tegoroczny festiwal – Vecereek-Green
Company. Multiinstrumentalne brzmienia pospołu z miejskim bluesem stanowiły bardzo oryginalną i udaną propozycję. Tres Hombres był kwintesencją
połączenia bluesa z rockiem i współpracy polsko-portugalskiej. Z kolei trójmiejska grupa The Moongang okazała
się udaną mieszanką stylów z bardzo
dobrą wokalistką, o mocnym, melodyjnym głosie. Na scenie Od Nowy nie
mogło zabraknąć także Tortilli, toruńskiego zespołu założonego przez dyrektora Od Nowy, Mirosława „Maurycego”
Męczekalskiego. To zespół wyjątkowy,
czerpiący z bluesowych korzeni, jednak zdecydowanie wychodzi poza konwencję, prezentując jedynego w swoim
rodzaju elektrycznego bluesa, tworzonego przez gitarę, wokal, harmonijkę,
trąbkę, perkusję i bas, których sceniczne
połączenie daje niezwykle interesujący
efekt. Podczas jam session przygrywała
grupa Mojo.
Tegoroczna
edycja
przyciągnęła
rzesze fanów, którzy uznali ją za jedną z lepszych odsłon festiwalu. Poza
wspomnianym już bardzo międzynarodowym charakterem, złożyły się na to
różne gatunki i odsłony bluesa, ciekawe
damskie wokale i niesamowita energia.
Miłośnicy już dziś wyczekują kolejnej,
jubileuszowej muzycznej uczty, chyląc
czoło przed organizatorami.
Iwona Murawska
Zdjęcia: Michał Kołosowski
Źródło: blues.umk.pl

Tortilla

19

Aktualności rozmowa rozmaitości kultura nauka wspomnienia felieton

Fabryka Grafiki
13 listopada w Galerii Forum Wydziału
Sztuk Pięknych odbył się wernisaż wystawy Fabryka Grafiki: prints (now). Zostały
na niej zaprezentowane prace artystów
związanych z École Supérieure des Arts
Saint-Luc w Liège w Belgii. Imprezę tę
anonsowaliśmy w poprzednim Głosie.
Tytuł Fabryka grafiki nasuwa nam na
myśl powielanie. Nie jest to mylne odczucie, ponieważ wiele prac pokazanych na
wystawie zostało stworzonych w technikach druku cyfrowego, fotografii czy offsetu, które dają nam możliwość „wyprodukowania” grafik w niezliczonej liczbie
takich samych egzemplarzy.
Jednym z przykładów jest praca Michaela Dansa. W głównej sali możemy
znaleźć trzy wielkoformatowe wydruki
miasta z sylwetą mężczyzny na dachu
jednego z budynków – Prometeusza
trzymającego czerwoną flarę. Jest to sam
artysta, zarejestrowany podczas swojego performance’u w jednym z belgijskich miast. Co ciekawe, prezentowane
na ścianach galerii trzy grafiki zostały
powielone w dużej liczbie egzemplarzy
i rozwieszone w całym mieście, a nierzadko można je było znaleźć na ścianach mieszkań.
Bardzo ważnym wątkiem wystawy
jest miasto, jego struktura, relacje między mieszkańcami. Po wejściu do sali
nasz wzrok od razu kieruje się w stronę
wielkiego wydruku – rysunku autorstwa
Philippe Sadzota (fifi). Na pierwszy rzut
oka jest to panorama miasta. Po chwili
jednak zauważamy, że są to fragmenty
różnych jego części. Doświadczonemu
widzowi ten zabieg może kojarzyć się
np. z pejzażem z obrazu Jana van Eycka:
Madonna kanclerza Rolin, w którym artysta posłużył się podobnym środkiem wyrazu. Philippe Sadzot (fifi) mistrzowsko
łączy w swojej pracy tradycję ze współczesnym rysunkiem.
Obecnie miasto nieodłącznie kojarzy
się z reklamą, a co za tym idzie, z dziedziną projektowania graficznego. Przykładem mogą być plakaty Philippe Landraina wykonane w technice serigrafii.
Artysta, można rzec, „produkuje” je

w celu promocji wydarzeń muzycznych. Na
każdym rogu miasta spotykamy jego plakaty, które „istnieją” tylko przez
kilka dni.
Gdzieś w zakamarkach
właśnie tego miasta żyją
ludzie, o których mówią
fotografie Laetici Bici.
Bez skrupułów odsłaniają rzeczywistość. Brutalność życia pokazuje
również sitodruk Aurélie
William Levaux. Zupełnie
innymi środkami wyrazu,
nie krzykiem, ale szeptem, przemawiają do
nas artystki Anne Grahay
i Alexia Creusen. Kolaże
pierwszej z nich wykazują ogromną wrażliwość
na otoczenie. Natomiast
Alexia Creusen w swoich
rysunkach i litografiach
posługuje się symbolami kojarzącymi nam się
z kobietą. Przykładem
może być seria litografii
przedstawiających koszyki, przedmioty
utożsamiane z zakupami w supermarkecie, ale również wielkimi koszami na
głowach czy też, ironizując, z koszyczkiem Czerwonego Kapturka, bajkowej
bohaterki.
W ciekawą grę wprowadza odbiorców
również Olga Bientz. Nagle zza ściany
ukazuje się jej autoportret, wydruk cyfrowy w skali 1:1. Innym interesującym portretem jest praca Jeana Janssisa. Z dwóch
wiszących obok siebie prostokątów wyłania się z ciemności twarz pięknego,
młodego mężczyzny. Artysta posługuje
się szlachetną techniką klasycznej fotografii – gumą dwuchromową. Zaprezentowanie dwóch odbitek pozwala nam
zrozumieć proces ich powstawania.
Odmienne spojrzenie na miasto pokazują nam grafiki Michela Leonardiego.
W jednej ze swoich prac artysta nawiązuje do sytuacji, w jakiej znalazło się

muzeum sztuki współczesnej w Liège.
„Opłakuje” on jego skomercjalizowanie.
Prace zaprezentowane na wystawie
dają wyraz indywidualności każdego
z artystów i nie sposób wspomnieć ich
wszystkich w tak krótkim tekście. Niech
nie zmyli nas też tytuł ze słowem „fabryka”. Nie znajdziemy tu banalnych,
powtarzalnych rozwiązań. Należy raczej
szukać związku z Fabryką Andy’ego Warhola, pełną indywidualności i ciekawych
ludzi. Nie każdy również wie, że samo
Liège jest miastem fabryk.
Michel Leonardi, artysta i kurator wystawy mówi, że zależy mu na pokazaniu
relacji zachodzących między tak różnorodnymi pracami. Aranżując wystawę, szukał
zarówno powiązań między przestrzenią
miasta jak i ludźmi. Sądzę, że udało mu
się w tych dwóch galeryjnych pomieszczeniach pokazać mały fragment Belgii.
Bogna Morawska

Infrastruktura informatyczna nauki
Pracownicy Uczelnianego Centrum Informatycznego
UMK wnieśli znaczący wkład w przygotowanie wniosku
konsorcjum PIONIER pn. „Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności (MAN-HA)”,
który zajął I miejsce w konkursie na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 w grupie wniosków do 15 mln zł.
Liderem projektu jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej
Akademii Nauk, działającym w imieniu konsorcjum 21 instytucji naukowych i akademickich tworzących Konsorcjum PIONIER.
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Informatycy z UCI UMK uczestniczyli w przygotowaniu projektu m.in. jako autorzy koncepcji i opisu stworzenia Polskiej
Federacji Zarządzania Tożsamością. Będą oni prowadzili większość prac w tym zakresie, a UMK jest jednym z największych
beneficjentów.
Projekt znalazł się w grupie 6 innych rekomendowanych do
dofinansowania: uzyskał 14 707 534 zł (i 98,67 punktów).
Głównym jego celem jest synchronizacja oraz poprawa jakości
i bezpieczeństwa usług stworzonych w ramach wcześniejszego projektu PLATON. Warto wspomnieć, że wniosek toruńskich
informatyków powstawał w ekspresowym tempie: został przygotowany od zera w ciągu zaledwie 23 dni. 
(w)
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Średniowieczne rękopisy on-line
Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu ,,Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego” w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu realizowane
jest niezwykłe przedsięwzięcie: digitalizacja wybranych rękopisów średniowiecznych ze zbiorów biblioteki.
Projektem, który zakłada także przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich, objęto 19 rękopisów o odpowiednim stanie zachowania, pochodzących z dawnej Państwowej
i Uniwersyteckiej Biblioteki w Królewcu. Są wśród nich obiekty
o wyjątkowej wartości historycznej i artystycznej, należące do
wspólnego polsko-niemieckiego dziedzictwa: kodeksy z dawnych bibliotek krzyżackich – kopie listów papieża Grzegorza VII
(cztery pergaminowe karty) z końca XI wieku; „kieszonkowy”
kodeks z tekstem Statutów zakonu krzyżackiego w j. niemieckim i francuskim, powstały na początku XIV w. z inicjatywy wielkiego mistrza Karola z Trewiru, zdobiony oryginalną dekoracją
filigranową; Kronika ziemi pruskiej (Di Kronike von Pruzinlant)
Mikołaja von Jeroschin z 2. połowy XIV w.: drugi najstarszy zachowany w całości rękopis kroniki; żywot błogosławionej Doroty z Mątowów (Leben der seligen vrouwen Dorothee) Jana
z Kwidzyna z około 1400 r.: najstarszy zachowany przekaz; ponadto niemieckojęzyczne parafrazy ksiąg biblijnych, rękopisy
z zakresu prawa kanonicznego.
Projektem objęto także kodeksy pochodzące z dawnej biblioteki katedralnej w Królewcu, biblioteki opactwa w Pelplinie
i ze zbiorów prywatnych, które znalazły się w królewieckiej bibliotece: rękopis z traktatami ascetyczno-mistycznymi, kazania
czy włoski modlitewnik zawierający m. in. Officium parvum
beate Marie Virginis, z piękną miniaturą przedstawiającą scenę
zwiastowania. Prace nad digitalizacją trwają od początku roku:
ponadsześćsetletnie kruche kodeksy poddawane są najpierw
zabiegom konserwatorskim w Oddziale Konserwacji – ich celem jest uelastycznienie skóry oprawy i wzmocnienie grzbietów
ksiąg, szczególnie narażonych na uszkodzenia w czasie otwierania i zamykania, a także oczyszczenie i prostowanie pofalowanych pergaminowych kart. Tak przygotowane manuskrypty
są fotografowane w Pracowni Digitalizacji w specjalnie do tego
celu wykonanej kolebce, która zapewnia księgom dużego nie-

raz formatu bezpieczny i stały kąt otwarcia. Równolegle kodeksy są opracowywane w formacie Dublin Core. Ostatni etap prac
to publikacja przetworzonych i skompresowanych do formatu
DjVu fotografii (wraz z opisem całego kodeksu) na stronach
Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Średniowieczne rękopisy w formie cyfrowej księgi powinny pojawić się w KPBC do
końca roku. Ukryte dotąd w magazynie zbiorów specjalnych,
staną się w ten sposób dostępne dla wszystkich zainteresowanych pięknem formy i zawartością średniowiecznych traktatów,
kronik i modlitewników, a możliwość powiększania obrazu pozwoli na korzystanie z nich także przez osoby niedowidzące.
Czy średniowieczny skryba mógł przypuszczać, jakich odbiorców znajdzie jego dzieło i w jaki sposób będzie ono rozpowszechniane?
Marta Czyżak

W laboratorium digitalizacyjnym Biblioteki Uniwersyteckiej

Fot. M. Mierzejewski

Nowoczesna wizytówka
Studenci z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK: Łukasz Bojarski, Dariusz
Delman oraz Damian Kurpiewski zwyciężyli w konkursie „do IT Smart.2013”
jako zespół NFC Bird. Projekt ich autorstwa dotyczący stworzenia nowoczesnej
wizytówki zyskał miano „Start-upa Roku
Pomorza i Kujaw”.
W rywalizacji udział brali twórcy start-upów z całego województwa kujawsko-pomorskiego bazujący na wiedzy,
innowacji oraz nowoczesnych technologiach. Finał odbył się 28 listopada w Toruńskim Parku Technologicznym (przy ul.
Włocławskiej 167) podczas konferencji
E-biznes – polska specjalizacja czy sen
o przyszłości? Nasz rynek na tle Europy
z okazji zakończenia obchodów Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw w naszym województwie. Zakwalifikowały się do niego 3 projekty.
O zwycięstwie decydowała publiczność,
która wybrała swojego faworyta za po-

mocą specjalnego systemu do głosowania. Jej największe uznanie zyskał pomysł
studentów UMK.
Start-up polega na wykorzystaniu nowoczesnej technologii NFC (Near Field
Communication), która opiera się na komunikacji bliskiego zasięgu. Wystarczy
zbliżyć do siebie dwa urządzenia mobilne, koniecznie wyposażone w moduł
NFC (np. telefony, tablety), lub urządzenie mobilne i tag NFC (tag NFC jest to
np. breloczek z chipem NFC), a komunikacja zostaje automatycznie nawiązana
i dane wymienione pomiędzy dwoma
tymi przedmiotami (nie trzeba nic konfigurować, jak w przypadku WiFi czy Bluetooth, wystarczy po prostu zbliżenie).
Głównym celem projektu młodych naukowców z UMK jest zastąpienie standardowych papierowych wizytówek,
czyli rozwiązanie problemów z ich drukowaniem, nieustannym noszeniem przy
sobie oraz kosztami. Polega on tak jakby

na ,,połączeniu” wizytówki z tagiem NFC
oraz na udostępnieniu każdej osobie
aplikacji na telefon i serwis internetowy,
za których pomocą będą mogli tworzyć
takie wizytówki, a następnie za pomocą
aplikacji w smartphonie zapisywać je na
tag NFC. Wtedy każda osoba będzie mogła pobrać wizytówkę poprzez proste
zbliżenie telefonu do wcześniej zaprogramowanego tagu NFC przez aplikację.
Nagrodą w konkursie „do IT
Smart.2013” jest 30-dniowe bezpłatne
testowanie usług Smart Space oraz możliwość skorzystania z usług Exea Cloud
Services & Exea Data Center.
Warto zaznaczyć, że to nie pierwszy
sukces młodych informatyków z UMK.
Wchodzili oni w skład drużyny Programowania Zespołowego, która zdobyła I miejsce oraz wyróżnienie dziekana
Wydziału Matematyki i Informatyki
UMK podczas prezentacji projektów studenckich, przygotowanych w ramach
przedmiotu programowanie zespołowe
w maju tego roku. 
(w)
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Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej
Po raz pierwszy uhonorowano osoby i instytucje mające
szczególne zasługi dla ochrony i zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą. Senat RP w konkursie
ustanowionym w marcu br. przez Marszałka Senatu, we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Narodowym Centrum Kultury, przyznał tytuł Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej (Custos Monumentorum Rei Publice),
w 3 kategoriach. Laureaci, prócz tytułu i nagrody pieniężnej,
otrzymali pamiątkowe medale. „Nagrodę krajową dla osób indywidualnych” i tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej
otrzymał Mirosław A. Supruniuk z Torunia – za „utworzenie
i rozwijanie unikatowego Archiwum Emigracji, dzięki któremu
ocalono spuściznę narodową pozostawioną poza granicami
kraju”. Marszałek Bogdan Borusewicz na uroczystej gali 15 listopada w Łazienkach Królewskich w Warszawie powiedział:
„To, co otrzymaliśmy jako dorobek poprzednich pokoleń, jest
zachowane dzięki osobom i środowiskom, którym leży na sercu
utrwalanie tej spuścizny. Są to niejednokrotnie osoby anonimowe, działające lokalnie. To pasjonaci historii rejonu, kolekcjonerzy, kronikarze pragnący ocalić fragmenty większej całości dla
potomnych”.
Poszukiwanie spuścizn archiwalnych, księgozbiorów, pamiątek, dzieł sztuki polskich emigrantów i starania o pozyskiwanie
ich do zbiorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika rozpoczęte
zostały w 1992 r. W okresie tym żadna instytucja w Polsce nie
podejmowała takich działań. W 1994 r. powstało nieoficjalnie
Archiwum Emigracji, które zaistniało w strukturze Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu dopiero w 2000 r., jako ośrodek
archiwalno-badawczy, którego celem było ratowanie leżących
w domach emigrantów artefaktów kultury emigracyjnej. W połowie lat 90. AE rozpoczęło wydawanie książek poświęconych
emigracji: ukazało się ponad 70 tytułów; w 1998 r. powstało
czasopismo „Archiwum Emigracji”, a rok później powołano Kapitułę Nagrody „Archiwum Emigracji”, do której weszli wybitni
emigranci z J. Giedroyciem, G. Herlingiem-Grudzińskim, J. Kottem i L. Kołakowskim na czele. W 2002 r. powstała w ramach
Archiwum Emigracji Galeria Sztuki Polskiej na Obczyźnie i zor-

Mirosław A. Supruniuk (pierwszy z prawej)
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ganizowano pierwszą wystawę sztuki emigracyjnej. W 2005 r.
powołano Muzeum Uniwersyteckie, którego głównym zadaniem jest gromadzenie dzieł sztuki artystów polskich tworzących na świecie w XX w.
Powstanie AE i jego działalność naukowa spowodowały
rozwój ogólnopolskich studiów nad dziejami emigracji polskiej (i wschodnioeuropejskiej) w XX w., tak wśród studentów,
doktorantów, jak i ludzi nauki. Organizowane wystawy sztuki
polskiej na świecie, w Toruniu, Bydgoszczy i innych miastach
Polski zintensyfikowały zainteresowanie badawcze tematyką
sztuki emigracyjnej, czego efektem były zajęcia i wykłady prof.
Krzysztofa Pomiana oraz powołanie w Toruniu jedynego w Polsce Zakładu Historii Kultury i Sztuki Polskiej na Emigracji. Szczególne znaczenie dla aktywizacji społeczności naukowej wokół
zagadnień emigracji miała digitalizacja czasopisma „Wiadomości” i powstanie portalu Sztuka Polska na Świecie.
Archiwum jest najpewniej największym zasobem archiwalnym materiałów emigracyjnych na świecie. Toruń jako pierwszy
w Polsce ośrodek zainicjował podstawowe badania naukowe
na tych materiałach, inspirując dziesiątki osób do podejmowania studiów źródłowych. Powołanie czasopisma pozwoliło spopularyzować wiedzę o emigracji wśród studentów i ludzi nauki,
a ustanowienie Nagrody przyznawanej pod patronatem Marszałka Senatu RP podniosło prestiż tych badań w świecie nauki.
Powstanie Archiwum Emigracji, bez jakichkolwiek odgórnych
decyzji i zleceń, a jedynie pro publico bono, z przekonania o konieczności ochrony dziedzictwa kulturowego polskiej emigracji
XX w. i promocji dziejów emigracji wśród młodych ludzi w Polsce, było na początku transformacji ustrojowej wydarzeniem bez
precedensu. Pracownia działa już 20 lat, w 2014 r. przypadnie
okrągła rocznica sprowadzenia pierwszego zespołu archiwalnego z zagranicy. Pozyskano w tym czasie ponad 350 spuścizn
z całego „polskiego świata”; Muzeum działa osiem lat; otrzymało w darze ponad 10 tys. dzieł sztuki; zrealizowano przeszło 60
wystaw; czasopismo ukazuje się 15 lat; w serii wydawniczej opublikowano ponad 50 tytułów prac naukowych i 20 innych; Nagroda przyznawana jest od 12 lat; otrzymało ją ponad 50 osób
z Polski, Francji, Włoch, Ukrainy; stworzono strony www poświęcone sztuce
polskiej na świecie.
Od 2000 r. działania AE dotyczą również Wilna. Wówczas rozpoczęto gromadzenie dokumentacji fotograficznej
do dziejów Uniwersytetu Stefana Batorego. Konsekwencją studiów ikonograficznych było powołanie polsko-litewskiego zespołu naukowców, którzy
w 2012 r. podjęli się przygotowania
monografii USB. Zespołem kieruje M. A.
Supruniuk. Teraz czyni starania o uporządkowanie archiwum USB znajdującego się w Centralnym Archiwum Litwy.
I także tu decydowało przekonanie o konieczności tego rodzaju działań. Przez
70 lat od likwidacji USB nikt w Polsce nie
podjął starań o odzyskanie dziedzictwa
kulturowego i naukowego polskiego
Uniwersytetu w Wilnie. Nikt nie podjął
nawet prób ochrony pamiątek i źródeł
do dziejów USB. Ocalenie tego archiwum, jego opracowanie, a następnie
digitalizacja pozwolą przywrócić nauce
polskiej i świadomości narodowej wielFot. Joanna Krasnodębska
kie i bezcenne dziedzictwo Wilna.  (SK)
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Człowiek – miasto – natura
W dniach 14–15 października odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja Man-City-Nature – Integrated development of
cities and regions, objęta honorowym patronatem przez rektora UMK prof. Andrzeja Tretyna, prezydenta Torunia Michała
Zaleskiego oraz Man-City-Nature Workshops. Organizatorem
konferencji i warsztatów była Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego WNoZ UMK oraz Toruński Oddział PTG.
Konferencja zgromadziła 120 gości z Serbii, Nigerii, Niemiec,
Rumunii, Łotwy, Czech, Białorusi, Austrii, Szwecji, Rosji, Kazachstanu oraz Polski. Obrady uświetnił międzynarodowej klasy uczony – prof. dr hab. Leszek Kosiński (professor emeritus
Uniwersytetu Alberty w Kanadzie i członek Królewskiego Towarzystwa Kanadyjskiego, były sekretarz generalny Międzynarodowej Unii Geograficznej, były sekretarz naukowy Międzynarodowej Rady Nauk Społecznych –ISSC – przy UNESCO w Paryżu
i członek tworzonego przez nią Programu Human Dimension
of Global Change, żołnierz AK, członek Szarych Szeregów i powstaniec warszawski).
Radę Naukową Konferencji stanowiło 16 wybitnych profesorów z 11 krajów. Spotkanie naukowców było okazją do wymiany doświadczeń, poglądów, wyników badań związanych
z zagadnieniem zintegrowanego rozwoju miast i regionów, tak
w skali lokalnej, jak i globalnej.
Problematyka będąca przedmiotem konferencji Man-City-Nature oraz warsztatów zamykała się w następujących modułach tematycznych: teoretyczno-metodologicznym, społeczno-demograficznym, gospodarczym, dotyczącym innowacyjnych
regionów i kreatywnych miast wobec wyzwań XXI wieku,
zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju regionów i ekosystemów miejskich, inteligentnych i pasywnych miast, środowiskowym, planistyczno-prawnym, urbanistyczno-architektonicznym, metodycznym (z akcentem na rozwiązania GIS).
W trakcie obrad przeanalizowano, zinterpretowano, oceniono i zidentyfikowano przemiany w obrębie struktur oraz
procesów demograficzno-społecznych, gospodarczych i funkcjonalno-przestrzennych, jakie zachodzą w miastach oraz na

Od Nowa
zaprasza
7.01. (wtorek), godz. 19:00. Kino Studenckie NIEBIESKI KOCYK przedstawia:
AMBASSADA, reż. Juliusz Machulski, Polska 2013.
13.01. (poniedziałek), godz. 19:00.
Kino
Studenckie NIEBIESKI
KOCYK
przedstawia: MÓJ BIEGUN, reż. Marcin
Głowacki, Polska 2013.
13.01. (poniedziałek), godz. 20:00,
mała scena. SLAM POETYCKI – jak zwykle
poprowadzi go znany poeta i performer
Dominik Rokosz.
14.01. (wtorek), godz. 19:00. Kino
Studenckie NIEBIESKI KOCYK przedstawia: PŁYNĄCE WIEŻOWCE, reż. Tomasz
Wasilewski, Polska 2013.
14.01. (wtorek), godz. 20:30, mała
scena. WIECZÓR PODRÓŻNIKA.
15.01. (środa), godz. 19:00, Galeria
011. Wystawa Karola Banacha pt. „good
times, bad times”.
15.01. (środa), godz. 20:00, mała scena. JAZZ CLUB – koncert – KRZYSZTOF
ŚCIERAŃSKI SOLO.
16.01. (czwartek), godz. 20:00, mała
scena. OTWARTA SCENA OD NOWY

obszarach zurbanizowanych w Polsce i innych krajach świata,
a także ich wpływ na przeobrażenia środowiska naturalnego.
Na konferencji przedstawiono 39 referatów (w tym 21
z udziałem gości zagranicznych), zaś w warsztatach udział
wzięło ponad 40 młodych badaczy z różnych uczelni i instytucji
naukowych w Polsce.
Organizatorzy zadbali nie tylko o naukowy wymiar spotkania,
ale również, podtrzymując tradycję, zapewnili oprawę kulturalną konferencji. Goście mieli jak zwykle możliwość wysłuchania
koncertu – tym razem w wykonaniu zespołu Slavic Voices.
Za dwa lata organizatorzy planują dziesiątą, jubileuszową
konferencję i warsztaty z cyklu Man-City-Nature. Dostrzegając
wyzwania współczesnego świata, już dziś można z całą pewnością stwierdzić, że celem kolejnego spotkania, które odbędzie się w Toruniu w dniach 12–13 października 2015 roku,
będzie debata dotycząca utylitarnego charakteru badań nad
zintegrowanym rozwojem miast i regionów.
Dr Elżbieta Grzelak-Kostulska (UMK)
Dr hab. Andrzej Zborowski (Uniwersytet Jagielloński)

17.01. (piątek), godz.19:00, mała scena. Koncert XENNA + The Stubs.
18.01. (sobota), godz. 20:00. OD
NOWA NA OBCASACH.
20.01. (poniedziałek), godz. 19:00.
Kino
Studenckie NIEBIESKI
KOCYK
przedstawia: MŁODA I PIĘKNA, reż. François Ozon, Francja 2013.
21.01. (wtorek), godz. 19:00. Kino
Studenckie NIEBIESKI KOCYK przedstawia: ŻYCIE ADELI, reż. Abdellatif Kechiche, Francja 2013.
22.01. (środa), godz. 19:00, Galeria
Dworzec Zachodni. Wystawa malarstwa
Beaty Będkowskiej.
22.01. (środa), godz. 20:00, mała scena. JAZZ CLUB – koncert duetu JEFF GBUREK/KAROLINA OSSOWSKA.
23.01. (czwartek), godz. 19:00. Koncert grupy KNŻ.
24.01. (piątek), godz. 20:00, mała
scena. Koncert formacji SYBERIAN oraz
HALF LIGHT.
27.01. (poniedziałek), godz. 20:00,
mała scena. Z cyklu ARTCLUB spotkanie
z Piotrem Dumałą.
31.01.–1.02. (piątek-sobota), godz.
19:00. AFRYKA REGGAE FESTIWAL 2014.
24. edycja kultowego festiwalu reggae.
Dochód przeznaczony będzie na budowę
nowych studni w południowym Sudanie,

Fot. Bogusław Pawłowski

który jest szczególnie narażony na brak
wody pitnej. Organizatorami festiwalu jest
Stowarzyszenie „Toruńska Grupa Inicjatywna – Nowe Społeczeństwo”, Akademickie Centrum Kultury i Sztuki ,,Od Nowa”
oraz Polska Akcja Humanitarna.
31.01. (piątek), godz. 19:00. AFRYKA
REGGAE FESTIWAL 2014: BIG UP!, TALLIB
& D’ROOTS BROTHERS, KONOPIANS, VAVAMUFFIN, BOB ONE / BAS TAJPAN.
1.02. (sobota), godz. 19:00. AFRYKA
REGGAE FESTIWAL 2014: PARASSOL,
KACEZET & FUNDAMENTY, RAS LUTA, JAFIA NAMUEL, MALEO REGGAE ROCKERS

GALERIA 011
14.12.2013–13.01.2014: wystawa towarzysząca KONCERTOWI SPECJALNEMU
POŚWIĘCONEMU PAMIĘCI GRZEGORZA
CIECHOWSKIEGO.
15.01.–15.02.: wystawa prac Karola Banacha pt. „good times, bad times”.
GALERIA DWORZEC ZACHODNI
11.12.2013–18.01.2014: wystawa grafiki Moniki Bojarskiej.
22.01.–23.02.: wystawa malarstwa Beaty Będkowskiej.
Galerie czynne: poniedziałek – piątek
w godz. 10:00–17:00; w dniu wernisażu:
19:00–22:00.
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Toruń w Horodle
Kontynuując swe zainteresowania i badania dotyczące Kre- ganizacji wspierających obchody unii horodelskiej były: Litewsów Wschodnich oraz nawiązując do moich publikacji z tego sko-Polskie Forum Dialogu im. J. Giedroycia, Związek Szlachty
zakresu w „Głosie Uczelni”, pragnę podzielić się z Czytelnikami Polskiej, Królewski Związek Szlachty Litewskiej.
Unia horodelska zapoczątkowała historię Rzeczypospolitej.
wrażeniami z uroczystości rocznicowych w Zamościu i Horodle.
Odwołujmy się wpierw do wydarzeń historycznych, 2 paź- W dziejach Polski fakt ten kojarzony jest przede wszystkim
dziernika 1413 roku w Horodle nad Bugiem, koło Hrubieszo- z wielkim sukcesem politycznym. Był to sukces Korony Polskiej
wa, na terenie Królestwa Polskiego (dzisiejsze województwo i Kościoła rzymskiego. Czy dla innych narodów, które kształtolubelskie) spotkali się z jednej strony Władysław Jagiełło, król wały się na obszarze ówczesnej Rzeczypospolitej z dzisiejszych
Polski, w towarzystwie dostojników i przedstawicieli szlachty terenów Litwy, Białorusi i Ukrainy, również łatwo o taką ocenę?
polskiej, a z drugiej strony Witold, wielki książę litewski, z to- Dociekali tego prelegenci polscy i zagraniczni, próbując znaleźć
warzyszącymi mu dostojnikami i przedstawicielami bojarstwa odpowiedź. Wśród zdecydowanie wyważonych wystąpień nie
litewsko-ruskiego. Na horodelskim
spotkaniu – będącym wynikiem
wcześniejszego zbliżenia się obu
państw, ukoronowanego zwycięstwem w wielkiej wojnie z Krzyżakami i zakończonej bitwie pod
Grunwaldem – doszło do zawarcia unii między obu państwami.
Aktem tym potwierdzono m.in.
wspólną politykę obu państw,
ustalono wspólne sejmy oraz
wprowadzono na Litwie urzędy
wojewodów i kasztelanów, a litewską szlachtę katolicką zrównano z polską szlachtą. W Horodle
doszło wówczas do bezprecedensowego w skali europejskiej połączenia heraldycznego 47 największych polskich rodów szlacheckich
z tyloma najpotężniejszymi rodami
bojarskimi Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Unia horodelska dała początek
Rzeczypospolitej i zadecydowała
Prezydent Zamościa, Marcin Zamoyski otwiera wystawę „Od Horodła do Horodła. Unia Horodelska: dzieje i pamięć
przez kolejne stulecia o dziejach
(1413–2013)” 
Fot. http://muzeum-zamojskie.pl/
kilku narodów w Europie Środkowo-Wschodniej. Przesłanki do
zawarcia unii, choć w innych realiach, zaskakują w dzisiejszej znaleziono jednoznacznych wyjaśnień i stanowisk. W tle wystąEuropie swą aktualnością. Przewiduje się, że podkreślone to pień prelegentów, głównie polskich i litewskich, były zauważalbędzie przyjęciem przez Senat RP stosownej okolicznościowej ne echa dawniejszych nacjonalizmów. Zdaniem autora niniejuchwały związanej z unią horodelską. Upamiętnienie tego wy- szego artykułu, sukcesem konferencji było to, że jednoznacznie
darzenia, tak doniosłego w relacjach polsko-litewskich, zostało doceniła i podkreśliła pokojowy i światły akt woli politycznej
unii horodelskiej, zawarty w duchu wzajemnego poszanowania
podkreślone obecnie w Zamościu i Horodle.
Z okazji 600-lecia unii horodelskiej odbyła się w Zamościu narodów i kultur, dobrego sąsiedztwa i wzajemnej współpracy.
w dniach 27–28 września br. pod patronatem Prezydenta RP Rezultaty unii są znaczącym elementem dziedzictwa dzisiejszej
Bronisława Komorowskiego (którego reprezentował prof. To- Europy.
28 września br. została otwarta w Muzeum Zamojskim wymasz Nałęcz) międzynarodowa konferencja „Unia w Horodle
na tle stosunków polsko-litewskich”, z udziałem ważnych oso- stawa zatytułowana „Od Horodła do Horodła. Unia Horodelbistości państwowych z Polski i Litwy. Stronę litewską repre- ska: dzieje i pamięć (1413–2013)”. Wystawa została otwarta
zentowała m.in. Loreta Zakareviciene, ambasador Republiki przez prezydenta Zamościa, Marcina Zamoyskiego, potomka
Litewskiej w Polsce, wraz z przedstawicielami Sejmu Republiki ostatniego ordynata ziemi zamojskiej. Wystawa prezentuje hiLitewskiej. Ze strony polskiej byli obecni przedstawiciele Mini- storię unii polsko-litewskich od 1385 do 1569 roku. Akcentuje
sterstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Kultury i Dzie- również wydarzenia na przestrzeni XIX i początku XX wieku,
dzictwa Narodowego wraz z przedstawicielami Sejmu i Senatu kiedy to świętowanie jubileuszy unijnych pomagało Polakom
RP. W konferencji wzięli udział wybitni historycy z Polski, Litwy, przetrwać trudny okres zaborów.
Dopełnieniem obchodów rocznicowych były finalne uroczyBiałorusi, Ukrainy, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Organizatorami
konferencji były: Muzeum Historii Polski, Uniwersytet Warszaw- stości 29 września br. w samym Horodle nad Bugiem – z udziaski, Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego z Kowna, Polskie łem władz państwowych i samorządowych Polski i Litwy, przedTowarzystwo Heraldyczne, Muzeum w Zamościu oraz Miasto stawicieli nauki i duchowieństwa, przedstawicieli lokalnych
Zamość. Stroną organizacyjną konferencji zajmowało się Sto- władz, szkół i podmiotów gospodarczych oraz potomków rowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego. Wśród licznych or- dzin szlacheckich i bojarskich podpisujących unię. Wśród tych
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Piłkarze z UMK
Reprezentacja UMK w futsalu mężczyzn zwyciężyła w Akademickich Mistrzostwach Pomorza i Kujaw i zakwalifikowała się do półfinałów Akademickich Mistrzostw Polski w tej dyscyplinie. Nagrodę indywidualną zdobył
Patryk Dąbrowski, który został wybrany na najlepszego bramkarza jednego
z turniejów.
Pierwszy turniej zwycięskich dla toruńskiego zespołu mistrzostw odbył się 16 listopada w Hali Mistrzów we Włocławku, drugi – 24 listopada
w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK w Toruniu.
W związku z wycofaniem się z rozgrywek bydgoskiej drużyny AZS Collegium Medicum UMK podjęto decyzję o rozgrywaniu zawodów w Toruniu
systemem „każdy z każdym”, z uznaniem wyników z pierwszej odsłony rozgrywek we Włocławku.
Na 6 rozegranych w Toruniu spotkań piłkarze z UMK odnieśli 5 zwycięstw
i ponieśli 1 porażkę. Na podium oprócz drużyny futsalowej z UMK stanęli
reprezentanci Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy (II miejsce) i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (III miejsce). 3 najlepsze
drużyny awansowały do półfinałów Akademickich Mistrzostw Polski w Futsalu Mężczyzn, które odbędą się w dniach 24 stycznia – 2 lutego 2014 r.
w Szczecinie.
Warto wspomnieć, że męska drużyna futsalowa UMK w ubiegłym roku
wywalczyła IV miejsce w klasyfikacji drużyn uniwersyteckich w Polsce.  (w)
à potomków byli obecni po mieczu przedstawiciele bojarów litewskich adoptowanych w 1413 roku do polskich
herbów: Maciej Radziwiłł (potomek Krystyna Ościka,
przyjętego do herbu Trąby) i Michał Niemirowicz-Szczyt
(potomek Jana Niemiry, przyjętego do herbu Jastrzębiec). Z Torunia Jerzy Żenkiewicz, w 17 pokoleniu po
kądzieli, reprezentował ród bojarski Butrymów (podpisujący unię Jan z Żyrmunów, przyjęty do herbu Topór).
Pierwsza część była uroczystością kościelną – z udziałem hierarchów polskiego kościoła katolickiego i kościoła prawosławnego ze Lwowa – podczas której Mariusz
Leszczyński, biskup diecezji zamojsko-lubaczowskiej,
poświęcił nową, okolicznościową dzwonnicę przy miejscowym barokowym kościele. Dalsza część uroczystości państwowych i naukowo-historyczno-artystycznych
zorganizowana została przez przedstawicieli samorządu województwa lubelskiego oraz władz gminy Horodło. Bardzo ciekawe referaty naukowe na temat wpływu unii horodelskiej w Polsce i Europie zaprezentowali
prof. F. Ziejka z Krakowa i prof. R. Frost ze Szkocji. Z okazji jubileuszu przed miejscowym urzędem gminy odsłonięto obelisk, upamiętniający 600-letnią rocznicę podpisania unii horodelskiej.
Warto zaznaczyć zauważalny udział przedstawicieli
Torunia i jednocześnie UMK w rocznicowych obchodach. Bardzo interesujące referaty w konferencji wygłosili historycy prof. Jan Tęgowski (budowa zbliżenia
polsko-litewskiego od Krewa) i prof. Jan Wroniszewski (adopcja horodelska w świetle praktyki herbowej
w późnośredniowiecznej Polsce). W dyskusji duże zainteresowanie wzbudziło zastosowanie narzędzi informatycznych dla potrzeb genealogicznych i tworzenia baz
danych – zaprezentowane przez Jerzego Żenkiewicza
z UCI UMK i Czesława Malewskiego, konsultanta genealogicznego z Wilna.
Tekst i zdjęcie: Jerzy Żenkiewicz
Autor pełni funkcję zastępcy dyrektora Uczelnianego
Centrum Informatycznego UMK. Jest również znawcą
problematyki Kresów Północno-Wschodnich i autorem
kilku książek z tego zakresu. (red.)

Akademickie
judo i aikido
27 listopada w sali Uniwersyteckiego Centum
Sportowego odbył się wspólny trening aikido
grupy zaawansowanej i początkującej. Na zakończenie treningu pokaz aikido przygotował
sensei Zbigniew Wojtowicz. Trening i pokaz
obserwowała duża grupa widzów – studentów
z różnych wydziałów UMK.
Następnego dnia odbyły się kolejne mistrzostwa UMK w judo, zorganizowane przez trenerów Zbigniewa Wojtowicza (UMK) i Wojciecha
Kalinowskiego (Japan Promotion).
Oto zwycięzcy poszczególnych kategorii wagowych: do 73 kg – Bartosz Komorowski; do
81 kg – Maciej Ryczkowski; do 85 kg – Łukasz
Lisewski; do 90 kg – Tomasz Gliński; do 100 kg
– Michał Makowski.
W przerwie zawodów pokazową walkę stoczyły studentki Malwina Woch i Michalina Paciorek. 
(WK)

Jerzy Żenkiewicz (autor artykułu) przed obeliskiem upamiętniającym 600-letnią rocznicę
podpisania unii horodelskiej
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Uwalnianie szczęścia!

Z ANDŻELIKĄ DZIĘGIEL, najlepszym studentem-sportowcem poprzedniego roku akademickiego
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, rozmawia Radosław Kowalski
– Skąd Twoja fascynacja bieganiem?
– Moja przygoda z bieganiem rozpoczęła się siedem lat temu i szybko przerodziła w prawdziwą pasję, która dodaje
mi energii na każdy następny dzień. Dziś
nie wyobrażam sobie życia bez tej aktywności fizycznej. Zaczęłam biegać,
gdyż to najszybszy sposób na
spalanie kalorii, a ja uwielbiam
słodycze (śmiech). A tak poważnie, to od 2007 roku należę do
toruńskiego Miejskiego Klubu
Lekkoatletycznego i czynnie go
reprezentuję na mityngach lekkoatletycznych i Ligach Seniorów. Biegam także w barwach
AZS UMK i KM UMK. W 2013
roku rozpoczęłam współpracę
z trenerem specjalizującym się
w biegach długodystansowych
i obecnie główną uwagę skupiam na biegach przełajowych
oraz międzynarodowych i ogólnopolskich biegach ulicznych,
nie dłuższych niż półmaraton.
Mam pierwszą klasę sportową
na dystansach od 3000 m do
półmaratonu.
– Jakie są Twoje największe osiągnięcia na trasach biegowych?
– W mojej przygodzie ze sportem udało mi się osiągać większe i mniejsze sukcesy. W klubie lekkoatletycznym zaczęłam trenować stosunkowo późno – pod
koniec drugiej klasy liceum. Po roku treningów udało mi się zająć szóste miejsce
w Mistrzostwach Polski Juniorek na dystansie 5000 m. Trzy lata później zdobyłam srebrny medal w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski na dystansie 10 000
m, co uważam za dotychczas największy
sukces z „bieżni”. Natomiast najważniejszym osiągnięciem poza granicami
naszego kraju było zwycięstwo podczas
Międzynarodowego Festiwalu Biegowego w Limassol na Cyprze na dystansie 10
km w 2011 roku. Od chwili rozpoczęcia
studiów zaczęłam również czynnie reprezentować AZS UMK. Doskonałe rezultaty
osiągnęłam w półmaratonie – tytuł Akademickiej Mistrzyni Polski w 2012 roku,
a także wicemistrzyni w 2013 roku – oraz
w biegach przełajowych: srebrny medal
na Akademickich Mistrzostwach Uniwersytetów i brązowy w klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Polski w 2013 roku.
Z kolei w Akademickich Mistrzostwach
Pomorza i Kujaw zwyciężyłam w biegach
przełajowych oraz na dystansach 1500
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m, 800 m i w sztafecie 4x400 m. Wspomniane osiągnięcia są mobilizacją do
dalszej wytężonej pracy. Kolejny sezon
akademicki przede mną.

czas na rodzinę i znajomych, brakowało
go jedynie na nudę (śmiech).

– Jesteś koordynatorką akcji „Biegam, bo lubię” w Toruniu.
– Na jakiej pozycji w tej hierarchii
– Od 2012 roku na Stadionie Miejskim
sukcesów umieszczasz tytuł „Najlep- w Toruniu wraz z Bartoszem Wiligalskim
szego studenta-sportowca UMK”?
z Pigży prowadzę zajęcia rekreacyjno-sportowe w ramach ogólnopolskiej akcji BiegamBoLubię.
Podczas zajęć dzielę się swoim doświadczeniem i zarażam
sportową pasją uczestników
spotkań. Bieganie jest bowiem
najprostszą aktywnością fizyczną! Tak naprawdę wystarczą
odpowiednie buty i swobodny
strój sportowy. A ruch jest obecnie niezwykle ważny w walce
ze stresem, siedzącym trybem
pracy i wzrostem chorób cywilizacyjnych. Na wspólne treningi w Toruniu przybiegają różne
osoby, niezależnie od płci, wieku czy kondycji fizycznej. Pojawiają się zarówno małe brzdące,
które ledwo stawiają pierwsze
kroki, jak i również osoby dorosłe, studenci i osoby starsze,
Fot. Piotr Waśniewski
już na emeryturze. W ramach akcji
organizuję różne imprezy sporto– Na najwyższej, obok tytułu najlep- we, m.in. testy i sprawdziany biegowe,
szego studenta Wydziału Biologii i Nauk konkursy i zabawy z okazji Dnia Dziecka
o Ziemi w roku akademickim 2009/2010 i Dnia Matki. Z kolei 12 października br.,
oraz tytułu Kobiety Roku 2012 w plebi- w trakcie trwania ogólnoeuropejskiej
scycie tygodnika „Teraz Toruń” za pro- kampanii Tygodnia Ruchu, zorganizowapagowanie aktywności fizycznej wśród łam sportowe wydarzenie zatytułowane
„Mens SANA in corpore SANO w Grolokalnej społeczności.
dzie Kopernika!”. Uczestniczyło w nim
– Czy trudno jest połączyć studia 220 osób w przedziale wiekowym od
z regularnym trenowaniem?
roku do 80 lat! Na uczestników czeka– Nie jest łatwo, ale jestem dowodem ły różnorodne zajęcia sportowe, tj. test
na to, że jest to możliwe. Wystarczą Coopera, taniec Zumba, trening CrossFit,
dobre chęci i odpowiednie gospodaro- pokaz brazylijskiego jiu-jitsu, a także była
wanie swoim czasem. W ubiegłym roku okazja do spotkań i rozmów z doświadakademickim studiowałam równolegle czonymi sportowcami oraz wylosowania
trzy kierunki – dwa dzienne i jeden w sys- sportowych nagród. Organizatorem akcji
temie zaocznym. Na obu dziennych kie- BiegamBoLubię jest FUNdacja BIEGanie.
runkach uzyskałam wysoką średnią ocen W każdą sobotę o godz. 9:30 na stadio(business administration: 4,69; geogra- nach 70 polskich miejscowości odbywafia: 4,59). Obroniłam pracę magisterską, ją się bezpłatne zajęcia dla wszystkich
chętnych – zarówno dla tych, co dopiero
która została wyróżniona i wysłana na
zaczynają swoją przygodę z bieganiem,
ogólnopolski konkurs na najlepsze prajak i dla tych, co już pierwsze kroki mają
ce w dziedzinie gospodarki turystycznej
dawno za sobą. Patronat nad akcją objął
(wyniki ogłoszone zostaną 30 listopatakże Polski Związek Lekkiej Atletyki.
da). Co więcej, dodatkowo pracowałam
– Dlaczego w ogóle warto biegać?
w firmie związanej z kierunkiem studiów.
Należy jeszcze pamiętać o codziennym
– Od niedawna rekreacyjne bieganie
treningu biegowym, na który również stało się niezwykle dynamicznym zjawimusiałam wygospodarować średnio trzy skiem i najbardziej popularnym „sporgodziny dziennie. Oczywiście był również tem dla wszystkich”. Według najnow- à
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Przy brydżowym stole
W gmachu Wydziału Teologii już po
raz piąty odbył się Towarzyski Turniej
Brydżowy Par, zorganizowany przez Program „Absolwent UMK”. Tym razem do
rywalizacji zgłosiło się dwadzieścia duetów z całego regionu.
Zmagania, rozegrane w 14 rundach
(po dwa rozdania w każdej), zakończyły
się zwycięstwem pary Ewa i Przemysław
Kitowie. To już trzeci triumf tego duetu w historii absolwenckich turniejów.
Drugie miejsce zajęli Kamilla i Wojciech
Kirejczykowie, zaś trzecie – Elżbieta i Bogumił Kupczykowie.
– Na turnieju pojawiają się nowe osoby. Najmłodszą parę stanowili uczniowie toruńskiego Liceum Akademickiego,
gdzie działa kółko brydżowe prowadzone przez Pawła Szubargę, pomocnika
naszego sędziego i zarazem absolwenta tej szkoły, a obecnie studenta UMK.
Można więc stwierdzić, że pod dachem
UMK przy brydżu integrują się różne pokolenia – mówi Kinga Nemere-Czachowska z Programu „Absolwent UMK”.
– Frekwencja w naszym turnieju utrzymuje się na podobnym poziomie właściwie od samego początku. Tym razem
startowała też para uczniów GiLA, co
należy uznać za sukces. Organizatorzy,
próbując zachęcić młodzież, zrezygnowali z opłaty startowej od nich. Poziom
sportowy z turnieju na turniej się podnosi. Pamiętać należy, że celem naszej
imprezy jest popularyzacja brydża i integracja społeczności absolwentów
UMK. Po raz drugi udało się rozegrać 28
rozdań, co w przypadku amatorów jest
sporym osiągnięciem. Muszę dodać, że
nie wystąpiły żadne istotne problemy sędziowskie. Cały turniej odbył się w miłej
i przyjaznej atmosferze. Wszyscy przestrzegali zasad fair play. Mam nadzieję,
że podobnie będzie w kolejnych turnie-

jach. Wierzę, że organizatorzy nadal regularnie będą nam zapewniać taką miłą
formę spędzania wolnego czasu – dodaje Piotr Szubarga, sędzia główny zawodów.

à szych badań, aż 36 proc. aktywnych
Polaków praktykuje właśnie tę dyscyplinę
sportu ze względu na wielostronne korzyści z jej uprawiania. Bieganie to najszybszy sposób na spalanie kalorii, czyli
eliminację problemu z nadwagą. Z medycznego punktu widzenia regularna aktywność ma pozytywny wpływ na układ
trawienny, na przemianę materii i układ
odpornościowy, co w efekcie sprawia,
że rzadko chorujemy, a także na układ
krążenia – a zdrowe serce to mniejsze
ryzyko zawału i obrona przed chorobami cywilizacyjnymi. Dla mnie bieganie to
sposób na uwalnianie milionów hormonów szczęścia, a także na pozbywanie się
stresu i lepszy sen. Warto pamiętać, że
ludzie aktywni są bardziej pewni siebie,
co pomaga odnieść wiele sukcesów osobistych.

– Czy studentów naszej Uczelni
trudno namówić do rekreacyjnego
biegania?

Oto wyniki V Towarzyskiego Turnieju
Brydżowego Par
1. Ewa i Przemysław Kitowie – 61,11%
2. Kamilla i Wojciech Kirejczykowie –
60,32%
3. Elżbieta i Bogumił Kupczykowie –
58,33%
4. Krzysztof Dzierżak i Dariusz Maciejewski – 57,74%
5. Jagna Wajda i Mateusz Koszutowski
– 55,56%
6. Bolesław Radko i Dominik Kaszowski oraz Janusz Kurkowski i Krzysztof
Szubarga – 54,37%

8. Marcin Skrzypczak i Tomasz Wiśniewski – 54,17%
9. Radosław Kowalski i Wojciech Stawikowski – 50,99%
10. Jerzy Bauchrowicz i Stefan Gierszewski – 50,00%
11. Andrzej i Leszek Kita – 49,80%
12. Bogusław Trabszys i Roman Kowalkowski oraz Ryszard Musielak i Antoni
Stawikowski – 49,01%
14. Jacek Piszczek i Stanisław Kotlarz
– 48,21%
15. Aleksandra i Jerzy Romańscy –
43,45%
16. Marcin Szymański i Danuta Burnicka – 42,86%
17. Jakub Wośko i Maciej Żmuda –
42,66%
18. Andrzej Jankowski i Jan Dybowski
– 41,47%
19. Zbigniew Andrzejewski i Paweł
Szott – 38,40%
20. Marek Kozłowski i Marcin Wiśniewski – 38,10%
(rk)

Fot. Piotr Waśniewski

– Niestety, muszę stwierdzić, że tak…
ale mam nadzieję, że powoli będzie się
to zmieniać. Prowadzone przeze mnie
badania własne wykazały, że mężczyźni w większości zaczynają biegać po 26
roku życia, z kolei kobiety po 36, więc na
studentów też przyjdzie czas.
– Jakie masz plany na przyszłość?
Czy wiążesz ją wyłącznie ze sportem?
– W tym roku akademickim będę miała
mniejsze obciążenie związane ze studiami, a to oznacza więcej czasu na regenerację, niezbędną do osiągania wysokich
wyników sportowych. Zatem w świecie
sportu nie powiedziałam jeszcze „do widzenia”, co więcej nie zasmakowałam
dystansu maratońskiego. Dodatkowo

planuję w sierpniu 2014 roku wystartować w Herbalife Triathlon Gdynia na
dystansie połówki Ironmana. Będzie to
dla mnie zupełnie nowe sportowe doświadczenie, powiązane głównie z celem
działania Stowarzyszenia ,,Iron Help”,
którego jestem jednym z członków założycieli. Za każdy pokonany kilometr
na dystansie triathlonu będziemy, wraz
z innymi członkami, starać się o dotację
sponsorską przekazaną na cele charytatywne. W chwili obecnej staramy się
o uzyskanie numeru KRS dla naszej organizacji, więc inicjatywa jest bardzo świeża. A swoją dalszą przyszłość wiążę ściśle
z branżą sportową. Aczkolwiek nie wykluczam również ubiegania się o rozpoczęcie studiów doktoranckich. Czas pokaże, czy uda się zrealizować zamierzone
cele i marzenia.
– Dziękuję za rozmowę.
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Wynagrodzenia na UMK
Zestawienie przeciętnych wynagrodzeń nauczycieli akademickich UMK za 3 kwartały (styczeń – wrzesień)
2013 r., opracowane na podstawie danych pozyskanych
z działu płac UMK przez Komisję Uczelnianą NSZZ „Solidarność” UMK. W tabeli zamieszczono przeciętne wynaStanowisko ►
Wydział ▼

prof. zw.

grodzenia nauczycieli akademickich z uwzględnieniem
17 wydziałów UMK (Toruń i Bydgoszcz wg alfabetu) oraz
8 głównych grup stanowisk. Pełną prezentację danych
płacowych można znaleźć na www.solidarnosc.umk.pl

prof. nad. tyt.

prof. nad. hab.

ad. hab.

ad. dr

stałe

razem

stałe

razem

stałe

razem

stałe

razem

stałe

razem

1. WBiOŚ

10176

11954

6646

7641

5850

7809

4783

5814

3534

4484

2. WChemii

8073

10581

7002

8914

6138

8028

4860

5884

3618

4800

3. WFarmac.

8987

10779

9129

9598

6485

6844

5247

6356

3693

4100

4. WFilolog.

7310

8532

6556

7895

6296

6732

4823

5858

3541

4286

5. WFAiIS

8429

10031

6369

7520

6263

7061

4805

5420

3999

4550

6. WHuman.

7846

8665

6440

7216

5805

6458

4442

5252

3676

4373

7. WLekarski

9377

10557

7438

8144

6190

8109

4866

4981

3726

4440

8. WMiInf.

7786

8684

6024

6488

6592

7306

4784

5874

3594

4409

9. WNEiZ

7789

10937

8500

10777

6007

8368

4650

6407

3686

5561

10. WNHist.

7914

9771

7117

7862

5761

6900

4593

6288

3674

4568

11. WNoZdrowiu

8036

8705

6806

7241

6330

6931

5543

5899

3893

4701

12. WNoZiemi

7754

9314

8151

8601

5784

6795

5279

6275

3838

4634

13. WNPedag.

7405

10211

6666

10148

6700

10950

4308

6500

3691

5696

14. WPiSM

8167

11439

(*)

(*)

6063

7706

4668

7064

3560

5297

15. WPiAdm.

7412

10169

7406

9728

6051

9130

4534

6821

3592

5223

16. WSP

6952

9157

6556

8234

5994

7451

4526

5757

3819

4830

17. WTeolog.

7128

7583

6777

7152

6025

6439

4646

4994

3924

4650

Stanowisko ►
Wydział ▼

st. wykł. dr

as. dr

as. mgr

stałe

razem

stałe

razem

stałe

razem

1. WBiOŚ

4077

4949

2330

2910

2261

2533

2. WChemii

3923

4857

2741

3750

2239

2814

3. WFarmac.

4126

4601

–

–

2329

2724

4. WFilolog.

3903

4397

2656

3314

2393

2846

5. WFAiIS

3892

4716

2805

2929

3604

3714

6. WHuman.

3929

5193

–

–

–

–

7. WLekarski

3976

5047

–

–

2374

2670

8. WMiInf.

4087

5087

2644

3003

–

–

9. WNEiZ

4141

6396

2937

3607

2326

3242

10. WNHist.

3605

4459

2616

2795

2416

3110

11. WNoZdrowiu

4070

4666

–

–

2356

2679

12. WNoZiemi

3846

4322

2467

2855

2316

2654

13. WNPedag.

3830

4678

(*)

(*)

–

–

–

–

–

–

–

–

15. WPiAdm.

4089

7041

2658

3158

2201

2797

16. WSP

3681

4505

2366

3244

2306

2924

–

–

–

–

2846

2846

14. WPiSM

17. WTeolog.

Legenda:
1. Wynagrodzenia stałe obejmują: wynagr. zasad., dodatki stażowe i funkcyjne.
2. Wynagrodzenia zmienne obejmują:
godz. ponadwym., nagrody (w tym
jubil.), dodatki specjalne, promotorstwa, egzaminy, wynagr. urlopowe,
chorobowe, odprawy i inne.
3. Razem to suma pozycji
1. i 2. (brutto, bez „13” i wynagr. finansowanych ze źródeł zewnętrznych).
Symbolem (*) oznaczono te grupy stanowisk, które na danym Wydziale obejmują tylko jedną osobę i zostały pominięte ze względu na ochronę danych
osobowych.

Opracował Jerzy Romański
Członek prezydium KU NSZZ ,,Solidarność” UMK
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Za redakcyjnym oknem zima
szaleje na dobre, ale nic dziwnego. To przecież grudzień. Do
Bożego Narodzenia jeszcze trochę
czasu zostało, więc tak sobie dumam,
czy zima z nami zostanie, czy „White
Christmas” będzie tylko w piosence.
Boże Narodzenie, Nowy Rok to zarazem czas magiczny, który zawsze skłania
do refleksji. Tym razem – za sprawą decyzji Magnificencji Rektora oraz kalendarza – tego czasu na zadumę będziemy
mieli rekordowo wiele. Tak sobie policzyłem, że jak ktoś poświęci cztery dni
urlopu, to będzie miał aż 17-dniowy wypoczynek. A to się nam trafiło!
No więc czasu do zadumy sporo i tematów także. O niektórych wspomina
w okolicznościowym artykule skierowanym do naszych Czytelników rektor
prof. Andrzej Tretyn. Niewątpliwie rok
2014 ważny będzie dla Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika nie tylko za sprawą
rocznic, ale będzie to także rok wielkiego egzaminu z gospodarskiego myślenia, z troski o Uczelnię, może przy okazji
także z umiejętności wyjścia poza zaścianek własnego zakładu, katedry, nawet
jeśli kocha się ten zakład czy katedrę miłością absolutną.
Gigantycznym wyzwaniem (o którym
także w Głosie przypominamy i przypominać będziemy na okrągło) będzie
zmiana sposobu myślenia na temat
pozyskiwania pieniędzy na naukę. NajGdy już uda mi się zaparkować
samochód na wydziałowym parkingu (a sztuka to wcale niemała), widzę wyraźnie, że wykładanie prawa to coraz lepszy interes
– pierwsze kroki kieruję do Pań
Sekretarek na parterze. Pierwszy
powód tej decyzji jest banalny.
Można przycupnąć na krześle i złapać oddech po pokonaniu okazałych
schodów jak z filmu „Pancernik Potiomkin”, o które wzbogacił się ostatnio
nasz Wydział, a na których starsi panowie – bywa – oddech ten gubią.
Dwa dalsze powody banalne już nie
są – przyjemnie z rana wymienić kilka
zdań z miłą osobą, a przy okazji odebrać
korespondencję. Miło jest otrzymywać
korespondencję, ale co za dużo, to niezdrowo! A ostatnio z korespondencją
ruszyło wręcz pospolite (pardon – niepospolite) ruszenie. Dziś, wchodząc do
sekretariatu, zobaczyłem gigantyczną,
adresowaną do mnie pakę. Święty Mikołaj – pomyślałem! Ale choć w ostatnim roku byłem grzeczny, co z upływem
lat przychodzi mi jakby coraz łatwiej,

Głos na stronie

2014 u progu
ważniejsze, że te pieniądze są! Gdzie?
Piszemy o tym także w obecnym, grudniowym Głosie. Trzeba tylko je zdobyć.
Świetny uniwersytet nie powinien mieć
z tym problemów. I mamy na to na UMK
znakomite przykłady, zarówno wśród
ścisłowców, jak i humanistów. Nic, tylko
czerpać inspiracje z poczynań tych, którym się udało odnieść sukcesy.
Czasy, w których to wyłącznie rektor lub dziekan byli odpowiedzialni za
załatwianie pieniędzy, a naukowiec je
wyłącznie wydawał, dawno minęły.
Przypomniało mi się w tym momencie,
jak przed laty na jednym z posiedzeń Senatu ówczesny rektor prof. Andrzej Jamiołkowski prezentował dane finansowe Uniwersytetu. I przy okazji pozwolił
sobie na jakże proroczy komentarz dotyczący zasilania uczelnianego budżetu
poprzez badania naukowe. Stwierdził
bowiem, że ten udział będzie musiał
w przyszłości bardzo, bardzo wzrosnąć.
Dziś to wręcz obowiązek.
Boże Narodzenie, Nowy Rok to także
czas życzeń i prezentów. W przypadku
niektórych Święty Mikołaj okazuje się
trochę nierychliwy – jak choćby tramwaju, który ma sunąć na Bielany – w przy-

Co w prawie piszczy?

(Nie)pospolite
ruszenie
toć nie do tego stopnia, by zasłużyć na
tak ogromniastą pakę. Wszystko jednak stało się jasne, gdy solidnie opakowanej pace dobrałem się w końcu do
skóry. Paka pełna była książek i odbitek
artykułów autorstwa mego zawodowego kolegi po fachu z WPiA UAM w Poznaniu, z listem Dziekana na wierzchu.
W liście była radosna nowina (toć to
od czasu anioła i pastuszków sezon na
radosne nowiny!): Rada tegoż Wydziału zaszczyciła mnie misją zrecenzowania dorobku naukowego tegoż Kolegi
dla potrzeb jego naukowego awansu.
Toć to ostatnio „stały fragment gry”!
Ponieważ zmieniły się nieco przepisy
awansowe, w środowisku zrobiło się

padku innych Święty ma w zanadrzu miłe niespodzianki. Bo któż
by się spodziewał, że jest bardzo
poważna szansa na uratowanie GiLA
w dotychczasowej formule? A propos
GiLA – ze szkoły tej właśnie w grudniu otrzymaliśmy propozycję regularnych publikacji artykułów w Głosie. No
to zapraszamy na łamy, ale musi być
ciekawie, różnorodnie, intrygująco i bez
„laurkowania”.
Niewątpliwie też radować musi istny
wysyp przedświąteczny przeróżnych nagród, laurów, wyróżnień dla studentów
i pracowników UMK (i tych naukowych,
i nienaukowych). Przy całym szacunku
dla sukcesów starszych (powiedzmy, że
nieco) naukowców, cieszy szczególnie
to, że wręcz przebojową mamy naukową młodzież. Cieszy, bo to przecież przyszłość UMK! Jak oni już teraz pokazują,
że potrafią wygrywać prestiżowe konkursy, to o przyszłość Uczelni można być
spokojnym.
No a na koniec nie wypada zapomnieć
o tych wręcz tradycyjnych, bardziej osobistych życzeniach: pełnych ciepła i serdeczności Świąt Bożego Narodzenia i Do
Siego Roku. Któż jeszcze poza polonistami pamięta, od czego pochodzi to „siego” (broń Boże, „dosiego”)? Ano był taki
zaimek wskazujący si, sia, sie, a siego to
po prostu dopełniacz. Więc do „tamtego
roku” – oby dobry był!
Winicjusz Schulz
trochę nerwowo. A że, jak widać,
w naszej karnistycznej naukowej
rodzince cieszę się chyba opinią
kogoś, kto nie czepia się szczegółów i bez ewidentnego powodu nie
zrobi nikomu recenzyjnej krzywdy,
stąd moja pocztowo-recenzyjna koniunktura.
A teraz, na koniec – wszystkim moim
zawodowym Koleżankom i Kolegom
oraz tym, którzy boje o stopnie i tytuły mają już dawno za sobą, i tym,
którzy właśnie w nie wkraczają, życzę
w związku ze Świętami i Nowym Rokiem wszystkiego najlepszego. A tym
najmłodszym radzę – Kochani, nie zwlekajcie i nie odkładajcie tych zmagań „na
św. Dygdy”. Unikniecie wtedy zbędnych
nerwów i będziecie mieli „to” już z głowy. A spokojna głowa w naszym fachu
bardzo się przyda!
No i serdeczne życzenia wszystkiego
najlepszego w Święta i na Nowy Rok dla
całej UMK-owskiej rodziny.
Marian Filar
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