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WIDZIALNE NIEWIDZIALNE

Światło widzialne, które dostrzegamy naszymi oczyma, to jedynie niewielka część pro-
mieniowania elektromagnetycznego w przyrodzie. Niektóre zwierzęta mogą widzieć 
więcej fal, które są w innym zakresie niż światło widzialne. Przez to ich poznanie świata 
zasadniczo różni się od ludzkiego. Okazuje się jednak, że w pewnych warunkach my też 
jesteśmy w stanie wyjść poza ograniczenie widzenia jedynie w zakresie widzialnym i zo-
baczyć światło, które jest emitowane na przykład przez pilota do telewizora lub nocną 
kamerę bezpieczeństwa. To światło to bliska podczerwień.

Oko ludzkie ma zdolność do rejestracji takiego światła, gdy jest ono uformowane do 
krótkich impulsów. Wtedy może dojść do tzw. efektu pochłaniania dwufotonowego. Jest 
on znany już od dawna i wykorzystywany (na przykład w mikroskopii), ale do tej pory był 
uważany za niszczący dla oka. Naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
zaobserwowali, że efekt ten jest dostrzegalny nawet dla mocy światła bezpiecznych dla 
oka. We współpracy z naukowcami ze Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii i Norwegii opi-
sali zjawisko i udowodnili, że właśnie ten proces fizyczny jest odpowiedzialny za widzenie 
tego, co do tej pory uznawano za niewidzialne.

Więcej na temat odkrycia, jego potencjalnych zastosowań przydatnych w diagno-
styce medycznej oraz szans na lepsze zrozumienie procesu widzenia – w następnym nu-
merze ,,Głosu Uczelni” �
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POWOŁANIE Z CZECH

Zaszczytna propozycja nadeszła z Czech – prof. dr hab. Urszula Żegleń z Instytutu Fi-
lozofii Wydziału Humanistycznego UMK została powołana przez Komitet do Tytułów 
Naukowych Czeskiej Akademii Nauk na członka komisji do tytułu naukowego doctor 
scientiarum w dziedzinie filozofii. Pani profesor, kierująca Zakładem Kognitywistyki i Epi-
stemologii UMK, ma pełnić tę funkcję w kadencji 2014–2017. Prof. Żegleń studia filozoficz-
ne ukończyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tam też obroniła pracę doktorską 
oraz uzyskała habilitację � (n)
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KRONIKA REKTORSKA
24.11. Prorektor B. Przyborowska wzięła udział 

w posiedzeniu Zespołu Monitorującego działającego 
w ramach Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia. 

25.11. JM Rektor i Prorektorzy uczestniczyli w uro-
czystym posiedzeniu Senatu UMK z okazji 10. rocznicy 
połączenia z Akademią Medyczną w Bydgoszczy.

27.11. Prorektor D. Dziawgo wzięła udział w posie-
dzeniu Konsorcjum DARIAH-PL (organizowanym przez 
Uniwersytet Warszawski). 

28.11. Prorektor B. Przyborowska spotkała się 
z przedstawicielami Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej 
SA w sprawie wsparcia dla GiLA. 

28.11. Prorektor A. Sokala uczestniczył w inaugura-
cyjnej sesji Rady Miasta Torunia.

28.11. Prorektor J. Styczyński uczestniczył w otwarciu 
XI Kongresu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.

30.11. Prorektor J. Styczyński wziął udział w uro-
czystości wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału 
Nauk o Zdrowiu.

1.12. JM Rektor A. Tretyn wziął udział w uroczysto-
ści zaprzysiężenia Prezydenta Miasta Torunia. 

2.12. JM Rektor A. Tretyn wziął udział w Radzie 
Konsorcjum Narodowego Centrum Radioastronomii i In-
żynierii Kosmicznej w Gdańsku.

2.12. Prorektor B. Przyborowska wzięła udział w ju-
bileuszu 25-lecia Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu.

3.12. JM Rektor A. Tretyn uczestniczył w posiedze-
niu Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP.

4.12. JM Rektor A. Tretyn wziął udział w posiedze-
niu Rady UCNTN. 

5.12. Prorektor B. Przyborowska wzięła udział 
w spotkaniu w ramach Dnia Erasmusa.

6.12. JM Rektor A. Tretyn wziął udział w spotka-
niu poświęconym współpracy między UMK a Uniwer-
sytetem w Angers. 

6.12. JM Rektor A. Tretyn uczestniczył w XIII Kon-
cercie Charytatywnym UMK.

7.12. JM Rektor A. Tretyn i prorektor A. Sokala 
uczestniczyli w otwarciu Półmaratonu św. Mikołajów 
i wręczeniu medali.

9.12. JM Rektor A. Tretyn wziął udział w posiedze-
niu Rady UCI.

11.12. Prorektor A. Sokala wziął udział w uroczystości 
wręczenia umów stypendialnych uczestnikom projektu 
„Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów V edy-
cja” � (czy)

6.11. Prorektor J. Styczyński uczestniczył w uroczy-
stym otwarciu Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Spor-
tu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

8.11. Prorektor J. Styczyński reprezentował UMK 
podczas uroczystości z okazji 155. rocznicy urodzin Jana 
Biziela, patrona Szpitala Uniwersyteckiego nr 2.

12.11. Prorektor B. Przyborowska spotkała się 
z prodziekanami Wydziałów. 

13.11. Prorektor A. Sokala uczestniczył w sesji koń-
czącej VI kadencję Rady Miasta Torunia. Tego samego 
dnia Prorektor uczestniczył w uroczystości, z udziałem 
premier Ewy Kopacz, podpisania Kontraktu Terytorialne-
go dla województwa kujawsko-pomorskiego. 

13–15.11. Prorektor D. Dziawgo wzięła udział w po-
siedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP 
w Kielcach.

15.11. Prorektor J. Styczyński spotkał się z dyrekto-
rem 22. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilita-
cyjnego w Ciechocinku, Ireneuszem Lelwicem, z którym 
rozmawiał na temat rozwoju bazy kliniczno-dydaktycz-
nej Collegium Medicum.

19.11. JM Rektor A. Tretyn wziął udział w jubile-
uszu 25-lecia Instytutu Socjologii UMK. 

20.11. Prorektor A. Sokala wziął udział w Ogólno-
polskiej Konferencji Naukowej „Ubezpieczenie społeczne 
z tytułu wypadków przy pracy”, połączonej z uroczysto-
ścią 80-lecia ZUS.

21–22.11. JM Rektor A. Tretyn i prorektor B. Przy-
borowska uczestniczyli w spotkaniu z cyklu „Colloquia 
Torunensia”. 

21.11. Prorektor J. Styczyński uczestniczył w uro-
czystości otwarcia Pracowni Rezonansu Magnetycznego 
w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1.

23–24.11. JM Rektor A. Tretyn oraz prorektorzy 
D. Dziawgo i B. Przyborowska uczestniczyli w obcho-
dach 10-lecia nadania doktoratu honoris causa UMK pa-
pieżowi Janowi Pawłowi II.

23.11. Prorektor J. Styczyński wziął udział w uro-
czystości wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału 
Lekarskiego. 

24.11. JM Rektor i Prorektorzy uczestniczyli w po-
siedzeniu Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu.
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Stanisław Soyka Trio wystąpiło 6 grudnia jako gwiaz-
da XIII Uniwersyteckiego Koncertu Charytatywnego 
w Auli UMK. 

Od pewnego czasu zmienił się cel imprezy – do-
chód z niej przeznaczany jest na rzecz wychowanków 
domów dziecka, którym pomoże studiować na UMK, 
a także na rzecz pochodzących z najuboższych rodzin 
uczniów Zespołu Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Aka-
demickie.

Pierwszą część koncertu wypełniły Dedykacja Bo-
żonarodzeniowa ,,Przychodzimy w noc grudniową” oraz 
kolędy Mariusza Matuszewskiego, w wykonaniu aktorów 
toruńskiego Teatru Baj Pomorski: Anny Katarzyny Chu-
dek, Grażyny Rutkowskiej-Kusy, Dominiki Miętus, Marty 
Parfieniuk-Białowicz, Krzysztofa Grzędy, Jacka Pysiaka, 
Mariusza Wójtowicza i Krzysztofa Zaremby, tradycyjnie 
już sprawującego kierownictwo muzyczne nad koncer-
tem. W części drugiej Stanisław Sojka (wraz z zespołem) 
zaprezentował szereg swych wielkich przebojów, mu-
zycznych interpretacji klasyków polskiej poezji (Miłosz, 
Szymborska, Leśmian), a także oryginalne wersje słyn-
nych kompozycji, np. Czesława Niemena, Boba Dylana. 
Imprezę, podobnie jak i w latach poprzednich, poprowa-
dziła znana prezenterka TVP – Marzena Słupkowska.

Pomiędzy dwiema częściami koncertu odbyła się 
aukcja charytatywna. Licytowano m.in. książkę o Lechu 
Wałęsie (wraz z możliwością spotkania z noblistą), me-
dale (rektorski i papieski), obrazy �

Winicjusz Schulz

DEDYKACJA I POMOC

Fot. Alina Dauksza-Wiśniewska

Podczas uroczystej sesji decyzją władz Miasta i Gmi-
ny Gniew dr hab. Małgorzacie Grupie przyznano tytuł 
Przyjaciela Gniewu. Tytuł ten jest zaszczytnym wyróż-
nieniem przyznawanym osobom, które przyczyniły się 
do rozwoju oraz promocji tego miasta i gminy. Wyróż-
nienie, które otrzymała toruńska archeolog, to efekt 
jej działalności naukowej, badawczej, zaangażowania 
w poznanie dziejów Gniewu.

– Jest nam niezmiernie miło, że dr Grupa od 6 lat 
z pasją odpowiedzialnie realizuje badania naukowe na 
terenie kościoła św. Mikołaja w Gniewie. Jej osiągnięcia 
oraz chęć angażowania w tego typu działania studentów 

PRZYJACIEL GNIEWU

oraz absolwentów Instytutu Archeologii niewątpliwie 
przyczyniły się do umocnienia wysoko cenionej w środo-
wisku akademickim pozycji naukowej Instytutu. Jesteśmy 
dumni, że możemy dr hab. Małgorzatę Grupę nazwać 
Przyjacielem Gniewu – stwierdza Maria Taraszkiewicz-
-Gurzyńska, burmistrz miasta i gminy Gniew �  (win)

19 listopada br. w ramach cyklu Otwarte Spotkania Klu-
bu Profesora UMK im. Ludwika Kolankowskiego odbył 
się wykład pt. Funkcje Muzeum UMK – wprowadzenie 
do dyskusji prof. Piotra Hübnera z Instytutu Socjologii. 
W spotkaniu, które odbyło się w sali konferencyjnej 
Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, udział wzięli 
głównie członkowie Klubu. Prof. Hübner omówił pro-
jekt, który przygotował wspólnie z dr. hab. Tomaszem 
Kruszewskim. Kwestie dotyczące funkcjonowania mu-
zeum uniwersyteckiego były jedynie pretekstem, by 
zwrócić uwagę na stan badań i poziom wiedzy na te-

DZIEJE UNIWERSYTETU

mat dziejów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w prze-
szłości i teraźniejszości oraz sposoby promocji naszej 
Uczelni. W dyskusji wskazano m.in. na konieczność 
opracowania wszechstronnej syntezy uniwersytetu. 
Kilkakrotnie przywołano w niej postać dr. Jana Bełkota 
oraz prowadzone przez niego studia nad dziejami na-
szego uniwersytetu �  (dh)
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,,Na dobry początek. Akademia Startupów” – pod tą 
nazwą wystartował na UMK program warsztatów dla 
startupów, przedsiębiorców, doktorantów i naukow-
ców. Jest to wspólne przedsięwzięcie Akademickiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości UMK oraz kancelarii 
Wardyński i Wspólnicy.

Jak finansować działalność startupów? Jak sku-
tecznie komercjalizować swoje pomysły? Jak bezpiecz-
nie funkcjonować na rynku nowych technologii? Tym 
zagadnieniom eksperci kancelarii Wardyński i Wspólni-
cy poświęcą zajęcia prowadzone z grupą zainteresowa-
nych osób. Pierwsze warsztaty odbyły się 28 listopada 
2014 r. Dwa kolejne zaplanowano w marcu i maju 2015 r. 
Spotkania są bezpłatne. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: aip@umk.pl

Kolejne spotkanie zatytułowane Jak bezpiecznie 
komercjalizować swoje pomysły? odbędzie się 20 mar-
ca 2015 r. Prelegenci: Jacek Czarnecki, Lena Marcinoska, 
Anna Pompe mówić będą o takich kwestiach, jak: za-
sady komercjalizacji badań naukowych, rodzaje umów 
w obszarze prac badawczych, ochrona praw własności 
intelektualnej, ochrona informacji poufnych.

Z kolei podczas potkania zatytułowanego Jak bez-
piecznie funkcjonować na rynku nowych technologii? 
(15 maja 2015 r.) poruszane będą takie kwestie, jak: 
aspekty regulacyjne (np. przetwarzanie danych osobo-
wych, konieczne zezwolenia, wpisy do działalności re-
gulowanej lub koncesje, zasady marketingu produktów 
i usług), postępowanie w przypadku powstania sporów 
dotyczących prowadzonej działalności. Prelegentami 
będą Krzysztof Wojdyło, Łukasz Lasek, Piotr Golędzi-
nowski, Stanisław Drozd �  (CPiI)

AKADEMIA STARTUPÓW

Fot. Andrzej Romański

ZŁOTE ASTROLABIUM
24 listopada 2014 r. w Sali Rady Wydziału Nauk Hi-
storycznych w Collegium Humanisticum UMK znako-
mity historyk i nestor toruńskich archiwistów, prof. 
Andrzej Tomczak został uhonorowany Złotym Astro-
labium. 

Wspomniane wyróżnienie, przyznane przez Towa-
rzystwo Miłośników Torunia, stanowi wyraz uznania za 
szczególne zasługi i osiągnięcia w działalności społecz-
no-politycznej, naukowej, kulturalnej i gospodarczej na 
rzecz rozwoju bądź popularyzacji miasta Torunia. 

Uroczyste wręczenie medalu odbyło się podczas 
konferencji pn. Nowe Miasto Toruń. 750 lat od fundacji 
miasta, zorganizowanej wspólnie przez Instytut Histo-
rii i Archiwistyki UMK oraz Towarzystwo Miłośników 
Torunia. Wyróżnienie prof. Tomczakowi wręczyli prof. 
Krzysztof Mikulski, prezes ToMiTo, oraz Cecylia Iwani-
szewska, sekretarz ToMiTo. 

W krótkim przemówieniu wzruszony Jubilat, od 
1946 r. związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, 
podziękował za przyznanie tego zaszczytnego wyróż-
nienia �  (bas)Fot. Andrzej Romański
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TEST Z DEMOKRACJI
Z prof. Andrzejem Sokalą, prorektorem UMK, 

specjalistą w dziedzinie prawa wyborczego 
rozmawia Winicjusz Schulz

Fot. Andrzej Romański

– Czy w demokratycznym kraju można sfałszować 
wybory? A jeśli tak – to jak? Są przecież komisje z re-
prezentantami i sympatykami różnych ugrupowań, są 
mężowie zaufania, wolne media.

– Teoretycznie, rzecz jasna, można to sobie wy-
obrazić, choć w praktyce jest to po prostu niemożliwe, 
zwłaszcza w szerszej skali, np. w skali kraju. Wymaga-
łoby to bowiem przestępczej zmowy kilkuset tysięcy 
członków komisji wyborczych (desygnowanych do tych 
organów przez konkurujące w wyborach komitety wy-
borcze) oraz kilku tysięcy mężów zaufania z różnych ko-
mitetów. Oczywiście pojedyncze przypadki fałszerstw 
wyborczych nawet w państwie demokratycznym zda-
rzyć się mogą – tak jak zdarzają się w nim inne przestęp-
stwa, zabójstwa czy rozboje.

– Najwięksi krytycy wyborów, mówiący o zamachu 
na demokrację, stawiali sprawę wprost: te wybory sa-
morządowe trzeba anulować. I wskazują drogę: poprzez 
skrócenie kadencji nowych rad, sejmików i rozpisanie 
nowych wyborów. Stosowną ustawę przyjąłby Sejm. 
Czy to w ogóle poprawna konstrukcja prawna? No i rodzi 
się pytanie, czy taka droga to nie jest dopiero łamanie 
zasad demokracji: większość sejmowa decyduje o tym, 
czy wybory samorządowe są w porządku, czy też nie.

– Wbrew temu, co bezzasadnie i nieodpowiedzial-
nie głoszą liderzy kilku ugrupowań politycznych, ostatnie 
wybory samorządowe, nawet w jednostkowych i nielicz-
nych przypadkach, nie zostały sfałszowane. Nie znam, 
jak dotąd, żadnego wyroku sądowego, który uznałby je 
za nieważne. Nie ma zatem żadnego powodu, by wybo-
ry powtarzać, zwłaszcza że nie ma takich możliwości 
prawnych, poza przypadkami, w których konkretny sąd 
okręgowy uzna elekcję za nieważną. Pomysł zaś skró-
cenia kadencji nowo wybranych rad, sejmików, wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast jest – moim zdaniem – 
niekonstytucyjny. Takie rozwiązanie byłoby zresztą nie-
zwykle niebezpiecznym precedensem, na który w przy-
szłości mogłaby się powoływać dowolna większość 
parlamentarna niezadowolona z wyników wyborów. 
„Przegraliśmy, bo sfałszowano wybory, a więc trzeba je 
powtórzyć. I to tyle razy, ile będzie trzeba!”

– Co było dla Pana największym zaskoczeniem nie-
dawno zakończonych wyborów samorządowych? Duży 
odsetek głosów nieważnych w I turze? Awaria systemu 
informatycznego?

– Zaskoczeń specjalnych nie było, ani co do prze-
biegu procesu wyborczego, ani też co do wyników wy-
borów. Dotyczy to również sporej liczby głosów nie-
ważnych w wyborach do sejmików województw. To, że 
wdrażanie dużych projektów informatycznych, zwłasz-
cza w krótkim czasie i za bardzo małe pieniądze, może 
się nie udać, trzeba było brać pod uwagę. Do dziś nie 
w pełni działają przecież takie systemy, jak CEPIK, 

eWUŚ, o podpisie elektronicznym nie wspominając. Kra-
jowe Biuro Wyborcze dostało środki z budżetu na sys-
tem elektronicznego wspomagania wyborów zbyt późno 
i w zdecydowanie zbyt niskiej wysokości. Dopiero dziś 
i Prezydent RP, i Marszałek Sejmu deklarują, że to musi 
się zmienić. Ponadto jako człowiek, który organizował 
wybory na obszarze dawnego województwa toruńskie-
go przez kilkanaście lat, dobrze wiem, że w tego rodzaju 
kluczowych dla funkcjonowania państwa kwestiach jak 
wybory, obowiązujący system zamówień publicznych 
nie powinien mieć bezwzględnego zastosowania. Jeśli 
dodamy do tego całkowity brak zainteresowania elektro-
nicznym systemem wspomagania wyborów właściwych 
służb, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo elektronicz-
ne ważnych struktur państwa, to, co się stało, dziwić 
nie powinno. Duży odsetek głosów nieważnych również 
mnie nie zaskoczył. To pewien stały element naszych 
wyborów sejmikowych. Przypomnijmy, że w wyborach 
z 2002 r. było ich blisko 15%, w 2006 r. i cztery lata temu 
– w roku 2010 – też całkiem sporo, bo ponad 12%.

– Skąd jednak bierze się tak duży (prawie jedna 
piąta) odsetek głosów nieważnych? Tak wielu mamy... 
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analfabetów wyborczych czy może tak wiele osób po-
stanowiło kontestować wybory?

– Formalnych powodów tego stanu rzeczy nie po-
znamy, gdyż – co warto przypomnieć – głosami wszyst-
kich posłów przyjęto zgodnie tego rodzaju rozwiązania 
w Kodeksie wyborczym, które nie nakładają na komisje 
obwodowe obowiązku wskazywania w protokołach gło-
sowania przyczyn nieważności głosów. Sądzić jednak 
należy, że rację mają ci, którzy wskazują trzy główne 
przyczyny tego niepokojącego zjawiska: stosunkowo 
małe zainteresowanie wyborców wyborami do sejmi-
ków, kontestację tych wyborów oraz skomplikowany 
system głosowania w wyborach samorządowych. Pod-
kreśliłbym zwłaszcza ten trzeci czynnik, w powiązaniu 
z dramatycznie słabą wiedzą Polaków na temat proce-
dur wyborczych. Badania, które od kilku lat prowadzimy 
w Centrum Studiów Wyborczych UMK, wskazują wyraź-
nie, że zaniedbania w informowaniu i edukacji obywatel-
skiej są w naszym kraju ogromne. Na tym polu państwo 
ewidentnie nie wypełnia ciążących na nim zadań.

– Pozostańmy jeszcze przy kwestii głosów nieważ-
nych – w sporej części dotyczyły one właśnie wyborów 
do sejmików. A może jest tak, że tam gdzie wyborca zna 
danego kandydata na radnego, wójta, burmistrza czy 
prezydenta, tam dokładnie wie, przy czyim nazwisku 
postawić krzyżyk? Sejmiki wielu osobom jawią się, pro-
szę wybaczyć określenie, bardziej abstrakcyjnie.

– Mówiąc o stosunkowo małym zainteresowaniu 
wyborców, m.in. to właśnie miałem na myśli.

– Niezależnie od opcji politycznych osób zabiera-
jących głos, krytyka poczynań Państwowej Komisji Wy-
borczej jest powszechna. Pan jest nie tylko teoretykiem 
prawa wyborczego, ale i przez wiele lat był przewod-
niczącym Wojewódzkiej Komisji Wyborczej – zna więc 
Pan wybory także w aspekcie praktycznym. Czym zatem 
szczególnie „zgrzeszyła” PKW?

– Powiem tak: ten zmasowany atak kilku sfru-
strowanych środowisk politycznych i ludzi mediów na 
Państwową Komisję Wyborczą, zresztą w jakiejś mierze 
prowadzony od kilku lat, uważam za zdecydowanie nie-
sprawiedliwy i krzywdzący. PKW przeprowadziła prze-
cież sprawnie i uczciwie od 1991 r. bardzo wiele akcji 
wyborczych. Tego dziś nie pamiętamy lub pamiętać nie 
chcemy. Ostatnia wpadka z systemem elektronicznym, 
mającym wspomagać proces ustalania wyników wybo-
rów, tego przekreślić nie może. Zwłaszcza że – jak już 
wspominałem – nie wszystko w tej materii zależało od 
samej Komisji. Jeśli mógłbym coś zarzucić temu organo-
wi, to – po pierwsze – że w porę i zdecydowanie mocnym 
głosem nie ostrzegał o możliwych zagrożeniach oraz – 
po wtóre – że w chwili gdy było już jasne, że system padł 
(a więc w wyborczą niedzielę, 16 listopada, przed połu-
dniem), nie podjął szybkiej decyzji o rezygnacji z jego 

stosowania. Nawiasem mówiąc, zgadzam się też z tymi, 
którzy wskazują, że PKW wykazała się brakiem umiejęt-
nej komunikacji z mediami, a poprzez nie z wyborcami. 
To chyba zresztą jedyna ważna instytucja państwowa, 
która nie miała i nie ma rzecznika prasowego z prawdzi-
wego zdarzenia.

– Te ostatnie wybory sprawiły jednak, że wizeru-
nek PKW legł w gruzach, choć już wcześniej nie był zbyt 
dobry. Komisja jawi się wielu osobom jako grupa star-
szych panów, którzy nie bardzo mają pojęcie o tym, jak 
można nowocześnie przeprowadzić wybory. Pojawiły 
się też głosy, że zasiadanie w komisji to coś w rodzaju 
nagrody na zakończenie sędziowskiej kariery – bez-
pieczne, spokojne i świetnie płatne zajęcie. 

– Tak, to prawda. Wspólnym wysiłkiem kilku środo-
wisk politycznych i nie bez udziału mediów doprowadzo-
no do tego, że wizerunek i prestiż PKW legł w gruzach. 
Przyczynienie się samej Komisji do tego było – mówię 
to z pełnym przekonaniem – niewielkie. Choć oczywiście 
i ona nie jest tu bez winy. Teraz pozostaje pozycję tego 
organu i całej administracji wyborczej odbudować. Inne-
go wyjścia nie ma, jeśli chcemy przywrócić zaufanie oby-
wateli do procedur wyborczych. Chyba że nasz ustawo-
dawca po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych 
zrezygnuje z obecnego sędziowskiego modelu admini-
stracji wyborczej, zastępując go modelem politycznym, 
w którym w skład organów wyborczych, także w skład 
PKW, wchodzić będą przedstawiciele ugrupowań poli-
tycznych reprezentowanych w parlamencie. Projekt tego 
rodzaju zmian zgłosiła już grupa posłów PiS. Pamiętajmy 
jednak, że najbezpieczniej z punktu widzenia uczciwo-
ści wyborów jest, gdy przygotowuje je i przeprowadza 
niezależna od innych władz państwowych i apolityczna 
administracja. Pomijam już fakt, o którym się zupełnie 
dziś nie pamięta, iż PKW nie tylko przeprowadza wybo-
ry, ale sprawuje też kontrolę nad finansowaniem partii 
politycznych w Polsce, narażając się przy tym bardzo 
wielu ugrupowaniom politycznym. Tak więc Komisja 
o politycznym składzie to polityczny nadzór nad finan-
sowaniem polityki w naszym kraju. W oczywisty sposób 
naruszałoby to zasadę nemo iudex in causa sua, a więc 
że nikt nie powinien być sędzią we własnej sprawie.

– Co należałoby zrobić, by w wyborach parlamen-
tarnych i prezydenckich uniknąć kompromitacji? I czy 
w ogóle jest czas na zmiany, bo przecież kolejne wybory 
już wkrótce?

– Po pierwsze możliwie szybko powołany powinien 
zostać pełny skład PKW. Do Komisji trafić powinni sę-
dziowie, którzy dobrze znają przepisy prawa wyborcze-
go. Co równie ważne, niezwłocznie powołać także trzeba 
nowego Szefa Krajowego Biura Wyborczego, a więc in-
stytucji, która odpowiada za organizacyjną i techniczną 
obsługę Komisji. W tym przypadku znajomość prawa 
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wyborczego nie wystarczy. Osoba powołana na to stano-
wisko musi znać dobrze praktykę wyborczą oraz „czuć” 
wybory i ich specyfikę. Ponadto muszą pilnie znaleźć się 
środki na infrastrukturę informatyczną PKW. Oczekuję, 
że Prezydent RP i Marszałek Sejmu dotrzymają w tej 
mierze publicznie złożonych przyrzeczeń.

– Wydaje się, że newralgicznymi elementami sys-
temu są karty-książeczki do głosowania oraz system 
informatyczny.

– Od zbroszurowanych kart do głosowania (kart-
-książeczek, jak Pan to ujął) odejść się dziś w moim prze-
konaniu nie da. Po pierwsze dlatego, że przy tak dużej 
liczbie list i kandydatów startujących w wyborach karty 
do głosowania – gdyby miały być jednostronicowe – 
musiałyby mieć albo bardzo małą, a przez to nieczytelną 
dla wielu wyborców czcionkę, albo też wielkość sporego 
afisza czy plakatu. Ważne jest też i to, że duży format 
karty uniemożliwiałby stosowanie brajlowskich nakła-
dek, przeznaczonych dla wyborców niedowidzących 
i niewidomych. Nie sądzę zresztą, by taki format i kształt 
kart do głosowania był główną przyczyną wyborczych 
problemów. Karty zbroszurowane stosuje się w naszym 
kraju od 1991 r. w wyborach do Sejmu RP i – jak dotąd – 
nikomu to specjalnie nie przeszkadzało.

– A propos systemu informatycznego – ostatnio 
dość często pojawia się pytanie, dlaczego nie można 
głosować przez Internet. Skoro przez Internet można 
robić zakupy, dokonywać płatności, to jaki jest problem 
z głosowaniem? W dobie nowoczesnych technik cyfro-
wych zbite z desek urny, parawany, komisje siedzące za 
stołem, liczenie głosów ręcznie wydają się czymś z mi-
nionej epoki. Zapewne jednym z argumentów przeciw-
ników głosowania przez Internet jest to, że sporo jest 
osób „wykluczonych informatycznie” – bez znajomości 
obsługi komputera, dostępu do Internetu.

– Odpowiedź wydaje się prosta. Badania pokazują, 
że pod względem informatycznym znajdujemy się dziś 
w ogonie Europy. Wdrażanie większości poważniejszych 
systemów informatycznych (o kilku z nich już wspomi-
nałem) niespecjalnie nam wyszło. Kto odpowiedzialny 
zatem postawi dziś na głosowanie elektroniczne? W ja-
kiejś przyszłości z pewnością tak, ale nie dzisiaj. Wy-
obraża Pan sobie zresztą w naszej sytuacji politycznej 
wprowadzenie takiego głosowania? I te podejrzenia: kto 
przygotował sprzęt, z kim powiązani są twórcy opro-
gramowania, kto zabezpiecza sieć? Jestem w tej materii 
pesymistą.

– Wprawdzie tym razem drastycznych sygnałów 
o naruszeniu ciszy wyborczej nie było, ale i tak temat 
ciszy wyborczej powrócił i to w skrajnych postaciach: od 
pomysłu wydłużenia jej częściowo nawet do 2 tygodni 
przed wyborami (zakaz publikowania w tym czasie wy-

ników przedwyborczych sondaży) po postulat całkowi-
tego zniesienia ciszy (bo w dobie powszechnego dostę-
pu do Internetu i tak zakaz łatwo obejść). Gdyby od Pana 
zależała decyzja w tej sprawie – jaka by była?

– Na temat obowiązującej w polskim prawie wy-
borczym instytucji ciszy wyborczej toczy się od pew-
nego czasu gorąca dyskusja. Cisza ta ma tyle samo za-
gorzałych zwolenników, co przeciwników. Ja uważam, 
że powinniśmy tę trochę spokojnego, wolnego od wal-
ki politycznej czasu pozostawić wyborcom – na ocenę 
ofert politycznych zgłaszanych w kampanii wyborczej, 
zastanowienie się i podjęcie przemyślanej decyzji. To, że 
w dobie nowych mediów, zwłaszcza Internetu, trudno 
zakazy prowadzenia agitacji wyborczej w okresie ciszy 
wyegzekwować, nie może – moim zdaniem – stanowić 
koronnego argumentu przeciw utrzymaniu tego rozwią-
zania. Bardzo wiele osób narusza nakazy jazdy z ograni-
czoną prędkością i też nie wszystkie tego rodzaju przy-
padki udaje się organom ścigania wychwycić. Nie znaczy 
to jednak, że powinniśmy z przepisów ruchu drogowego 
uzasadnione ograniczenia prędkości wyeliminować.

– Na zakończenie może sprawa bardziej ogólnej 
natury, która może jednak dać znać o sobie podczas wy-
borów parlamentarnych. A może Polacy nie bardzo wie-
dzą, o co chodzi w prawie wyborczym? Zwykłemu oby-
watelowi zapewne trudno zrozumieć, dlaczego jakieś 
ugrupowanie dostaje więcej głosów, ale niekoniecznie 
więcej mandatów, o co chodzi z tymi progami, dlaczego 
ktoś bardziej popularny wśród wyborców nie dostaje się 
do parlamentu, a inny, który zdobył o połowę głosów 
mniej, posłem zostanie. Trzeba by to uprościć czy lepiej 
wyborcom wytłumaczyć?

– O stanie wiedzy Polaków na temat procedur wy-
borczych już mówiłem. Jest na to, moim zdaniem, tylko 
jedna rada: informować i edukować! I to od najmłod-
szych lat. Toruńskie Centrum Studiów Wyborczych robi 
to zresztą od początku swego istnienia, choć z uwagi 
na ograniczone możliwości kadrowe i finansowe skala 
tych działań zbyt duża być nie może. Organizujemy m.in. 
warsztaty z zakresu wyborów, przygotowujemy filmy 
edukacyjne pod szyldem „Szkoła wyborów” skierowa-
ne do młodych wyborców, wspieramy też edukacyjne 
działania innych podmiotów. W roku ubiegłym np. wraz 
z Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego 
w Polsce edukowaliśmy tzw. first time voters przed wy-
borami do PE w całej Polsce. Akcja miała naprawdę duży 
zasięg, ale to i tak kropla w morzu potrzeb. A przecież 
bez edukacji społeczeństwa obywatelskiego nie zbudu-
jemy, a obywateli dobrej jakości – by przywołać tu okre-
ślenie jednego ze znanych politologów – będziemy nadal 
ze świecą szukać.

– Dziękuję za rozmowę.
Wywiad został przeprowadzony w grudniu 2014 r., 

tuż po drugiej turze wyborów – przyp. W.S. �
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Listopadowe obrady Senatu miały niecodzienny prze-
bieg, a to w związku z 10 rocznicą połączenia UMK z Aka-
demią Medyczną. W części uroczystej przemawiali m.in. 
rektorzy — obecny, prof. Andrzej Tretyn i ówczesny, prof. 
Jan Kopcewicz.

Rektor prof. Andrzej Tretyn zauważył, że związek 
UMK z Akademią Medyczną musiał być początkowo trud-
ny, choćby z racji różnicy „wieku” (60 lat UMK i 20 lat AM). 
Osobiście rektor obecny, a wówczas dziekan Wydziału 
Biologii i Nauk o Ziemi UMK, jeszcze przed mariażem 
usiłował współpracować z obecnym Collegium Medicum 
UMK. Uczestniczył także jako delegat UMK w rokowa-
niach między stronami przymierzającymi się do połą-
czenia. Pełniąc funkcję prorektora, już po połączeniu obu 
uczelni, w każdym tygodniu przez 7 lat bywał służbowo 
w Bydgoszczy. Szybko zaobserwował istotną przeszko-
dę w integracji obu ośrodków, polegającą na odrębności 
źródeł finansowania (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz Ministerstwo Zdrowia). A jednak pracę tę 
wspomina bardzo dobrze, także dlatego że podjął wów-
czas bliską współpracę naukową z kolegami z Bydgosz-
czy. Z perspektywy stanowiska rektora widać, że w ciągu 
minionych 10 lat można było zrobić znacznie więcej dla 
ściślejszego połączenia obu części Uniwersytetu, ale za 
to wspólną przyszłość rektor widzi w jasnych barwach.

Prof. Jan Kopcewicz, który do 2005 r. pełnił funk-
cję rektora UMK, przedstawił motywy, którymi kierowali 
się inicjatorzy połączenia dwóch uczelni. Chcieli oni do-
prowadzić do powstania dużego, szerokoprofilowego 
uniwersytetu — na wzór amerykański. Sam prof. Jan 
Kopcewicz proponował utworzenie wielkiego federacyj-
nego uniwersytetu kujawsko-pomorskiego, w skład któ-
rego, poza UMK i AM, weszłyby jeszcze trzy bydgoskie 
uczelnie: Akademia Muzyczna, Akademia Pedagogiczna 
oraz Akademia Rolniczo-Techniczna. Byłby to najwięk-

Sławomir Jaskólski

Z POSIEDZENIA SENATU

szy uniwersytet w Polsce. Jednak wobec braku aprobaty 
politycznej dla takiej federalizacji władze UMK powróciły 
do dawnego pomysłu powołania kierunków i jednostek 
o orientacji medycznej. W 2003 r. UMK był właściwie go-
towy do powołania wydziału farmaceutycznego. Wów-
czas środowisko AM podjęło pomysł połączenia się z to-
ruńskim partnerem. Obie strony miały na tym zyskać, bo 
UMK realizował w ten sposób odwieczne marzenie o me-
dycynie, a AM wchodziła w skład uniwersytetu o bardzo 
dobrej renomie. W tej sytuacji oba ośrodki podjęły sku-
teczne dążenia do połączenia.

Część robocza posiedzenia Senatu UMK trwała wy-
jątkowo krótko.

W jedynym punkcie osobowym Senat zgodził się na 
zatrudnienie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska 
prof. dr hab. Eugenii Tęgowskiej na stanowisku profesora 
zwyczajnego w UMK, jako podstawowym miejscu pracy, 
na podstawie umowy o pracę na okres do 30 września 
2017 r. Po tej dacie pani profesor przechodzi na emery-
turę.

Senat przyjął następnie dwie uchwały dotyczące 
szkoleń organizowanych na UMK. Znowelizowana usta-
wa Prawo o szkolnictwie wyższym pozwala uczelniom 
zarabiać na szkoleniach. Dlatego przyjęto regulamin 
szkoleń oraz uchwałę w sprawie odpłatności za nie.

Dwie kolejne, a zarazem ostatnie przyjęte uchwały 
dotyczyły ustanowienia służebności przesyłu na nieru-
chomościach UMK w Bydgoszczy. Chodzi o świadczenie 
usług przez firmy ENEA Operator Sp. z o.o. oraz Polska 
Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. na rzecz szpitali uniwer-
syteckich.

Na zakończenie posiedzenia rektor prof. Andrzej 
Tretyn odczytał fragmenty listu otrzymanego od prof. 
Wandy Stojanowskiej, która swego czasu zarzuciła po-
pełnienie plagiatu dziekanowi prof. Tomaszowi Justyń-
skiemu. Wbrew temu, czego można by się spodziewać, 
czytając ugodę zawartą niedawno przed sądem między 
zwaśnionymi stronami, pani profesor nie wycofała się 
z zarzutów, a nawet jej przekonanie o plagiacie ugrunto-
wało się w związku z opinią eksperckiego ośrodka z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, który dostrzegł znamiona 
plagiatu w inkryminowanej książce. Z kolei prof. Tomasz 
Justyński argumentował m.in., że autorka listu nie miała 
się z czego wycofywać ani nie wycofywać, ponieważ nie 
zna języka niemieckiego ani książki �

Prof. Krzysztof Piątek z Wydziału Humanistycznego 
otrzymał nagrodę za najlepszą pracę opublikowaną 
w 2012 roku. Została przyznana przez Komitet Nauk 
o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk. 

NAJLEPSZA PRACA
Kierownik Zakładu Polityki Społecznej UMK został 

doceniony za pracę zatytułowaną ,,Oblicza polityki spo-
łecznej. W kierunku autonomizacji polityki socjalnej”, 
opublikowaną przez Wydawnictwo Naukowe UMK. 
Nagroda jest wyrazem uznania wkładu w rozwój nauk 
o pracy i polityce społecznej. Uroczystość wręczenia tej 
nagrody odbyła się 4 grudnia �  

 (CPiI)
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24 listopada minęło 10 lat od połączenia Akademii Me-
dycznej w Bydgoszczy z UMK i powstania Collegium 
Medicum im. Ludwika Rydygiera. Z tej okazji Senat 
UMK zebrał się 25 listopada na uroczystym posiedze-
niu w Bydgoszczy.

Połączenie AM i UMK nastąpiło na mocy ustawy 
przyjętej przez Sejm RP 24 listopada 2004 r. W tym 
czasie Senaty obu uczelni przebywały wspólnie w Wa-
tykanie, gdzie wręczono tytuł doktora honoris causa 
UMK papieżowi Janowi Pawłowi II. Należy przypo-
mnieć, że w 2014 r. przypada także 30. rocznica po-
wstania Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera 
w Bydgoszczy.

Senat zebrał się we wtorek 25 listopada w auli nr 
4 im. prof. Jana Domaniewskiego (budynek Biblioteki 
Medycznej, przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 w Byd-
goszczy). W programie posiedzenia znalazły się m.in. 
wystąpienia okolicznościowe, wykład prof. Bronisława 
Grzegorzewskiego o historii Collegium Medicum, wrę-
czenie nagród Rektora UMK oraz koncert chóru CM.

Z okazji jubileuszu powstania Collegium Medicum 
UMK podjęto decyzję, że absolwenci Akademii Medycz-
nej w Bydgoszczy, czyli osoby, które ukończyły studia 

10 LAT Z MEDYKAMI

Fot. Andrzej Romański

przed połączeniem uczelni, mogą przystąpić do Pro-
gramu ,,Absolwent UMK” i otrzymać Kartę Absolwenta 
UMK �  (CPil)

Biblioteka UMK wzbogaciła się o nowy specjalistyczny 
sprzęt do digitalizacji zbiorów.

Sprzęt (wraz z oprogramowaniem) udało się po-
zyskać w ramach projektu ,,e-Usługi – e-organizacja 
– pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek or-
ganizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”: 
część e-Kultura, finansowanego przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wysokiej klasy ska-
nery, aparaty fotograficzne i obiektywy, stół bezcienio-
wy, kompletnie wyposażone stanowisko reprodukcyjne 
– to tylko część sprzętu przekazanego Bibliotece przez 
marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Po-
zwoliło to zmodernizować pracownię digitalizacji, która 
funkcjonuje w tej placówce od 10 lat. Używany od roku 
2004 sprzęt uległ amortyzacji i zwyczajnie się zużył, 
jego wymiana była bardzo wskazana. Dzięki niej bi-
bliotekarze i technicy digitalizacji mogą nadal rozwijać 
Kujawsko-Pomorską Bibliotekę Cyfrową (wraz z innymi 
partnerami z regionu).

Przy tej okazji zostanie także zorganizowane nowe 
specjalistyczne stanowisko do digitalizacji zbiorów spe-
cjalnych, uwzględniające wszystkie standardy i wymo-
gi bezpiecznego kopiowania najcenniejszych obiektów 
regionu (w tym wymogi klimatyczne). W ten sposób, 
poszerzając zakres prac i poprawiając ich jakość, UMK 
wspólnie z zarządem regionu rozpoczyna realizowanie 
celu strategicznego, którym jest zachowanie tożsamości 
i promocja dziedzictwa regionu w postaci cyfrowej, na-
kreślonego w strategii rozwoju województwa kujawsko-
-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+. 

DZIEDZICTWO  
W WERSJI CYFROWEJ

Fot. Biblioteka Uniwersytecka

Po zakończeniu prac montażowych bibliotekarze 
zaproszą mieszkańców miasta i regionu do zwiedzania 
pracowni i zadawania pytań związanych z Kujawsko-
-Pomorską Biblioteką Cyfrową. Dobrą okazją do takie-
go spotkania będzie doroczny Toruński Festiwal Nauki 
i Sztuki (najbliższa odsłona w kwietniu 2015 r.) lub Ty-
dzień Bibliotek (maj 2015 r.) �  (CPiI)
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Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena 
Kolarska-Bobińska skierowała list do rektorów 

uczelni akademickich w sprawie przejrzystości proce-
sów i procedur w sprawach, w których mogą pojawiać 
się zarzuty dotyczące konfliktu interesów i braku przej-
rzystości w procedurach nadawania stopni naukowych. 
Krótko rzecz ujmując, chodzi o kwestię transparentności 
w tych sprawach.

Pani minister przedstawiła w tym liście m.in. roz-
wiązania, które mogą poprawić dobór recenzentów prac 
naukowych oraz nabór na stanowiska w uczelniach. Jak 
ważna to kwestia, raz po raz możemy się przekonywać, 
gdy docierają do nas, zwłaszcza za sprawą mediów, 
informacje o sprawach bulwersujących środowiska 
różnych ośrodków akademickich. W Warszawie głośno 
było niedawno o doktoracie jednego ze znanych biznes-
menów. Zdaniem wielu osób doktorat nie spełniał wy-
mogów stawianych tego typu rozprawie naukowej, nie 
był oparty na badaniach, a mimo to doszło do obrony 
doktoratu. Dopiero szum medialny, protesty studentów 
sprawiły, że zastopowano dalsze procedury. Mówiono 
przy tym także o tym, że kandydata na doktora łączy-
ły z wydziałem i niektórymi naukowcami pozanaukowe 
kontakty.

I przykład z naszego regionu. Też z niedawnego 
czasu. Na jednej z uczelni doktorat obronił pewien na-
ukowiec, którego zbieżność nazwiska z nazwiskiem 
jednego z profesorów tej szkoły nie była przypadkowa. 
I jakby tego było mało – zbieżność nie ograniczała się 
do nazwiska, ale także tematyki badań. Dziwnym zrzą-
dzeniem losu syna w nauce zainteresowało to samo co 
jego bardziej utytułowanego ojca. I, czego nietrudno się 
domyślić, w roli recenzentów wystąpili koledzy seniora.

Tyle przykładów z ostatniego czasu. Z pewnością te 
i wiele innych docierały także do pani minister. Podobnie 
jak wieści o tym, że niekoniecznie i nie zawsze uczelnie 
zatrudniają najzdolniejszych. I stąd wspomniany list.

– Naszą wspólną troską jest przejrzystość proce-
sów i procedur w sprawach, w których mogą pojawiać 
się zarzuty dotyczące konfliktu interesów i braku przej-
rzystości w procedurach nadawania stopni naukowych 
– stwierdza w nim minister Kolarska-Bobińska. – Przed-
stawiam zatem rozwiązania, które mogą poprawić do-
bór recenzentów prac naukowych. Chciałabym również 
przypomnieć o powinności zamieszczania w Internecie 

Winicjusz Schulz

PO PROSTU UCZCIWIE

recenzji prac naukowych, a także o korzyściach z upo-
wszechniania informacji o naborach i konkursach na sta-
nowiska w uczelniach.

Są po temu stosowne narzędzia. Ośrodek Przetwa-
rzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI-
-PIB) opracował System wspomagania wyboru recen-
zentów (dostępny pod adresem https://sssr.opi.org.pl/). 
Dzięki tej bazie uzyskać można informacje o potencjalnych 
oceniających oraz propozycje recenzentów odpowiednich 
dla konkretnej pracy naukowej czy wniosku badawczego. 
Z systemu tego korzystają już Narodowe Centrum Nauki 
oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

– Przejrzystości procedur związanych z recenzowa-
niem prac naukowych sprzyja upublicznianie recenzji – 
podkreśla pani minister. – Zgodnie z przepisami Ustawy 
o stopniach naukowych i tytule naukowym […] uczelnia 
powinna zamieszczać streszczenia rozprawy doktorskiej 
wraz z recenzjami na swojej stronie internetowej lub 
jednostki przeprowadzającej przewód doktorski. Stresz-
czenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się w dniu pod-
jęcia przez radę jednostki uchwały o przyjęciu rozprawy 
doktorskiej, a recenzje – w dniu ich przekazania przez 
recenzentów. Streszczenie rozprawy i recenzje powinny 
pozostać dostępne na stronie internetowej co najmniej 
do dnia nadania stopnia doktora – zaleca minister nauki 
i szkolnictwa wyższego.

Szefowa resortu odnosi się także we wspomnia-
nym liście do zagadnienia doboru kadr akademickich, 
przypominając, że służą temu konkursy.

– Dokładanie najwyższej staranności przy ustana-
wianiu zasad i realizacji procedur konkursowych jest klu-
czowe, podobnie jak dostępność informacji o konkursie 
na określone stanowisko. Przypominam o wynikającym 
z przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 
– obowiązku zamieszczania w Internecie informacji 
o konkursach na stanowiska nauczycieli akademickich – 
stwierdza minister Kolarska-Bobińska.

A przepisy te stanowią, że zatrudnienie nauczyciela 
akademickiego w uczelni publicznej (w wymiarze prze-
wyższającym połowę etatu na czas określony lub nie-
określony) powinien poprzedzić otwarty konkurs, które-
go tryb i warunki określa statut.

Pani minister zwraca też uwagę, że sama informa-
cja o konkursie powinna zostać ogłoszona na stronie 
internetowej danej uczelni, a także Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, www.bazaogloszen.nauka.gov.
pl (oraz właściwego ministra nadzorującego uczelnię), 
na stronach internetowych Komisji Europejskiej (w eu-
ropejskim portalu dla mobilnych naukowców ec.europa.
eu/euraxess).

Szefowa resortu zapowiada, że obowiązek ten, 
obecnie dotyczący uczelni, będzie wkrótce obejmował 
także instytuty badawcze oraz instytuty naukowe Pol-
skiej Akademii Nauk, gdy wejdzie w życie nowelizacja 
Ustawy o zasadach finansowania nauki �
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Wydawane przez Polskie Towarzystwo Astrono-
miczne pismo „Urania – Postępy Astronomii” 

jest jednym z najstarszych na świecie czasopism popu-
larnonaukowych o astronomii i badaniach kosmosu (a 
być może nawet najstarszym spośród obecnie się uka-
zujących). Pierwszy oficjalny numer ukazał się w 1922 
roku, ale uzyskano potwierdzenie, że czasopismo 
jest jeszcze starsze – udało się odnaleźć dwa numery 
z 1920 roku.

Informacje o istnieniu takich numerów „Uranii” 
można było znaleźć we wspomnieniach starszego po-
kolenia astronomów, ale nie było wiadomo, czy jakie-
kolwiek egzemplarze przetrwały różne zawirowania 
dziejów. W każdym razie żadna z bibliotek nie posiadała 
do tej pory takiego egzemplarza.

– Rok 2014 przyniósł niespodziewane odkrycie 
w wyniku przejmowania przez Archiwum Polskiej Aka-
demii Nauk spuścizny po prof. Zbigniewie Wasiutyńskim, 
inżynierze, specjaliście od budowy mostów, którego bra-
tem był astronom Jeremi Wasiutyński. Wśród materia-
łów udostępnionych przez rodzinę znalazły się numery 
drugi i trzeci ,,Uranii” z 1920 roku – wyjaśnia prof. dr hab. 
Jarosław Włodarczyk, historyk astronomii z Instytutu 
Historii Nauki PAN w Warszawie. – Druki należą do po-
zycji niepodlegających archiwizacji, współpracujący w tej 
sprawie z Archiwum PAN dr Zbigniew Tucholski przeka-
zał je zatem do Instytutu Historii Nauki PAN. I tak znala-
zły się na moim biurku – dodaje naukowiec.

Poprzedniczkę współczesnej „Uranii” wydawało 
Koło Miłośników Astronomii w Warszawie, w którego 
skład wchodzili uczniowie gimnazjów zainteresowani 
astronomią. W roku 1920 wydane zostały cztery nu-
mery, jako kwartalnik. Odnalezione numery 2/1920 
oraz 3/1920 mają po 32 strony i powstały jako ma-
szynopisy, następnie powielone techniką litograficzną 
w drukarni Pessisów „Saturn”, która mieściła się przy ul. 
Marszałkowskiej 91 w Warszawie. W treści znajdziemy 
m.in. artykuł o możliwościach istnienia planety poza-
neptunowej (czyli odkrytego dziesięć lat później Plu-
tona), rozważania na temat możliwości istnienia życia 
na Marsie, opis gwiazd zmiennych, a także informacje 
o bieżącej działalności klubu i kalendarz astronomicz-
ny. Jest też artykuł o wpływie grawitacji na bieg pro-
mieni świetlnych, napisany przez Jana Mergentalera, 
jednego z założycieli „Uranii”, zaledwie w kilka miesięcy 
po historycznej obserwacji zaćmienia Słońca przez sir 
Eddingtona, potwierdzającej słuszność Ogólnej Teorii 
Względności Einsteina.

Współcześnie wydawcami czasopisma „Urania – 
Postępy Astronomii” są Polskie Towarzystwo Astrono-
miczne oraz Polskie Towarzystwo Miłośników Astrono-
mii. Tytuł powstał z połączenia czasopism „Urania” oraz 
„Postępy Astronomii”, przy czym zachowana została 
numeracja „Uranii”. Dzisiejsza „Urania” jest eleganckim 
magazynem popularnonaukowym na miarę XXI wieku.

,,URANIA”  
JEST JESZCZE STARSZA

– Przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego redakcja prowadzi projekt o nazwie Cyfrowe 
Archiwum Uranii, w ramach którego skanowane są ar-
chiwalne roczniki czasopisma. Materiały są następnie 
zamieszczane w Internecie i udostępniane nieodpłat-
nie. Obecnie w portalu Uranii dostępne są numery z lat 
1922–1979, a także dwa najstarsze numery z 1920 roku 
– tłumaczy prof. Maciej Mikołajewski, redaktor naczelny 
„Uranii – Postępów Astronomii”. Siedziba redakcji ,,Ura-
nii” mieści się obecnie w Centrum Astronomii UMK.

***

Z ostatniej chwili: Redakcja dwumiesięcznika „Ura-
nia – Postępy Astronomii” otrzymała specjalne wyróż-
nienie w konkursie Popularyzator Nauki 2014. Konkurs 
jest organizowany przez serwis PAP Nauka w Polsce 
oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Materiały nadesłane przez Krzysztofa Czarta, 
rzecznika prasowego Polskiego Towarzystwa Astrono-
micznego �
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Jak co roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
zagra wspólnie z Wydziałem Politologii i Studiów 

Międzynarodowych UMK. Forma się nie zmienia, ale 
organizatorzy mają zamiar zaoferować nam jeszcze 
więcej rozrywki niż w 2014 roku.

Już 11 stycznia 2015 roku odbędzie się XXIII finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a Wydział Po-
litologii i Studiów Międzynarodowych UMK ma zamiar 
pomóc w zbiórce pieniędzy na rzecz onkologii dziecięcej 
oraz geriatrii. To już po raz czwarty, kiedy politolodzy, 
dziennikarze oraz inni studenci związani ze studia-
mi międzynarodowymi będą mogli dołożyć swoje do 
pieniędzy zebranych przez wszystkich wolontariuszy 
WOŚP.

Prawie dwa lata temu studentom WPiSM udało 
się zebrać 2053,55 złotych i symboliczne 50 centów 
amerykańskich, ale ambicja młodzieży sprawiła, że 
w 2014 zebrali aż 4613,66 zł, 10,10 euro oraz 1,52 $. 
Zgodnie z zapowiedzią organizatorów, podczas 4. 
„WOŚP na WPiSM” mają zamiar pobić kolejny rekord.

Pomysł na akcję zrodził się w 2011 roku, kiedy to 
dr Wojciech Peszyński podczas zajęć „Media i sport” za-
proponował studentom zorganizowanie tego, co dzisiaj 
nazywamy „WOŚP na WPiSM”. Dr Peszyński wciąż jest 
głównym organizatorem i spiritus movens tego wyda-
rzenia i to właśnie dzięki niemu możliwe jest coroczne 
pomaganie chorym. Drugi trybik w machinie „WOŚP na 
WPiSM” to sami studenci, którzy także mają ogromny 
wpływ na wydarzenie, oraz Studenckie Koło Naukowe 
„Klub Dziennikarza”, znane ze swojej gazetki wydawa-
nej na WOŚP. 

Najbliższa impreza przyniesie kilka drobnych 
zmian. Tym razem wszystko zacznie się jeszcze przed 
dniem XXIII finału WOŚP – już w sobotę, 10 stycznia. 
To właśnie wtedy zostanie zorganizowany tradycyjny 
turniej piłki nożnej. W zeszłym roku motywem prze-
wodnim był Mundial, w tym będzie to Liga Mistrzów, co 
przyniesie kilka zmian. Do tej pory zgłaszać się mogły 
drużyny składające się tylko i wyłącznie ze studentów 
tego samego roku i tego samego kierunku, podczas 
4. WOŚP na WPiSM drużyny będą mogły być mieszane. 
Daje to pole do popisu nie tylko studentom związanym 
z różnymi dziedzinami, ale również studenckim kołom 
naukowym. Już wiadomo, że SKN „Klub Dziennikarza” 
postanowiło dołączyć do turnieju i ma zamiar konku-
rować z najlepszymi. Tradycyjnie w turnieju wezmą 
również udział Campeones ostatnich rozgrywek, czyli 
III Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, oraz Niedźwiad-
ki, czyli drużyna chłopaków z Domu Dziecka.

Pozostała część atrakcji przewidziana jest w nie-
dzielę, 11 stycznia – w Akademickim Centrum Kultury 
i Sztuki ,,Od Nowa”. Będzie można posłuchać nietuzin-
kowej muzyki oraz wziąć udział w licytacji ciekawych 
fantów. Zagra m.in. profesorsko-doktorski duet pod 
nazwą Der Birken, w którego skład wchodzą prof. Ma-
rek Jeziński oraz dr Łukasz Wojtkowski. Jest to zespół 
grający muzykę utrzymaną w gatunku synthdark elec-
tro z elementami cyberpunkowymi. Dzięki doskonałe-
mu zapleczu technicznemu Od Nowy będzie również 
możliwe wyświetlenie wizualizacji wykonanych przez 
fotografa Filipa Kowalkowskiego.

Odbędzie się też licytacja przedmiotów związa-
nych z WPiSM. W ubiegłych latach licytowano m.in. 
dziekański krawat, który rzekomo ma magiczny wpływ 
na oceny z egzaminów, jedną ze słynnych już koszulek 
prof. Jezińskiego oraz płyty z autografami znanych wy-
konawców. Jak nieoficjalnie wiadomo, w tym roku poja-
wi się przedmiot związany z autorytetem Mediatorów 
oraz Klubem Dziennikarza. Jedno jest pewne, organiza-
torzy 4. „WOŚP na WPiSM” jak co roku staną na wyso-
kości zadania i zadbają o to, by grano do końca świata 
i o jeden dzień dłużej �

Piotr Michalczewski

BĘDZIE REKORD?

Fot. nadesłana
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,,Głos Uczelni” w obecnym „wcieleniu” istnieje od 
ponad 20 lat, ale takiej akcji nigdy wcześniej jeszcze nie 
było. Postanowiliśmy bowiem szczegółowo poznać opi-
nie naszych Czytelników o czasopiśmie: co w Głosie ce-
nią najbardziej, co mniej, a co uważają za zbędne, jakie 
oczekiwania towarzyszą lekturze, na ile je spełniamy. 
Zapytaliśmy o różne aspekty związane z czasopismem 
– o szatę graficzną, o treść. Poprosiliśmy o wystawienie 
ocen. A że ,,Głos Uczelni” to czasopismo akademickie, 
więc uznaliśmy, że całe przedsięwzięcie musi być prze-
prowadzone zgodnie z naukowymi standardami.

Zleciliśmy je niezależnemu Zespołowi Realizacji 
Badań Instytutu Socjologii UMK „Pryzmat”. Przedsię-
wzięcie realizowane było od 5 maja do 10 czerwca 2014 
roku. Najpierw wszyscy chętni mogli wypełnić ankietę 
internetową udostępnioną w systemie Lime Survey 
UMK. Odbył się też zogniskowany wywiad grupowy. 

Autorkami raportu są Beata Bielska i Katarzyna 
Lis, a poza nimi w przedsięwzięciu uczestniczyły Mar-
tyna Hoffman i Kamila Ługowska, a w rolach ankiete-
rek Agnieszka Pietrzak, Małgorzata Mudlaff i Aneta 
Jankowska. Wszystkim bardzo serdecznie za to dzię-
kujemy. W obszernym raporcie znaleźliśmy wiele cie-
kawych uwag, sugestii, wniosków. W miarę możliwości 
postaramy się jak najwięcej z nich zrealizować. Wszyst-
kich z pewnością nie, bo nie mamy takich możliwości, 
a z niektórymi... nie do końca się zgadzamy.

Cały raport liczy prawie 70 stron. Przyjrzyjmy 
się niektórym zagadnieniom, odwołując się do kon-
kretnych wyników. Badanie – jak zapewniają autor-
ki raportu – zostało przeprowadzone na wszystkich 
wydziałach uniwersytetu, wśród wszystkich kategorii 
osób związanych z uczelnią (studenci, doktoranci, na-
uczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni). 
O możliwości wypełnienia ankiety informowano przy 
pomocy: komunikatów na stronie uczelni i stronach 
wydziałowych, newslettera uczelnianego (Centrum 
Promocji i Informacji), newsletterów i list mailingowych 
na wydziałach, stron FB jednostek UMK, w mailach do 
Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Biura Karier, Sa-
morządu Studenckiego i kół naukowych oraz poprzez 
stronę i fanpage zespołu Pryzmat.

Blisko 400 osób wypełniło ankiety

Apel spotkał się z dużym odzewem, biorąc pod 
uwagę niszowy charakter czasopisma. Zebrano 396 
prawidłowo wypełnionych ankiet (w badaniach uczest-
niczyło jeszcze więcej osób, ale nie wszystkie ankiety 
były kompletne). Zwraca uwagę bardzo wysoka iden-
tyfikowalność ,,Głosu Uczelni” (aż 92 procent!). Najwię-
cej respondentów związanych jest z Wydziałem Nauk 
Historycznych (10 proc.), Wydziałem Filologicznym 
(9 proc.), Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki 
Stosowanej, Wydziałem Humanistycznym (po 8 proc.) 

Winicjusz Schulz, Wojciech Streich

JAK SIĘ CZYTA GŁOS?

oraz Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
i Wydziałem Prawa i Administracji (po 7 proc.). Naj-
młodszy respondent miał 19 lat, najstarszy 83. Śred-
ni wiek wyniósł 39 lat, zaś mediana wieku 36 lat. Pod 
względem płci głosy rozłożyły się prawie po równo – 
z lekką przewagą pań (53 procent). Przy czym okazało 
się, że w gronie mężczyzn mamy więcej stałych czytel-
ników.

A oto struktura respondentów ze względu na płeć 
i kategorię przynależności do UMK

Do kogo skierowany jest Głos?

Z pewnością każdy zespół redakcyjny zadaje so-
bie pytanie: dla kogo robimy naszą gazetę, czasopismo, 
program radiowy czy telewizyjny? W dobie sformato-
wanych mediów to pytanie jest wręcz fundamentalne. 
A odpowiedź, którą jeszcze kilkanaście lat temu można 
było często usłyszeć: „dla wszystkich”, dziś jest już nie-
aktualna. Czasopismo, program „dla wszystkich” to ofer-
ta... dla nikogo! I stąd wręcz fundamentalne znaczenie 
odpowiedzi na pytanie o grupę docelową ,,Głosu Uczel-
ni”. Potwierdziło się to, co dla nas wydawało się oczywi-
ste, że niemal 4/5 badanych za grupę docelową uważa 
pracowników naukowych i dydaktycznych. To bardzo 
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ważna konkluzja, niemal jednoznaczna odpowiedź na 
pytanie, kim jest nasz Czytelnik. Z tego też wynikają zo-
bowiązania – szczególną uwagę trzeba na łamach po-
święcać problemom nurtującym to środowisko. Oczy-
wiście nie oznacza to pomijania spraw istotnych dla 
pozostałych pracowników UMK czy studentów.

Wersja papierowa czy elektroniczna?

Raz po raz z rynku gazet i czasopism dobiegają 
wieści, że dni tradycyjnych, czyli „papierowych” wydań 
są policzone, że czytelnicy przechodzą do Internetu. 
I o to także zapytani zostali czytelnicy ,,Głosu Uczelni”, 
zwłaszcza że od pewnego czasu nasz miesięcznik w ca-
łości dostępny jest także na stronie internetowej www.
glos.umk.pl. Można go bezpłatnie pobrać jako PDF, 
można częściowo poczytać także w innych cyfrowych 
formatach. Gdy wprowadzaliśmy takie rozwiązanie, 
słyszeliśmy i takie uwagi: a nie boicie się, że bezpłat-
ny Głos w Internecie pogrąży wydanie tradycyjne? Ba-
dania nie potwierdziły słuszności tych obaw, bo aż 79 
proc. respondentów stwierdziło, że korzysta albo wy-
łącznie z wersji papierowej, albo z papierowej i elektro-
nicznej. Zwolennicy wyłącznie internetowego wydania 

to około 1/5 ogółu (choć można przypuszczać, że ten 
odsetek będzie rósł).

Czego szukamy w miesięczniku?

I kolejne ważne pytanie: dlaczego Głos jest czy-
tany, a zatem o motywacje do lektury. Dwie trzecie 
respondentów stwierdziło, że „stanowi cenne źródło 
wiedzy o tym, co się obecnie dzieje na uczelni”, prawie 
połowa, że „pozwala poznać zamierzenia władz całej 
uczelni oraz poszczególnych wydziałów”, zaś niespełna 
jedna trzecia, że „jest źródłem informacji niedostępnych 
gdzie indziej” oraz że „stanowi cenne źródło wiedzy 
o tym, co ważne dla całego środowiska akademickiego” 
(respondenci mogli wskazać więcej niż jeden powód).

A jak czytany jest Głos? Co w nim wzbudza naj-
większe, a co najmniejsze zainteresowanie? Co w nim 
czytane jest uważnie, a co tylko przeglądane lub wręcz 
pomijane? To także ważna dla naszej redakcji sugestia, 
jakiego typu tekstom dawać na łamach priorytet. Nasi 
Czytelnicy gotowi są przyznać go wywiadom z naukow-
cami, aktualnościom, artykułom popularyzującym na-
ukę, felietonom i fotoreportażom. Na drugim biegunie 
znalazły się informacje sportowe oraz relacje z konfe-
rencji naukowych. Musimy przyznać, że te ostatnie od 
dawna stanowią przedmiot naszych redakcyjnych roz-
terek. Z jednej strony mamy świadomość, że to artykuły 
z racji tematów bardzo hermetyczne i trudno oczekiwać, 
by relacje z sympozjów np. chemików lub matematyków 
zainteresowały historyków lub filologów (i odwrotnie), 
a z drugiej zaś, że łamy naszego czasopisma są niejed-
nokrotnie jedynym miejscem, gdzie taka relacja może 
trafić. Zapewne stricte komercyjne gazety i czasopisma 
raczej nie podejmą się druku takich publikacji (chyba że 
jako płatnego ogłoszenia). Może przy okazji warto raz 
jeszcze zaapelować do autorów z poszczególnych wy-
działów UMK – spróbujcie tak pisać te teksty, by zain-
teresowały szersze grono osób, a nie tylko specjalistów 
z jednej dziedziny, niech to nie będzie „wyliczanka”, kto 
po kim i o czym mówił na konferencji, ale pokazanie 
szczególnie intrygujących i nowatorskich treści.

Kobiety i mężczyźni

Czy inaczej czytają nas kobiety, a inaczej męż-
czyźni? Zacytujmy autorki raportu: „Analizując kore-
lacje między płcią a preferowanymi artykułami, moż-
na uznać, że kobiety i mężczyźni w nieco odmienny 
sposób czytają Głos. Są to jednak różnice bardzo nie-
wielkie (niewielka siła zależności). Kobiety częściej niż 
mężczyźni czytają dokładnie recenzje książek, wystaw 
i spektakli, relacje z konferencji naukowych, informacje 
o wyróżnieniach, Od Nowa zaprasza, felietony, popula-
ryzację nauki, relacje z zagranicznych wyjazdów, relacje 
z uczelnianych i wydziałowych wydarzeń, fotoreporta-
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że, zapowiedzi wydarzeń naukowych, za to częściej po-
mijają relacje z posiedzeń Senatu i relacje z konferencji 
naukowych”. I jeszcze autorki dodają: „Mężczyźni czę-
ściej niż kobiety czytają dokładnie wywiady z naukow-
cami, za to częściej pomijają recenzje książek, wystaw 
i spektakli, Od Nowa zaprasza, nowości wydawnicze, 
relacje z zagranicznych wyjazdów, relacje z uczelnia-
nych i wydziałowych wydarzeń. Kobiety więc czytają 
Głos (przynajmniej w deklaracjach) znacznie dokładniej 
i bardziej pod kątem zdobywania informacji środowi-
skowych (lub, ujmując to językiem popularnym, bar-
dziej plotkarsko)”.

Gazeta uczelniana – tak, „Polityka” – nie

Dość zaskakujące (przynajmniej dla nas) okaza-
ły się niektóre pierwsze skojarzenia słowne związane 
z ,,Głosem Uczelni”. Pierwsza trójka to „informator”, 
„gazeta uczelniana”, „ciekawe, rzetelne czasopismo”. 
A zatem tu bez wielkich niespodzianek. Kilka skojarzeń 
nas jednak zdziwiło, np. „praca”, „gazeta prawnicza” czy 
„Toruń”. Były też (gwoli prawdy – jednostkowe) stwier-
dzenia w rodzaju: „niepotrzebna”, „zbyt długie artykuły”, 
„propaganda”. Dla 4 procent respondentów Głos jest... 
nudny.

A skoro już jesteśmy przy zarzutach – oto kilka cy-
tatów: Czytają go zazwyczaj wykładowcy lub pracow-
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nicy rektoratu. (…) Zupełnie nie przypomina studenc-
kiego pisma, Głos Uczelni przypomina, że możliwy jest 
dobry PR uczelni, w nawiasie propaganda, Głos Uczelni 
zupełnie nie przypomina „Polityki”.

Ta ostatnia uwaga jest szczególnie ciekawa (choć 
enigmatyczna). Cóż, nie przypominamy i pewnie nie bę-
dziemy nigdy przypominać „Polityki” – trudno w ogóle 
porównywać jeden z największych (i najlepszych) pol-
skich tygodników z uniwersyteckim miesięcznikiem. To 
po prostu inne ligi, a także kategorie. To trochę tak, jak-
by zestawić Radio Sfera oraz RMF bądź Telewizję UMK 
z TVN-em (przy całym szacunku dla koleżanek i kole-
gów z innych UMK-owskich mediów).

Wiarygodny i aktualny

A teraz coś, co badający recepcję Głosu socjolo-
gowie nazwali oceną kategorialną. Szereg bardzo waż-
nych dla czasopisma cech – jaki odsetek respondentów 
daną cechę przypisuje ,,Głosowi Uczelni”. 

Przyznać musimy (choć proszę nam tego nie poczy-
tywać za nieskromność!), że tak wysoki wskaźnik wiary-
godności, aktualności czy komunikatywności (i to w nie-
zależnie przeprowadzonych badaniach) ucieszyłby każdą 
redakcję. Oczywiście, że nie oznacza to, iż wielu rzeczy 
nie można (i to znacząco) zmienić na lepsze. Już w ub. 
roku wprowadziliśmy szereg zmian w redagowaniu, ma-
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jących uatrakcyjnić zawartość Głosu (mamy nadzieję, że 
przypadają Czytelnikom do gustu). Wprowadziliśmy np. 
zasadę przewodnich tematów (niekoniecznie musi być to 
jeden temat). Staramy się sporo miejsca poświęcać cze-
muś, co w redakcji nazywamy „W sieci”. Internet stał się 
potężnym sprzymierzeńcem dla naukowców (to powrót 
do korzeni – wszak to dla nich przed laty został wymy-
ślony). Wiele rankingów, narzędzi, baz danych, aplikacji, 
portali dedykowanych jest pracownikom nauki. I stąd 
i nasz pomysł, by fachowcy od internetowych zasobów, 
bibliometrii, informatyki na łamach Głosu dzielili się ra-
dami, sugestiami, doświadczeniami, które mogą być po-
mocne dla naukowców z różnych dziedzin.

Chcemy też więcej miejsca na łamach oddać tym, 
którzy chcą polemizować z autorami artykułów, wy-
razić własne opinie na temat funkcjonowania Uczelni, 
problemów nurtujących świat nauki. Najważniejsze, by 
była to debata z argumentami, czyli „ad rem”, a nie „ad 
hominem”, a także mająca na celu dobro Uczelni, a nie 
partykularne interesy. To nie jest przypadkowa uwaga 
– w przeszłości niejednokrotnie otrzymywaliśmy teksty 
oparte na „zasłyszanych”, nie dających się zweryfikować 
informacjach. Niektóre bywały wręcz sensacyjne. Były 
i takie, dalekie od ducha tolerancji, które miały za cel po 
prostu komuś dokuczyć. Przykłady? W ślad za przyzna-
niem jednej z osób zaszczytnego wyróżnienia otrzyma-
liśmy obszerny tekst totalnie dyskredytujący tę osobę 
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i sens nagradzania jej. W lekkie osłupienie wprawił nas 
też tekst, którego autor w szczegółach opisywał, jakich 
to „lekkich obyczajów” jest żona jednego ze znanych 
profesorów. Cóż, „maglem” czy „plotkarskim tabloidem” 
nie jesteśmy i takich tekstów drukować nie będziemy.

Nasz drogi Głos w nowej odsłonie

16 procent respondentów uznało Głos za... drogi. 
To dla nas totalne zaskoczenie! Cena nie zmienia się bo-
wiem od wielu lat. 2 złote to cena wręcz symboliczna za 
miesięcznik ponad 40-stronicowy, drukowany w kolo-
rze, z barwnymi grubymi okładkami. Dla porównania: 
24-stronicowe standardowe wydanie „Nowości” kosz-
tuje 2,30 zł.

I kolejne (zerkając od dołu) kategorie. Szata gra-
ficzna, przejrzystość, komunikatywność. Tu też sporo 
się zmieniło. Już od zeszłego roku, od październikowe-
go numeru, Głos ukazuje się w zupełnie nowej szacie 
graficznej. Zadania tego podjęli się naukowcy z Wy-
działu Sztuk Pięknych, a więc fachowcy znakomici. Ufa-
my, że efekt przypadł Państwu do gustu. Jest bardziej 
przejrzyście na łamach, w miarę możliwości teksty są 
lepiej zilustrowane. I tu także uwzględniamy sugestie 
respondentów, choć wszystkich się nie da – np. propo-
zycji, by redakcja zatrudniła grafików, fotoreporterów. 
Może wiele osób nie wie, ale redakcja Głosu to... jeden 
etat, a w obecnej sytuacji finansowej Uczelni na zmianę 
tej sytuacji liczyć nie należy. Staramy się jednak budo-
wać jak największe grono współpracowników.

Tak blisko i tak daleko

Na zakończenie – odpowiedzi respondentów na 
pytanie – jak blisko ,,Głosowi Uczelni” do ideału czaso-
pisma akademickiego. Wcześniej jednak przywołajmy 
kilka cech, które respondenci (wraz z sugestiami) wska-
zali (i tu cytat z raportu).

Głos powinien być:
–  „czytelny” – drogą do czytelności Głosu byłoby 

uatrakcyjnienie czasopisma (np. stosowanie zróżni-
cowanych gatunków medialnych, infografiki), a efek-
tem jego większa komunikatywność,

–  „pluralistyczny”, „reprezentatywny” – Głos ma po-
zwalać na wypowiedź i odzwierciedlać poglądy 
wszystkich grup wchodzących w skład społeczności 
akademickiej: pracowników naukowych, administra-
cyjnych i studentów, a jednocześnie odpowiadać na 
potrzeby tych zróżnicowanych kategorii,

–  „nastawiony na aktywne szukanie czytelników” – na 
przykład poprzez wzorowanie się na skutecznych 
strategiach gazet lokalnych,

–  „wykorzystujący potencjał studentów” – nie tylko 
jako czytelników, ale też twórców treści, dostarczy-
cieli informacji,

–  „nowoczesny” (w formie i w dystrybucji treści), 
–  „emocjonalny”, poddany „kontrolowanej tabloidyza-

cji” – Głos powinien uatrakcyjniać treści, wprowadzać 
emocje, np. w zdjęciach czy wywiadach, ale zacho-
wać w tych działaniach umiar,

–  „problemowy” – Głos powinien poruszać zagadnienia 
ważne dla społeczności akademickiej, także w ujęciu 
makro, np. reform szkolnictwa wyższego i nauki,

–  „polemiczny” – Głos powinien tworzyć pole do otwar-
tych, ciekawych dyskusji na swoich łamach.

No i teraz ta ocena, jaką respondenci wystawili 
,,Głosowi Uczelni”. Pozostawiamy ją bez komentarza, 
ale z zapewnieniem, że traktujemy ją jako poważne 
wyzwanie (choć miło nam, że prawie jedna czwarta re-
spondentów plasuje nas blisko ideału). 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział (tak 
licznie) w badaniach. To świadczy o tym, że Głos nie 
jest Wam obojętny, chcecie, by był lepszy. Z satys-
fakcją przyjęliśmy wieści o tym, co się Wam w Głosie 
podoba; z wielką uwagą wsłuchaliśmy się w głosy kry-
tyczne �
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inął kolejny, 2014 rok czas więc robić podsumowanie 
w „Głosie Uczelni”. Satysfakcja duża, że udało zamknąć 
się kolejny etap działalności naszego czasopisma, ale 
pozostaje zawsze pewien niedosyt, że można było na-
pisać więcej i lepiej.

STYCZEŃ przywitaliśmy dobrymi wiadomościami. 
Liceum Akademickie UMK po raz kolejny zostało uznane 
w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych tygodnika „Per-
spektywy” za najlepsze liceum w Polsce, a ponadto zna-
lazło się na pierwszym miejscu w Rankingu Szkół Olim-
pijskich 2014. Z kolei Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. 
Jana Biziela w Bydgoszczy usytuował się na pierwszym 
miejscu rankingu prestiżowego magazynu „Forbes”. Wy-
soko oceniono także drugi z uniwersyteckich szpitali.

W Nowy Rok wjechaliśmy energicznie na rUM-
K@K’u, czyli repozytorium pracowników UMK. Po 

dwóch latach przygotowań baza okrzepła, zaczęła funk-
cjonować w świadomości pracowników, a ponadto poja-
wiła się w światowych wyszukiwarkach i odpowiednich 
listach.

LUTY to najbardziej kopernikański miesiąc w całym 
roku. Sprzęgnięte Święto Uczelni z urodzinami naszego 
Patrona narzuca specyficzny charakter i formę Głosu. 
Po raz kolejny udało nam się dorzucić małą cegiełkę do 
hasła „Mikołaj Kopernik”, a to za sprawą prof. Janusza 
Małłka, który napisał interesujący artykuł popularno-
naukowy (może nawet bardziej naukowy) pt. „Działal-
ność publiczna Mikołaja Kopernika”.

Ważnym wydarzeniem dla Uczelni i jej dalszego 
rozwoju było uruchomienie długo oczekiwanego cen-
trum transferu technologii. Powstała spółka celowa 
w ramach realizacji projektu pod nazwą ,,Uruchomienie 
i rozwój działalności Centrum Transferu Technologii UMK 
Sp. z o.o.”. Jest on finansowany przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju w ramach programu SPIN-TECH. UMK 
jako pierwszy (z grona dwudziestu siedmiu jednostek 
naukowych, które otrzymały dofinansowanie z tego pro-
gramu) powołał swoją spółkę celową.

MARZEC jest długi i taki trochę „listopadowy”, jed-
nak nie w „Głosie Uczelni” (warto nadmienić, że był to 
numer marcowo-kwietniowy). Już okładka niektórym 
podniosła ciśnienie, głównie za sprawą zamieszczonego 
tam pytania „Co z tą humanistyką”. Wyjątkowo ciekawy 
głos w tej sprawie na łamach tygodnika „Polityka” (nr 
8/2014) – może trochę chwilami prowokujący – zabrał 
prof. Włodzisław Duch, ówczesny prorektor ds. nauki 
i informatyzacji UMK, twierdząc, że humanistyka w Pol-
sce ma się całkiem dobrze, a tak naprawdę mają się źle 
kierunki studiów typu biologia, chemia, fizyka czy mate-
matyka, które zostały zupełnie zmarginalizowane. War-
to nadmienić, że za zgodą „Polityki” przedrukowaliśmy 
artykuł prof. Ducha pt. „Nie płaczmy nad humanistyką!”.

W opisywanym numerze należy także odnoto-
wać ciekawy artykuł popularnonaukowy pt. „Archi-
tekt wszechświata”, autorstwa Krzysztofa Rochowicza 
i Grzegorza Karwasza z Instytutu Fizyki, przybliżający 
(dydaktycznie) wybrane osiągnięcia Mikołaja Kopernika, 
„zwracając uwagę na jego niezwykłą skrupulatność, pa-
sję badawczą i wielokulturowość”.

Ponieważ 27 kwietnia 2014 r. w Watykanie, na 
placu Świętego Piotra, w uroczystej mszy dwaj błogo-
sławieni papieże – Jan Paweł II oraz Jan XXIII – zostali 
ogłoszeni świętymi Kościoła katolickiego, łamy naszego 
MAJOWEGO miesięcznika w sporej części poświęciliśmy 
„polskiemu” Papieżowi. 

Ksiądz biskup, ordynariusz diecezji toruńskiej, An-
drzej Suski w obszernym wywiadzie wspominał swe licz-
ne spotkania najpierw jeszcze z biskupem, potem kardy-
nałem Karolem Wojtyłą, aż wreszcie z Janem Pawłem II. 
Biskup uchylił również rąbka tajemnicy, jak wyglądały 
kulisy wizyty Jana Pawła II w Toruniu. Z kolei prodziekan 

Wojciech Streich

TO SIĘ ZDARZYŁO  
W 2014 ROKU

M
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Wydziału Teologicznego ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński 
opisał przebieg procesu kanonizacyjnego, wyjaśnił jego 
procedury i zasady, wytłumaczył, czym różni się beatyfi-
kacja od kanonizacji.

Z wywiadu z ks. prof. Jerzym Bagrowiczem do-
wiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o życiu Karola 
Wojtyły – jacy ludzie i wydarzenia ukształtowały jego 
charakter i system wartości. 

Ponieważ dyskusja dotycząca humanistyki i sze-
roko rozumianej akademickości wróciła na łamy cza-
sopism i strony różnych portali, tekstem prowadzącym 
w CZERWCU był spisany i zredagowany przez naszą 
redakcję wykład prof. Piotra Hübnera z Instytutu Socjo-
logii UMK pt. „Czy jeszcze istnieje nauka akademicka?”, 
a wygłoszony w ramach cyklu Otwarte Spotkania Klubu 
Profesora UMK im. Ludwika Kolankowskiego. Tytułowe 
pytanie jest niezwykle ważne, można powiedzieć fun-
damentalne. Refleksje prof. Hübnera były dość smutne: 
oto nie ma już szkół akademickich, w którymś momencie 
(głównie na początku lat 50. ub. wieku) zniszczono ducha 
uczelni na rzecz ideologii i biurokracji, które od tej pory 
miały wspierać przede wszystkim „system szkolnictwa 
wyższego”.

Ambrose Gwinett Bierce (1842–1913) – amerykań-
ski dziennikarz, satyryk i pisarz, uczestnik wojny secesyj-
nej – napisał kiedyś: „Mózg: aparat, za pomocą którego 
myślimy, że myślimy”. My z kolei pomyśleliśmy w naszej 
redakcji, że dobrze byłoby poświęcić jeden z numerów 
(wypadło na gorący LIPIEC!) mózgowi, no bo gdzież mó-
wić o tym organie i jego funkcjach, jak nie na uniwersy-
tecie. O trafności naszego wyboru przekonały nas bar-
dzo ciekawe rozmowy: z prof. Włodzisławem Duchem 
(„Od mózgu do Matrixa”), fizykiem specjalizującym się 
w fizyce komputerowej, informatyce stosowanej i kogni-
tywistyce, z dr Marzeną Żylińską („Neurony w szkolnej 
ławce”), metodologiem i neuropedagogiem, autorką best- 
sellerowej książki „Neurodydaktyka. Nauczanie przyja-
zne”, a także relacja („Dlaczego mówimy?”) z pierwszego 
z serii wykładów rektorskich, podczas którego prof. Mi-
chael Arbib, wybitny neurobiolog z USA, wygłosił wykład 
pt. „Evolving the Language-Ready Brain: The Case for 
a Comparative Neuroprimatology”. 

W numerze wakacyjnym (SIERPIEŃ–WRZESIEŃ) 
pojawiły się tematy lżejsze, tak aby nasze neurony mogły 
trochę odpocząć. Poprosiliśmy na przykład kilku znanych 
pracowników UMK, aby polecili nam lektury na wakacje 
i jednocześnie uzasadnili swoje wybory. Tym, którzy 
postanowili jednak trochę pochodzić, „ruszyć w świat”, 
zaproponowaliśmy zwiedzanie zamków, pałaców, dwo-
rów w regionie („Nasze dziedzictwo”), a miłośnikom ar-
chitektury, szczególnie sakralnej, oglądanie przepięknie 
odrestaurowanych kościołów wokół Torunia: w Papowie 
Toruńskim, Grzywnie, Kiełbasinie czy Chełmży.

W PAŹDZIERNIKU wakacje i żarty się skończyły 
i trzeba było zabrać się do pracy. Dla „Głosu Uczelni” był 

to ważny miesiąc w jego rozwoju – po wielu latach zmie-
niliśmy szatę graficzną, dzięki projektowi prof. Edwarda 
Salińskiego z Wydziału Sztuk Pięknych. Prof. Saliński od 
wielu lat projektuje nasze okładki, a nowy layout wyko-
nał całkowicie „w czynie społecznym”, za co mu bardzo 
dziękujemy. Ten podwójnie nowy jesienny numer zdomi-
nowały sprawy zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie 
wyższym, sprawy rekrutacji i zbliżającego się 70-lecia 
UMK. Nie zapomnieliśmy też o nauce, prezentując losy 
wniosków UMK w konkursach NCN w latach 2011–2013 
– a wszystko to dzięki pracy mgr Katarzyny Lis z Działu 
Nauki i dr. Dominika Antonowicza, pełnomocnika rekto-
ra UMK ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych. Tu 
ważna uwaga: o ile rekrutacja nie poszła nam za dobrze 
(szczególnie na niektórych kierunkach), o tyle nasza po-
zycja naukowa w kraju jest bardzo wysoka – jesteśmy na 
4 miejscu, po UW, UJ i UAM.

Moja żona wielokrotnie postulowała, aby wykreślić 
LISTOPAD z kalendarza. Chętnie bym to zrobił, tylko nie 
wiem za bardzo, do kogo w tej sprawie się zwrócić… Póki 
co trzeba było jednak wydać Głos w tym smutnym i sza-
rym miesiącu. Numer obfitował w wiele interesujących 
artykułów i rozmów, ale na jeden szczególnie chciałbym 
zwrócić uwagę – „Kulisy rankingów” wyżej już wspo-
mnianego dr. Dominika Antonowicza. Autor w sposób 
przejrzysty pokazał genezę powstania rankingów szkół 
wyższych, ich moc i oddziaływanie we współczesnym 
świecie. Na te zestawienia można się obrażać i ich nie 
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Fot. nadesłana

Patryk Przybyłowski

PERYPETIE PORTIERKI

Zapytacie o przepis? Głównym składnikiem są od-
powiednie osoby w odpowiednim czasie. Zaczęło 

się od pewnego wiosennego poranka, kiedy redaktor 
naczelny Radia Sfera Bartosz Chodorowski powiedział, 
żebym zajął się słuchowiskiem. W tamtym czasie o opo-
wieści dźwiękowej wiedziałem tyle co nic. A zatem etap 
przygotowawczy trwał dobrych kilka miesięcy. Mijały 
dni, aż w końcu pojawił się wstępny schemat scena-
riusza. Założenie było w teorii proste – przedstawimy 
perypetie pani portierki z akademika, która przy okazji 
wykonywanych obowiązków obraca się w gronie dosyć 
oryginalnych postaci. W praktyce okazało się, że setki 
pomysłów dotyczących tego, co może się wydarzyć, 
musiały zostać przekute na dźwięk. A do tego prowadzi 
długa droga.

Organizacja była jedną z kluczowych kwestii. Uni-
wersytecka rozgłośnia ma to do siebie, że większość 
osób z nią związanych to wolontariusze, którzy poza 
radiem mają jeszcze uczelnię, niekiedy pracę, mnóstwo 
innych obowiązków, a ich zasoby czasu bywają skąpe. 

Nagrania w miarę możliwości odbywały się wieczora-
mi. Tym większe było moje zdziwienie, kiedy radiowcy 
zaczęli łapać mnie w redakcji, na korytarzu, „na mieście” 
i pytać, w czym, gdzie i jak będą mogli przyłożyć rękę do 
powstającego projektu. Również zaczęły dochodzić nas 
różne sygnały „z zewnątrz” sugerujące, że to, co planuje-
my zrobić, już niejako na kredyt spotyka się z pozytyw-
nym odzewem. Dzięki temu otrzymaliśmy dodatkową 
motywację do działania, którą chcieliśmy jak najszybciej 
wykorzystać.

Czas jednego odcinka oscyluje w granicach 5–8 mi-
nut, jednak nakład pracy potrzebny do jego stworzenia 
liczony jest w godzinach. Od etapu scenariusza przecho-
dzimy do nagrań, które stanowią esencję słuchowiska. 
Pierwsze podejście dobre, ale za cicho nagrane. W drugim 
słychać szelest kartek z kwestiami. W trzecim wszyscy 
zaczynają się śmiać i trzeba nagrać materiał jeszcze raz. 
Powtarzamy tyle razy, ile trzeba dla osiągnięcia zadowa-
lającego nas efektu. Trwa to sporo czasu, gdyż wszyst-
ko jest dla nas nowe. Z każdym kolejnym podejściem 
uczymy się na błędach, po każdej udanej próbie wzrasta 
w nas poczucie zadowolenia. Po nagraniu wszystkich 
scen czeka nas jeszcze etap obróbki nagrań, dobór efek-
tów dźwiękowych oraz montaż, i w końcu możemy wy-
słuchać finalnej wersji odcinka. Kiedy wiadomo, że to już 
koniec, pora zacząć pracę nad kolejnym epizodem.

Czy słuchowisko stało się częścią Radia Sfera? Na 
pewno wpisało się w świadomość osób zaangażowa-
nych w to przedsięwzięcie. Tych kilka godzin spędzanych 
nad każdym odcinkiem nie tylko prowadzi do efektu 
końcowego, ale również daje nam możliwość przekra-
czania pewnych granic. Tak naprawdę, takich okazji jest 
mnóstwo. Wystarczy mieć oczy, a przede wszystkim 
uszy, szeroko otwarte. „Do usłyszenia”.

I jeszcze dodać wypada: dobrze się stało, że współ-
pracownicy Radia Sfera zainteresowali się akurat takim 
projektem. Słuchowisko to ginący gatunek w polskim 
radiu, wydawałoby się wręcz, że to relikt przeszłości, 
a tymczasem za coś takiego zabierają się młodzi adepci 
dziennikarskiej profesji! To może dawać całkiem intry-
gujące efekty i być świetną przygodą. Piszę to nie tylko 
jako dziennikarz prasowy, ale także jako człowiek radia 
(od ponad 20 lat) – Winicjusz Schulz �

uznawać, jedno jest jednak pewne – już przed nimi nigdy 
nie uciekniemy. 

10 lat temu połączyliśmy się z dawną Akademią 
Medyczną w Bydgoszczy, więc w GRUDNIU położyliśmy 
nacisk na naszą wspólną drogę, stąd na okładce tytuł „10 
lat razem”. Z wywiadu z prof. Janem Styczyńskim („10 lat 
minęło”), prorektorem UMK ds. Collegium Medicum, wy-
nika, że proces scalania nie jest prosty. Symbioza okaza-
ła się utrudniona z jednego prostego powodu – wydziały 
medyczne są inne. Ani lepsze, ani gorsze od toruńskich, 

tylko – inne. Trudno w tym miejscu opisywać, dlaczego są 
„inne”, bo za tym stoją długoletnie tradycje szkolnictwa 
medycznego, misyjność samego zawodu i wiele innych 
czynników. Jednak w tym wspólnym marszu ciągniemy 
jeden wspólny wóz z napisem „UMK”. I nikt nikomu nicze-
go nie zabiera ani nie próbuje się wybić kosztem pozio-
mu drugiego. Każdego dnia zarówno w Bydgoszczy, jak 
i w Toruniu walczymy o jak najwyższą pozycję naszego 
Uniwersytetu, a jest ona, wbrew wypowiedziom niektó-
rych malkontentów, naprawdę wysoka �



23

rozmaitości

Ciekawe, czy gdy Republika nagrywała jeden ze 
swych wielkich przebojów – „Mamonę” – Grzego-

rzowi Ciechowskiemu choćby przez myśl przemknęło, 
że sam może kiedyś trafić na rewers monety? Chyba 
jednak nie... A teraz to się stało za sprawą Narodowego 
Banku Polskiego. 

11 grudnia 2014 roku Narodowy Bank Polski wpro-
wadził do obiegu kolejne dwie srebrne monety o nomi-
nałach 10 zł, z serii Historia Polskiej Muzyki Rozryw-
kowej. Tym razem postacią uwiecznioną na monetach 
jest Grzegorz Ciechowski, muzyk, poeta, były lider Re-
publiki, znany także z solowych dokonań jako Obywatel 
G.C. czy Grzegorz z Ciechowa. To kolejna osoba związa-
na z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w ten sposób 
upamiętniona. Przypomnijmy, że Grzegorz Ciechowski 
na UMK studiował polonistykę (o ile dobrze pamiętam, 
pisał pracę magisterską z twórczości Stanisława Gro-
chowiaka), a Republika przez lata związana była ze stu-
denckim klubem „Od Nowa”, w którym do dziś organi-
zowane są doroczne Dni Białej Flagi, a także grudniowe 
koncerty pamięci Grzegorza Ciechowskiego.

Grzegorz Ciechowski to jeden z największych ar-
tystów w dziejach polskiego rocka. Republika ze swym 
jakże oryginalnym brzmieniem, image’em (legendarne 
czarno-białe pasy), takimi utworami jak „Biała flaga”, 
„Śmierć w bikini”, „Telefony”, „Nowe sytuacje” to jedno 
z najwspanialszych zjawisk w tymże rocku. Warto przy-
pomnieć także, że Grzegorz Ciechowski był również po-
etą, autorem muzyki filmowej, producentem muzycz-
nym, współtwórcą sukcesów Kasi Kowalskiej, Justyny 
Steczkowskiej.

Winicjusz Schulz

MAMONA  
DLA KOLEKCJONERÓW

Obie monety (każda o nominale 10 zł) wybite są 
w srebrze próby 925, stemplem lustrzanym. Zarówno 
okrągła, jak i kwadratowa waży po 14,14 grama. Jak 
wynika z informacji uzyskanych z Narodowego Banku 
Polskiego nakład każdej z monet jest limitowany do 30 
tysięcy egzemplarzy.

Numizmaty mają charakter czysto kolekcjonerski. 
Oznacza to, że nie będzie można ich otrzymać „po nomi-
nale” (w tym przypadku po 10 zł) w banku, lecz można je 
kupować poprzez specjalistyczny sklep numizmatyczny 
NBP lub w oddziałach banku. Cena monety okrągłej 
ustalona została na 89 zł, zaś kwadratowej na 99 zł.

W serii monet Historia Polskiej Muzyki Rozryw-
kowej dotychczas wybito numizmaty z podobiznami 
Czesława Niemena (w 2009 roku), Krzysztofa Kome-
dy (2010), Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskie-
go (2011), czyli twórców Kabaretu Starszych Panów, 
Agnieszki Osieckiej (2013) �
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Ponad połowa laureatów piątej edycji projektu 
„Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów” 

to młodzi naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka. Z 51 przyznanych w grudniu 2014 roku stypendiów, 
28 trafi do doktorantów z UMK (w tym 15 do przedsta-
wicieli Wydziału Chemii UMK). Uroczyste wręczenie 
umów stypendialnych w ramach piątej edycji projek-
tu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów” 
odbyło się w 11 grudnia w Ratuszu Staromiejskim w 
Toruniu.

Projekt „Krok w przyszłość – stypendia dla dokto-
rantów” jest realizowany przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy 
z uczelniami wyższymi z naszego regionu (m.in. z UMK) 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Podstawowym celem projektu jest zwiększenie za-
angażowania doktorantów w podejmowanie działań 
zmierzających do komercjalizowania wyników badań 
naukowych istotnych dla rozwoju województwa ku-
jawsko-pomorskiego. Stypendium przyznawane jest 
na okres 12 miesięcy i wynosi od 3 tys. do 5 tys. zł mie-
sięcznie.

W piątce wyróżnionych, którzy otrzymają sty-
pendium w wysokości 60 tysięcy zł, znalazło się dwo-
je chemików: Marta Chylińska (tytuł rozprawy dok-
torskiej „Synteza nowych materiałów polimerowych 
o właściwościach biocydowych”) oraz Paweł Piotr Po-
mastowski (praca pt. „Synteza stabilnych metalopro-
tein bazujących na wiązaniu izoform molekularnych 
białka z kationami cynku oraz srebra”).

Pozostali laureaci V edycji „Kroku w przyszłość” 
z UMK dostaną po 36 tys. zł. Oto oni:

– Konrad Dełeńko z Wydziału Biologii i Ochrony 
Środowiska (praca pt. „Charakterystyka metabolizmu 
RNA podczas odróżnicowania komórek mezofilowych 
Arabidopsis thaliana”);

– Albert Wiktor Szparaga z Wydziału Chemii 
(praca pt. „Samonastawne kanały do frakcjonowania 
cząstek mikrometrycznych – rozwiązania konstrukcyj-
ne oraz zastosowania”);

– Justyna Walczak z Wydziału Chemii (praca pt. 
„Lipidomika – separacja i identyfikacja frakcji biologicz-
nie aktywnej z wykorzystaniem sprzężonych technik 
separacyjnych”);

– Anna Ilnicka z Wydziału Chemii (praca pt. „Wy-
korzystanie chityny i chitozanu do otrzymywania ad-
sorbentów i katalizatorów węglowych”);

– Kornelia Kadac z Wydziału Chemii (praca pt. 
„Polimeryzacja emulsyjna oraz analiza właściwości po-
litiofenu i wybranych poli(3-alkilotiofenów)”);

– Joanna Agnieszka Kujawa z Wydziału Chemii 
(praca pt. „Membrany ceramiczne z nanowarstwą hy-
drofobową – otrzymywanie i wybrane właściwości 
transportowo-selektywne”);

– Anna Kujawska z Wydziału Chemii (praca pt. 
„Perwaporacja i termoperwaporacja hydrofobowa 
w rozdzielaniu mieszanin dwu i wieloskładnikowych 
wodnych roztworów lotnych zwiazków organicznych”);

– Sonia Katarzyna Szymańska z Wydziału Bio-
logii i Ochrony Środowiska (praca pt. „Określenie roli 
mikroorganizmów endofitycznych w tolerancji roślin 
na stres solny i wykorzystanie wyselekcjonowanych 
mikroorganizmów halotolerancyjnych w technologiach 
stosowanych podczas uprawy roślin”);

– Rafał Jakubowski z Wydziału Fizyki, Astronomii 
i Informatyki Stosowanej (praca pt. „Komputerowe mo-
delowanie wybranych białek o znaczeniu medycznym 
niestandardowymi metodami dynamiki molekularnej”);

– Katarzyna Anna Kurnik z Wydziału Biologii 
i Ochrony Środowiska (praca pt. „Ocena zdolności pe-
roksydaz wycierki ziemniaczanej do usuwania fenoli 
oraz barwników ze ścieków poprzemysłowych”);

– Tomasz Strzyżewski z Wydziału Nauk o Ziemi 
(praca pt. „Zmienność przestrzenna kierunku i pręd-
kości wiatru nad wybranymi akwenami żeglarskimi 
w Polsce z wykorzystaniem modelowania CFD (Com-
putional Fluid Dynamic) i metod GIS”);

DOBRY KROK

Akty przyznania stypendiów wręczał prof. Bogusław Buszewski (UMK)
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– Damian Grzywiński z Wydziału Chemii (praca 
pt. „Selektywne fazy stacjonarne do chromatografii 
i technik pokrewnych na bazie nanocząstek metali i ich 
tlenków”);

– Iwona Krześlak z Wydziału Nauk o Ziemi (praca 
pt. „Późnoglacjalna i holoceńska historia Jeziora Dzi-
kowskiego i jego okolicy w świetle badań paleoekolo-
gicznych”);

– Magdalena Metzler z Wydziału Chemii (praca 
pt. „Otrzymywanie i badanie nanokompozytów srebra 
na bazie poli(kwasu akrylowego)”); 

– Agnieszka Anna Richert z Wydziału Biologii i 
Ochrony Środowiska (praca pt. „Substancje biobójcze 
wprowadzone do biodegradowalnych polimerów i ich 
wpływ na proces mineralizacji”);

– Radosław Sadowski z Wydziału Chemii (praca 
pt. „Łączone techniki chromatograficzne w analityce 
leków o działaniu przeciwzakrzepowym”);

– Anna Marlena Piasta z Wydziału Chemii (praca 
pt. „Opracowanie i weryfikacja nowych metod ozna-
czania amin biogennych w żywności”); 

– Wojciech Piotr Zieliński z Wydziału Chemii (pra-
ca pt. „Badanie wpływu niejednorodności strukturalnej 
materiału węglowego oraz higroskopijności cieczy jo-
nowych na właściwości elektrochemiczne granicy faz 
elektroda/elektrolit”);

– Łukasz Mendyk z Wydziału Nauk o Ziemi (praca 
pt. „Wpływ antropopresji na ewolucję pokrywy glebo-
wej w obrębie niecek stawów dawnych młynów wod-
nych i ich najbliższego otoczenia na obszarze Pojezie-
rza Chełmińskiego”); 

– Daria Niedzielska z Wydziału Chemii (praca pt. 
„Przesunięcia koordynacyjne 1H, 13C, 15N i 195Pt NMR 
metodą badań aktywnych biologicznie i katalitycznie 
związków kompleksowych i metaloorganicznych Au-
(III), Pd(II), Pt(II) i Pt(IV) z analogami 2-fenylopirydyny”);

– Piotr Paweł Morzyński z Wydziału Fizyki, Astro-
nomii i Informatyki Stosowanej (praca pt. „Optyczne 
wzorce metrologii kwantowej”);

– Monika Skorupa-Kłaput z Wydziału Biologii 
i Ochrony Środowiska (praca pt. „Identyfikacja genów 
zaangażowanych w adaptację do warunków stresu sol-
nego u buraka”);

– Katarzyna Klaudia Kwaśniewska z Wydziału 
Chemii (praca pt. „Badanie wybranych ksenoestroge-
nów i ich wpływ na kancerogenezę narządów płcio-
wych kobiet na przykładzie zearalenonu z wykorzysta-
niem łączonych technik rozdzielania”); 

– Marcin Nowak z Wydziału Nauk o Ziemi (pra-
ca pt. „Sztuczne sieci neuronowe w modelowaniu od-
pływu ze zlewni zlodowaconych na przykładzie Rzeki 
Waldemara (Svalbard): zastosowanie, optymalizacja 
i porównanie z modelami liniowymi”); 

– Piotr Olszewski z Wydziału Biologii i Ochrony 
Środowiska (praca pt. „Grzebaczowate (Hymenoptera: 
Crabonidae, Sphecidae) w krajobrazie kulturowym do-
lin rzecznych Polski północnej”);

– Izabela Katarzyna Jamorska z Wydziału Nauk 
o Ziemi (praca pt. „Dynamika wód podziemnych na 
wododziale Wisły i Odry w rejonie Jeziora Ostrowskie-
go”) � (CPiI)

Zdjęcia: Andrzej Goiński/Urząd Marszałkowski
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W dobie e-maili, telefonów satelitarnych i komór-
kowych ten list wydaje się być wielką osobli-

wością, pamiątką zgoła innych czasów. Jest rok 1979. 
Profesor pisze list do profesora. Cóż w tym dziwnego? 
Ano to, że list wysłany został z Torunia w mroźne lody 
Arktyki. Nadawcą był prof. Konrad Górski, adresatem 
zaś prof. Jan Szupryczyński.

– Bardzo się przejmuję Pańskimi relacjami ze 
Spitsbergenu, które drukuje tutejsza prasa. Mało, że 
musieliście przeżywać dwumiesięczną noc polarną, 
trzebaż jeszcze ciągle kumania się z niedźwiedziami, 
które Wam zaglądają do okien. Rozumiem, że te bestie 
mają na Was apetyt, bo pytanie, czym się ta hałastra 
żywi? Morze chyba zamarznięte, a czy są na Spitsber-
genie foki i morsy? – pisze prof. Konrad Górski, słynny 
polonista, jedna z legend UMK.

Prof. Jan Szupryczyński, znany polarnik, uczestnik 
wielu wypraw w lody Arktyki (który udostępnił nam 
wspomniany list), przyznaje, że wyrażane w tym liście 
obawy, choć opisywane z perspektywy Torunia i zaci-
sza profesorskiego gabinetu, były jak najbardziej słusz-
ne. Polarnik sięga pamięcią do wydarzeń sprzed 35 lat.

– Wiedzieliśmy, że niedźwiedzie są niebezpieczne, 
i dlatego obowiązywała zasada wychodzenia w teren 

Winicjusz Schulz

POCZTA ARKTYCZNA

tylko we trzech. I tak było przez długi czas. Nic niepo-
kojącego się nie działo. Samych niedźwiedzi w ogóle nie 
widzieliśmy, a niedźwiedzie tropy, na które natrafiali-
śmy, były bardzo stare. Nie dziw zatem, że któregoś 
dnia przyszli do mnie asystenci i powiedzieli: „Szefie, 
wystarczy, że będziemy w teren wychodzić po dwóch” 
– wspomina prof. Szupryczyński.

Przystał na taką propozycję asystentów. Nie wie-
dział jednak wówczas, jak szybko będzie tego żałował. 
Już po wyjściu w teren pierwszej dwójki! Wykonali ba-
dania. Wracali do bazy. Zostało im nie więcej jak 10 me-
trów. Jeden – Edward Jarmuszewski – postanowił 
jeszcze pomóc energetykowi nalać paliwo do agrega-
tora i odesłał kolegę do budynku. Po chwili naukowcy 
w bazie usłyszeli „O Jezu!” dobiegające z dworu. Wy-
biegli przed budynek, ale tam nie było widać kolegi. 
Za to był niedźwiedź! Ktoś pobiegł po broń, padł strzał 
ostrzegawczy. 

– Na szczęście niedźwiedź się przestraszył. Oka-
zało się jednak, że wcześniej zaatakował. Asystent już 
leżał na ziemi. Koledzy zabrali go szybko do wnętrza. Ja 
byłem w tym czasie w laboratorium i nie wiedziałem nic 
o wypadku. Zawołali mnie do salonu. Gdy zobaczyłem 
tam ludzi w roboczych strojach, z lekka się zdenerwo-
wałem, bo był zwyczaj, że w takich strojach do salonu 
się nie wchodzi. Ale zobaczyłem też ślady krwi – rela-
cjonuje prof. Szupryczyński.

Okazało się, że niedźwiedź zaatakował jednego 
z naukowców w sposób podobny, jak atakuje na przy-
kład foki. Stara się tak uderzyć łapą w kark, by uszko-Stacja Polarna, grudzień 1978
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dzić kręgosłup, by ofiara nie mogła się już poruszać. 
Na szczęście asystent, wychodząc w teren, był grubo 
ubrany i zasłaniał się ręką przed atakami niedźwiedzia. 
Kręgosłup pozostał cały, ale ran było sporo. Wymagały 
operacji. Lekarz Bogdan Rudzki był na miejscu. Udało się!

Tyle dramatycznej relacji prof. Szupryczyńskie-
go. Powróćmy jeszcze na chwilę do listu. Prof. Konrad 
Górski nie tylko troszczy się w nim o los polarników, 

ale i także przekazuje wieści z Torunia, między innymi 
dotyczące Towarzystwa Naukowego (niech i ci z Ark-
tyki będą „na bieżąco”), a kończy słowami: „Proszę 
przyjąć moc serdeczności od starszego pana. Niech 
Pan jak najszybciej zdrowo wraca, bo z Pańskiego po-
wodu nie mam spokoju – oddany całym sercem – Kon-
rad Górski” �

Zdjęcia: Jan Szupryczyński

Na Wydziale Prawa i Administracji można oglądać 
rzeźbę „Jeździec”. Autor, Karol Doiczman jest stu-

dentem III roku toruńskiego Wydziału Sztuk Pięknych 
UMK. Praca powstała w pracowni dra hab. Grzegorza 
Maślewskiego w Zakładzie Rzeźby. 

Wystawa jest kolejnym już ogniwem zrealizowa-
nym w ramach projektu Międzywydziałowa Przestrzeń 
Artystyczna ,,Lex-Arte”, którego celem jest populary-
zacja sztuki wśród studentów Wydziału Prawa i Ad-
ministracji oraz uwrażliwienie młodych ludzi na rzeczy 
piękne i niepowtarzalne. Do współpracy zapraszani są 
zarówno znani toruńscy artyści, jak też studenci kierun-
ków artystycznych oraz amatorzy – pasjonaci szeroko 
pojętej twórczości artystycznej. Dotychczas prezento-
wano m.in. wystawę rzeźbiarstwa face-to-face, olejne 
malarstwo toruńczyka Tadeusza Gapińskiego, a także 
plakaty i rysunki ilustrujące życie prawnika w krzywym 
zwierciadle „Uśmiech Temidy”.

Aktualnie prezentowana jest sporych rozmiarów 
rzeźba „Jeździec”, czyli uchwycona w ruchu bryła z do-
siadającą jej postacią. To w zamyśle autora alegoria 
naszego życia, aluzja do każdego „ja”, które często nie 
dostrzega, że również jego „bryła” (podobnie jak „bryła” 
jeźdźca) już dawno wytraciła swój impet i stoi nierucho-
mo. Ruch jest niczym innym jak tylko złudzeniem. Po-
stać zamarła, ulegając powolnej degradacji, rozpadowi. 
Człowiek nadal jednak wierzy, że się przemieszcza, bez-
refleksyjnie próbując dogonić nieznane, nie oglądając 
się za siebie. Kolejne wystawy w przygotowaniu �  (EK)

JEŹDZIEC U PRAWNIKÓW

Radosław Łukasiewicz, absolwent kierunku grafika na 
Wydziale Sztuk Pięknych UMK, zwyciężył w międzyna-
rodowym konkursie na projekt kroju pisma Szymbor-
ska (Szymborska. Type Design Competition).

Upamiętniający noblistkę konkurs został zorgani-
zowany przez Fundację Miasto Literatury oraz Funda-
cję Wisławy Szymborskiej we współpracy z Fundacją 
Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ. Był skierowany do młodych 
twórców i absolwentów szkół artystycznych z lat 2012, 
2013, 2014.

Celem rywalizacji było wyłonienie kroju pisma, 
który będzie oddawał ducha poezji Wisławy Szym-
borskiej, „poezji jako odpowiedzi na życie, sposobu na 
życie, pracy nad słowem jako myślą i wrażliwością”. 

LITERY JAK POEZJA

Międzynarodowe jury zadecydowało, że projekt Rado-
sława Łukasiewicza najlepiej spełnił te kryteria. Laureat 
otrzymał nagrodę w wysokości 10 tys. zł.

Radosław Łukasiewicz ma 25 lat. Urodził się w Ka-
liszu. W 2013 roku obronił na UMK w Toruniu dyplom 
z wyróżnieniem na kierunku grafika warsztatowa (ze 
specjalnością serigrafia)  w pracowni prof. Mirosława 
Pawłowskiego. Obecnie zajmuje się projektowaniem 
graficznym w ścisłym powiązaniu z liternictwem � (CPiI)

Fot. I.Chełminiak
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Życie naukowe i badawcze studentów oraz naukow-
ców dopełniały organizacje i kluby studenckie. 

W listopadzie 1955 r. powstał Uniwersytec-
ki Dyskusyjny Klub Filmowy (późniejszy Studencki 
Twórczy Klub Filmowy „Pętla”, a 18 kwietnia 1958 r. 
otwarto Studencki Klub Pracy Twórczej „Od Nowa”. 
Pierwszą siedzibą klubu były pomieszczenia w Domu 
Studenckim nr 1, przy ul. Mickiewicza 2/4. W marcu 
1963 r. przeniesiono go do Dworu Artusa (przy ul. Ry-
nek Staromiejski 6. Autorem logo Klubu „Od Nowa” – 
stylizowanego koguta, z wpisaną w ogon nazwą ,,Od 
Nowy” – był student Wydziału Sztuk Pięknych UMK 
Max (Maksymilian) Szoc, znany na Zachodzie malarz 
surrealista, reżyser teatralny i scenograf, poeta (zmarł 
w 1983 r. w Belgii). W tym samym 1958 roku, w grud-
niu, powołano Studencki Punkt Usługowy „Małgosia”, 
w późniejszym okresie przemianowany na Usługową 
Spółdzielnię Pracy „Małgosia”, zlikwidowaną w końcu 
lat osiemdziesiątych XX w. Ważnym wydarzeniem na 
UMK i w Toruniu były pierwsze juwenalia studenckie, 
zorganizowane 6–8 maja 1960 r. Natomiast 24 wrze-
śnia tego roku odbył się I Zjazd Absolwentów Poloni-
styki UMK.

24 listopada 1960 r. nasza Uczelnia obchodziła 
15-lecie swojego istnienia. Uroczysta akademia rozpo-
częła się o godzinie 16.00 w Auli Collegium Maximum, 
przy ul. Rynek Staromiejski 6. Po niej odbył się koncert 
muzyków z Filharmonii Pomorskiej z Bydgoszczy.

Mimo iż Obserwatorium Astronomiczne UMK 
w Piwnicach powstawało w latach 1947–1948 i już 
25 czerwca 1947 r. wypożyczono od prof. Harlowa 

Weronika Krajniak

KOLEJNA DEKADA

Wejście do Usługowej Spółdzielni Pracy „Małgosia”

Pracownicy radioastronomii w Toruniu, od dołu: prof. An-
drzej Woszczyk, prof. Wilhelmina Iwanowska i prof. Włady-
sław Dziewulski

Od lewej: prof. Witold Łukaszewicz, rektor UMK, kard. Stefan Wyszyński, prof. Giovan-
ni Battista Dell’Acqua, rektor Uniwersytetu w Ferrarze 

Fot. ze zbiorów prof. Jerzego Łukaszewicza
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Logo Studenckiego Klubu Pracy Twórczej „Od Nowa” 

Fot. Studenckiej Agencji Fotograficznej

Pierwszy Zjazd Absolwentów Polonistyki, przemawia rektor prof. Stanisław Jaśkowski

Złoty Medal UMK dla Uniwersytetu w Ferrarze

Shapleya, ówczesnego dyrektora Harvard Collage 
Observatory w Cambrige (USA), pierwszy astrograf 
Drapera, a rok później wybudowano pawilon i kopu-
łę dla radioteleskopu, to pierwsze prace badawcze 
w obserwatorium rozpoczęto dopiero 24 lipca 1949 r. 
Ważnym wydarzeniem dla astronomii toruńskiej była 
decyzja Komitetu Astronomii PAN, który uchwalił 
w grudniu 1958 r., że w Piwnicach zostanie zamon-
towany teleskop średnich rozmiarów Schmidta-Cas-
segraina. Jego uruchomienie nastąpiło dopiero 3 paź-
dziernika 1962 r..

Rok 1965 okazał się nie tylko rokiem jubileuszo-
wym, ale także czasem umów o współpracy z za-
granicznymi uniwersytetami: 16 września podpisano 
umowę o przyjaźni i współpracy z Uniwersytetem 
w Rostocku (NRD) oraz 31 października z Uniwersyte-
tem w Ferrarze (Universitá degli Studi di Ferrara, Wło-
chy). Ta ostatnia była pierwszą umową podpisaną z za-
graniczną uczelnią z kraju kapitalistycznego. Dopiero 
4 grudnia rozpoczęto uroczystości 20-lecia UMK. Aka-
demia jubileuszowa odbyła się w Collegium Maximum. 
Wzięli w niej udział nie tylko przedstawiciele uczelni 
i władz regionalnych, także władze państwowe, goście 
z innych uniwersytetów i środowisk kulturalnych z To-
runia i Pomorza. Po rozpoczęciu uroczystości, w Sali 
Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu od-
był się koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespołu 
Filharmonii Pomorskiej. W ratuszu wystawiono także 
prace absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych � 

Na podstawie zasobu Archiwum UMK  
opracowała Weronika Krajniak

Fotografie pochodzą z zasobu Archiwum UMK
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W toruńskiej Galerii Artus miał miejsce wernisaż 
dwunastej już odsłony Międzynarodowego 

Studenckiego Pleneru Malarskiego, którego głównym 
organizatorem jest wykładowca naszej uczelni, prof. 
Mieczysław Ziomek. Tym razem widzowie mogli obej-
rzeć prace będące pokłosiem czerwcowego pobytu 
uczestników pleneru w Iławie. Potencjał krajobrazów 
tamtejszego pojezierza testowała trzydziestka piątka 
młodych adeptów sztuki malarskiej z Polski, Ukrainy, 
Litwy, Słowacji i Niemiec, którym radą i pomocą służyli 
profesorowie: Mieczysław Ziomek, Gintaras Palemo-
nas Janonis, Yaroslav Shymin, L’udovit Hološka, oraz 
Zygmunt Droński.

Przewodnie hasło pleneru, Iława – wiatr w żagle, 
doskonale wpasowało się w specyfikę miejsca, zwró-

Sebastian Dudzik

TORUŃSKIE ECHA 
IŁAWSKIEGO PLENERU

ciło jednocześnie uwagę na wizualny potencjał dwóch 
żywiołów: wody i powietrza. Oba charakteryzują się 
zmienną naturą, mogą kreować stabilną, statyczną 
rzeczywistość, wprowadzać w nią dynamikę, a także 
efemeryczność – przejawiającą się choćby w mode-
lowanych przez podmuchy wiatru odbiciach świata, 
chwytanych przez taflę wody. Takie też wątki odnaleźć 
możemy w prezentowanych na wystawie pracach. Każ-
da z nich przedstawia nieco inną wizję świata, zwraca 
uwagę na różne jego walory. Różnorodność i wysoki po-
ziom utrwalonych na płótnach wizji potwierdza wagę 
studium z natury w budowaniu warsztatu malarskiego 
oraz sens organizowania tego typu imprez w ramach 
artystycznego kształcenia. 

W tradycji artystycznej malowanie z natury i w na-
turze nie zawsze było odpowiednio docenione. Choć już 
u progu nowożytności twórcy praktykowali studia pejzażo-
we, to najczęściej traktowali je jako doskonałą techniczną 
wprawkę bądź ikonograficzne źródło, wykorzystywane 
później w „bardziej szlachetnych” kompozycjach prezen-
tujących storię czy portret. Uwieczniony krajobraz miał 
według zamierzenia pełnić rolę parergi – kwintylianowego 
ozdobnika, wzbogacającego i uatrakcyjniającego główny 
temat. Nawet uznawany za jednego z ojców malarstwa 
pejzażowego Albrecht Dürer, choć cenił studium z natury, 
nie traktował raczej swoich akwarelowych landszaftów czy 
zoologiczno-botanicznych studiów na równi z kompozycja-
mi postaciowymi. Zdarzało się, że wykorzystywał uwiecz-
nione wcześniej pejzaże w graficznych czy malarskich 
scenach religijnych, traktował więc pejzaż jako parergę. 
Podejście do malarstwa pejzażowego ewoluowało powoli, 
stopniowo, tak naprawdę dopiero XIX wiek przyniósł praw-
dziwe doszacowanie wartości pejzażowego studium z na-
tury. Twórcy dostrzegli w nim potencjał wykraczający dale-
ko poza samo mimesis. Przekonali się, że w nie mniejszym 
stopniu niż inne „szlachetniejsze” gatunki jest w stanie od-
dać prawdę o samym malarstwie i procesie artystycznym. 

Podglądając naturę i próbując ją jednocześnie 
utrwalić na płaskiej powierzchni płótna czy papieru, każ-
dy twórca musi dokonać przetworzenia i syntezowania 
rzeczywistości. Od niego zależy jednak, jaki wyraz to syn-
tezowanie osiągnie i jak będzie ono zaawansowane. Moż-
na zbliżać się do natury, stosując wypracowane w tradycji 
rozwiązanie formalne i strukturalne, można też sprowa-
dzić obserwowaną rzeczywistość do poziomu umowne-
go znaku, zestawu konstruktywnych elementów, organi-
zujących i dyscyplinujących płaszczyznę obrazu.

Obserwując poplenerowe prace, miałem nieod-
parte wrażenie, że dominującą tendencją była właśnie 
chęć gry ze strukturą kompozycji. Pejzaż, w którym 
woda stanowi jeden z najistotniejszych elementów 
składowych, wręcz zaprasza do eksperymentowania 
z daleko posuniętą syntezą obrazu i przerzucenia cięża-
ru twórczego zainteresowania z mimetycznego przed-
stawienia natury na „strukturotwórcze” właściwości 

Marcin Korbanek, wymiary 1933 x 2244
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Monika Plentauskaite, olej na płótnie, wymiary: 2244 x 1903

jej wybranych fragmentów. Taki charakter przejawiają 
kompozycje Moniki Plentauskaitė i Gasparasa Aleksa 
z Litwy, Ukrainki Anny Martseniuk, Stanislavy Čert’a-
ski ze Słowacji czy Mateusza Gawrońskiego z Polski. 
W kompozycji pierwszej z wymienionych lekko przy-
gaszona paleta barwna we frapujący sposób koreluje 
z wyraźną niemal na całej powierzchni fakturą płócien-
nego splotu malarskiego podłoża oraz wysmakowanym 
różnicowaniem sposobu kładzenia farby. Umieszczenie 
linii horyzontu na wysokości dwóch trzecich przedsta-
wienia oraz jej lekkie opadanie ku prawej stronie dzieli 
strukturalnie kadr na dwie odmienne strefy. Dolna, 
w której dominują szeroko kładzione chłodne przej-
ścia z delikatnych odcieni fioletów do jasnego błękitu, 
epatuje spokojem, wywołując jednocześnie doznanie 
pustki. Monotonię tej części rozbija jedynie niewielka 
aplikacja o zdecydowanej, ciepłej tonacji barwnej i wy-
razistej, geometrycznej formie (kwadrat). Podobną po-
zorną monotonią charakteryzuje się obszar ponad linią 
horyzontu, z tym że tutaj malarka wykorzystała paletę 
ciepłych lekko zgaszonych zieleni i brązów. Wyraźnym 
interwałem w kompozycji jest obszar graniczny tych 
dwóch sfer. Uniesienie wysoko linii horyzontu spowo-
dowało nałożenie się na nią linii naszego spojrzenia 
i jednoczesne obniżenie punktu obserwacji. Dzięki temu 
przedstawione w obrazie budynki, samochody i inne 
elementy wizualnej rzeczywistości szczelnie „okleja-
ją” horyzont. To nagromadzenie geometrycznych form 
powyżej poziomej osi kompozycji, wraz z wyraźną fak-
turalnością nakładanej farby stworzyło skomplikowa-
ną w swej formalnej naturze strefę buforową między 
chłodnym podłożem i ciepłym nieboskłonem. Autorka 
umiejętnie wzmocniła owo formalne akcentowanie 
grubo kładzioną fakturą farby. 

Strategię podniesionej linii horyzontu zastosowa-
ła w swej kompozycji również Stanislava Čert’aská, jed-

nak u niej strukturalna zabawa rozgrywa się głównie 
w dolnej partii obrazu. Biegnąca na wysokości trzech 
czwartych linia styku nieba z ziemią włączona została 
w grę poziomów i skosów budowanych przez drewnia-
ne pomosty. Fragmentaryczne kadrowanie wraz z deli-
katną zielonkawo-brązową tonacją barwną kompozy-
cji odrealniają całość, kierując uwagę na właściwości 
strukturalne malowidła. 

Daleko posunięte syntezowanie obrazowanej 
rzeczywistości to niejedyny klucz strukturalnej gry 
w malarstwie. Można ją prowadzić choćby poprzez od-
powiedni wybór i wypreparowanie interesującego frag-
mentu. W atrakcyjny sposób zrobił to Marcin Korbanek. 
Jedną z jego kompozycji strukturalnie porządkuje rama 
balkonowych drzwi. Dzieli ona kadr na cztery nierówne 
części, stanowi jednocześnie główną wartość rytmicz-
ną przedstawienia. Fotograficzna fragmentaryczność 
ujawnia kilka różnych rzeczywistości. Jedną z nich jest 
sama geometryczna struktura drzwi, kolejną faktura 
łuszczącej się farby i rdzewiejącego metalu. Przeciw-
wagę dla tego abstrakcyjnego pomimo swej mimetycz-
ności świata stanowi zawieszona kłódka oraz fragment 
widocznego zza szyby krajobrazu. Mamy więc do czy-
nienia z albertiańskim obrazem-oknem, z tym że wła-
śnie to ostatnie stanowi główny motyw tematyczny 
i strukturalny kompozycji.

Rosnące zainteresowanie organizowanym przez 
profesora Ziomka plenerem, czego dowodem jest przy-
łączanie się do udziału w nim przedstawicieli kolejnych 
polskich i zagranicznych uczelni, świadczy dobitnie 
o niegasnącej potrzebie budowania warsztatu twór-
czego poprzez studium z natury. Obserwacja rzeczywi-
stości uczy nie tylko dyscypliny, może być też dosko-
nałym elementem budowania wiedzy o strukturalnych 
właściwościach kompozycji, wreszcie źródłem inspiracji 
w twórczych poszukiwaniach � 



32

wspomnienia

Fot. Alina Dauksza-Wiśniewska

W dniu śmierci profesora Dubikajtisa, 11 listopa-
da, poszłam na strych i przyniosłam komplet notatek 
z czterech lat (1968–1972) nauki geometrii. Z perspek-
tywy własnych doświadczeń życiowych i zawodo-
wych przyznaję dzisiaj, że otrzymaliśmy niezwykły 
prezent od życia w postaci lekcji z takim Nauczycie-
lem. Droga, jaką do nauczania geometrii obrał dla nas, 
była piękna, wypracowana, opierała się na głębokich 
doświadczeniach naukowych i życiowych, a także na 
bieżących przemyśleniach – profesor był w trakcie pi-
sania jednego ze swoich podręczników dla studentów.

Ze szkolnych czasów, prócz geometrii, zapamię-
tałam taką historię. W drugiej klasie liceum w wypad-
ku drogowym zginął nasz klasowy kolega. Dyrekcja 
szkoły nie pozwoliła uczniom naszej klasy uczestni-
czyć we mszy św. pogrzebowej w intencji zmarłego 
kolegi. Mieliśmy przyjść do szkoły na lekcje, a ewentu-
alnie po południu mogliśmy uczestniczyć w pochówku 
na cmentarzu. Zaczynaliśmy lekcje od geometrii. Już 
wcześniej tak bywało, gdy profesor miał jakiś pilny 
wyjazd służbowy, jego córka, uczennica naszej klasy, 
rozpuszczała telefoniczne wici, że w danym dniu geo-
metrii nie będzie, i przychodziliśmy do szkoły dopiero 
na trzecią godzinę lekcyjną. Tego dnia rano dyrektor 
otrzymał pilną wiadomość, że geometrii nie będzie, bo 
profesor ma ważne sprawy osobiste. My, uczniowie, 
dowiedzieliśmy się o tym kilka godzin wcześniej. Tą 
ważną sprawą osobistą był udział we mszy św. po-
grzebowej ucznia.

Lech Dubikajtis urodził się w Warszawie 6 paź-
dziernika 1925 r. w rodzinie wojskowego, oficera broni 
pancernej. W wielu dokumentach jako data urodzenia 
występuje rok 1927. Wynika to z zafałszowania daty 
w czasie II wojny światowej przez jego ojca, gdy miesz-
kali w Wilnie, dla uniknięcia wywiezienia na roboty. 
Profesor był drobnej budowy, więc ta mistyfikacja nie 
wzbudzała podejrzeń. Przed wybuchem wojny ukoń-
czył w Wilnie I klasę w Gimnazjum Zygmunta Augu-
sta. Poprzednio rodzina mieszkała przez pewien czas 
w Krakowie, gdzie L. Dubikajtis uczęszczał do począt-
kowych klas szkoły powszechnej.

Profesor podkreślał, że nie był wilnianinem, a do 
Wilna „ciągnęło” jego ojca. Jednak w mieście tym prze-
żył młodzieńcze lata i wspominał, jako najbardziej 
wartościowe przeżycia, naukę matematyki na tajnych 
kompletach u profesora Uniwersytetu Stefana Bato-
rego, Władysława Dziewulskiego. Często podkreślał 
także, że spośród nauczycieli w polskiej szkole, za 
czasów okupacji litewskiej Wilna, jedynym godnym 
szacunku był Leon Jeśmanowicz, który go tam uczył 
matematyki. W 1945 r. na tajnych kompletach uzyskał 
w Wilnie maturę.

W transporcie z Wilna do Lublina, krótko po śmier-
ci ojca, znalazł się tylko z matką. Rozpoczął studia na 
Politechnice Warszawskiej z tymczasową siedzibą 

Po raz pierwszy Lecha Dubikajtisa spotkałam pod 
koniec września 1968 r. Przyszedł jako nauczyciel 

geometrii do pierwszej uniwersyteckiej klasy mate-
matycznej w IV Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. 
Byłam uczennicą tej klasy. Pan Dubikajtis był wówczas 
docentem i pracownikiem naukowym UMK. Współpra-
cował ze swoim starszym kolegą, prof. Leonem Jeśma-
nowiczem, również pracownikiem naukowym UMK, 
który był organizatorem klas matematycznych na tere-
nie Torunia. Jeśmanowicz uczył nas algebry, a Dubikaj-
tis wprowadzał w arkana geometrii. Przez cztery lata 
mieliśmy z nim po dwie lekcje tygodniowo. 

Bogumiła Klemp-Dyczek

PROF. LECH DUBIKAJTIS 
(1925–2014)
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w Lublinie; studiował tam przez rok, czyniąc zadość 
marzeniu ojca, by zostać inżynierem. Zdał wówczas 
egzamin z geometrii u prof. Juliusza Rudnickiego, który 
później wywarł duży wpływ na jego działalność nauko-
wą. Po roku przeniósł się na Wydział Elektrotechniki 
Politechniki Gdańskiej, a stamtąd przybył do Torunia, 
gdzie od 1948 r. studiował na UMK matematykę, gdyż 
zawsze marzył, żeby być naukowcem, matematykiem. 
Jednocześnie pracował jako zastępca asystenta w Se-
minarium Matematycznym UMK. Jako student był jed-
nym z dwojga stypendystów stypendium im. Juliusza 
Rudnickiego. Wspomniane stypendium było zorgani-
zowane w taki sposób, że wdowa po prof. Rudnickim 
wpłaciła pewną kwotę na fundusz stypendialny, a kon-
to funduszu zobowiązali się zasilać w formie ustalo-
nych niewielkich kwot, płatnych co miesiąc po odbiorze 
pensji, wileńscy znajomi profesora Rudnickiego. Nie-
stety, po pewnym czasie przestawali się z tego wywią-
zywać. Wówczas L. Jeśmanowicz, sekretarz funduszu 
stypendialnego, wpadł na pomysł narysowania kary-
katur wszystkich, którzy zobowiązali się do wpłat, aby 
student Dubikajtis, stojący w dniu wypłaty pod kwe-
sturą, gdzie wypłacane były pobory, mógł rozpoznać 
stosowne osoby i przypominać im o zasilaniu funduszu 
stypendium im. J. Rudnickiego.

Studia matematyczne Lech Dubikajtis ukończył na 
UMK w 1950 r. Rok później, 14 lipca, poślubił koleżankę 
z prawa, Barbarą Podlaszewską. Doczekali się trojga 
dzieci. Pierwsza urodziła się w 1953 r. Barbara Beata, 
potem kolejno Jerzy i Jacek.

Jako młody pracownik naukowy, prócz pracy na 
UMK, przez pewien czas był też nauczycielem w liceach 
ogólnokształcących (I LO w Toruniu, LO w Wąbrzeźnie), 
jednak jego promotor prof. Stanisław Jaśkowski popro-
sił, by mimo trudnej sytuacji materialnej nie „rozpraszał 
się” i poświęcał wyłącznie nauce.

26 czerwca 1954 r. uzyskał doktorat, według no-
wych, wzorowanych na radzieckich przepisów, w Insty-
tucie Matematycznym PAN w Warszawie, na podstawie 
pracy Aksjomatyka geometrii kul (Liego). Promotorem 
był prof. Jaśkowski, a recenzentami profesorowie: 
Stanisław Gołąb, Andrzej Mostowski i Edward Otto. 
Otrzymał wówczas tytuł kandydata nauk. W 1958 r. 
przyznano mu tytuł docenta (nie było wówczas habi-
litacji, docent był tytułem naukowym przyznawanym 
na podstawie oceny dorobku. Nie należy mylić wspo-
mnianego tytułu z tzw. marcowymi docentami z okresu 
późniejszego). Oprócz pracy na UMK przez pewien czas 
dojeżdżał na zajęcia w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Gdańsku, pracował także na pół etatu w Instytucie 
Matematycznym Polskiej Akademii Nauk.

Kiedy jeszcze niewielu pracowników naukowych 
odbywało staże zagraniczne, korzystał w latach 1959–
1960 i 1966–1967 ze stypendium naukowego na Sorbo-
nie, w Instytucie Henri Poincarego.

W końcowym okresie pracy na UMK kierował Za-
kładem Logiki Matematycznej i Metodyki Nauczania 
Matematyki.

Nie samą matematyką żył zapalony matematyk. 
W 1956 r. był założycielem na UMK Uniwersyteckiego 
Dyskusyjnego Klubu Filmowego, a potem przez wiele 
lat jego prezesem. Często zdarzało się, że ciekawe fil-
my przywoził z Warszawy we własnej teczce. Był także 
jednym spośród grona młodszych pracowników nauki, 
których profesor Karol Górski zaprosił na członka za-
łożyciela Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu. Jego 
nazwisko widnieje na liście 20 osób, które 10 lutego 
1958 r. zgłosiły Klub do rejestracji. Od 1960 r. był człon-
kiem Wydziału III Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Profesorem nadzwyczajnym został dopiero 
w 1972 r. Wstrzymywanie tzw. kariery naukowej i unie-
możliwianie wyjazdu z Torunia do Gdańska, gdzie po-
wstawał nowy uniwersytet, miało charakter represji. 
Rektor Łukaszewicz wzywał do siebie L. Dubikajtisa 
i pokazywał mu donosy: „nie dość, że chodzi na msze 
akademickie, to jeszcze przystępuje do komunii i tym 
samym gorszy młodzież akademicką”. Profesor spoty-
kał się ponadto z zarzutami ze strony członków PZPR, 
że nie uczestniczył w pochodach pierwszomajowych. 
W końcu władze uniwersyteckie i partyjne uznały, że 
praktykowanie wiary było prywatną sprawą, i prof. Du-
bikajtis mógł zwolnić się z pracy na UMK.

Od roku akademickiego 1972–1973 rozpoczął 
nowy „etap życia” w Katowicach, gdzie przez lata był 
profesorem na Uniwersytecie Śląskim. Jednocześnie 
dojeżdżał do Wyższej Szkoły Pedagogicznej (wcześniej 
Wyższej Szkoły Nauczycielskiej) w Częstochowie. Bliski 
był mu ruch solidarnościowy. Był wiceprzewodniczą-
cym Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” na WSP 
w Częstochowie. Wielu trosk przysporzyło mu inter-
nowanie, a następnie wydalenie z Polski najmłodszego 
syna, Jacka.

Etap „śląski” trwał ok. 10 lat i był przerywany po-
bytami zagranicznymi w charakterze visiting profesora: 
w Brazylii na Uniwersytecie w Sao Paulo w 1975 i na 
Uniwersytecie w Ciampinas (1975–1976), a potem kolej-
no w Lille, we Francji (1982–1983) i na Uniwersytecie Ka-
tolickim w Louvain (Lowanium), w Belgii (1983), a także 
na stypendium we Włoszech, we Florencji, w roku 1983. 

W 1983 r. rozpoczął się ok. dwudziestoletni pobyt 
we Włoszech, zakończony na Uniwersytecie w Cosen-
zy, gdzie w 1985 otrzymał tytuł profesora zwyczajne-
go. W trakcie pracy na Uniwersytecie w Cosenzy, gdzie 
m.in. pełnił funkcję prodziekana, nie zapominał o swo-
ich kolegach matematykach z Polski. Zapraszał ich 
z wykładami do Cosenzy, umożliwiając przejrzenie się 
w błękicie włoskiego nieba, gdy nad naszym, polskim 
niebem unosiły się ciężkie chmury komunizmu.

Po roku 2000 rozpoczął się powrót Profesora na 
stałe do Polski, do Torunia, gdzie państwo Dubikajti-
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sowie kupili dom na osiedlu Brzezina. Był to powrót 
przerywany jeszcze wieloma wyjazdami zagranicz- 
nymi. 

Profesor Lech Dubikajtis „uprawiał” w życiu trzy 
gałęzie matematyki. Były to: geometria, logika i pod-
stawy matematyki. W ostatnim okresie życia skłaniał 
się też ku filozofii matematyki. W tym, co do pewnego 
etapu tworzył z geometrii, czuł się spadkobiercą pro-
fesora Juliusza Rudnickiego. Rozwijał logikę, ukierun-
kowany przez profesora Stanisława Jaśkowskiego.

W kolejnych uczelniach był opiekunem ponad stu 
prac magisterskich. Ponadto wypromował kilkunastu 
doktorów. W Toruniu w latach 1964–1979 wypromo-
wani zostali: Henryk Guściora, Andrzej Lewandowski, 
Hanna Makowiecka, Jerzy Iwański, Feliks Maniakow-
ski, Stanisław Szymański, Irena Bunda. Często mówił 
o dwóch cechach uczonego. Jedna to odkrywanie 
prawdy, a druga to dzielenie się odkrytą prawdą z in-
nymi. Lech Dubikajtis był autorem szeregu prac na-

ukowych z uprawianych przez siebie gałęzi matema-
tyki. Napisał też kilka podręczników uniwersyteckich 
z geometrii.

Profesor wielokrotnie podkreślał, że jest katoli-
kiem. Zaproszony został do Castel Gandolfo na interdy-
scyplinarne seminarium pod ogólnym hasłem „Nauka 
– religia – dzieje”. Był dumny z możliwości uczestni-
czenia w seminarium w obecności Ojca Świętego Jana 
Pawła II. W toruńskim Klubie Inteligencji Katolickiej 21 
maja 2008 r. wygłosił referat „Katolik wobec teorii na-
ukowych”. We fragmencie o swoim pojmowaniu Trójcy 
Świętej mówił: Bóg Ojciec – dający życie, Duch Święty 
– dający prawdę, Chrystus – dający miłość.

Od lata 2012 roku złożony był wieloma choroba-
mi. Pani Barbara przez ponad dwa lata opiekowała się 
z ogromnym poświęceniem i heroizmem swoim Mał-
żonkiem. Lech Dubikajtis zmarł w Święto Niepodległo-
ści, 11 listopada 2014 r. Pochowany został na cmenta-
rzu przy ul. Wybickiego w Toruniu �

Wśród osób odznaczonych Krzyżem Wolności 
i Solidarności znalazły się 2 osoby związane 

z UMK: prof. Piotr Petrykowski, dziekan Wydzia-
łu Nauk Pedagogicznych, oraz Zbigniew Antoni 
Wiczkowski z Wydziału Chemii. Krzyżem Wolności 
i Solidarności honorowane są osoby zasłużone dla 
przemian demokratycznych w Polsce. Uroczystość 
odbyła się 9 grudnia w Operze Nova w Bydgoszczy. 
W imieniu Prezydenta RP krzyże wręczył działaczom 
opozycji niepodległościowej i podziemnej „Solidar-
ności” w latach 1981–1989 dr Łukasz Kamiński, pre-
zes Instytutu Pamięci Narodowej. 

Prof. Piotr Petrykowski urodził się 27 czerwca 
1956 r. Od 1977 r. poddany inwigilacji ze strony orga-
nów bezpieczeństwa państwa. Członek NSZZ „Soli-
darność”. Jako nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego 
nr V w Toruniu, był uczestnikiem pokojowych manife-
stacji w dniach 1 i 3 maja 1982 r. na ulicach Torunia, by 
wyrazić swój sprzeciw wobec wprowadzonego stanu 
wojennego. 5 maja 1982 r. publicznie zrelacjonował 
przebieg zaistniałych wydarzeń, opisując brutalne 
działania MO i ZOMO wobec uczestników manife-
stacji, w tym protestującej młodzieży szkolnej. Za 
wyrażoną wówczas krytyczną ocenę działań władz 
politycznych, negowanie zasadności wprowadzenia 
stanu wojennego oraz protest wobec ograniczania 
wolności osobistej obywateli został uznany za osobę 

stwarzającą „zagrożenie dla porządku publicznego”. 
Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu, 
na podstawie art. 4 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 
1981 r. o stanie wojennym, w okresie od 9 maja do 30 
czerwca 1982 r. został internowany w Ośrodku Od-
osobnienia w Strzebielinku. Po zwolnieniu z interno-
wania SB zaplanowała wobec Piotra Petrykowskiego 
działania mające na celu izolację w środowisku.

Zbigniew Antoni Wiczkowski urodził się 13 czerw-
ca 1939 r. Członek NSZZ „Solidarność” w Instytucie Che-
mii UMK w Toruniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego 
utrzymywał kontakty z toruńskim podziemiem i kolpor-
tował nielegalne wydawnictwa. W 1982 r. współtworzył 
Toruńskie Radio „Solidarność”. Autor artykułów dla pra-
sy podziemnej. Redaktor nielegalnego wydawnictwa 
„Polska Rzeczpospolita Solidarna”, wydawanego w po-
łowie 1983 r. 8 marca 1984 r. zatrzymany na 48 godzin. 
Tymczasowo aresztowany przez Prokuraturę Rejono-
wą w Toruniu w okresie od 10 marca do 18 czerwca 
1984 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy 
i Toruniu. Postanowieniem Sądu Rejonowego w To-
runiu z 25 lipca 1984 r. objęty amnestią. Wykonawca 
tablicy pamiątkowej wmurowanej z okazji V rocznicy 
porozumień sierpniowych (31 sierpnia 1985 r.) w ko-
ściele Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu. Uczestnik 
nieakceptowanych przez władze struktur środowiska 
Kościoła katolickiego w Toruniu: Chrześcijańskiego Uni-
wersytetu Robotniczego i Wspólnoty Życia Chrześci-
jańskiego. W latach 1987–1988 redaktor niezależnego 
pisma „Chrześcijański Ruch Społeczny”. W lutym 1989 r. 
współzałożyciel Klubu Myśli Politycznej ,,Dziekania” 
w Regionie Toruńskim. Z powodu podejmowanej dzia-
łalności był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeń-
stwa do 1989 r. � (CPiI)

WSPÓŁTWÓRCY 
WOLNOŚCI
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Wydana pośmiertnie, w 2014 r., książka prof. Wi-
tolda Stefańskiego Kilka uwag o bajkach mimo 

skromnych rozmiarów przynosi sporo cennych po-
znawczo i inspirujących myśli. Przedmiotem rozważań 
autora są bajki gruzińskie, indyjskie, litewskie i portu-
galskie oraz bajki braci Grimmów (w obiegu potocznym 
częściej nazywane bajkami braci Grimm). 

Bajka to według Stefańskiego „krótki utwór 
o zmyślonej, schematycznej treści, opowiadający 
o przygodach często najzwyklejszych ludzi, w których 
pojawiają się moce nadprzyrodzone” (s. 109). Ponadto 
badacz przypomina, że utwory te często mają charak-
ter moralizatorski, ukazują walkę dobra ze złem oraz 
ludzkie zmartwienia i poszukiwanie szczęśliwego życia. 
Stefański nie wprowadza tu żadnych rozróżnień ani ty-
pologii dotyczących bajek: zarówno bajkę klasyczną, jak 
i bajkę magiczną (baśń) określa po prostu mianem bajki. 

Najważniejszym celem publikacji jest pokazanie 
tytułowego gatunku jako uniwersalnej kategorii kultu-
rowo-literackiej. Autor Kilku uwag przekonuje, że mimo 
różnic cywilizacyjnych i kulturowych bajki są/mogą być 
uniwersalne – ale pod warunkiem, że odczytamy je we-
dług odpowiedniej metaforyki. Bez względu więc na to, 
czy przedstawione wydarzenia dzieją się na łące czy 
pustyni, w dżungli czy lesie, nad jeziorem czy oceanem, 
to i tak okazuje się, że: złodziej jest bezczelny, człowiek 
stanowi największe niebezpieczeństwo dla zwierząt, 
ostatecznym argumentem okazuje się siła fizyczna, 
za pomocą obłudnych słówek można zdobyć zaufanie 
mistrza, a ze związku ludzi głupich nie ma pożytku. Na 
szczęście, są też i bajki radosne, posiadające happy end, 
w których dobroć zostaje nagrodzona, a zło ukarane. 
Spośród przywoływanych w książce bajek świata autor 
najbardziej ceni opowieści indyjskie, ponieważ filozofia 
życiowa Hindusów jest dla niego wyjątkowo ponadcza-
sowa i imponująca.

Dzięki własnym tłumaczeniom utworów badacz 
przybliża różne aspekty translatorskiej pracy nad tym 
gatunkiem (a czytelnik ma możliwość konfrontacji 
tłumaczeń z oryginałami). Niekiedy wprowadza dwa 
poziomy przekładu: filologiczny i „popularny”, mniej 
dosłowny. Ukazuje też, że czasem wierność przekła-
du prowadzi do niezrozumiałości. Tymczasem „dla fi-
lologa każdy element tekstu źródłowego musi zostać 
dokładnie zrozumiany i opisany, a następnie oddany 
w języku docelowym” (s. 43). Żeby oddać sens bajek 
wywodzących się z innych kręgów językowych, badacz 
niejednokrotnie odwołuje się do polskich powiedzeń, 
gdyż mogą one służyć za swoiste podsumowania wie-
lu bajek świata. 

Podczas lektury Kilku uwag rodzą się istotne py-
tania. Jak często autorzy bajek inspirowali się opowie-
ściami z innych kultur? W jakim stopniu bajki literackie 
czerpią z dawnych bajek ludowych, pozostając „tylko” 
ich adaptacją? Ciekawym przykładem tych zjawisk jest 

Marcin Lutomierski

BAJKI ŚWIATA

chociażby obecność motywów bajki indyjskiej O tkaczu, 
który udawał Wisznu w znanej bajce o Twardowskim, 
którą Adam Mickiewicz zaadaptował w swojej balladzie. 

Książka Stefańskiego jest interesująca nie tylko 
ze względu na tematykę, ale i bardzo przystępną for-
mę, a szczególnie: prowadzenie narracji badawczej 
w pierwszej osobie (ze wskazaniem własnych preferen-
cji i zainteresowań) i przybliżanie treści analizowanych 
– mało lub w ogóle nieznanych – bajek. Autor zjednuje 
sobie również sympatię czytelnika tym, że wciąż o nim 
pamięta, a morały utworów subtelnie odnosi do cza-
sów współczesnych. 

Witold Stefański, Kilka uwag o bajkach, Toruń 
2014, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, s. 138 �
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w sieci

Katarzyna Wawrzyniak

ZASOBY  
NAUK 
HUMANISTYCZNYCH

 ostatnich latach obserwujemy proces otwierania na-
uki, w sieci pojawia się coraz więcej dobrej jakości 
otwartych zasobów o charakterze naukowym. Ta ten-
dencja zachęca, by przyjrzeć się im bliżej i w większej 
mierze korzystać z nich na co dzień w swojej pracy na-
ukowo-badawczej. Wpisując się w istniejące trendy, Bi-
blioteka Uniwersytecka w Toruniu prócz tradycyjnych 
zbiorów dostępnych w swojej siedzibie oferuje użyt-
kownikom szeroką ofertę różnego rodzaju zasobów 
elektronicznych: subskrybowanych baz danych, czaso-
pism elektronicznych czy książek online. 

 Zwracając uwagę na dynamiczny rozwój ruchu 
Open Access i funkcjonujące z powodzeniem w sieci 
otwarte zasoby naukowe, bibliotekarze dziedzinowi Bi-
blioteki Głównej, chcąc przybliżyć je czytelnikom, przy-
gotowali zestawy polecanych linków dedykowanych 
dwudziestu dziedzinom wiedzy. Wśród polecanych 
zasobów – na stronie internetowej Biblioteki funkcjo-
nujących w zakładce „polecane dziedzinowe” – znajdują 
się subskrypcje UMK, wyszukiwarki oraz multiwyszu-
kiwarki naukowe, repozytoria dziedzinowe lub insty-
tucjonalne poświęcone danej dziedzinie, czasopisma 
elektroniczne, a także portale internetowe, katalogi, 
bibliografie oraz blogi prowadzone przez naukowców. 
W zależności od rodzaju zawierają różnego typu dane 
– od pełnych tekstów, przez abstrakty, metadane, 
dane bibliograficzne czy surowe dane badawcze. Linki 
opatrzone są krótkimi opisami zawierającymi najistot-
niejsze informacje o danym zasobie. Prezentując „po-
lecane dziedzinowe”, bibliotekarze starają się zachęcić 
użytkowników Biblioteki do korzystania z naukowych 
zasobów elektronicznych. Niniejszy tekst ma na celu 
przedstawienie kilku wybranych z zakresu nauk huma-
nistycznych.

Ciekawym przykładem funkcjonalnego serwisu 
dziedzinowego jest istniejący od 2006 roku, związa-
ny z University of Western Ontario, przeznaczony dla 
filozofów PhilPapers (www.philpapers.org). Obecnie 
skupia on ponad 75000 zarejestrowanych użytkowni-
ków – w głównej mierze naukowców. Międzynarodowa 
społeczność PhilPapers tworzy kompleksowy kata-
log zasobów akademickich z zakresu filozofii dostęp-

nych online. Indeksowane są różnego rodzaju zasoby 
o kontrolowanej jakości – czasopisma (ponad 1000), 
książki, strony osobiste naukowców oraz zasoby zde-
ponowane we własnym repozytorium PhilPapers, jak 
również innych otwartych repozytoriach i bibliotekach 
cyfrowych, w tym także kilku polskich. Obecnie jest to 
powyżej 1.100.000 odnośników. Tworzona przez ok. 
500 edytorów wolontariuszy adnotowana bibliografia 
dziedzinowa PhilPapers liczy 4975 kategorii, a opisy 
bibliograficzne można wyeksportować, używając jed-
nego z popularnych menedżerów bibliografii, tj.: Zotero, 
BibTex czy EndNote. Eksplorując zasoby zindeksowane 
przez PhilPapers, mamy do dyspozycji standardową 
wyszukiwarkę z wyszukiwaniem prostym i zaawan-
sowanym, możemy również przeszukiwać przez inte-
resujące nas kategorie, a także tytuły czasopism bądź 
nowości. Rejestrując się w serwisie, otrzymamy dostęp 
do dodatkowych funkcji, m.in. możemy liczyć na cotygo-
dniowe powiadomienia o nowych zasobach z kategorii 
naszych zainteresowań. W serwisie znajdziemy również 
wyszukiwarkę nadchodzących konferencji naukowych, 
można również śledzić i aktywnie włączyć się w ponad 
300 dyskusji tematycznych toczonych przez użytkowni-
ków, a nawet znaleźć oferty pracy dla filozofów. 

Innym godnym polecenia serwisem o podobnym 
do PhilPapers charakterze jest skierowany do przed-
stawicieli nauk społecznych Social Science Research 
Network (www.ssrn.com/en/). 

Użytkownikom zainteresowanym prowadzeniem 
badań, szczególnie z zakresu nauk społecznych, po-
lecane są portale umożliwiające wgląd do surowych 
danych badawczych. Jednym z nich jest Council of 
European Social Science Data Archives – Konsorcjum 
Europejskich Archiwów Danych Społecznych (www.
cessda.net). Celem stawianym sobie przez Konsorcjum 
jest wspieranie badań o zasięgu europejskim – poprzez 
stworzenie infrastruktury umożliwiającej dostęp do 
wysokiej jakości danych społecznych. Obecnie CESSDA 
zrzesza 13 narodowych archiwów internetowych. Na 
stronach Konsorcjum znajdują się również odnośniki do 
archiwów państw niezrzeszonych, jak również innych 
archiwów danych społecznych z całego świata. Zasoby 
indeksowane przez CESSDA możemy eksplorować przy 
pomocy wyszukiwania pełnotekstowego lub używając 
dostępnych opcji: poprzez temat, słowa kluczowe czy 
dostawcę danych. 

Na polskim gruncie działalność tego typu pro-
wadzi Archiwum Danych Społecznych (www.ads.org.
pl), współtworzone przez Instytut Studiów Społecz-
nych UW oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN. ADS 
udostępnia około 100 zbiorów danych, bazę możemy 
przeszukiwać pod kątem tytułu zbioru danych, insty-
tucji przekazującej dane, osoby prowadzącej badanie, 
problematyki badawczej, a także typu zastosowanej 
próby badawczej czy obszaru geograficznego badania. 

W
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Większość danych zgromadzonych przez ADS można 
nieodpłatnie pobrać po dokonaniu rejestracji na stronie 
internetowej Archiwum.

Również wśród baz subskrybowanych obecnie 
przez UMK znajduje się interesująca oferta skierowana 
do humanistów. Pełny wykaz dostępnych baz znajduje 
się na stronie internetowej Biblioteki w zakładce „czy-
telnia online”, natomiast bazy dedykowane poszcze-
gólnym dziedzinom znajdziemy we wspomnianej już 
zakładce „polecane dziedzinowe”. Z większości skorzy-
stać można również poza Biblioteką, logując się przez 
Centralny Punkt Logowania. Jako przykład wymienić 
można chociażby skierowane do pedagogów bazy ERIC 
oraz Education Source czy przeznaczoną dla bibliote-
koznawców Library Information Science & Technology 
Abstracts �

Autorka jest pracownikiem Biblioteki Uniwersy-
teckiej UMK.

Ilustracja: Dominik Mirosław Piotrowski

6 listopada 2014 roku na comiesięcznym posiedzeniu 
zebrał się Zarząd Uczelniany ZNP przy UMK. Przedsta-
wiono informacje z posiedzenia Senatu UMK, zebrania 
sprawozdawczo-wyborczego RSZWiN w Warszawie 
i spotkania w Bachotku. Kolejnym punktem była infor-
macja o propozycjach zmian w Regulaminie Świadczeń 
Socjalnych. Członkowie zarządu podjęli uchwałę w spra-
wie rekomendacji dla kandydatów do Rady Miasta.

Przyjęto nowych członków, przyznano zapomogę. 
Ustalono termin spotkania świąteczno-noworocznego 
z emerytami oraz kolejnego posiedzenia zarządu. W ra-

Z PRAC ZNP

mach wolnych wniosków poruszony został temat nowej 
umowy ubezpieczeń grupowych w UMK i jej niekorzyst-
nych zapisów. Członkowie zarządu ustalili, że konieczne 
jest spotkanie z kanclerzem UMK w celu wyjaśnienia 
tych zapisów �  (RB)

9 grudnia w Collegium Humanisticum odbyło się spo-
tkanie poświęcone książce Wilma Hosenfelda ,,Staram 
się ratować każdego. Życie niemieckiego oficera w li-
stach i dziennikach”. Imprezę zorganizował Instytut 
Historii i Archiwistyki UMK.

W programie znalazła się między innymi prezen-
tacja filmu dokumentalnego pt. ,,Dzięki niemu żyjemy” 
(w reż. Andrzeja Marka Drążewskiego), a także dyskusja 
(z prof. Eugeniuszem Cezarym Królem w roli modera-
tora) z udziałem dr Haliny Szpilman (lekarza, wdowy 
po Władysławie Szpilmanie) oraz Winfrieda Lipschera 
(tłumacza, współredaktora naukowego polskiego wy-
dania książki).

Spotkanie było współorganizowane przez Funda-
cję Konrada Adenauera w Polsce � (CPiI)

SPLĄTANE LOSY

Fot. Andrzej Romański
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To jedna z tych imprez, które już na stałe wpisały 
się do kalendarza sportowych wydarzeń na Uni-

wersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W połowie 
listopada ub. roku rozegrano kolejny, VII Towarzyski 
Turniej Brydżowy Par, organizowany przez Program 
„Absolwent UMK” oraz Fundację Amicus Universitatis 
Nicolai Copernici. Rywalizacja odbyła się, jak zawsze, 
w sali Wydziału Teologicznego.

Tym razem do zmagań przystąpiło 17 duetów, zło-
żonych zarówno z absolwentów naszej Uczelni, jak i jej 
aktualnych studentów (chemii, prawa oraz finansów 
i rachunkowości). Rozegrano 15 rund, co oznacza, że 
wyniki turnieju miały charakter bardzo wymierny. 

– Można stwierdzić, że w zasadzie cały turniej ro-
zegrano systemem „każdy z każdym” – tłumaczy Piotr 
Szubarga, sędzia brydżowych zmagań. – Zwiększyło 
to oczywiście zrównoważenie turnieju, bo wyniki były 
sprawiedliwsze. Jak każde rozwiązanie, i to ma minusy, 
głównie w postaci dłuższego czasu gry. Było sporo dy-
namicznych rozdań, w których trzeba było podejmować 
decyzje przy niepełnej informacji. Zwycięską ręką z tej 
próby wyszli po raz kolejny państwo Ewa i Przemysław 
Kitowie, którzy wyprzedzili o niecały procent parę An-
toni Stawikowski – Ryszard Musielak. Trzecie miejsce 
zajęła grająca po raz pierwszy w naszym turnieju para 
Andrzej Płusa – Jacek Kostrzewski. Za niespodzian-
kę należy uznać dość słaby występ duetu Bogusław 

TOWARZYSKIE 
LICYTACJE

Trabszys – Roman Kowalkowski, którzy grają w III Li-
dze PZBS, a osiągnęli wynik poniżej 50%. Tak jednak 
bywa w sporcie, ale świadczy to również niewątpliwie 
o rosnącym poziomie ,,amatorów”. Atmosfera jak zwy-
kle była wspaniała, warunki do gry świetne, więc mam 
nadzieję, że za półtora roku będziemy obchodzić mały 
jubileusz w postaci X turnieju.

Rywalizacja miała towarzyski charakter, ale jak 
zwykle organizatorzy przygotowali upominki dla naj-
lepszych par. Tym razem były to kalendarze ścienne 
i książkowe na rok 2015, vouchery do kina oraz książki 
o tematyce brydżowej.

Towarzyskie turnieje par na UMK odbywają się 
dwa razy do roku (najbliższy zostanie rozegrany praw-
dopodobnie w marcu). Ale w brydża można pograć 
(albo nauczyć się go) częściej.

– W październiku uruchomiliśmy na uczelni Klub 
Brydżowy, w ramach którego co tydzień, w środy 
o godz. 18, w Uniwersyteckim Centrum Sportu odby-
wają się warsztaty gry dla początkujących. Pod okiem 
instruktora-absolwenta można nauczyć się grać w bry-
dża, ale po jego rady sięgać mogą także gracze bardziej 
zaawansowani, którzy korzystają z okazji, aby ćwiczyć 
swoje umiejętności. Myślę, że z czasem z tego grona 
wyłonią się kolejni uczestnicy naszych turniejów – 
mówi Kinga Nemere-Czachowska, koordynatorka Pro-
gramu ,,Absolwent UMK”.

Oto czołowa szóstka VII Towarzyskiego Turnieju 
Brydżowego Par.
1. Ewa Kita i Przemysław Kita – 62,86 proc.
2.  Antoni Stawikowski i Ryszard Musielak – 61,9 proc.
3. Andrzej Płusa i Jacek Kostrzewski – 60 proc.
4. Dariusz Góralski i Krzysztof Orłowski – 59,29 proc.
5. Witold Orzeszko i Dariusz Maciejewski – 55,48 proc.
6. Andrzej Kita i Leszek Kita – 53,33 proc. � (rk)

Fot. nadesłana
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kultura

11.01. (niedziela), godz. 16:00, WIELKA ORKIESTRA 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.

12. 01. (poniedziałek), godz. 19:00, Kino Studenckie 
NIEBIESKI KOCYK: „INTERSTELLAR”, reż. Christopher No-
lan, USA/ Wielka Brytania 2014.

13. 01. (wtorek), godz. 19:00, Kino Studenckie NIE-
BIESKI KOCYK: „OBCE CIAŁO”, reż. Krzysztof Zanussi, Pol-
ska 2014.

14.01. (środa), godz. 19:00, Galeria Dworzec Zachod-
ni, Wystawa Zdziczest i Gniewosądka „Brudne ręce”.

14.01. (środa), godz. 20:00, mała scena, JAZZ CLUB 
– koncert TOMASZA DĄBROWSKIEGO. 

15.01. (czwartek), godz. 20:00, mała scena, KON-
CERTOWA FALA – grupa DIUNA.

16.01. (piątek), godz. 20:00, mała scena, GRUPA IM-
PROWIZACYJNA „TERAZ”.

17.01. (sobota), godz. 20:00, mała scena, MARCELI-
NA – koncert.

19. 01. (poniedziałek), godz. 19:00, Kino Studenckie 
NIEBIESKI KOCYK: „LOVE, ROSIE”, reż. Christian Ditter, 
USA/ Wielka Brytania 2014. 

19.01. (poniedziałek), godz. 20:00, mała scena, 
SLAM POETYCKI.

20. 01. (wtorek), godz. 19:00, Kino Studenckie NIE-
BIESKI KOCYK: „MIĘDZY NAMI DOBRZE JEST”, reż. Grze-
gorz Jarzyna, Polska 2015.

21.01. (poniedziałek), godz. 20:00, mała scena, Z cy-
klu ARTCLUB spotkanie z GALERIĄ RUSZ.

22.01. (czwartek), godz. 20:00, mała scena, Koncert 
grupy SIKSA.

23.01.(piątek), godz. 19:00, IRENEUSZ KROSNY 
„MOWA CIAŁA”.

24.01. (sobota), godz.19:00, Koncert grupy LEMON.
25. 01. (poniedziałek), godz. 16:00, Kino Studenckie 

NIEBIESKI KOCYK – MARATON Z HOBBITEM: „HOBBIT. 
NIEZWYKŁA PODRÓŻ”, reż. Perer Jackson, Nowa Zelan-
dia/ USA 2012. „HOBBIT. PUSTKOWIE SMAUGA” , reż. Pe-
rer Jackson, Nowa Zelandia/ USA 2013.

26. 01. (poniedziałek), godz. 19:00, Kino Studenckie 
NIEBIESKI KOCYK: „HOBBIT. BITWA PIĘCIU ARMII”, reż. 
Perer Jackson, Nowa Zelandia/ USA 2014.

27. 01. (wtorek), godz. 19:00, Kino Studenckie NIE-
BIESKI KOCYK: „WIELKIE OCZY”, reż. Tim Burton, USA 
2015.

28.01. (środa), godz. 20:00, mała scena, WIECZÓR 
PODRÓŻNIKA.

30–31.01. (piątek–sobota), godz. 19:00, AFRYKA 
REGGAE FESTIVAL 2015. 25. edycja kultowego festiwalu 
reggae.

30.01. (piątek), godz. 19:00, AFRYKA REGGAE FESTI-
VAL 2015: SIELSKA, ŚWIETLIKI, PARALIŻ BAND, DUBER-
MAN, JUNIOR STRESS & SUN EL BAND.

31.01. (sobota), godz. 19:00, AFRYKA REGGAE FE-
STIVAL 2015: ENCHANTIA, ALIANS, TABU, DAMIAN SY-
JONFAM & D’ROOTS BRTOHERS, MESAJAH �

OD NOWA ZAPRASZA
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wspomnienia

„Niebo ziemi, niebu ziemia/Wszyscy wszystkim ślą 
życzenia…” to fragment refrenu pięknej piosenki (nie-
którzy zaliczają ją do kolęd) „Jest taki dzień” zespołu 
Czerwone Gitary. No właśnie, ale jak to jest z tym prze-
syłaniem życzeń? Przecież na naszych oczach w ciągu 
mniej więcej ostatnich 10 lat sztuka pisania listów cał-
kowicie została zapomniana. Proszę zwrócić uwagę – 
praktycznie przestaliśmy pisać do siebie listy, te trady-
cyjne naturalnie, na papierze, długopisem… a piórem, 
to już proszę zapomnieć.

Cóż, znaki czasu: maile, sms-y, pisanie na Twit-
terze, WhatsAppie czy ostatnio Viberze zastąpiły 

skutecznie staroświecki list. Chociaż korespondencja 
urzędowa i donosy (podobno) mają się jeszcze cał-
kiem dobrze. Trzeba wspomnieć jeszcze o kartkach 
świątecznych, lecz tutaj wyręczono nas bardzo spryt-
nie od wymyślania tekstów życzeniowych – nadruko-
wano „gotowce” (niektóre tak głupie, że aż zęby bolą) 
i wystarczy tylko podpisać Jasiu i Marysia lub Mary-
sia i Jasiu (zapis równoważny, jest uprawnienie), zna-
czek i ciach do skrzynki. Niech się ciotka cieszy.

A czego sobie najczęściej życzymy na Nowy Rok? 
Oczywiście „zdrowia” i to we wszystkich odmianach 
oraz słynnego „jak będzie zdrowie, to reszta już jakoś 
pójdzie”. Zgadzam się z tym całkowicie, tylko żeby 
zdrowym być, trzeba żyć w miarę uporządkowanym 
– pod względem psychicznym i materialnym – naj-
bliższym otoczeniu.

Tak więc życzyłbym Państwu i sobie w Nowym 
Roku:

–  radości i nadziei, że przeżyjemy jeszcze jeden 
rok, 

–  że pogodzimy się z panią X lub panem Y i nie 
będziemy już „na nich nadawać”,

–  kolejnych podwyżek wynagrodzeń na UMK, 
szczególnie tym, którzy od wielu lat gonią i go-
nią tę średnią krajową, a ciągle widzą czerwo-
ne światełko ostatniego wagonu,

–  żebyśmy nie czekali do lekarzy specjalistów 
w naszej przychodni przez wiele miesięcy 
i żeby napis cito na skierowaniu nie oznaczał 
„przyjdź pani/pan za pół roku/rok” (autentycz-
ne!),

–  żeby woda dłużej stała w basenie przy Biblio-
tece Uniwersyteckiej, bo szlag mnie trafia, jak 
widzę tę wybetonowaną dziurę przez więk-
szość roku,

–  chociaż trochę, troszeczkę koloru w miastecz-
ku akademickim; czy wszystko musi być takie 
szarobure?

–  i na koniec… no dobrze, niech już będzie – zdro-
wia, bo jak będzie zdrowie, to reszta… �

Klub ,,Od Nowa” i Radio „Sfera” zapraszają pracowni-
ków, studentów i absolwentów UMK – w związku z ju-
bileuszem 70-lecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
– w taneczną podróż przez kolejne dziesięciolecia ist-
nienia naszej Uczelni. 

Szalona zabawa zacznie się w klimacie lat czter-
dziestych. Kolejne dancingi zabiorą nas w lata pięćdzie-

siąte, sześćdziesiąte, siedemdziesiąte itd. minionego 
wieku. W trakcie dancingów wystrój klubu będzie od-
powiadał czasom każdej z dekad. I stąd apel: „Uwaga, 
impreza przebierana, uprasza się o zachowanie odpo-
wiedniego sznytu i zgodności z epoką”. Pierwszy dan-
cing – już 23 stycznia (piątek) w klubie „Od Nowa”, od 
godziny 21.

Kolejne taneczne spotkania – raz w miesiącu, z fi-
nałem 1 października. Jak zapewniają organizatorzy: 
ten cykl to świetna okazja do tanecznej integracji wielu 
pokoleń naszej Uczelni. Bliższych informacji można za-
sięgnąć w klubie „Od Nowa” �  (win)

7 DANCINGÓW NA 70-LECIE

Wojciech Streich

ZARAZ WRACAM

Fot. imgarcade
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felietony

P   iszę ten felieton jeszcze przed świętami. To ważne 
zastrzeżenie. Sporo jeszcze może się wydarzyć, 

nim Państwo ten tekst przeczytają. I nie mam tu na 
myśli wyłącznie politycznej karuzeli, która ostatnimi 
czasy kręci się szybko. Tak szybko, że nawet niektórzy 
wytrawni, wydawałoby się, gracze tracą głowy i ... 
punkt siedzenia.

Taka końcówka roku ma jednak to do siebie, że 
nie tylko trzeba ustroić choinkę, składać sobie nawza-
jem życzenia, zasiąść do wigilijnej wieczerzy, a może 
i (tak przynajmniej niektórzy twierdzą) po raz kolejny 
obejrzeć w telewizji „Kevina samego w domu”. Koń-
cówka roku to też swoisty imperatyw refleksji. W tej 
gonitwie człowiek musi przecież choć na chwilę wy-
hamować, spojrzeć wstecz i do przodu. Bez tego nie 
nabiera się dystansu do spraw. Wówczas ku naszemu 
niekiedy wręcz zdziwieniu stwierdzamy, że nawet to, 
co jawiło nam się jako złe, też ma swoje zalety. Weź-
my takie pierwsze z brzegu przykłady z naszego uni-
wersyteckiego poletka. Kryzys, deficyt budżetowy – 
nie ma się z czego cieszyć, ale może bez nich na wiele 
zjawisk na uczelni nikt nie zwróciłby uwagi. Jak jest 
na wszystko dla wszystkich, to po co oszczędzać na 
czymkolwiek. Teraz po prostu trzeba żyć „z ołówkiem 
w ręku”. To bywa stresujące, ale ma i swoje zalety. 
I okazało się, że to życie z „ołówkiem” już daje poważ-
ne efekty. Deficyt się zmniejsza. I to znacząco.

A taki niż demograficzny, malejąca (i to dra-
stycznie) liczba kandydatów na studia – też, prócz 
dyskomfortu, mogą dostarczać materiału do prze-
myśleń i decyzji. Boleśnie przekonują się o tym choć-
by na tych wydziałach, gdzie na niektórych kierun-
kach (już nie będę ich wymieniać – wszak leżącego się 
nie kopie) do zliczenia zainteresowanych wystarczały 
palce obu rąk. O ofercie szkolnictwa wyższego coraz 
częściej decyduje potencjalny student, czyli klient, 
jako element wolnego rynku. Nie będzie studiował 
czegoś, co wydaje mu się nudne lub z punktu widze-
nia rynku pracy nieprzydatne.

Ten przedświąteczny czas przyniósł mi też re-
fleksję o godności przemijania. Przyznam, że z wiel-
kim niesmakiem obserwowałem polityczne hałasy 
wokół śmierci Stanisława Mikulskiego. Umarł czło-
wiek, znany i lubiany aktor, odtwórca jednej z naj-
słynniejszych ról w dziejach polskiej kinematogra-
fii. To prawda, że „Stawka większa niż życie” była 
tworem PRL-u. To prawda, że Mikulski vel Kloss był 
bohaterem masowej PRL-owskiej wyobraźni, towa-
rzyszył Polakom przez dziesiątki lat także za sprawą 
powtórek serialu. Ba, nawet i to prawda, że Mikulski 
z tego fenomenu Klossa korzystał, nie krył też swych 
politycznych sympatii. Śmierć tego aktora pokazała 

Winicjusz Schulz

GłoS nA STRonie

nam jednak raz jeszcze, w jakim piekiełku żyjemy. 
Przekonaliśmy się, że sugestia „ciszej nad tą trumną” 
nie obowiązuje, nawet tam gdzie często politycy po-
wołują się na dekalog.

Miałem okazję, i to nie tak dawno, poznać pana 
Stanisława, porozmawiać z nim, dowiedzieć się cze-
goś więcej o nim niż tylko ciekawostek z planu „Staw-
ki większej niż życie”. Przyznam, że z tego spotkania 
zachowałem w pamięci wizerunek człowieka, który 
świadom był tego, ile dobrego, ale i ile złego zawdzię-
cza Klossowi. Zachowałem też wspomnienie człowie-
ka pełnego wdzięczności i pokory wobec życia za to, 
co mu przyniosło (choć, prócz sławy, przyniosło mu 
także wiele dramatów, m.in. w życiu prywatnym). 
I takiego wolę go zapamiętać �

Fot. Beata Schulz




