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TOŻSAMOŚĆ WIZUALNA
Prof. Andrzej Tretyn, rektor UMK 

Fot. Andrzej Romański

Do obchodów 70-lecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przygotowywaliśmy się
od wielu miesięcy. Komitet organizacyjny, kierowany przez panią kanclerz Justynę Morzy, sporządził bogate kalendarium wydarzeń kulturalnych i naukowych, adresowanych
zarówno do członków naszej społeczności, jak i do wszystkich, którzy dumni są z naszego Uniwersytetu. Ukaże się kilka wydawnictw jubileuszowych, przypominających historię uczelni, związanych z nią ludzi, ale także przedstawiających wyniki badań prowadzonych przez naszych pracowników. Jednak niezależnie od czekających nas wydarzeń,
ten rok powinien być dla każdego z nas czasem refleksji nad historią UMK i naszym
miejscem w jego społeczności.
Takiej instytucji jak Uniwersytet upływ czasu zawsze służy. Dobry Uniwersytet
musi mieć historię, a jej miara jest ważnym elementem budującym jego pozycję. Czas
dodaje Uniwersytetowi sił, powagi i mądrości. Nie jest to tylko kwestia szacunku dla
wszystkiego, co ma swoje lata. Uniwersytet musi dojrzeć, wychować własne pokolenia
naukowców, mieć czas na stworzenie szkół badawczych, nabrać charakteru związanego
z profilem prowadzonych na nim badań. Tej drogi nie da się przejść na skróty.
Nasz Uniwersytet miał wielkie szczęście, że tworzyły go doświadczone i zasłużone kadry pracowników naukowych i administracyjnych, zwłaszcza z Wilna i ze Lwowa. Byli to ludzie z ogromnym dorobkiem, a także z wielkim autorytetem. Co ważne,
już na samym początku naszej historii zaszczepili tu tradycję akademicką i specyficzny
system wartości, opierający się na szczególnym wyczuciu prawdy, dobra i piękna oraz
umiejętności ich obrony. Ponad czterdzieści lat UMK działał w ustroju, który był zaprzeczeniem tych zasad. Nasze środowisko umiało upomnieć się o nie w latach 1956, 1968,
1981 i 1989. To, że tak wielu toruńskich działaczy opozycji demokratycznej wywodziło się
ze środowiska uniwersyteckiego, że wielu z nich czynnie przystąpiło do budowy nowej
Polski po upadku komunizmu, zasiadając w ławach pierwszego Senatu, odrodzonego
samorządu i działając na rzecz swoich środowisk, nie jest przypadkiem.
Od ćwierćwiecza możemy pracować i rozwijać się w zupełnie innych warunkach.
Jednak postulat obrony prawdy, dobra i piękna nie jest mniej aktualny. Przeciwnie, dziś
o wiele trudniej dostrzec sytuacje, w których te wartości są zagrożone. Nadal ulegamy
pokusie kompromisów dla własnej wygody. Rocznica powstania UMK może być dla nas
czasem, w którym zastanowimy się, jak sami wykonujemy ten podstawowy obowiązek każdego członka społeczności akademickiej. Czy chęć poznania prawdy i uczynienia
świata lepszym i piękniejszym jest na pewno jedyną motywacją naszej pracy? Czy wykonujemy ją rzetelnie i uczciwie, czyniąc zadość uniwersalnym wymogom etycznym?
Czy własne korzyści nie przesłaniają nam przypadkiem wspólnego dobra?
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AKTUALNOŚCI
W roku 70-lecia Uniwersytetu powinniśmy jak najczęściej wspominać tych wszystkich, którzy budowali
i wzmacniali Uniwersytet, przekazywali nam wiedzę, którą zdobywali własną pracą, i mądrość wynikającą z własnych doświadczeń. Każdy pracownik UMK, niezależnie od tego, czy jest jego absolwentem, czy tylko wykorzystuje tu wiedzę zdobytą na innych uczelniach, każdy nasz student jest ich spadkobiercą.
Lutowe wydanie „Głosu Uczelni”, które trzymają Państwo w ręku, pokazuje nasz Uniwersytet takim, jakim
chcielibyśmy go widzieć – dumnym z przeszłości i śmiało patrzącym w przyszłość. To nowoczesna uczelnia, na
której prowadzone są badania na najwyższym poziomie. Gorąco zachęcam wszystkich Państwa, pracowników
i studentów UMK, a także przyjaciół naszej Uczelni do lektury i do udziału w rocznicowych wydarzeniach najbliższych miesięcy.
Prof. dr hab. Andrzej Tretyn
Rektor UMK

KRONIKA REKTORSKA
5–9.12. Prorektor J. Styczyński wziął udział w 54.
Zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Hematologii
w San Francisco.
10.12. JM Rektor A. Tretyn uczestniczył w spotkaniu Klubu Profesora UMK.
12.12. Prorektor D. Dziawgo wzięła udział w uroczystości zorganizowanej przez Narodowy Bank Polski
w Warszawie z okazji wprowadzenia do obiegu monet
poświęconych Grzegorzowi Ciechowskiemu.
12.12. Prorektor J. Styczyński uczestniczył w spotkaniu świątecznym z pracownikami Collegium Medicum.
13.12. JM Rektor A. Tretyn i prorektor D. Dziawgo
uczestniczyli w koncercie pamięci Grzegorza Ciechowskiego w ,,Od Nowie”.
13.12. Prorektor J. Styczyński uczestniczył w Święcie Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
15.12. JM Rektor i Prorektorzy wzięli udział w posiedzeniu Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu.
15.12. Prorektor B. Przyborowska wzięła udział
w posiedzeniu Zespołu Monitorującego działającego
w ramach Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia.
15.12. Prorektorzy B. Przyborowska i A. Sokala wzięli udział w w konferencji podsumowującej Rok
Jana Nowaka-Jeziorańskiego pt. ,,Radio Wolna Europa
– jako Mecenas Kultury, Nauki i Sztuki Polskiej” pod honorowym patronatem Marszałka Senatu RP, Marszał-
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ka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i JM Rektora
UMK.
16.12. JM Rektor A. Tretyn przewodniczył posiedzeniu Kapituły Godności Honorowych UMK.
17.12. Prorektor J. Styczyński wziął udział w Akademickim Spotkaniu Świątecznym środowiska uczelni
wyższych w Bydgoszczy, gospodarzem uroczystości
w tym roku było Collegium Medicum UMK.
18.12. JM Rektor A. Tretyn wziął udział w spotkaniu opłatkowym w Urzędzie Marszałkowskim.
18.12. Prorektor J. Styczyński uczestniczył w spotkaniu świątecznym w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im.
dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.
19.12. Prorektor J. Styczyński uczestniczył w spotkaniu z ustępującym dyrektorem Centrum Onkologii
w Bydgoszczy, dr. Zbigniewem Pawłowiczem.
19–20.12. Prorektor B. Przyborowska uczestniczyła w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej w Ciążeniu k. Słupcy.
20.12. Prorektor J. Styczyński złożył kwiaty na
grobach profesora Jana Domaniewskiego oraz profesor
Danuty Miścickiej-Śliwki.
7.01. Prorektorzy B. Przyborowska i A. Sokala spotkali się z prodziekanami wydziałów.
10.01. Prorektor D. Dziawgo wzięła udział w ﬁnisażu wystawy „Heliotropy 888-lecia Torunia IV” prof. Wiesława Smużnego z Wydziału Sztuk Pięknych.
12.01. JM Rektor i Prorektorzy uczestniczyli w noworocznym spotkaniu Senatu UMK, połączonym z wręczeniem nominacji dla dyrektorów instytutów i kierowników katedr prowadzących kierunki studiów.
14.01. JM Rektor A. Tretyn uczestniczył w spotkaniu Klubu Profesora UMK y
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AKTUALNOŚCI
Na rok 2015 zaplanowanych jest wiele wydarzeń, którymi uczczony zostanie jubileusz 70-lecia Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika. Prezentowane w „Głosie Uczelni”
po raz pierwszy kalendarium obchodów jubileuszu ma
charakter otwarty. Niewykluczone, że zostanie jeszcze wzbogacone o kolejne imprezy i przedsięwzięcia,
o czym na bieżąco będziemy informować.
Luty
19 lutego – Święto Uniwersytetu;
19 lutego – premiera wideoklipu o UMK;
19 lutego – koncert dla studentów z okazji Święta Uniwersytetu (klub „Od Nowa”);
19 lutego – „Inna twarz profesora” – publikacja elektroniczna (co miesiąc przewidziano prezentację nowej sylwetki – łącznie siedem);
19 lutego – inauguracja projektu „70 ﬁlmów na siedemdziesiąt lat” – konkursu ﬁlmów nakręconych telefonami
komórkowymi (konkurs potrwa do 19 marca);
19 lutego–1 października – „Wydarzenia milowe w historii UMK” – plebiscyt połączony z publikacją elektroniczną;
20 lutego – Koncert Uniwersytecki, sponsorowany przez
Prezydenta m. Torunia oraz Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego (Aula UMK);
20 lutego – promocja książki „O przyjaźni. II Dysputy Nawarryjskie w Toruniu” – z udziałem ambasadora Królestwa Hiszpanii w Polsce (Collegium Maximum);
od połowy lutego do końca maja – fotograﬁczny konkurs internetowy: „Mikołaj Kopernik w Polsce” na zdjęcia
miejsc (tablice, pomniki, rzeźby itd.) mających związek
z patronem UMK.
Marzec
23 marca – ogłoszenie wyników projektu „70 ﬁlmów na
siedemdziesiąt lat” – konkursu ﬁlmów nakręconych telefonami komórkowymi.
Maj
1 maja – „UMK w obrazach”. I część: „Wiedza, która odkrywa przyszłość. Mocne karty UMK”. Plenerowa prezentacja siedemnastu wydziałów i Biblioteki Uniwersyteckiej na ogrodzeniu przy Collegium Maximum UMK,
w formie nawiązującej do kart do gry;
23 maja – 70-lecie Duszpasterstwa Akademickiego
w Toruniu (Duszpasterstwo Akademickie oo. Jezuitów);
29 maja – Dzień Rydygierowski „Rydygier – patron medycyny akademickiej” (Dwór Artusa);
29 maja – Jubileuszowe spotkanie chirurgów polskich
z okazji 95. rocznicy śmierci Ludwika Rydygiera;
23 maja do 20 czerwca – ,,70 miejsc UMK” – gra terenowa z 70 stanowiskami do rozwiązywania zadań (kampus bielański);
maj – happening: słowa kojarzące się z UMK.
Czerwiec
1 czerwca – „UMK w obrazach”. II część: „Uniwersytet
Mikołaja Kopernika – przeszłość i współczesność” (Collegium Maximum);
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14 czerwca – Uroczystość na Rynku Staromiejskim, m.in.
uroczyste nadzwyczajne posiedzenie Senatu UMK; pokaz sztucznych ogni, pochód jazzowy z siedziby nowej
„Od Nowy” (ul. Gagarina) do siedziby starej „Od Nowy”,
czyli Dworu Artusa (koncerty przed „Od Nową” oraz
przed Dworem Artusa – na letniej scenie);
14 czerwca – premiera ﬁlmu o UMK;
14 czerwca – ,,Kapsuła czasu” – na terenie kampusu
UMK zakopana zostanie kapsuła z przedmiotami i informacjami dla potomnych;
czerwiec – „Akademicka Masa Krytyczna” (trasa rowerowa będzie wyznaczona pomiędzy obiektami uniwersyteckimi);
początek czerwca do końca października – konkurs zdjęć
poświęconych Uniwersytetowi (prezentacja wyników
w formie elektronicznej na stronie internetowej UMK).
Październik
1 października – uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016;
1 października – „UMK świętuje” – fotograﬁe, druki ulotne, artefakty prezentujące różne okazje do świętowania
wydarzeń z życia UMK (hall Biblioteki Uniwersyteckiej
oraz Internet);
1 października – „70 miejsc UMK – publikacja elektroniczna” (znane, mniej znane i nieznane miejsca związane
z UMK).
Wydawnictwa
Wydanie książki „Rektorzy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu” dr. hab. Marcina Czyżniewskiego;
wydanie książki „Dzieło Kopernika w kulturze nowej
Hiszpanii” prof. Romana Dąbka;
wydanie książki „Mój Uniwersytet Mikołaja Kopernika
1962–2012” prof. Jana Głuchowskiego;
wydanie książki „Mikołaj Kopernik – szkice do portretu”
prof. Janusza Małłka;
wydanie książki „Mikołaj Kopernik: środowisko społeczne, pochodzenie i młodość” prof. Krzysztofa Mikulskiego;
wydanie książki „Uniwersytet Mikołaja Kopernika: 1945–
1946 w relacjach prasowych i radiowych”.
Inne imprezy i przedsięwzięcia
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej przybycie do Torunia
w 1945 roku pracowników Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (Dworzec Główny PKP);
od 23 stycznia do końca października – „7 dancingów na
70-lecie” – każdy z dancingów w klimacie innej dekady
(klub „Od Nowa”);
warsztaty dla młodzieży pt. „Mikołaj Kopernik też był
lekarzem”;
jubileuszowe publikacje w „Głosie Uczelni”;
specjalne dekoracje na Rektoracie i innych gmachach
UMK y
oprac. Winicjusz Schulz
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UNIWERSYTET KULTURY
Z prof. Andrzejem Tomczakiem, historykiem
i archiwistą, pracownikiem naukowym UMK
od 1946 roku, rozmawiają Winicjusz Schulz
i Wojciech Streich

Fot. Alina Dauksza-Wiśniewska
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– Już ta pierwsza informacja musi wręcz szokować: Uniwersytet Mikołaja Kopernika obchodzi jubileusz 70-lecia, a Pan jest z toruńską uczelnią związany
niemal od samego początku – traﬁł Pan bowiem na
UMK w 1946 roku. Jak do tego doszło?
– Miałem już ukończony jeden rok studiów w Łodzi, gdzie uniwersytet współorganizował Ludwik Kolankowski. Bardzo mi się podobały jego wykłady. Poza
tym była kwestia rodzinnych znajomości. Moja mama
studiowała historię na Uniwersytecie Jana Kazimierza,
a jej młodszą koleżanką była Jadwiga Lechicka, która
w 1945 roku pracowała na Uniwersytecie Łódzkim.
Znałem ją osobiście jeszcze jako doktora. Przy jakiejś
okazji przedstawiła mnie Kolankowskiemu jako młodego studenta, który się zainteresował Polską Jagielloń-

ską, czyli tym okresem naszych dziejów, którym profesor się zajmował. Kolankowski powiedział, że mogę
dalej u niego studiować, jeśli się przeniosę do Torunia,
bo on kończył wykładać w Łodzi. Obiecał mi pomoc, jeśli będę dobrym studentem. Dlatego zdecydowałem się
przejść do Torunia.
– Pańskim promotorem był wspomniany pierwszy
rektor UMK prof. Ludwik Kolankowski. Dziś dla niemal
wszystkich to jedynie historyczna postać. Pan miał okazję poznać go osobiście, współpracować z nim. Jaki był?
– Poznałem go przede wszystkim jako historyka,
od strony jego dorobku, który zacząłem pilnie studiować. Poznałem go jako wykładowcę, znawcę Polski Jagiellońskiej i dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Poprzez częstszy kontakt, już w Toruniu oczywiście,
w jakiś sposób zapamiętałem go też jako człowieka, czyli od strony jego charakteru czy sylwetki. Sprawiał wrażenie człowieka władczego, co zresztą można dostrzec
na fotograﬁach, nie tylko na tej rektorskiej, portretowej.
To był człowiek przyzwyczajony do rozkazywania, co nie
jest dziwne, bo pełnił szereg funkcji kierowniczych, i to
w różnych dziedzinach, nawet w polityce. Był m.in. dyrektorem ważnej Biblioteki Ordynacji Zamojskiej. Profesorem był stosunkowo krótko, bo stanowisko profesora
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie uzyskał na
kilka lat przed wojną. Ale ta władczość się wybijała.
– Ale czy był to władca wyrozumiały, czy też bezwzględny i wymagający?
– Jako studentowi, a potem asystentowi trudno
mi było wyrobić sobie zdanie na ten temat. Wymagający z pewnością był, zresztą podobnie jak wszyscy ówcześni nasi profesorowie. Żądali, żebyśmy się dobrze
uczyli i coś sobą reprezentowali. Natomiast z tą jego
władczością łączyła się też pewna życzliwość do ludzi,
której nie było widać na pierwszy rzut oka, ale której
doznawało się z czasem od tej przywódczej osoby. Na
pewno Kolankowski był wymagający, przyzwyczajony
do pełnienia funkcji kierowniczych, ale w stosunku do
pojedynczych ludzi był też bardzo przyjazny.
– Prof. Kolankowski miał być pierwszym doktorem honoris causa UMK, ale komunistyczne władze do
tego nie dopuściły. Sprawiedliwości stało się jednak
zadość po latach. Także dzięki Panu.
– Z okazji pięćdziesięciolecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu współpracowałem z panią
Moraczewską z Archiwum UMK nad specjalnym wydawnictwem. Przejrzeliśmy razem masę dokumentów
związanych z początkami UMK, żeby wybrać te najważniejsze. Przy tej okazji dotarłem do śladów świadczących o tym, że Senat UMK podjął we wrześniu 1948
roku taką uchwałę, której władze warszawskie nie pozwoliły zrealizować. Nie miałem żadnej wątpliwości,
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że ta uchwała to była reakcja na usunięcie rektora ze
stanowiska, bo wprawdzie formalnie w 1948 roku. Kolankowski sam podał się do dymisji, ale była to dymisja
wymuszona, która nastąpiła po jego wizycie w Warszawie. Nie znamy dokładnie przebiegu tej wizyty, nie
wiem, czego od niego wymagano. Być może to się jakoś
wyjaśni, a może nie.
– Powróćmy jeszcze do pierwszych lat toruńskiej
uczelni. Dość często we wspomnieniach różnych osób
z nią związanych przewija się wątek ciężkich czasów.
Brakowało niemal wszystkiego. A jak Pan zapamiętał
UMK i Toruń z tamtych początków, jeszcze z lat 40. minionego wieku?
– Toruń nie zrobił na mnie dobrego wrażenia —
z dwóch względów. To było miasto zupełnie inne od
tych, które znałem wcześniej. Najlepiej znałem Łódź
i Lwów, a w Warszawie byłem chyba raz jako młody
chłopak. Otóż charakter Torunia, jako całego miasta,
starówki i przedmieść, był zupełnie inny. Poza tym
Toruń był... brudny. Pamiętajmy, że to był początek
października 1946 roku. Collegium Maius kilka miesięcy wcześniej opuścili Rosjanie, którzy prowadzili tam
szpital. W podobnej sytuacji było wiele innych budowli.
Czyli do niedawna było to miasto zafrontowe, co zostawiło pewne ślady. Poza tym ciągle jeszcze czuło się,
że to było miasto dawnego zaboru pruskiego. Sprzedawczynie w sklepach mówiły w taki sposób, do jakiego ja zupełnie nie byłem przyzwyczajony. Dotyczyło
to i akcentu, i różnych germanizmów. Ogółem miasto
robiło na mnie wrażenie czegoś obcego. Całe piękno Torunia dochodziło do mojej świadomości dopiero
później. Po paru latach miasto troszkę wyporządniało,
chociaż zasadnicza zmiana zaszła dopiero w ostatnich
25 latach. To tyle, jeśli chodzi o miasto, a wracając do
uniwersytetu, rzeczywiście było biednie. Zresztą biedę
widziałem wcześniej na Uniwersytecie Łódzkim, z tym
że Łódź była większym miastem, co sprzyjało uczelni. Wcześniej zresztą była już tam Wolna Wszechnica
Polska, więc jakieś tradycje szkolnictwa wyższego tam
były. W Toruniu uniwersytet powstawał zupełnie na
surowym korzeniu. Chciano tutaj tego uniwersytetu,
choć to pragnienie w różnych okresach było mocniejsze
albo słabsze. W każdym razie to miasto miało mniejsze możliwości i chyba nie do końca rozumiano, czym
uczelnia może stać się dla tego miejsca. To oceniam już
jako historyk, z pewnej perspektywy, bo wtedy tego
nie widziałem. Ta bieda polegała na braku gmachów,
pomieszczeń, a w pierwszym okresie też mieszkań dla
profesorów. Jednak do biedy my byliśmy przyzwyczajeni po kilku latach okupacji. Niektóre części garderoby
miałem jeszcze sprzed wojny. W ogóle osoby dobrze
stojące ﬁnansowo należały w 1946 roku do bardzo nielicznych wyjątków. Natomiast profesorowie byli zawsze
schludnie ubrani, wyróżniali się pewnym szykiem, przy

czym w większym stopniu dotyczyło to profesorów
lwowskich niż wileńskich. Galicja była jednak trochę
inna niż wschód.
– Często początki UMK ukazywane są tak: oto do
Torunia przyjechała z Wilna kadra Uniwersytetu Stefana Batorego. Trochę osób dotarło też ze Lwowa. I z
tego zrodził się Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Tak
było, czy może coś do tego wypada dodać?
– Zasadniczo można powiedzieć, że jesteśmy
sukcesorem Wilna, nie tylko jeśli chodzi o profesorów
i resztę kadry nauczającej, ale nawet bardziej w rozumieniu całości uniwersytetu, razem z całą administracją. Pierwsza administracja była w dużym stopniu
wileńska. Z profesorami było zaś różnie na różnych
wydziałach, to znaczy jedne były bardziej wileńskie,
a inne mniej. Mnie najbliższy był Wydział Humanistyczny, a zwłaszcza historycy, z których prawie wszyscy
byli ze Lwowa. Tylko jeden był z Wilna, a pojedynczy
profesorowie pochodzili z innych miast, jak Karol Górski
z Poznania. Jednak nie powinniśmy przeceniać wkładu
wilnian i musimy pamiętać o znaczeniu lwowian. Niemniej przeto jeśli chodzi o administrację, to dominowali
wilnianie, których sposób mówienia był bardzo charakterystyczny. Lwowianie też mieli swój sposób mówienia, choć u profesorów trudniej to było zauważyć. Jeśli
u kogoś słychać było jakiś lwowski przyśpiew, to w minimalnym stopniu.
– Jak ludzie ze wschodnich terenów dawnej Rzeczypospolitej odnajdywali się w klimacie ówczesnego
Torunia? Nie czuli się obco?
– Oni się czuli obco. Mogę przytoczyć pewną
anegdotę obrazującą różnice w mentalności i sposobach życia. Pewne grono profesorów szukało partnerów do brydża i porozumiało się z prawnikami
zasiedziałymi w Toruniu od dawna. Grali na zmianę
u jednych lub drugich. Pewnego razu, gdy gospodarzem był miejscowy prawnik, podczas gry weszła do
gabinetu jego żona i oznajmiła, że mąż ma przeprosić
panów na pół godziny, ponieważ przygotowała kolację. To była sytuacja nie do pomyślenia nawet dla ludzi
z Kongresówki, nie mówiąc już o Kresach Wschodnich.
A to przecież tylko kwestia innych obyczajów, jakie
panowały na Pomorzu, i odrębnej mentalności. O tym
bardzo dobrze napisała w swoich wspomnieniach prof.
Irena Sławińska, która zresztą jeszcze jako asystent
została z UMK wyrzucona z przyczyn politycznych,
po czym traﬁła na KUL. Świetnie pokazała te różnice
w mentalności w drukowanych wspomnieniach. W Toruniu mieszkała na stancji u jakiejś prostej kobiety, no
ale zostawmy może ten wątek.
– Od dzisiejszych asystentów niejednokrotnie
można usłyszeć, jak to im ciężko. Pan został asysten-
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tem, a dokładnie zastępcą asystenta (teraz już takiego
stanowiska nie ma) na UMK w 1946 roku. Jak wówczas
wyglądało życie takiego młodego naukowca – starczało na życie, przysłowiowy dach nad głową?
– Ach, na życie! Była pewna pomoc. Zastępca
asystenta korzystał z pewnego rodzaju stypendium.
Dzielono etat asystenta na dwa, dzięki czemu dwie
osoby mogły otrzymywać pewne pieniądze za pełnienie jakichś funkcji, na przykład w roli asystenta albo na
dyżurach w bibliotece. Jednak nie była to duża liczba
godzin, może około 30 w tygodniu, więc nie było to
istotne obciążenie. Czasu na studiowanie było dużo.
Dla profesora oczywiście trzeba było coś robić, przede
wszystkim przygotowywać materiały do seminariów
magisterskich. Nie było jednak dla nas zupełnie obciążeń dydaktycznych, bowiem żaden młodszy asystent
czy asystent, a już tym bardziej zastępca asystenta,
nie mógł prowadzić żadnych zajęć. Wyjątkowo jakieś
zajęcia mogły prowadzić osoby z doktoratami, a było
na historii kilka takich, na stanowiskach adiunktów lub
rzadziej asystentów, którzy otrzymali stopnie jeszcze
przed wojną. Jednak cały system kształcenia na poziomie wyższym był wówczas taki, że gros dydaktyki
prowadzili profesorowie, zwłaszcza na humanistyce,
bo w naukach ścisłych było więcej ćwiczeń, które prowadzili też pomocniczy pracownicy nauki. Ja nie uważam, że mieliśmy ciężko, prace magisterskie pisaliśmy
szybko i pierwsze doktoraty na UMK również powstały dość szybko. Taka też była polityka profesorów,
którzy chcieli szybko doprowadzać swoich pomocników do doktoratów, oczywiście tych zdolniejszych,
dla których widzieli jakąś przyszłość, bo już od 1950
roku groziła likwidacja doktoratów w związku z całkowitą zmianą systemu na radziecki. Ja w dwa lata po
magisterium, w 1950 roku, zrobiłem doktorat, a prof.
Marian Biskup zrobił doktorat niemal równocześnie,
w rok po magisterium. Profesorowie Karol Górski czy
Ludwik Kolankowski dawali nam takie tematy, które
umożliwiały szybką pracę.
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– Rozmawialiśmy już o pierwszym rektorze UMK
prof. Ludwiku Kolankowskim, który był promotorem
zarówno Pańskiej pracy magisterskiej, jak i doktoratu.
A kogo z twórców, założycieli UMK miał Pan jeszcze
okazję spotkać? Jak Pan tych ludzi wspomina?
– Ja wtedy byłem bardzo młodym pracownikiem
uniwersytetu, obracałem się w kręgu historyków. Ale
uniwersytet był mały i pracowników samodzielnych
było stosunkowo niewielu. Ówczesne życie uniwersyteckie pozwalało na poznanie również osób innych
specjalności. Zapamiętałem doskonale sylwetki profesorów reprezentujących inne dziedziny wiedzy. Byli
wśród nich humaniści Tadeusz Czeżowski, Henryk Elzenberg, Konrad Górski, ale też i Władysław Dziewulski, Wihelmina Iwanowska, Aleksander Jabłoński.

– Grono Pańskich bliskich znajomych jest spore.
Niewątpliwie postacią szczególną w nim była prof. Elżbieta Zawacka.
– To prawda, ale to już zupełnie inna epoka. To
okres pierwszej „Solidarności” i czas, kiedy prof. Stanisław Dembiński został naszym rektorem. Powołał komisję, która miała rozpatrzeć krzywdy doznane przez
naszych pracowników z przyczyn politycznych. Każdy
wydział reprezentowała jedna osoba, ja byłem przedstawicielem Wydziału Humanistycznego. Przewodniczącym był prof. Jerzy Śliwowski. Ta komisja sporządziła wykaz poszkodowanych, a członkom komisji
przydzielono referowanie spraw poszczególnych osób.
Mnie przypadła w udziale sprawa właśnie Elżbiety
Zawackiej, która (po habilitacji) nie była jeszcze profesorem, ale już była na emeryturze, bo przeszła na nią
z powodu szykan, jakich doznała w Instytucie Pedagogiki. Zamówiłem się u niej z wizytą i stąd miałem okazję ją poznać. Jej sprawę odpowiednio zreferowałem,
a rektor Stanisław Dembiński napisał do niej elegancki
list z przeprosinami, a nawet pomógł jej w pewnych
sprawach związanych z jej ówczesnym hobby, czyli
gromadzeniem materiałów do dziejów AK na Pomorzu.
Pani Zawacka mnie jednak zapamiętała. Pod koniec lat
osiemdziesiątych zaczęła zapraszać mnie, prof. Jana
Łopuskiego, prof. Stanisława Salmonowicza na narady dotyczące zbierania materiałów do dziejów Armii
Krajowej. Miała koncepcję taką, że powinno powstać
archiwum AK w skali całego kraju. Jednak zaczęliśmy
o tym rozmawiać w roku 1988, kiedy trudno było sobie
wyobrazić, że jakakolwiek państwowa instytucja powoła i utrzyma takie archiwum. Narodziła się idea powołania jakiegoś stowarzyszenia dawnych akowców,
niezależnego od państwowej instytucji zrzeszającej
kombatantów. W toku tych rozmów powstał projekt
zorganizowania stowarzyszenia żołnierzy AK. Prawie
równocześnie podobna inicjatywa zrodziła się w Krakowie, gdzie zaczęto tworzyć związek żołnierzy AK.
Z tych narad u Elżbiety Zawackiej wyrosło Stowarzyszenie Żołnierzy AK, które dopiero po zmianie ustrojowej, w roku 1990, połączyło się ze związkiem krakowskim w Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.
Więc ja trochę pomagałem pani Zawackiej w sprawach
organizacyjnych, co zresztą opisałem.
– Wspominaliśmy już pierwszą dekadę dziejów
UMK. Kolejna, niestety, także w Pańskiej biograﬁi zapisała się wręcz dramatycznie. Czasy stalinowskie oznaczały dla Pana rozstanie z uczelnią na ponad 6 lat. Bo
był Pan potomkiem znakomitego rodu (dziadek, Kazimierz Twardowski był twórcą polskiej ﬁlozoﬁi uniwersyteckiej i profesorem na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a stryj, Kazimierz Tomczak biskupem
sufraganem łódzkim – przyp. red.). Czy może były inne
jeszcze powody?
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Siedzą: Wacław Odyniec, Wanda Szaniawska, Barbara Böhm, stoją: Janusz Bieniak, Bronisław Włodarski, Tadeusz Grudziński,
Kazimierz Hartleb, Karol Górski, Marian Biskup, Teresa Kujawska. Zdjęcie wykonano prawdopodobnie w 1948 roku. Ze spuścizny
prof. Andrzeja Tomczaka.
Fot. Archiwum UMK

– Podstawowy powód mojego odejścia z Torunia
nie był taki, o jakim Panowie mówią. Wnuk Kazimierza Twardowskiego czy bratanek biskupa Kazimierza
Tomczaka byłby bardzo chętnie widziany jako historyk
marksista. Wezwano mnie na rozmowę do miejscowej egzekutywy. Dość jasno przedstawiono sytuację.
W tym czasie od kilku miesięcy władze usiłowały organizować Zrzeszenie Historyków Marksistów (ZHM),
jako przeciwwagę dla Polskiego Towarzystwa Historycznego (PTH). Zresztą zrezygnowano z tego ostatecznie, a PTH przetrwało. Do ZHM starzy profesorowie się
nie kwapili, więc usiłowano pozyskać młodych historyków. Usłyszałem, że mogę zostać na uniwersytecie,
jeśli zapiszę się do ZHM, a w przeciwnym razie muszę
odejść. Zdecydowałem się więc odejść. Po tej rozmowie
poszedłem prosto do mojego profesora, który nie był
już rektorem, bo to był rok 1950, i mu wszystko opowiedziałem. Muszę dodać jeszcze, że kazano mi napisać
podanie o dymisję, co było bardzo charakterystyczne
dla tych czasów, i już z tym dokumentem poszedłem
do Ludwika Kolankowskiego. Profesor kazał mi podrzeć
moje podanie, ale następnego dnia mnie wezwał i kazał
je odtworzyć. Ta reakcja wynikała z groźby, że jeśli nie
napiszę podania, to dostanę „wilczy bilet” i nigdzie mnie
nie przyjmą do pracy. Okazało się później, że ten „wilczy
bilet” faktycznie wystawiono, ale był on ograniczony do
kontaktów z młodzieżą. Starałem się bowiem o pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku, gdzie
rektor mnie już nawet przyjął do pracy, ale organizacje

partyjne zmusiły go do odwołania zgody. Zostałem za
to przyjęty do Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Łodzi. I to się okazała okoliczność opatrznościowa.
– Bo tam zainteresował się Pan głębiej archiwistyką.
– Tak, a po powrocie na UMK mogłem się lepiej
przydać uniwersytetowi na niwie archiwistyki.
– Wyjechał Pan zatem do Łodzi, bliżej zainteresował się archiwistyką, ale na szczęście w 1957 roku mógł
Pan na UMK powrócić. Klimat bardzo się zmienił czy to
była tylko cisza przed burzą? Gomułka za inteligencją,
mówiąc delikatnie, nie przepadał.
– To są rzeczy ogólnie znane. Proszę jednak pamiętać, że Gomułka jaki był, to się okazało potem, ale październik myśmy przyjęli niemal entuzjastycznie.
– A czy po powrocie czuło się odmianę na uniwersytecie? Czy UMK był już inny?
– Był i inny, i ten sam. Ten sam, bo ciągle rządziła
tu dawna profesura, ta, którą ja znałem z lat czterdziestych. Oni kierowali uniwersytetem do lat sześćdziesiątych, a na stanowiskach rektorskich jeszcze trochę
dłużej. Natomiast młoda kadra już była liczniejsza,
w większej liczbie napłynęli tu młodzi ludzie. I to była
duża różnica. Wiązała się z tym poważna różnica w samych studiach uniwersyteckich. Zmiana ta zachodziła już nawet od 1949 roku. Pod tym względem był to
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już inny uniwersytet. Ciężar dydaktyki coraz bardziej
przechodził też na pomocniczych pracowników nauki.
Po dwóch latach od powrotu na adiunkturę na UMK
miałem rocznie 400 godzin zajęć! Dydaktyka zaczęła
zatem utrudniać pracę naukową i zdobywanie stopni
naukowych.
– Kolejne dekady to w Pańskim życiorysie nie
tylko dalszy rozwój naukowy – habilitacja, docentura,
profesura, ale także wiele działań organizacyjnych.
Być może nie wszyscy to pamiętają, bo wydarzyło się
w 1969 roku, ale właśnie wówczas dzięki Pańskim staraniom ówczesny Instytut Historii UMK stał się pierwszym w Polsce Instytutem Historii i Archiwistyki!
– Zniszczenia archiwów w czasie II wojny światowej, zwłaszcza warszawskich, spowodowały, że świat
naukowy, przede wszystkim historyczny, na archiwa
zaczął zwracać baczniejszą uwagę. Był problem ratowania i opracowywania tego, co zostało. Poza tym
zmiana ustroju spowodowała, że państwo musiało się
zająć archiwami nie tylko w sektorze państwowym,
ale też archiwami samorządowymi i tymi, które przedtem były prywatne, rodowe, przemysłowe, a było ich
mnóstwo. Należało więc kształcić archiwistów. Zadecydowano o wprowadzeniu nauczania kadr archiwistycznych do uniwersytetów. W 1951 roku na trzech
uniwersytetach utworzono katedry archiwistyki i nauk
pomocniczych historii. Poza Toruniem także w Warszawie i w Krakowie. Po kilku latach kształcenie archiwistów utrzymało się tylko w Toruniu. Tutaj pierwszym
profesorem w katedrze archiwistyki był Ryszard Mienicki, który w Wilnie przed wojną pracował przez wiele lat jako archiwista, a pod koniec pełnił funkcję dyrektora Archiwum Państwowego w Wilnie. I ja do tej
katedry zostałem przydzielony (było to już po śmierci
Mienickiego). Potem w latach sześćdziesiątych przyszły studia zaoczne, też rozbudowane na archiwistyce.
Trzeba więc było zwiększyć liczbę młodych dydaktyków archiwistów, już kształcących tutaj. Wkrótce powstał osobny zakład archiwistyki, bo katedry zniesiono
pod koniec lat sześćdziesiątych. I ten zakład prowadził
przez wiele lat kształcenie archiwistów, także na studiach zaocznych i podyplomowych. Siłą rzeczy musiał
się on rozbudować. Było to tuż przed powołaniem instytutów. Z tego względu w nazwie nowego instytutu
mogła się znaleźć archiwistyka, co stanowiło podkreślenie znaczenia kształcenia archiwistów. A było ono
wówczas obecne wyłącznie na UMK. Zmieniło się to
dopiero w następnych latach, choć nasz Instytut Historii i Archiwistyki jest do dziś jedynym o tej nazwie
w naszym kraju.
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– W naszej rozmowie, dzięki Pańskim wspomnieniom, przewinęło się wiele słynnych i zasłużonych dla
UMK osób. Na koniec nie sposób pominąć tej najsłyn-

niejszej – doktora honoris causa UMK Jana Pawła II.
Pan należy do grona tych, którzy mieli okazję poznać
go bliżej. Był Pan przecież uczestnikiem papieskich
spotkań w Castel Gandolfo. Jaki był Ojciec Święty w takich bardziej bezpośrednich kontaktach? Jak go Pan
zapamiętał?
– Przypomina mi się Panów pytanie o rektora
Ludwika Kolankowskiego, którego musiałem pokazać z dwóch stron, żeby go krótko scharakteryzować.
Z osobą Jana Pawła II jest w jakimś sensie podobnie.
Nie było u niego widać takiej władczości, jak u naszego rektora, ale w obcowaniu z nim czuło się, że on reprezentuje coś wielkiego. Jestem wychowany w religii
rzymskokatolickiej, więc papieża jako zwierzchnika
Kościoła tak odbierałem w sposób naturalny. Jednak
ta jego wielkość dotyczyła nie tylko religii, ale też jego
umysłowości i charakteru. Czuło się wielkość tej postaci. Z drugiej strony w obcowaniu, w rozmowie stawał
się człowiekiem takim jak każdy inny. Miał sposób podejścia do ludzi, który sprawiał, że naturalne onieśmielenie u jego rozmówcy szybko topniało. Można było
z nim rozmawiać jak z każdym innym profesorem.
– Czyli wyzwalał w człowieku szczerość i najlepsze uczucia, bo pozwalał rozmówcy na otwarcie się.
– Właśnie, ta jego wielkość nie przytłaczała w sensie paraliżującym. Absolutnie nie.
– Z perspektywy swojego długiego życia, co by
Pan chciał przekazać pracownikom UMK z okazji 70-lecia Uczelni? Jakie przesłanie?
– Reﬂeksję mam taką, że w uniwersytecie też zawsze widziałem coś wielkiego, instytucję bardzo ważną.
Chyba zresztą panuje co do tego powszechna zgoda.
Chciałbym bardzo, żeby w dalszym ciągu ten uniwersytet był tym, czym był dla naszych poprzedników, dla
społeczeństw europejskich od średniowiecza. Żeby
nie tylko jak najlepiej pełnił swoje funkcje w dziedzinie
badań naukowych i dydaktyki, ale też żeby był czymś
więcej — żeby formował młodych jako ludzi w pełni
kulturalnych, żeby w pewnym stopniu spełniał funkcje
dydaktyki w zakresie kultury i oczywiście dydaktyki
wychodzącej poza wiedzę praktyczną. Żeby kształtował człowieka. Powinien nie tylko uczyć i to bardziej
mądrości i umiejętności myślenia niż samej wiedzy,
ale chodzi tu o coś więcej — o kulturę ludzką. Dlatego
w moim przekonaniu uniwersytet powinien być instytucją idealnie funkcjonującą. Powiedziałbym tak, że
kiedy zatrudnia się na uniwersytecie sekretarkę czy
urzędniczkę, to się jej powinno mówić, że w razie choć
jednej na nią skargi, że niewłaściwie czy nieuprzejmie
załatwiła studenta, natychmiast zostanie zwolniona. To
jest tylko przykład, o co mi tutaj chodzi.
– Dziękujemy za rozmowę y

ROZMAITOŚCI
Od razu muszę zastrzec: to nie będzie obiektywna
recenzja. Po pierwsze z uwagi na temat książki: z zainteresowaniem pochłaniam wszystko, co dotyczy historii naszego Uniwersytetu, a już wspomnienia pracowników szczególnie. Po drugie, z uwagi na Autorkę, bo
muszę wyznać, że od zawsze jestem pod wielkim wrażeniem Pani dr Cecylii Łubieńskiej-Iwaniszewskiej. Nie
tylko dlatego że jest pełna imponującej energii (a przed
kilkunastoma dniami skończyła 86 lat!), ale przede
wszystkim dlatego że tę imponującą energię wykorzystuje na rzecz Uniwersytetu, pielęgnowania pamięci
o jego przeszłości i tych wszystkich, którzy go stworzyli. Wystarczy rozejrzeć się wokół na jakiejkolwiek
uniwersyteckiej uroczystości, a bez trudu dostrzeżemy
obecność Pani Cecylii. Nie będę więc recenzować wspomnień Pani Doktor, a jedynie zakrzyknę z radością: ,,Już
są! Do lektury!”
Książka jest zbiorem wspomnień powstałych przy
różnych okazjach i w różnych okresach. Wszystkie były
już publikowane w prasie i wydawnictwach, jednak
dopiero zebranie ich w całość daje czytelnikowi prawdziwą okazję do poznania dziejów Uniwersytetu z perspektywy Pani Doktor. A perspektywa ta jest niezwykle
szeroka, jeśli pamiętać, że Cecylia Łubieńska pojawiła
się na UMK w listopadzie 1945 r. i uczestniczy w życiu
Uczelni po dziś dzień, i że aż cztery pokolenia z jej rodziny kończyły studia na UMK: od mamy (absolwentki
ﬁlologii angielskiej, która studiowała w tym samym czasie co córka, takie to było doświadczenie powojennych
roczników studenckich), przez syna, dziś profesora ﬁzyki, po wnuka i jego żonę, a absolwentami UMK byli
także siostra i mąż Pani Doktor.
Co chwilę pojawia się w tych wspomnieniach słowo ,,pierwszy, pierwsza”, bo rzeczywiście dr Iwaniszewska była świadkiem wielu uniwersyteckich ,,premier”.
W przeddzień 70-lecia naszego Uniwersytetu warto
przypomnieć sobie, jak studiowało się według przedwojennej jeszcze ,,ordynacji”, jakie niezwykłe postaci
można było spotkać nie tylko w salach wykładowych,
ale i w gabinetach administracji, jakim honorem było dla
wszystkich należeć do społeczności akademickiej. Czytając o sześciodniowym tygodniu nauki z 40 godzinami
zajęć, obowiązkowych udziałach w żniwach czy trudno-

8 stycznia w wieku 89 lat zmarł doc. dr Janusz
Czarnek, emerytowany nauczyciel akademicki z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, wybitny specjalista w dziedzinie ekonomiki procesów inwestycyjnych. Pogrzeb odbył się 15 stycznia w Warszawie.
Doc. dr Janusz Czarnek pełnił na UMK wiele ważnych funkcji: był dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych (w latach 1989–1990), prodziekanem Wydziału
Nauk Ekonomicznych (w latach 1984–1989), wieloletnim kierownikiem Katedry Zarządzania Procesami In-

Marcin Czyżniewski

PO PIERWSZE:
UNIWERSYTET!

ściach w dotarciu do obserwatorium w Piwnicach (od
stacji Olek, gdzie trzy razy dziennie dojeżdżał pociąg
z Torunia, trzeba było przedzierać się dalej pieszo przez
las i pola), zastanawiam się, co powiedzieliby dzisiejsi
pracownicy i studenci, chętnie narzekający na piętrzące
się trudności. Warto też spojrzeć na Toruń sprzed lat,
na wypożyczalnię karet ślubnych sąsiadującą niegdyś
z budynkiem Instytutu Fizyki, na krowy pasące się tuż
obok, w miejscu, w którym stoją dziś bloki mieszkalne.
Zachęcam wszystkich do lektury wspomnień Cecylii Iwaniszewskiej – tę książkę czyta się za jednym
razem.
Cecylia Łubieńska-Iwaniszewska, Wspomnienia
o moim uniwersytecie, wyd. Towarzystwo Miłośników
Torunia, Toruń 2014, s. 261 y

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
westycyjno-Innowacyjnymi i Przedsiębiorstwem Budowlanym, współtwórcą Katedry Ekonomiki Inwestycji
i Nieruchomości.
Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej y
(CPiP)

11

NAUKA

Marcin Lutomierski

NOWE SPOJRZENIA
NA BIOGRAFIĘ
KOPERNIKA

Z
12

okazji Święta Uniwersytetu, które w tym roku łączy się z obchodami 70-lecia Uczelni, Wydawnictwo Naukowe UMK publikuje książkę Mikołaj Kopernik. Szkice do portretu. Jej autorem jest prof. Janusz
Małłek, międzynarodowej sławy historyk, zajmujący
się m.in. biograﬁą astronoma w kontekście ówczesnych wydarzeń historycznych, natomiast wstęp do

publikacji napisał dr Jerzy Sikorski, autor wielu uznanych prac poświęconych Kopernikowi.
Praca składa się z dwóch części. Pierwsza z nich
jest poświęcona Prusom Polskim (zwykle takiej nazwy używa autor) w czasach Mikołaja Kopernika i stanowi niezbędne wprowadzenie do szczegółowych
problemów biograﬁi astronoma. Druga część nosi tytuł Copernicana i jest zbiorem interesujących artykułów, skromnie przez autora nazwanych szkicami, które częściowo były już publikowane, m.in. na łamach
„Głosu Uczelni”. Jednak rozproszone wcześniej teksty
dopiero teraz, zebrane w jednym miejscu, odsłaniają
bogactwo i wagę podejmowanej przez prof. Małłka
problematyki.
Zasadnicze pytanie, które pojawia się jeszcze
przed lekturą książki o Mikołaju Koperniku, brzmi
następująco: czy o biograﬁi tak znanego astronoma
można powiedzieć coś nowego? Okazuje się, że tak,
i to niemało. Z prawdziwą pasją autor roztrząsa szczegółowe a zarazem istotne zagadnienia, jak np. to, czy
Kopernik posługiwał się językiem polskim i co było dla
niego ojczyzną. „Dla Kopernika – mówi prof. Małłek
– najbliższą ojczyzną było miasto rodzinne – Toruń,
następnie Prusy Królewskie wraz z biskupią Warmią,
o której przetrwanie pilnie zabiegał zwłaszcza w czasie wojny 1519–1521, ale również całe Prusy, także te
Książęce. Ojczyzną w szerokim znaczeniu była dla niego Polska. Z pewnością czuł się indygeną pruskim, ale
także obywatelem państwa polskiego” (s. 150).
Skrupulatna analiza tekstów źródłowych i opracowań prowadzi autora książki do ciekawych pytań
i odkryć. Jednym z nich jest sprawa kolegów astronoma z czasów studiów w Krakowie, ponieważ informacje o nich wzbogacają również naszą wiedzę o Koperniku (z kim się przyjaźnił? w jakim języku rozmawiał
z kolegami?). Inny, nieznany wcześniej, rozdział książki
ukazuje postawę astronoma wobec zakonu krzyżackiego. Prof. Małłek zarówno przybliża tu działania
Kopernika w relacjach między państwami, jak i cytuje
listy, w których astronom mówi o Krzyżakach. Jak ich
nazywa i jak broni się przed agresorami? Przeczytamy
o tym w artykule Kopernik a Krzyżacy.
Licząca blisko 200 stron książka zawiera interesujący materiał ilustracyjny w postaci fotograﬁi pomników Mikołaja Kopernika – nie tylko w kraju, ale
i tak odległych miejscach, jak chociażby Wielka Brytania, Włochy, Stany Zjednoczone czy Kolumbia.
Inspirująca treść publikacji, jej gawędowy styl
oraz… przyjazna cena to powody, dla których książka
prof. Małłka zainteresuje szerokie grono odbiorców.
Czytelnicy będą również mieli okazję do podyskutowania z autorem i zakupu publikacji w bardzo atrakcyjnej cenie podczas spotkania promocyjnego. Więcej
informacji znajdą Państwo pod adresem www.wydawnictwoumk.pl y

ROZMOWA
– Panie Profesorze, skąd wziął się pomysł, że oko
ludzkie dostrzega podczerwień?
– Jedna z naszych koleżanek, Iwona Gorczyńska
wspomniała w trakcie seminarium, że zaobserwowała dosyć dziwny efekt. Kiedy poświeciła jednym
ze źródeł światła OCT w oko, coś zobaczyła, podczas
gdy nie powinna widzieć nic. Zaczęliśmy to troszeczkę
analizować, podawać jakieś interpretacje. Nie mieliśmy
jednak wiedzy i możliwości, żeby ten temat przebadać.
Niedawno pojawił się u nas na konferencji studenckiej
prof. Krzysztof Palczewski. Zapytaliśmy go o zdanie na
temat tego problemu, a on bardzo zainteresował się
zjawiskiem. Od razu zaplanowaliśmy wspólne prace
badawcze i wymyśliliśmy skład konsorcjum złożonego
z grup o różnych specjalnościach, które mogłyby wziąć
udział w rozwiązaniu tej zagadki.
– Proszę coś więcej powiedzieć o rozpoczęciu
współpracy i samym profesorze Palczewskim.
– Od jakiegoś czasu słyszałem o dokonaniach
prof. Palczewskiego. To jest badacz, który specjalizuje
się w analizie biochemicznej procesów zachodzących
w oku. Jest dziekanem wydziału farmakologii Case
Western Reserve University w Cleveland, bardzo dobrego uniwersytetu badawczego. Profesor Palczewski
to osoba dynamiczna, w Stanach Zjednoczonych bardzo wysoko ceniona. Otrzymał między innymi nagrodę
Friedenwalda na konferencji Association for Research
in Vision and Ophthalmology w 2014 roku. Wyróżniany
był zresztą wielokrotnie, między innymi nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2012 roku. Wspominam
o tym, ponieważ mieliśmy szansę poznać się właśnie
na uroczystości wręczenia nagród FNP. Porozmawialiśmy wtedy krótko, ale dało mi to okazję umówić się
z profesorem na spotkanie. Prof. Palczewski miał akurat odwiedzić Polskę, my organizowaliśmy konferencję studencką, więc zaprosiliśmy go wraz z małżonką,
która jest inżynierem optykiem. Przyjechali do Torunia,
a profesor wygłosił interesujący referat. Przy tej okazji
opowiadaliśmy o różnych tematach, którymi się zajmujemy, i tak zaczęła się nasza współpraca.
– Po tym seminarium zaczęliście badania nad postrzeganiem podczerwieni?
– Ruszyliśmy z kopyta (śmiech). Akurat dwoje
z moich ludzi: Patryk Stemplewski i Kasia Komar zajmowało się w tym czasie tematyką dość podobną,
badaniami nieliniowych procesów, które zachodzą
w barwnikach siatkówki, dysponowali oni także dobrym sprzętem, przeznaczonym do tamtego projektu.
– Nie było problemu ze zmianą tematyki badań?
– Nie. W związku z tym, że grant ﬁnansuje FNP, nie
było większego problemu, żeby odejść nieco od tematu
i zająć się nowymi badaniami. Sporo czasu zajęło nam

ZOBACZYĆ
NIEWIDZIALNE
Z prof. Maciejem Wojtkowskim
rozmawia Aleksander Anikowski

Prof. Maciej Wojtkowski (w środku) oraz Katarzyna Komar i Patryk Stemplewski
Fot. Andrzej Romański

zidentyﬁkowanie tego procesu. Mieliśmy dwie hipotezy
wyjaśniające to zjawisko. Początkowo stawialiśmy bardziej na pierwszą: myśleliśmy, że jest to proces ﬁzyczny,
w którym światło widzialne ﬁzycznie o krótszej długości fali pojawia się w oku – zamiast niewidzialnego,
podczerwonego. Kolory obserwowane przy okazji tego
zjawiska były zbliżone do uzyskiwanych podczas generacji drugiej harmonicznej, czyli właśnie pojawienia się
w oku światła widzialnego o krótszej długości fali. Spędziliśmy masę czasu, żeby te kolory „wyciągnąć” z oka.
Kasia i Patryk zajmowali się tym przez dziewięć miesięcy, w krótkim czasie musieli skonstruować kilka urządzeń, które wcześniej nie istniały. Zbudowaliśmy bardzo
czułe aparaty, które powinny dać sygnał. Próbowaliśmy
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ROZMOWA
wykorzystać urządzenia skonstruowane przez inne zespoły badawcze, np. superczułą kamerę użytkowaną
przez grupę prof. Maćkowskiego, ale wyniki za każdym
razem były negatywne. Ostatecznie okazało się, że kolory przez nas widziane są nieco inne niż te, które wynikałyby z podwojenia. To utwierdziło nas w przekonaniu,
że nie jest to ten proces, o którym myśleliśmy, czyli generacji drugiej harmonicznej, tak zwanego rozpraszania
hyper-Rayleighowskiego. Jak widać, w nauce negatywny wynik też jest dobrym rezultatem.

– Nasi partnerzy w USA skupili się na badaniu
zwierząt, by na nich zweryﬁkować hipotezę. Zrobili
badania na siatkówkach myszy i na żywych myszkach.
Te eksperymenty przeprowadzili koledzy z Washington
University. Brakującym elementem było pokazanie, że
teoretycznie taki proces może zachodzić, i to zrobili
chemicy kwantowi z Oslo. Wykonali symulacje na molekułach retinalu – składnika rodopsyny, która bierze
udział w procesie widzenia. Udowodnili, że takie zjawisko jest możliwe.

– Ponieważ zweryﬁkował pierwszą hipotezę?
– Tak, pozwolił nam ją odrzucić. Pozostał drugi
proces, absorpcji dwufotonowej. W jego efekcie światło
nie pokazuje się ﬁzycznie w oku. To oko „myśli”, że te
dwa fotony podczerwieni to światło widzialne. To jest
totalna różnica: tego światła tam nie ma, ale nasze oko
czuje, jakby to światło było. W związku z tym zidentyﬁkowaliśmy ten proces jako pochłanianie dwufotonowe.
Wtedy trzeba było pokazać w sposób wiarygodny, że
ten proces zachodzi u ludzi. My byliśmy w całym konsorcjum tym partnerem, który ma najbliżej do badania
ludzkich oczu. Udowodniliśmy, że to zjawisko zachodzi
u ludzi, określiliśmy progi czułości.

– Czyli wymodelowali to komputerowo?
– Tak. Oni akurat mieli już gotowy model rodopsyny i procesu izomeryzacji, więc zmienili tylko troszeczkę warunki początkowe na proces dwufotonowy przy
danych ilościach energii. Przede wszystkim pokazali, że
proces jest odwracalny, a molekuła nie zostaje zniszczona w jego trakcie. To był najważniejszy efekt tych
symulacji. Dzięki temu mamy podwójne potwierdzenie
braku szkodliwości: my działaliśmy, używając impulsów
o niższej mocy niż przewidują normy, i nie uszkodziliśmy
oka. Chemicy pokazali, że nawet pojedyncza molekuła
nie ulega zniszczeniu. Nie ma mowy o jakichś efektach
chemicznych, które długofalowo będą niszczyły oko.

– Ustaliliście, w jakiej sytuacji zachodzi to zjawisko, przy jakiej długości fali?
– Tak i dla jakich impulsów, bo wszystko zależy od
tego, jak to światło podczerwone jest uformowane. Gdy
ono długo trwa, ten efekt jest słaby. Jeżeli natomiast
impuls jest krótki i dostarcza energię w niedługim czasie, wtedy prawdopodobieństwo pochłaniania dwufotonowego jest większe.

– Czy to były pierwsze badania nad postrzeganiem podczerwieni?
– Takie próby pojawiały się od lat czterdziestych
XX w. Najpierw był to odprysk badań zleconych przez
armię amerykańską w trakcie II wojny światowej. Ich
celem było zbadanie, czy radary nie będą wpływały
na pilotów. W związku z tym prowadzono obserwacje
w całym zakresie spektrum elektromagnetycznego i w
podczerwieni faktycznie zaobserwowano jakiś efekt.
Potem Rosjanie opublikowali coś dopiero w latach siedemdziesiątych. Kolejna praca pojawiła się w USA w latach osiemdziesiątych, jakiś czas potem druga, niezwiązana z pierwszą. Tych prac było razem raptem cztery
na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

– Czy powtarzalność ma również znaczenie?
Większa liczba krótkich impulsów?
– Tak, też ma znaczenie, bo to wszystko wpływa na
funkcję prawdopodobieństwa. Pochłanianie dwufotonowe jest czysto kwantowym efektem. Musimy zwiększyć
prawdopodobieństwo jego zajścia poprzez skracanie impulsów i zwiększanie ilości światła. Oczywiście prowadziliśmy badania w taki sposób, żeby nie przekraczać norm.
American National Standards Institute (ANSI) określił
już po badaniach na małpach normy dla tych impulsów,
są one ponadsto-femtosekundowe, ale w konsekwencji
przejścia przez oko stają się tak naprawdę pikosekundowe. Kierowaliśmy się tymi normami i oświetlaliśmy oko
dużo poniżej nich, więc nie mogło być mowy o jakichś
uszkodzeniach. Nie chcieliśmy pokazać za wszelką cenę,
że efekt zajdzie, bo on oczywiście kiedyś by tam zaszedł,
ale kosztem zniszczenia siatkówki. Chodziło o to, żeby
pokazać, że przy bezpiecznych dawkach efekt zachodzi,
a jednocześnie nie uszkadza oka.
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– A jaki był wkład innych członków konsorcjum?

– Czy któraś z nich przedstawiała wyjaśnienie zjawiska?
– Tak, w USA w latach osiemdziesiątych zaproponowano rozwiązanie, które okazało się nieprawdziwe,
ale były to czyste spekulacje. Nie stworzono nawet
modelu teoretycznego. Prace były też tak rozrzucone
w czasie, że trudno je uznać za cykl autentycznych badań. Ktoś po prostu obserwował ten efekt i pisał o tym.
Był to ten sam stan wiedzy, który my mieliśmy, gdy nasza koleżanka zauważyła, że coś się dzieje z okiem w laboratorium. Tylko do tego etapu doszli tamci badacze.
– Jeżeli mogę podsumować: impuls wyszedł
z Pańskiego zespołu, dwa zaproponowane rozwiązania
teoretyczne to było także Wasze dzieło?

ROZMOWA
– Akurat te pomysły zrodziły się we współpracy
z prof. Palczewskim.
– Ale weryﬁkacja tego prawidłowego wyjaśnienia, stworzenie aparatury, która na to pozwoliła, to
było Wasze osiągnięcie?
– Tak.
– Natomiast gdzie indziej zweryﬁkowano zjawisko na zwierzętach i zbudowano model komputerowy
całego procesu?
– Tak, ponadto ten model potwierdził, że postrzeganie dwufotonowe jest naturalnym elementem procesu widzenia, niczym się nie różni od zwykłego postrzegania.
– Jednak nasze oko, choć widzi w tym wypadku
podczerwień, traktuje ją jak światło widzialne?
– Tak jest. Oko nie rozróżnia tego. To zjawisko nie
daje dodatkowej informacji, że to jest podczerwień,
ale istotny w tym wszystkim jest fakt, że proces różni
się od zwykłego procesu widzenia. Nie ma pochłaniania jednofotonowego, tylko dwufotonowe, które jest
procesem nieliniowym. To może spowodować szereg
konsekwencji. Być może łatwiej będzie odseparować
i odﬁltrować pewne sygnały, dzięki czemu możliwe
będzie na przykład stworzenie nowej, czulszej metody diagnostyki, która pozwoli na odkrycie zmian w oku
wcześniej niż przy wykorzystaniu obecnych procedur.
Mamy nadzieję, że w tym kierunku da się praktycznie
rozwinąć nasze badania.
– Czy to, że oko nie rozróżnia tych dwóch procesów nie jest w tym wypadku pewnym ograniczeniem?
– Nie, ponieważ światło, które wpuszczamy do
oka, różni się zasadniczo od efektu, który osiągamy.
Kiedy rzucamy na siatkówkę światło widzialne, bardzo trudno jest nam mierzyć jego absorpcję. Efekt
jest tak słaby i subtelny, że właściwie go nie widać,
ponieważ światło jest absorbowane dopiero poniżej
siatkówki, w naczyniach krwionośnych. Natomiast
światło dwufotonowe nie jest tak dobrze absorbowane przez krew, niewielka tyko ilość jest pochłaniana
na fotoreceptorach. Być może uda nam się to oddzielić i wyﬁltrować tylko tę informację. Dlatego mamy
nadzieję, że sygnały, które obserwujemy w związku
z absorbcją podczerwieni, mogą być łatwiejsze do obserwacji.
– Czyli będziecie tak naprawdę obserwować absorpcję sygnału i potencjalnie może to być nowa metoda badań siatkówki, ewentualnie naczyń krwionośnych
w oku?
– Bardziej siatkówki, jej fotoreceptorów i ich funkcji.

– Sprawności i zmian patologicznych?
– Tak. Być może nic z tego nie wyjdzie, ale trzeba
sprawdzić wszystkie możliwości. To nam otwiera nową
furtkę.
– Jak rozumiem, jest to zupełnie inna ścieżka niż
ta, którą podążaliście do tej pory, dająca również masę
nowych tropów, które mogą się pojawić później?
– Zwykle jest tak, że jak się otwiera nowe drzwi,
pojawiają się nowe rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć (śmiech). Dlatego te badania są dla
nas fascynujące i ciekawe. Wydaje się, że jest to jedna z takich prac, które się dość rzadko zdarzają dzisiaj
w nauce, kiedy rzeczywiście opisujemy zjawisko, które
wprowadza jakąś nową jakość. Uważamy, że jest to
bardzo istotne, szczególnie dla nas, ponieważ nasza
grupa badawcza dość mocno ogniskowała się na jednym aspekcie działalności, związanym z OCT. Taka była
potrzeba chwili: musieliśmy rozwinąć te techniki, ponieważ nielogiczne byłoby pozostawienie tej tematyki,
w momencie kiedy była ona na topie. Teraz, dzięki temu
odkryciu mamy możliwość rozwijania badań w innych
kierunkach.
– Czyli mamy szansę na drugą OCT. W dodatku
lepszą, ponieważ tamte pomysły przywiózł Pan z innego ośrodka, a ten pomysł jest Waszego autorstwa?
– Tak, w tym sensie tak. Coś nowego, co zostało
zrobione tutaj. Oczywiście eksperymenty z OCT też
przeprowadziliśmy tutaj, w Toruniu, ale na świecie te
pomysły już funkcjonowały.
– W Wiedniu?
– Tak, w Wiedniu. Natomiast obecne badania od
samego początku prowadzimy na UMK.
– A jak wygląda ﬁnansowanie badań – czy nadal
prowadzicie je w ramach programu TEAM?
– Tak, nadal mamy środki z tego grantu, uzyskaliśmy przedłużenie ﬁnansowania na kolejny rok. Będziemy jednak chcieli pozyskać nowe źródło ﬁnansowania.
– Ale w oparciu o badania nad postrzeganiem
podczerwieni?
– Tak, troszeczkę może w połączeniu z innymi
rzeczami. To byłby jeden z kierunków, a jeszcze jeden
chciałbym włączyć, żeby ten wniosek był nieco mocniejszy. Nadal poszukujemy nowych kierunków badań
i „obwąchujemy” różne tematy.
– Na razie są to badania podstawowe, ale ewentualne zastosowania też macie na uwadze?
– Tak, we wszystkich badaniach, które prowadzimy, bierzemy potencjalne wykorzystanie wyników pod
uwagę.
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– Badacie również ﬂuorescencję w oku?
– Tak, to były metody, od których zaczęliśmy
w ramach projektu TEAM. Dotyczyły one starzenia się
oka. Te prace nadal prowadzimy, staramy się je łączyć
z badaniem nad podczerwienią. Równolegle prowadzimy także projekt ﬁnansowany przez NCBiR, dotyczący
badań nad układem naczyniowym. W tych badaniach
obserwujemy przepływy w oku w korelacji z przepływami w mózgu, jako punkt wyjścia do badania chorób
ogólnoustrojowych. Obserwując zmiany w oku, można

Marek Rozpłoch, Marta Dolecka,
Bogusław Buszewski*

INTELIGENTNIE
WYSPECJALIZOWANI

Fot. www.leadershipproject.eu
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Przeznaczeniem przedsiębiorstw jest nieustanne
szukanie innowacyjnych rozwiązań w służbie konkurencyjności – tych rozwiązań można poszukiwać własnymi metodami, często skutecznymi, ale również warto szukać ich w świecie nauki, w którym tkwi ogromny,
a wciąż w niedużym stopniu w naszym województwie
wykorzystany potencjał innowacyjności. Jak sprawić,
by w regionie kujawsko-pomorskim odkrycia naukowe
wciąż nie w pełni spożytkowane dla dobra gospodarki – zaczęły wreszcie jej służyć i to najskuteczniej, jak
tylko się da?

dużo powiedzieć o chorobach nerek czy chorobach krążenia.
– Proszę mi jeszcze powiedzieć na temat publikacji naukowej opisującej odkrycie.
– Artykuł ukazał się w ,,Proceedings of National
Academy of Sciences”, bardzo dobrym czasopiśmie,
które nie ma może najwyższego IF, ale szczyci się bardzo dobrą opinią w świecie naukowym.
– Dziękuję bardzo za rozmowę y

Na pytania dotyczące innowacyjności opartej na
współpracy świata nauki ze światem biznesu próbujemy sobie odpowiedzieć nie tylko w naszym regionie,
w obrębie instytucji Unii Europejskiej rozpatrywane są
koncepcje wspierania takiej współpracy, a następnie
zatwierdzane w postaci oﬁcjalnych dokumentów. Działania polityczne poświęcone tego typu problematyce
określamy mianem polityki innowacyjności. Gdy więc
słyszymy hasło „innowacja” w kontekście politycznym,
ekonomicznym bądź w związku z prowadzoną debatą
na temat nauki, wiedzmy, że mamy do czynienia właśnie z działaniami na rzecz przełożenia nowatorskich
osiągnięć naukowców na wymierne wyniki rozwoju danego obszaru, którym się interesujemy – naszego kraju,
całej Unii Europejskiej lub – jak w tym tu omówieniu –
województwa kujawsko-pomorskiego.
Jednym z najlepszych przykładów konsekwentnie konstruowanej i realizowanej polityki wspierającej
innowacyjność jest Finlandia, która już od początku lat
90. buduje innowacyjną gospodarkę, między innymi
przez wspieranie budowy parków technologicznych
i naukowo-technologicznych.
Po latach świadomego wspierania przez Unię innowacyjności stwierdzono, że dotychczasowe działania
nie pozwalają jeszcze w pełni wykorzystać jej potencjału. Dlatego też została wypracowana koncepcja inteligentnych specjalizacji, jako jedno z narzędzi nowej
Strategii „Europa 2020” (mającej, po osłabieniu przez
kryzys, usprawnić funkcjonowanie europejskiej gospodarki) umożliwiających wdrażanie jej proinnowacyjnych
(priorytetowych – innowacje to jeden z trzech priorytetów strategii) postanowień.
Wsparcie tego, co najwartościowsze w gospodarce danego regionu, przez powiązanie określonych
branż z pracami badawczymi, pozwala na silniejsze niż
wcześniej wsparcie ośrodków naukowych otwartych na
współpracę z przedsiębiorstwami i wzmocnienie konkurencyjności regionu za sprawą wsparcia innowacyjności najważniejszych branż. Inteligentne specjalizacje są
wprawdzie koncepcją skonstruowaną z myślą o najsilniejszych i najważniejszych atutach danego obszaru, ale
traktują jako priorytet wspieranie innowacyjności ma-
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łych i średnich przedsiębiorstw – a w naszym województwie małe i średnie przedsiębiorstwa mają stanowić
właśnie trzon beneﬁcjentów inteligentnych specjalizacji.
Pierwszym oﬁcjalnym opracowaniem, w oparciu
o które konstruowana była polityka inteligentnych specjalizacji, był unijny podręcznik Guide to Research and
Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3)
z maja 2012 r. Podstawą prawną deﬁniującą „strategię
inteligentnej specjalizacji” jest obecnie rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
z 17 grudnia 2013 r. Zgodnie z nim strategie te ustalane
są na poziomie krajowym i regionalnym. W Polsce na
poziomie krajowym mamy do czynienia z Krajową Inteligentną Specjalizacją, permanentnie aktualizowanym
otwartym dokumentem będącym częścią Programu
Rozwoju Przedsiębiorstw, mającym wskazywać dziedziny, których wzmocnienie za sprawą innowacyjności
opartej na nauce przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki.
Podobnie regionalne strategie inteligentnych
specjalizacji mają się przyczynić do wzmocnienia konkurencyjności lokalnych gospodarek. W województwie
kujawsko-pomorskim specjalizacje te mają stać się
istotnym elementem nowej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014–2020, której projekt zostanie jeszcze dopracowany, a następnie uchwalony jako oﬁcjalny dokument.
Konsekwencją tego zamierzenia jest wprowadzenie na
rynek produktu regionalnego czy/i marki regionu.
Ustalając proponowane w tym projekcie potencjalne obszary inteligentnych specjalizacji dla województwa kujawsko-pomorskiego, oparto się na dogłębnej diagnozie przewag gospodarczych regionu,
która to diagnoza ukazała mnogość branż mających
znaczenie dla niego i na trudności w ustaleniu jednej
głównej, a nawet kilku – jednakże opierając się dalej na
analizie strategicznej regionu i na wnioskach prac zespołów eksperckich oraz po wnikliwych ocenach i konsultacjach z przedsiębiorcami, wskazano na następujące potencjalne obszary wsparcia:
– Najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy i opakowania; specjalizacja obejmuje cały proces wytwarzania bezpiecznej żywności: rolnictwo,
przetwórstwo, sprzedaż, a także branże powiązane
– produkcję nawozów i opakowań, a także logistykę.
– Medycyna, usługi medyczne i turystyka prozdrowotna – z jednej strony koncentracja na problematyce
medycznej: metodach leczenia, aparaturze i ich komercyjnym wykorzystaniu, z drugiej zaś na wsparciu
turystyki w naszym regionie i poprawie komfortu życia.
– Motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka
przemysłowa – specjalizacja obejmująca produkcję
urządzeń transportu, części i podzespołów oraz automatyki przemysłowej.

– Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw
sztucznych – produkcja wspomnianych elementów
oraz komponentów chemicznych.
– Przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi teleinformatyczne (ICT) – aplikacje, systemy technologii informacyjnej (IT), wysoko zaawansowane oprogramowanie, produkty multimedialne,
przetwarzanie informacji.
– Biointeligentna specjalizacja – potencjał naturalny,
środowisko, energetyka; stawianie na stworzenie
sieci (tzw. klastrów) ﬁrm wykorzystujących wyniki
badań naukowych i nowe technologie na rzecz rozsądnej eksploatacji zasobów naturalnych i produkcji
energii.
– Transport, logistyka, handel – szlaki wodne i lądowe;
wykorzystywanie tych szlaków, logistyki transportu
i handlu dla dobra gospodarki.
– Dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne – zwrócenie uwagi na gospodarcze korzyści działań w dziedzinie kultury, współpraca przedsiębiorstw
i ośrodków naukowych z instytucjami kultury, wspieranie nowatorskich przedsięwzięć kulturalnych.
Powyższa lista, choć starannie opracowana, nie
jest jeszcze ostatecznie domknięta, w jej tworzeniu
chodziło o to, by możliwie bezbłędnie przewidzieć
potencjał branż najlepiej służących regionowi, by nie
dochodzić do optymalnych rozwiązań prostą metodą
prób i błędów, ale by wykorzystać wiedzę ekspercką
i wypracowane na poziomie unijnym założenia nowej
polityki, jak również konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi sektorami i do skonstruowania strategii
realnie mobilizującej rozwój gospodarki województwa.
Wskazane potencjały do rozwoju zostały zaproponowane z myślą o wykształceniu się sprawnie funkcjonujących systemów w wybranych branżach, sieci
angażujących jak najwięcej powiązanych z daną branżą
dziedzin, tak by zaangażowanie w procesy innowacyjne
było jak najszersze i przekładałoby się też na jak największą liczbę beneﬁcjantów.
Instrumentami ﬁnansowymi, dzięki którym określone branże oraz innowacyjność gospodarki regionu
uzyskają realne wsparcie, będą między innymi: pieniądze pochodzące z unijnych funduszy strukturalnych
rozdysponowane zgodnie ze strategią innowacji, inwestycje samorządu w określone branże, promowanie
projektów skupiających wiele podmiotów –angażujących najlepiej wszelkich możliwych beneﬁcjentów, nie
tylko przedsiębiorstwa i jednostki naukowe, ale i wszelkie możliwe instytucje, które mogłyby dołożyć swoją
cegiełkę do budowy tego wyjątkowo kusząco zaprojektowanego gmachu y
* Agenda ds. Nauki i Innowacyjności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

17

NAUKA

Roman Dąbek

KULT KOPERNIKA
W TACÁMBARO

Z

anim przedstawię Czytelnikom „Głosu Uczelni” ślady kultu Kopernika znalezione przeze mnie w miejscowości Tacámbaro w Meksyku (stan Michoacan) i nim
opiszę historię związaną ze zniszczeniem tablicy pamiątkowej poświęconej Astronomowi na skutek trzęsienia ziemi, wyjaśnię moje intencje.
Moją reakcją na artykuł redaktora Winicjusza
Schulza „Kopernik w świecie” (GU nr 5/2011, s. 18) –
a szczególnie na zamieszczony tam apel – było opublikowanie reportażu „Kopernik Shores to obecnie… Boca
Chica Village” (GU nr 3/2013, s. 16). Dotyczył on kultu
Kopernika w Teksasie (USA); zakończyłem tekst pytaniem: ile i gdzie jest jeszcze analogicznych miejscowości/
obiektów związanych z nazwiskiem i kultem dzieła Kopernika w świecie? Oto kolejna odpowiedź na powyższe
pytanie.
Miasto Tacámbaro położone jest w centrum stanu
Michoacan na wysokości 1640 m n.p.m., zamieszkuje je
ok. 65 000 osób (dane za 2010 r.). Oddalone jest o 245
km (w linii prostej) na zachód od stolicy kraju, Ciudad
de México. Tacámbaro (czyli „miejsce pod strzechą z liści palmowych”) otoczone jest dużymi połaciami zalesionych obszarów i dlatego uważane jest za miejsce
z najlepszym klimatem na ziemi. Miasto jest miejscem
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Kościół Matki Boskiej Fatimskiej w Tacámbaro

wielu pielgrzymek. Do miejscowego kościoła przybywają wierni i turyści czczący Matkę Boską Fatimską oraz…
Matkę Boską Częstochowską (!). Kult tej ostatniej zapoczątkowany został w 1957 r.
Z inicjatywy inż. Jana Skoryny, działacza Polonii meksykańskiej, 20 października 1957 r. odbyła się
pierwsza pielgrzymka Polonii do Tacámbaro, zakończona intronizowaniem w kościele Matki Boskiej Fatimskiej
(la Iglesia de la Virgen de Fatima) kopii obrazu Matki
Boskiej Częstochowskiej (jako Reina de Polonia). W następnych latach Polonia meksykańska organizowała
corocznie pielgrzymki, które stały się obecnie już tradycją. Skutkiem tego, w Tacámbaro pojawiły się też inne
obiekty dotyczące historii Polski, np. tablica pamiątkowa z okazji wspomnianej pierwszej pielgrzymki, tablica
poświęcona Mikołajowi Kopernikowi na ścianie kościoła
Matki Boskiej Fatimskiej i wiele innych obiektów. W październiku 1960 r. nazwano w tym mieście jedną z alei
– Calsada Polonia (Aleja Polska). W ten sposób Tacámbaro stało się jednym z kilku najbardziej przesyconych
polskimi akcentami miast Meksyku.
Kto i kiedy zainicjował umieszczenie tablicy poświęconej Mikołajowi Kopernikowi na ścianie kościoła
w Tacámbaro? W tym miejscu należy się młodemu czytelnikowi kolejne przypomnienie. Otóż w 1973 r. na całym świecie obchodzono 500-lecie urodzin Mikołaja Kopernika. Również w Meksyku celebrowano tę rocznicę.
Jednakże zamiarem tego artykułu nie jest opis wszystkich imprez związanych z ww. rocznicą w Meksyku (a
było ich wiele i stanowić to może cel odrębnego artykułu), lecz przedstawienie jednego tylko wydarzenia.
Otóż polscy weterani, członkowie Światowego Związku b. Żołnierzy AK, i przedstawiciele Polonii
w Meksyku, pod przewodnictwem inż. Jana Skoryny
postanowili ufundować tablicę pamiątkową z okazji
500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika. Wmurowano ją
w 1973 r. na zewnętrznej ścianie wspomnianego kościoła. Była to, gdyż już nie istnieje, mosiężna tablica
w kształcie trójkąta równobocznego. W jej górnej części umieszczono symbol Polski Walczącej w kształcie
kotwicy, pod którym znajdował się następujący tekst
w języku hiszpańskim: „1473–1973 Mikołajowi Kopernikowi, znakomitemu astronomowi polskiemu, który
wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię, Tacámbaro, weterani i kolonia polska”. Pamiątkowe słowa umieszczone na
tablicy odczytywali mieszkańcy oraz pielgrzymi i turyści
przybywający z całego świata. Równocześnie słyszeli
oni melodyjne brzmienie dzwonów na wieży katedralnej, wybijające kolejne godziny. Tak było przez dalszych
osiem lat, chyba łaskawych zarówno dla Tacámbaro, jak
i dla wspomnianej tablicy pamiątkowej – aż do dnia 19
września 1985 r.
Tego dnia, wraz ze wschodem słońca, którego promienie zabarwiły niebo nad Tacámbaro i okolicami na
kolor pomarańczowy, punktualnie o godzinie 7:00 roz-
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legł się głos dzwonów, który rozchodził się po okolicy
z dzwonnicy katedralnej. Na początku nic nie wskazywało na zbliżającą się tragedię. Tylko baczny obserwator
mógł zauważyć, że ptaki i różne zwierzęta zaczęły okazywać coraz większe zaniepokojenie. I nagle o godzinie
7:19 potężne trzęsienie ziemi, o rzadko spotykanej sile
7 stopni w skali Richtera, spowodowało, iż wskazówki
zegara na wieży katedralnej zatrzymały się. Wyznaczyły tym samym dokładny czas początku kataklizmu,
podczas którego strach i przerażenie, wraz z ogromnym
cierpieniem ludności zapanowały nie tylko w Tacámbaro, lecz prawie na całym obszarze południowych stanów płaskowyżu Meksyku (szczególnie ucierpiała wówczas stolica – Ciudad de México).
Niestety ściana kościoła, gdzie była wmurowana tablica poświęcona Kopernikowi, runęła, tworząc
potężne zwalisko kamieni i cegieł, niszcząc całkowicie
oraz grzebiąc szczątki tablicy. Gdy minęły czasy grozy,
uruchomiono zegar na wieży katedralnej w Tacámbaro.
Stopniowo mieszkańcy miasta odbudowali domy i usunęli zniszczenia. Lecz o tablicy poświęconej Kopernikowi
pewnie zapomniano.
Na szczęście trzęsienie ziemi zniszczyło tylko tablicę pamiątkową, a nie kult Kopernika. Miejscowość
Tacámbaro dzięki wspomnianej tablicy pamiątkowej

Prof. Grzegorz Karwasz, ﬁzyk z UMK, uczestniczył
w posiedzeniu Międzynarodowej Agencji Energetyki
Atomowej ONZ w Korei Południowej.
W Daejeon (Republika Korei) w dniach 15–19 grudnia ub.r. odbyło się organizowane raz na 10 lat, spotkanie ekspertów poświęcone ocenie zaawansowania prac
nad kontrolowaną syntezą termojądrową (Decenial
IAEA Technical Meeting on Atomic, Molecular and Plasma-Material Interaction Data for Fusion Science and
Technology). Polskę reprezentował na tym posiedzeniu
prof. Grzegorz Karwasz. Spotkanie zorganizowane zostało w momencie rozpoczęcia budowy reaktora termojądrowego w Cadarache (Francja), który jest wspólnym projektem Unii Europejskiej, USA, Rosji, Chin, Korei
i Indii. Próbny reaktor termojądrowy ITER w Cadarache
będzie miał wysokość 29 metrów, komora ,,spalania”
o średnicy 6 metrów będzie wyłożona berylem i wolframem. Sznur plazmy o temperaturze 150 mln stopni
(i przekroju kilku milimetrów) będzie utrzymywany za
pomocą ogromnych magnesów nadprzewodzących.
Reaktor ten powinien dostarczyć pierwszej energii
elektrycznej z reakcji jądrowego scalania wodoru w hel.
W jądrze Słońca w temperaturze 15 milionów stopni
Celsjusza w ciągu każdej sekundy spalane jest w ten
sposób 600 mln ton wodoru. Reaktor w Cadarache ma
dostarczyć 500 MW energii elektrycznej, a następny, K-DEMO w Korei ma być już podstawą przemysłowych
elektrowni, planowanych na rok 2040.

Nieistniejąca już tablica pamiątkowa

w roku 1973 znalazła się na światowej liście miejsc
związanych z nazwiskiem i kultem Kopernika oraz jego
dzieła. Zarówno w Tacámbaro, jak i w całym Meksyku obserwuje się przejawy coraz większego oraz powszechniejszego uznania dla wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika, które zatacza coraz szersze kręgi.
Kończę tę swoistą fotodokumentację i dodatkowo
ponawiam apel do Czytelników – przesyłajcie Państwo
do redakcji „Głosu Uczelni” swoje uwagi i spostrzeżenia
dotyczące kultu Kopernika i jego dzieła.
Autor jest profesorem w Universidad Autonoma
de Coahuila, Saltillo (Meksyk) y

FIZYK W KOREI
Problemem zasadniczym pozostaje uwięzienie
plazmy wodorowej o temperaturze 150 mln stopni –
skonstruowanie odpowiedniego zbiornika próżniowego
odpornego na gorącą mieszaninę elektronowo-jonową.
Spotkanie w Deajeon było poświęcone reakcjom na
obrzeżach plazmy oraz oddziaływaniu elektronów i jonów z materiałami komory – tematykom ﬁzyki atomowej i ciała stałego, którymi prof. Karwasz zajmuje się od
lat 80. minionego wieku y
(w)
Schemat reaktora ITER
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Justyna Morzy

TERESA TONDEL
(1955–2014)

13 grudnia 2014 roku odeszła od nas na zawsze mgr Teresa Tondel – Kierownik Działu Spraw Pracowniczych,
Współpracowniczka, Koleżanka i Przyjaciółka wielu
z nas, członków społeczności akademickiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dla większości, po
prostu, Terenia.
Uniwersytet jako instytucja ma swoje symbole, wpisane w statut, czczone przy ważnych okazjach,
budzące nasz szacunek i dumę z przynależenia do jego
społeczności. Ale Uniwersytet jako prawdziwa wspólnota trwa i rozwija się dzięki ludziom, którzy rozumieją,
że ta wspólnota ma szczególny charakter, a praca dla
niej wymaga wyjścia poza codzienne obowiązki, wymaga oddania, a nieraz i poświęcenia. Terenia była symbolem takiego myślenia, mogę bez wahania stwierdzić,
że była jego wzorem. Dla wszystkich życzliwa, zawsze
starała się znaleźć rozwiązanie w trudnych sytuacjach.
Dla mnie osobiście była uosobieniem kompetencji i lojalności. Zawsze ufałam jej opiniom. O takich ludziach
jak Terenia mówi się często, że są profesjonalistami.
Jednak słowo to jest zimne, budzi w nas najwyżej respekt i uznanie dla umiejętności, doświadczenia i sposobu pracy. Wszyscy, którzy mieli szczęście współpracować z Terenią, wiedzą, że określenie to w stosunku do
niej to za mało. Terenia przez prawie 40 lat była oddana
Uniwersytetowi. Bezgranicznie i bez reszty. Nie dzieliła
swojego świata na uniwersytecki i pozauniwersytecki. Nie dlatego że nie umiała tego zrobić, ale dlatego
że tego nie chciała. Wracam bez przerwy do naszych
rozmów w ostatnich tygodniach jej życia. Miała chwile
odwagi i strachu, nadziei i zwątpienia. Ale zawsze z cie-
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Na luty br. na UMK zaplanowano następujące konferencje naukowe (data, tytuł, organizatorzy):

płem, radością i ożywieniem mówiła o dwóch rzeczach:
planowanym ślubie Syna i sprawach Uniwersytetu.
Dla większości z nas jej śmierć była zaskoczeniem,
bowiem Terenia przechodziła chorobę na swój sposób,
który należy uszanować. Przez długi czas w ogóle o niej
nie mówiła. Dziś widzę, że chciała zakląć rzeczywistość,
przejść tę chorobę tak, by przypadkiem nie zakłóciła jej
obowiązków wobec Uniwersytetu i jego pracowników,
by nikt nie miał przez tę chorobę problemu, nie musiał
czekać dzień dłużej na decyzję, nie przyszedł na darmo
do Rektoratu, zastawszy zamknięte drzwi jej pokoju.
Do ostatnich dni przepraszała za swoją nieobecność
w pracy i kłopoty z tym związane. Sprawy Uczelni były
dla niej ważniejsze niż własne. Stwierdzenie, że Terenia
nie tylko oddawała Uniwersytetowi każdy swój dzień,
ale że oddała mu i poświęciła swoje życie, musi więc
zabrzmieć w dramatycznie dosłowny sposób. Czy taki
dług można spłacić?
Nie pamiętam tak cichych korytarzy w Rektoracie
w poniedziałek, gdy przyszliśmy do pracy, wiedząc, że
nie spotkamy na nich nigdy więcej Tereni Tondel. Mijaliśmy się tego dnia na schodach nie tylko ze smutkiem,
ale z jakimś poczuciem wstydu, że wykorzystywaliśmy
Ją, że zawracaliśmy Jej głowę wtedy, gdy miała ważniejsze, własne problemy, gdy przeżywała w ciszy swój
własny ból. Mam nadzieję, że nam to wybaczy y

6–7.02. Stare i nowe dziedzictwo Torunia i regionu; Wydział Sztuk Pięknych, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
20.02. Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach
społecznych; Wydział Prawa i Administracji.
Przypominamy, że nowe konferencje należy zgłaszać, korzystając z formularza elektronicznego zamieszczonego pod adresem http://www.umk.pl/badania/konferencje/formularz/ y
(sj)
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ażda szkoła wyższa jako instytucja użyteczności publicznej ma precyzyjnie określoną strategię, wizję
i misję. Te niezwykle ważne dokumenty prezentują podstawowe i najważniejsze atuty uczelni wyższej, którymi
są bogata oferta edukacyjna z możliwością szybkiego
dostosowania się do zmiennych uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz prowadzenie badań naukowych
w najszerszym możliwym zakresie, z uwzględnianiem
dziedzin społecznie priorytetowych. Atuty te mają
z pewnością pozytywny wpływ na wizerunek uczelni,
który powinien być umiejętnie komunikowany. Skuteczna komunikacja to warunek efektywnego funkcjonowania uczelni oraz element kreujący pożądany wizerunek
„w oczach własnych i w oczach innych”. Tworzy się on
w świadomości społecznej na podstawie informacji
obiektywnych oraz subiektywnych wrażeń, będących
indywidualną jak i zbiorową sumą wyobrażeń o uniwersytecie. Stąd tak ważny jest wizerunek uczelni prezentowany przez nią samą, jako jasne określenie własnej
strategii i wizji, w której bardzo istotne staje się pytanie,
jak chce być postrzegana i dlaczego.

Uczelnie mają wiedzę na temat wielorakich związków z otoczeniem i konieczności obustronnej komunikacji. Powinny to zagadnienie rozwiązywać kompleksowo,
posługując się profesjonalnymi narzędziami. Stąd konieczność łączenia działań, związanych np. z promocją
uczelni, ze wskazaniem osób, które nadzorowałyby te
prace, ale i nadawały im właściwy wymiar.
Istotnym problemem takich prac są uwarunkowania uczelni, jej historia, wielkość i struktura. Tradycja
historyczna oraz obawy środowisk akademickich przed
nadmiernymi zmianami naruszającymi „stary dobry porządek” są często czynnikami hamującymi pożądane strategicznie działania. Czasami brak świadomości i konieczności takich zmian skutkuje trwonieniem ludzkiej energii,
powielaniem prac i brakiem koordynacji w poczynaniach
promocyjnych, które rozproszone, niespójne merytorycznie i wizualnie, stają się nieefektywne oraz wpływają na
chaotyczny obraz tożsamości uniwersytetu.
Coraz bogatsze kontakty zewnętrzne formułują
potrzeby informacyjne i prowokują uczelnię do podjęcia
działań w zakresie public relations, takich jak targi edukacyjne, dni otwarte, spotkania z biznesem. Możliwości
międzynarodowych kontaktów naukowych i edukacyjnych wymuszają drukowanie różnorodnych folderów,
informatorów, serwisów informacyjnych, druków okolicznościowych oraz dbałość o jakość merytoryczną
i graﬁczną stron internetowych.
Jedną z najważniejszych i koniecznych potrzeb
świadomych działań wizerunkowych jest profesjonalne opracowanie systemu identyﬁkacji wizualnej uczelni
(SIW). Jego podstawowym zadaniem jest stworzenie
jednolitego, spójnego graﬁcznie i pozytywnego obrazu
uczelni. System ten jest projektem złożonym i obejmuje wiele skorelowanych zadań projektowych w zakre-

Edward Saliński

TOŻSAMOŚĆ WIZUALNA
UNIWERSYTETU
sie znaków graﬁcznych, kolorystyki i typograﬁi. Każda
uczelnia posiada własny znak główny – godło – który
funkcjonuje na różnych nośnikach, zarówno drukowanych jak i elektronicznych. Niektóre uczelnie posiadają
dodatkowo znaki graﬁczne wydziałów, które stają się
konkurencyjne dla znaku głównego, pojawia się wówczas trudny problem z właściwym i konsekwentnym
ustawieniem hierarchii tych znaków, np. na drukach ﬁrmowych w SIW. Uczelnie istniejące wiele dziesiątków lat
muszą się liczyć z normalnym „procesem starzenia się”
znaków. Niezbędne staje się czasami ich odświeżenie,
gdyż postać ideowa i graﬁczna zdezaktualizowała się,
stała się anachroniczna. Znak nowoczesnej uczelni powinien mieć cechy współczesnego i nowoczesnego znaku.
W aktualnie funkcjonujących europejskich uniwersytetach wyróżnić można trzy odrębne tendencje zakresów
restylizacji znaków uczelni.

Nurt nr 1, najbardziej zachowawczy, pozostawia
główny symbol graﬁczny w postaci historycznej, wprowadzając tylko niewielkie zmiany dla poprawienia czytelności i dostosowania do nowych technologii reprodukowania.
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Nurt nr 2 to restylizacja bardziej radykalna w zmianie znaku. Uzyskuje on na kanwie starych wzorów nową
uwspółcześnioną i uproszczoną formę. Poniżej przykłady starej i nowej wersji znaku.

Nurt nr 3 to nowatorskie odejście od tradycji na rzecz
zupełnie
symbolu.
Nurt
nr 3 tonowego
nowatorskie
odejście od tradycji na rzecz
Nurt nowego
nr 3 to nowatorskie
odejście od tradycji na
zupełnie
symbolu.
rzecz zupełnie nowego symbolu.
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Poniżej prezentuję znaki polskich uniwerytetów,
y
mieszczące się przeważnie w nurcie nr j 2, bardzo rzadJagielloński
wprowadziła
unowocześnioną
znaku
ko
w 3. Nawet
tak wiekowa
Alma Mater jak formę
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iJagielloński
całościowywprowadziła
SIW UJ. Niektóre
polskie
znaki
uniwersyunowocześnioną formę znaku
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orłapolskie
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całościowy
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różnorodnie
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ku, odrębność i rozpoznawalność.
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siebie i trudno wskazać na tak pożądaną w ich wypadku,
odrębność i rozpoznawalność.
Znak jest więc nadrzędną, składową SIW, stąd bardzo ważne jest opracowanie księgi tożsamości wizualnej uczelni. Księga określa jednoznacznie i precyzyjnie
dozwolone sposoby oraz zasady stosowania i posługiwania się znakiem w ramach przyjętego SIW. Precyzja
tych zasad, ich konsekwentne stosowanie warunkuje
kreację jednolitego, rozpoznawalnego wizerunku danej
uczelni. Jest świadectwem dyscypliny i profesjonalnego
myślenia o jakości tożsamego wizerunku tej instytucji.
Eliminuje niespójne, chaotyczne oraz doraźne działania
promocyjne uczelni.
Spójna identyﬁkacja wizualna to propozycja wielowątkowego systemowego uporządkowania sfery wizualnej uczelni oraz jej głównych jednostek w strukturze organizacyjnej. Na przykładzie 3 twórczych SIW europejskich
uniwersytetów prezentuję z konieczności tylko wybrane
elementy tych interesujących opracowań. Są to znaki
główne i znaki wydziałowe poszczególnych uniwersytetów, spójne semantycznie i graﬁcznie. Jako kompromis
między tradycją a nowoczesnością bardzo korzystnie prezentują się elementy identyﬁkacji wizualnej Uniwersytetu
Kopenhaskiego. założonego w 1479 roku.
Bardziej nowoczesną propozycją SIW jest projekt
z Uniwersytetu w Hradec Králowé, którego tradycja sięga 1775 roku. Opiera się na prostej geometrycznej formie
nawiasu klamrowego, który jest odniesieniem zarówno
do zarysu historycznej zabudowy miasta jak i idei zbioru nie tylko w znaczeniu matematycznym, ale uczelni
jako zbiorowości ludzi i dziedzin nauki. Pięć wydziałów
tej uczelni to seria kolorowych powszechnie znanych
znaków pisarskich i matematycznych umieszczonych
w czarnych nawiasach klamrowych.
Trzecią, bardzo nowoczesną propozycją jest SIW
opracowany dla młodego, powstałego w 1973 roku
Uniwersytetu Minho, z miasta Braga w Portugalii. Jest
to seria minimalistycznych znaków oparta na prostych
symbolach graﬁcznych, zbudowanych z krótkich białych
linii, które umieszczone są w kolorowych kwadratowych
polach przypisanych poszczególnym wydziałom.
Polskie uczelnie – zarówno państwowe jak i prywatne – coraz bardziej doceniają potrzebę prawidłowego funkcjonowania we wsparciu profesjonalnie opracowanego własnego systemu identyﬁkacji wizualnej.
Z polskich uniwersytetów SIW posiadają i praktycznie
wykorzystują: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet
Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ostatnio Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie.
Jubileuszowy rok 2015 jest dla naszego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika rokiem podsumowań i reﬂeksji
po siedemdziesięciu latach istnienia. Będzie z pewnością
również czasem myślenia o przyszłości.

J

Stary znak i nowe rozwiązanie systemowe

J
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owy 2015 rok przyniósł bardzo istotne rozstrzygnięcia dla polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.
Poważne zmiany następują w systemie ﬁnansowania
jednostek naukowych. Premiowanie jakości ma sprawić, że najwięcej pieniędzy traﬁać będzie do najlepszych z nich. Druga bardzo istotna zmiana to stworzenie zachęt do studiowania dla osób w dojrzałym wieku,
ma służyć temu potwierdzanie umiejętności już nabytych poza uczelnią.
Z początkiem 2015 r. weszło w życie rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego zmieniające
zasady w systemie ﬁnansowania jednostek naukowych.
Wręcz rewolucyjna zmiana polega na tym, że z systemu zniknie tzw. stała przeniesienia. Jej nazwa pochodzi
stąd, że jest to kwota doﬁnansowania z budżetu państwa przeniesiona z poprzedniego roku. W 2014 r. ta
„stała przeniesienia” wynosiła średnio 77 proc. dotacji
dla jednostek naukowych, jednak w niektórych przypadkach było to nawet 90 proc. doﬁnansowania z poprzedniego roku. Teraz fundusze przyznawane jednostkom badawczym, instytutom Polskiej Akademii Nauk
bądź wydziałom szkół wyższych jako tzw. dotacja statutowa będą uzależnione przede wszystkim od jakości
prowadzonych badań i przyznanej jednostkom kategorii
naukowej. Przypomnijmy, że kategoryzację co cztery
lata przeprowadza Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Najlepszym instytucjom naukowym przyznawana jest kategoria „A+” lub „A”, dobre otrzymują kategorię
„B”, najsłabsze – kategorię „C”. Jak wyjaśnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwiększy się w tej
ocenie także znaczenie międzynarodowych grantów badawczych, zwłaszcza tych uzyskiwanych z największego europejskiego programu naukowego Horyzont 2020.
„Terapia” nie będzie jednak miała charakteru szokowego. Przewidziano okres przejściowy – do 2017 r.
Niż demograﬁczny to jeden z ważnych powodów
drastycznie malejącej liczby kandydatów na studia. Panuje dość powszechne przekonanie, że na studia idą
tylko ludzie zwykle tuż po maturze. A co ze starszymi?
Może by i też postudiowali, ale po co, skoro w wielu dziedzinach mają duże doświadczenie zawodowe

Winicjusz Schulz

ROK ZMIAN
i uczelnie nie są w stanie znacząco wzbogacić ich wiedzę w owych obszarach. Teraz i dla takich osób będzie
szansa na zdobycie dyplomu bez straty czasu na zbędne zajęcia. Znowelizowana ustawa o szkolnictwie wyższym pozwoli uczelniom na zwolnienie zaczynającego
naukę studenta nawet z połowy zajęć. Warunek – student taki udowodni, że posiada wymagane programem
umiejętności i wiedzę. Do 30 czerwca 2015 r. uczelniane
senaty opracują zasady, warunki i tryb potwierdzania
efektów uczenia się poza uczelnią. Określone zostaną
też zasady działania komisji weryﬁkujących te efekty.
A propos zachęt do studiowania. Przypomnijmy
(szerzej o tym już w Głosie pisaliśmy), że uczelnie będą
mogły dostosować studia do oczekiwań zarówno studiujących, jak i rynku pracy, różnicując studia na ogólnoakademickie (powiązane przede wszystkim z prowadzonymi na uczelni badaniami naukowymi) i studia
o proﬁlu praktycznym (tu zaś większość zajęć rozwijać
ma kompetencje i umiejętności praktyczne). Na pierwszym typie studiów słuchacze mają być także włączani
w badania prowadzone na uczelni, na drugim – studenci będą mieli obowiązek odbycia trzymiesięcznych
praktyk. Takie rozwiązania oczywiście wymagają zmian
programowych. Na to szefostwo resortu dało nieco czasu. Na studiach licencjackich proﬁle i programy
kształcenia trzeba dostosować do nowych wymagań
do końca 2016 r. Z kolei na studiach drugiego stopnia
i jednolitych studiach magisterskich – do końca 2017 r. y
W artykule wykorzystano informacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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NAUKA

dr Katarzyna Kącka

NAUKOWE SPOTKANIA
W WÜRZBURGU

W

spółpraca naukowa jest jednym z ważniejszych
elementów współczesnych stosunków polsko-niemieckich. Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech
z dużym powodzeniem działają liczne ośrodki badawcze, zakładane i prowadzone przez przedstawicieli
różnych dyscyplin naukowych z kraju sąsiada. Na tym
tle z pewnością wyróżnia się środowisko historyków,
które z zaangażowaniem podtrzymuje i rozwija te kontakty. Jedną z prężnie działających, choć równocześnie
jedną z najmniej rozbudowanych instytucjonalnie placówek, jest Polska Misja Historyczna przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu.
Do podstawowych zadań Misji należy promocja
polskiego środowiska naukowego oraz popularyzacja
wyników badań – głównie historyków. W praktyce oznacza to pomoc naukową i organizacyjną we współpracy
naukowców z Polski i Niemiec na kilku płaszczyznach.
Jedną z nich jest realizacja projektów badawczych; tu do
najważniejszych można zaliczyć projekt „Samoświadectwa w polskim i niemieckim piśmiennictwie w późnym
średniowieczu i epoce nowożytnej (XV–XVIII wieku)”. Popularyzatorska praca Misji obejmuje z kolei trzy grupy
przedsięwzięć: publikowanie wyników badań w ramach
dwóch wydawnictw ciągłych, czasopisma „Biuletyn
Polskiej Misji Historycznej” oraz serii „Studienreihe der
Polnischen Historischen Mission” (pełne wersje elektroniczne są bezpłatnie udostępniane na Akademickiej
Platformie Czasopism UMK); organizowanie konferencji, wykładów i spotkań z polskimi badaczami (5-letnia
obecność Misji w Würzburgu przyniosła wiele takich
inicjatyw); działalność popularnonaukową (jej efektem
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była m.in. wystawa „Różne drogi odbudowy. Doświadczenia i spostrzeżenia w odnawianiu miast Polski i Frankonii po 1945 roku”, pokazana w Würzburgu i Toruniu,
ale także w Szczecinie, Warszawie i Schweinfurcie).
Bardzo ważny jest program stypendialny, umożliwiający polskim naukowcom prowadzenie badań
w Niemczech. W sierpniu 2014 r. miałam okazję poznać jego potencjał. Oferuje m.in. dostęp do bogatych
zbiorów bibliotecznych i archiwalnych Würzburga, dla
polskich badaczy nie do przecenienia. Biblioteka uniwersytecka ma kompletne kolekcje czasopism nie tylko niemieckich, ale także amerykańskich, brytyjskich,
francuskich, hiszpańskich, włoskich i rosyjskich z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Wykupuje też
licencje i subskrypcje wszystkich najważniejszych baz
naukowych, dzięki temu jej czytelnicy mogą korzystać
z bogatych zasobów elektronicznych.
Rozbudowa programu stypendialnego jest efektem zaangażowania wielu osób: władz obu uczelni – rektora UMK prof. Andrzeja Tretyna i prezydenta
Uniwersytetu Juliusza Maksymiliana prof. Alfreda Forchela; przewodniczących Rady Naukowej Misji – obecnego, prof. Andrzeja Radzimińskiego i byłego, prof.
Janusza Tandeckiego – oraz kierownik Misji dr Renaty
Skowrońskiej. Dzięki ich staraniom pozyskano środki
na prowadzenie badań z licznych instytucji: Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, Uniwersytetu Juliusza
Maksymiliana, Bawarskiej Kancelarii Państwowej oraz
Biskupstwa Würzburskiego; pracownicy i doktoranci
toruńskiego uniwersytetu mogą ponadto uzyskać stypendium fundowane przez rektora UMK. W ostatnich
pięciu latach z programu skorzystała ponad setka badaczy – nie tylko historycy, ale także historycy sztuki,
pedagodzy, germaniści, politolodzy. Poza wsparciem
merytorycznym dr Renata Skowrońska stara się zapewnić naukowcom dobre warunki prowadzenia badań, ułatwia też zorganizowanie pobytu w Würzburgu.
Jej zaangażowanie i życzliwość wobec stypendystów są
wyjątkowe y
Autorka jest pracownikiem Katedry Historii Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK

Fot. Kazimierz Ożóg

AKTUALNOŚCI
Na ostatnim w roku 2014 posiedzeniu Senatu w pierwszym komunikacie kanclerz mgr Justyna Morzy przedstawiła nową organizację ruchu drogowego na terenie
kampusu na Bielanach. Za gmachem Collegium Humanisticum oddano 100 dodatkowych miejsc parkingowych i ten parking jest sugerowany jako priorytetowy.
W miasteczku uniwersyteckim obowiązują ogólne zasady ruchu drogowego, a w przypadku ich nieprzestrzegania funkcjonariusze policji oraz straży miejskiej
mogą karać kierowców.
Od nowego roku usługi pocztowe na rzecz Uniwersytetu będzie realizować ﬁrma InPost, która w przetargu pokonała Pocztę Polską. Operatorem usług telefonii
komórkowej na rzecz Uniwersytetu pozostanie właściciel sieci Plus. Koszt wzrośnie nieznacznie, natomiast
zdecydowanie poprawią się warunki, w szczególności
w zakresie łączności internetowej.
Aż 25 studentów i doktorantów z toruńskiej części
UMK otrzymało za wybitne osiągnięcia stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego na rok akademicki
2014/2015. Jest to wynik rekordowy.
Senat uczcił minutą ciszy pamięć zmarłej mgr
Teresy Tondel, kierownik Działu Spraw Pracowniczych
UMK, która, jak podkreślił rektor prof. Andrzej Tretyn,
była osobą niezwykle zaangażowaną w sprawy Uniwersytetu.
Senat wyraził pozytywne opinie w sprawie wniosków Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr
hab. Hanny Ratusznej oraz dr hab. Violetty Wróblewskiej na stanowiskach profesora nadzwyczajnego na
UMK, jako podstawowym miejscu pracy, na podstawie
umowy o pracę na okres pięciu lat.
Następna przyjęta uchwała zawiera poprawki
uchwał dotyczących składów osobowych komisji senackich do końca kadencji 2012–2016. Chodzi o zmiany
przedstawicieli studentów w Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu ds. Nauczycieli Akademickich, Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów, Odwoławczej
Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów.
Senat przyjął uchwałę w sprawie zmiany planu
rzeczowo-ﬁnansowego Uniwersytetu na 2014 rok. Tym
razem było to konieczne ze względu na poprawę wyniku ﬁnansowego w stosunku do wcześniej przyjętego
budżetu. Dzięki m.in. oszczędnej gospodarce energią
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inister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena
Kolarska-Bobińska powołała nowych członków
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Od nowego roku w KEJN zasiądzie piętnastu nowych członków
(ich kadencja potrwa od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2018 r.). W gronie wspomnianych nowych członków
Komitetu znalazł się ponownie dr Dominik Antonowicz,
pełnomocnik rektora UMK ds. organizacji i ewaluacji
badań naukowych. Dr Dominik Antonowicz w ramach

Sławomir Jaskólski

Z SENATU
elektryczną i ogrzewaniem stratę udało się zmniejszyć
o ponad połowę i dla całej Uczelni nie przekroczy ona 7
mln zł. Ostateczny wynik ﬁnansowy za 2014 rok poznamy wiosną.
Następna uchwała dotyczy prowadzenia studiów
na kierunku o nazwie „informatyka” na Wydziale Matematyki i Informatyki. Wpisuje się ona w działania porządkujące dokumentację wobec spodziewanej wizyty
Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Kolejna podjęta przez Senat uchwała zawiera
wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków,
jakim powinny odpowiadać programy nauczania. Prorektor ds. kształcenia prof. Beata Przyborowska poinformowała, że z tym projektem trzeba było czekać na
wyjaśnienia dotyczące przepisów ogólnych ze strony
MNiSW.
Senat zmienił uchwałę nr 49 z dnia 31 maja 2005 r.
w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania oraz uchwałę nr 88
z dnia 28 listopada 2006 r. – Regulamin Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania.
Od momentu przyjęcia tamtych dokumentów Centrum
bardzo się rozwinęło, nie tylko w zakresie obsługi procesu dydaktycznego, ale i prowadzenia uniwersyteckiej
telewizji internetowej. Działa przy nim też niezwykle
aktywne studenckie koło naukowe. W tej sytuacji postanowiono podnieść rangę stanowiska szefa UCNTN
z kierownika na dyrektora.
Senat przyjął również uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana
Biziela w Bydgoszczy. Nowy statut powstał ze zmian
organizacyjnych w Szpitalu.
Na zakończenie obrad rektor prof. Andrzej Tretyn
zaprosił wszystkich na noworoczne spotkanie, które zaplanowano na 12 stycznia 2015 r. y

POWOŁANIE
Z MINISTERSTWA
Komitetu działać będzie w Grupie Nauk Humanistycznych i Społecznych. Szerzej na ten temat w następnym
numerze „Głosu Uczelni” y
(win)
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70 LAT UNIWERSYTETU
MIKOŁAJA KOPERNIKA
27 III 1945 – władze Torunia wysłały do rządu polskiego
memoriał w sprawie utworzenia uniwersytetu;
9 IV 1945 – do Torunia przybyła pierwsza grupa byłych
pracowników Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, wraz z dr. Stefanem Burhardtem – byłym dyrektorem Biblioteki im. Wróblewskich w Wilnie;
13 IV 1945 – odbyło się pierwsze zebranie Komitetu Organizacyjnego Uniwersytetu w Toruniu; prezesem
został Henryk Świątkowski; wybrano Komisję Wykonawczą: przewodniczący – Emilian Ogłoza; sekretarz
– Stefan Burhardt;
26 IV 1945 – Komitet Organizacyjny Uniwersytetu w Toruniu wystosował do ministra oświaty memoriał
uzasadniający potrzebę utworzenia uniwersytetu na
Pomorzu;
7 V 1945 – do Torunia dotarła ponad 100-osobowa grupa wilnian (m.in. prof. Konrad Górski oraz prof. Tymon Niesiołowski);
14 VII 1945 – do Torunia przybył transport około 200
pracowników Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (m.in. profesorowie Tadeusz Czeżowski, Władysław Dziewulski, Mieczysław Limanowski, Edward
Passendorfer, Jan Prüffer, Stefan Srebrny, Szczepan
Szczeniowski);
13 VIII 1945 – minister oświaty delegował prof. Ludwika Kolankowskiego do organizowania uniwersytetu
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Prof. Ludwik Kolankowski – pierwszy rektor UMK

Rektorat w budowie

w Toruniu, nadając mu jednocześnie kompetencje
rektora;
23 VIII 1945 – pierwsze posiedzenie tymczasowego Senatu Uniwersyteckiego w jego przejściowej siedzibie
przy placu Teatralnym 7;
24 VIII 1945 – dekretem Rady Ministrów (zatwierdzonym 11 IX przez Krajową Radę Narodową) powołany
został Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
z dwoma Wydziałami: Humanistycznym (wraz z Sekcją Sztuk Pięknych) i Matematyczno-Przyrodniczym;
19 IX 1945 – ogłoszenie dekretu o utworzeniu UMK;
20 IX 1945 – prof. Ludwik Kolankowski formalnie objął
obowiązki rektora;
1 X 1945 – Rada Narodowa przekazała Uniwersytetowi
Dom Społeczny im. J. Piłsudskiego (przy ul. Mickiewicza 2/4) z przeznaczeniem na rektorat i dziekanaty
(późniejszy DS 1);
18 XI 1945 – UMK przejął gmachy dawnego Urzędu Wojewódzkiego (Collegium Maius), dawnego Starostwa
Krajowego (Collegium Minus), Seminarium Nauczycielskiego (budynek przy ul. Sienkiewicza 30/32) oraz
muzeum (gmach Biblioteki przy ul. Chopina 12/18),
willę z ogrodem przy ul. Fredry 6/8 (siedziba organizacji studenckich, potem Collegium Geographicum);
5 I 1946 – uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego na UMK w auli Collegium Maius;
15 II 1946 – Prezydent Krajowej Rady Narodowej mianował prof. Ludwika Kolankowskiego rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na lata 1945–1947;
26 IV 1946 – Wojewódzki Urząd Ziemski przyznał UMK
majątki w Nawrze i Koniczynce w związku z planami
utworzenia Wydziału Rolno-Leśnego (przejęcie majątków nastąpiło 10–11 V);
10 V 1947 – otwarto Bibliotekę Główną w budynku przy
ul. Chopina 12/18 (od sierpnia 1945 funkcję centralnego księgozbioru pełniła Książnica Miejska);
31 V 1947 – kolegium elektorskie wybrało prof. Ludwika
Kolankowskiego na rektora Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika na kolejne dwa lata: 1947–1949;
12 XII 1947 – uroczyste otwarcie gmachu Collegium Chemicum przy ul. Grudziądzkiej 7;
1947–1949 – Zbigniew Herbert studiował prawo na
UMK;
23 V 1948 – uroczystość wręczenia władzom UMK insygniów rektorskich ufundowanych przez społeczeń-
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stwo Bydgoszczy. Insygnia projektował prof. Jerzy
Hoppen;
28 VI 1948 – prof. Ludwik Kolankowski wystosował do
ministra oświaty pismo z prośbą o zwolnienie go
z pełnienia urzędu rektora UMK (został odwołany
1 VIII);
1 IX 1948 – prof. Ludwik Kolankowski przekazał władzę
rektorską prof. Karolowi Koranyiemu;
16 IX 1948 – Senat UMK przyznał tytuł doktora honoris causa UMK prof. Ludwikowi Kolankowskiemu
za zasługi przy organizowaniu Uniwersytetu (Ministerstwo Oświaty ze względów politycznych nie
zatwierdziło uchwały);
24 VII 1949 – rozpoczęto prace badawcze w Obserwatorium Astronomicznym UMK w Piwnicach;
9 XI 1949 – z przyczyn politycznych zwolniono z UMK
Irenę Sławińską, Zoﬁę Abramowiczównę i innych
pracowników. Profesorów Konrada Górskiego
i Henryka Elzenberga odsunięto od dydaktyki;
1 IX 1951 – prof. Leon Kurowski został rektorem UMK
na lata 1951–1952;
30 IX 1951 – uroczyste otwarcie gmachu Collegium
Physicum przy ul. Grudziądzkiej 5;
11 II 1952 – Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego zatwierdziło podział Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
oraz Wydział Biologii i Nauk o Ziemi;
1 IX 1952 – prof. Antoni Basiński został rektorem UMK
na lata 1952–1956;
1 X 1952 – ukazał się pierwszy numer „Głosu Uczelni”;
1 X 1953 – zawieszono działalność Wydziału Prawa;
19 III 1956 – zmarł prof. Ludwik Kolankowski, pierwszy
rektor UMK; odbył się uroczysty pogrzeb z pochodem przez miasto (22 III);
19 X 1956 – w związku z wydarzeniami węgierskimi odbył się wiec pracowników i studentów UMK;
20 X 1956 – prof. Henryk Szarski został rektorem UMK
na lata 1956–1959;
XI 1956 – powstał Uniwersytecki Dyskusyjny Klub Filmowy z inicjatywy Lecha Dubikajtisa i Józefa Tęczy.
Na kanwie Uniwersyteckiego Dyskusyjnego Klubu Filmowego Mieczysław Lewandowski założył
Amatorski Klub Filmowy „Pętla” (od 1959: Studencki
Twórczy Klub Filmowy „Pętla”, działał do końca lat
osiemdziesiątych XX w.);
6 III 1958 – początek badań radioastronomicznych
w Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach;
3 IV 1958 – zgoda na rozpoczęcie rekrutacji na Wydziale Prawa w roku akademickim 1958/1959;
18 IV 1958 – powstał Studencki Klub Pracy Twórczej
„Od Nowa”. Pierwszym kierownikiem został Stefan
Kościelecki;
1 X 1958 – oddano do użytku pierwszy z nowo wybudowanych domów studenckich na Osiedlu Centrum
– DS 3 (ul. Moniuszki 16/20);

XII 1958 – powstał Studencki Punkt Usługowy „Małgosia” (następnie Usługowa Spółdzielnia Pracy
„Małgosia”, działała do końca lat osiemdziesiątych
XX w.);
26 V 1959 – prof. Stanisław Jaśkowski został rektorem
UMK na lata 1959–1962;
10 VI 1959 – pierwszy oﬁcjalny tytuł doktora honoris
causa UMK otrzymał prof. Bertil Lindblad (astronom, Szwecja);
X 1959 – w DS 2 otwarto nową siedzibę klubu studenckiego „Od Nowa”;
15 XI 1959 – emisja pierwszej audycji Studenckiego
Studia Radiowego;
6–8 V 1960 – pierwsze Juwenalia Żaków Toruńskich;
V 1961 – powstała grupa fotograﬁi artystycznej „Zero
61” (działała w latach 1961–1969);
6 II 1962 – zmarł prof. Władysław Dziewulski, jeden
z twórców UMK;
10 V 1962 – prof. Antoni Swinarski został rektorem
UMK na lata 1962–1965;
12 VI 1962 – utworzono pierwsze studia zaoczne na
UMK – Studium Zaoczne Historii;
23 III 1963 – otwarto klub „Od Nowa” w Dworze Artusa (w 1983 przeniesiony do budynku na Bielanach,
przy ul. Gagarina 37a);
16 IV 1963 – prof. Tadeusz Czeżowski, wraz z rodziną,
odznaczony został medalem Yad Vashem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”;
1 IV–31 VII 1964 – opracowywano koncepcję urbanistyczną budowy miasteczka uniwersyteckiego na
Bielanach;
11 V 1965 – prof. Witold Łukaszewicz został rektorem
UMK na lata 1965–1975;
9 IX 1965 – Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego podjęło decyzję o budowie miasteczka uniwersyteckiego na osiedlu Bielany;
31 X – zawarto umowę o współpracy pomiędzy UMK
a Uniwersytetem w Ferrarze;
1965 – rozpoczęto budowę Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego AZS UMK w Bachotku k. Brodnicy
(zakończona w 1969);
1965 – UMK otrzymał od władz miasta lewe skrzydło budynku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
(później Urzędu Wojewódzkiego) przy placu Armii
Czerwonej 2a (ob. plac Teatralny 2a), które otrzymało nazwę Collegium Novum i było siedzibą Instytutu Historii i Archiwistyki (do 30 września 2009)
oraz Instytutu Ekonomii (1969–1990);
2 VIII 1966 – Prezes Rady Ministrów powołał komitet
do przygotowania obchodów 500. rocznicy urodzin
Mikołaja Kopernika;
23 III 1967 – rząd zatwierdził projekt budowy miasteczka akademickiego na osiedlu Bielany;
9 VI 1967 – wmurowano kamień węgielny pod pierwszy gmach nowego osiedla uniwersyteckiego na
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Bielanach (w południowo-zachodni narożnik fundamentu budynku DS 7);
14 III 1968 – w odpowiedzi na wydarzenia w kraju w stołówce akademickiej przy ul. Mickiewicza 2/4 odbył
się studencki wiec z udziałem ówczesnego rektora
prof. Witolda Łukaszewicza (w roli obserwatora) oraz
grona naukowców;
30 IX 1968 – oddano do użytku pierwszy dom akademicki na Bielanach (DS 7);
15 III 1969 – rozpoczęto budowę Rektoratu, Studium
Języków Obcych (zakończenie prac 31 XII 1971) oraz
Biblioteki Głównej (zakończenie prac 29 XII 1972);
20 V 1969 – rozpoczęto pierwszy etap budowy Instytutu
Chemii na Bielanach (zakończenie prac 27 XII 1972);
15 IX 1969 – rozpoczęto budowę Auli UMK (zakończenie
prac 29 XII 1972);
20 IX 1969 – rozpoczęto pierwszy etap budowy Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (zakończenie prac 30
IX 1973);
22 II 1970 – otwarto Studenckie Studio Radiowe „Bielany Radio” (obok działającego „Radia Centrum”).
1970 – Instytut Fizyki UMK z inicjatywy prof. Romana S.
Ingardena zaczął wydawać „Reports on Mathematical Physics” – czasopismo o zasięgu międzynarodowym, z którym związane są coroczne międzynarodowe sympozja ﬁzyki matematycznej, odbywające się
w Toruniu od 1968 r.;
19 I 1972 – wizyta astronautów amerykańskich (James
Irwin, David Scott, Alfred Worden – załoga Apolla 15);
IX 1972 – rozpoczęto budowę Ośrodka Radioastronomii
w Piwnicach (zakończenie prac 30 VIII 1973);
XI 1972 – montaż instalacji Stefana Knappa na frontonie
Auli UMK;
18 II 1973 – obchody 500. rocznicy urodzin patrona
Uczelni – Mikołaja Kopernika. Uroczysta inauguracja
Roku Kopernikowskiego w nowej auli uniwersyteckiej;
3 X 1973 – uroczystość przekazania władzom Uczelni
miasteczka akademickiego przez przedstawicieli partii i rządu PRL;
24 VI 1975 – powstała Stacja Polarna UMK na Spitsbergenie; wyruszyła pierwsza Toruńska Wyprawa Po-
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Rok 1981 – protesty studenckie

Stacja Polarna UMK na Spitsbergenie

larna (trwała do 15 IX). Jej kierownikiem był prof. Jan
Szupryczyński;
1 IX 1975 – prof. Wiesław Woźnicki objął obowiązki rektora UMK na lata 1975–1978;
21 IX 1976 – Senat UMK przyznał pierwszy medal „Za
zasługi położone dla rozwoju Uczelni” – otrzymał go
pośmiertnie prof. Witold Łukaszewicz;
17 III 1977 – UMK zakupiło Ośrodek Wczasowy w Rowach;
1 XI 1978 – prof. Ryszard Bohr objął obowiązki rektora
UMK na lata 1978–1981;
12 II 1979 – powstał Chór Akademicki UMK;
4–14 X 1979 – delegacja UMK odwiedziła uniwersytety
w Padwie i Ferrarze w celu nawiązania współpracy;
18 IX 1980 – utworzono oﬁcjalnie Zakładowy Komitet
Założycielski NSZZ „Solidarność”;
23 X 1980 – w Auli UMK odbył się wiec założycielski Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) UMK;
27 X 1980 – powołano Komisję Konsultacyjno-Porozumiewawczą Organizacji Partyjnych (struktury poziome);
8–9 XI 1980 – w klubach studenckich „Od Nowa” (Dwór
Artusa) i „Imperial” odbył się I Festiwal Grup Nowofalowych;
1980 – w klubie studenckim „Od Nowa” rozpoczął działalność rockowy zespół „Republika” (pierwszy koncert zagrał w tym klubie w kwietniu 1981);
19 II 1981 – w Auli UMK odbyła się publiczna dyskusja
działacza KOR Adama Michnika z docentem Lechem
Witkowskim i prof. Wiesławem Langiem, działaczami
„struktur poziomych”;
25 III 1981 – utworzono Ogólnouczelniany Komitet Strajkowy UMK;
27 IV 1981 – prof. Stanisław Dembiński został rektorem
UMK na lata 1981–1983;
19 XI 1981 – studenci UMK dołączyli do ogólnopolskiej
akcji protestacyjnej na wyższych uczelniach (postulaty: uchwalenie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym; odwołanie ministra szkolnictwa wyższego);
13 XII 1981 – Uniwersytet Mikołaja Kopernika jako jedyny toruński zakład pracy podjął całodniową akcję
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protestacyjną w związku z wprowadzeniem stanu
wojennego; zajęcia zostały zawieszone do 8 II 1982;
28 IV 1982 – zajścia w akademikach na Osiedlu Centrum,
w ramach represji milicja dokonała przeszukań w domach studenckich;
3 V 1982 – aresztowania studentów po uroczystej mszy
św. w kościele Świętego Ducha przy Rynku Staromiejskim;
4 VIII 1982 – rektor UMK Stanisław Dembiński oraz prorektorzy Sławomir Kalembka i Władysław Bojarski
z powodów politycznych zostali odwołani ze swoich
stanowisk przez ówczesne władze państwowe. Tymczasową funkcję rektora pełnił prorektor Jan Kopcewicz;
18 VIII 1982 – nominację na stanowisko rektora UMK
otrzymał prof. Jan Kopcewicz;
15 XI 1983 – w życie wszedł pierwszy Statut UMK, określający m.in. cele i zadania Uniwersytetu, jego strukturę organizacyjną, a także kompetencje i skład jego
organów oraz zasady i tryb ich powoływania;
19 II 1984 – na UMK odbyła się pierwsza uroczystość
Święta Uniwersytetu, od roku 1988 pod nazwą Święto Uczelni;
11 IV 1984 – prof. Stanisław Łęgowski został rektorem
UMK na lata 1984–1987;
5 V 1987 – prof. Jan Kopcewicz został rektorem UMK na
lata 1987–1990;
3 III 1989 – powstała Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici działająca na rzecz rozwoju UMK;
5 IV 1989 – działalność rozpoczął Toruński Uniwersytet
Trzeciego Wieku;
29–31 V 1989 – strajk studencki w Collegium Maximum
(Dwór Artusa) w ramach walki o rejestrację toruńskiego NZS;
24 X 1990 – prof. Sławomir Kalembka został rektorem
UMK na lata 1990–1993;
14 XII 1990 – w klubie „Od Nowa” odbył się I Festiwal
„Toruń Blues Meeting”;
1 IV 1992 – dr Jan Bełkot i dr Wojciech Streich reaktywowali „Głos Uczelni” – pismo UMK;
1992 – prof. Wiesław Domasłowski (Wydział Sztuk Pięknych) został ekspertem UNESCO do badań wielkich
kamiennych posągów – moai – na Wyspie Wielkanocnej (kierował pracami do 1994);
11–12 III 1993 – w klubie Od Nowa odbyły się pierwsze
Alternatywne Spotkania Teatralne KLAMRA;
25 III 1993 – na UMK odbyły się pierwsze Dni Kariery;
10 V 1993 – prof. Andrzej Jamiołkowski został rektorem
UMK na lata 1993–1996;
1 IX 1993 – podział Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii; powstały trzy nowe wydziały: Chemii, Fizyki
i Astronomii oraz Matematyki i Informatyki;
1 IX 1993 – połączenie Instytutów: Archeologii i Etnograﬁi oraz Historii i Archiwistyki (po wydzieleniu ich
z Wydziału Humanistycznego) – powstał Wydział

Nauk Historycznych. Pierwszym dziekanem został
prof. Janusz Małłek;
25 X 1993 – otwarto pierwsze w Polsce Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK (tzw.
Biuro Karier);
1 II 1994 – otwarto Uniwersytecką Księgarnię Naukową;
2 IV 1994 – uruchomiono pierwszą stronę www.uni.torun.pl, zawierającą podstawowe informacje o uczelni, wydziałach i pozostałych jednostkach;
12 IV 1994 – pierwsza Promocja Edukacyjna na UMK,
zachęcająca maturzystów do studiowania na UMK;
22 X 1994 – w Piwnicach uruchomiono jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej radioteleskop o średnicy 32 m (budowę rozpoczęto w 1985);
18 XI 1994 – z Londynu dotarło do Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu Archiwum „Wiadomości” z lat
1940–1981, które dało początek Archiwum Emigracji;
7 VI 1995 – wizyta Czesława Miłosza w Toruniu i na UMK;
3 VII 1995 – zarejestrowano Stowarzyszenie Absolwentów UMK;
25 IV 1996 – prof. Andrzej Jamiołkowski został ponownie rektorem UMK – na lata 1996–1999;
15–16 X 1996 – w Sali Wielkiej Dworu Artusa odbyło się
pierwsze „Colloquium Charitativum”;
1 XII 1996 – Studencka Agencja Radiowa została przekształcona w Uniwersytecką Rozgłośnię „Radio Sfera” (pierwsza audycja została wyemitowana 27 listopada);
1 I 1997 – połączenie Instytutu Astronomii z Katedrą
Radioastronomii na Wydziale Fizyki i Astronomii; powstało Centrum Astronomii. Dyrektorem został prof.
Aleksander Wolszczan;
VI 1997 – powstał Klub Profesora UMK im. Ludwika Kolankowskiego. Na pierwszego prezesa wybrano prof.
Witolda W. Wróblewskiego;
21 I 1998 – powołano Gimnazjum Akademickie, pierwszą w Polsce eksperymentalną szkołę dla uczniów
wybitnie zdolnych;
26 I 1999 – Senat UMK przyjął uchwałę o podziale Wydziału Humanistycznego na dwa Wydziały: Filologiczny i Humanistyczny;
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29 III 1999 – prof. Jan Kopcewicz został rektorem UMK
na lata 1999–2002;
7 VI 1999 – uroczyste spotkanie w Auli UMK papieża
Jana Pawła II z rektorami polskich uczelni, dyrekcją
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Komitetu Badań Naukowych, Polskiej Akademii Nauk oraz Rady
Głównej Szkolnictwa Wyższego. Papież wygłosił
przemówienie „Fides et ratio”;
1 IX 1999 – rozpoczął działalność Wydział Filologiczny.
Pierwszy dziekan – prof. Adam Bednarek;
1 XII 2000 – w pięćdziesięciolecie istnienia Wydziału
Prawa i Administracji oddano do użytku budynek
Collegium Iuridicum Novum w miasteczku akademickim na Bielanach;
1 I 2001 – utworzono Wydział Teologiczny;
16–19 II 2001 – pierwsza edycja Toruńskiego Festiwalu
Nauki i Sztuki, organizowanego przez UMK wspólnie
z Towarzystwem Naukowym w Toruniu i Urzędem m.
Torunia;
24 IV 2001 – Wydział Fizyki i Astronomii zmienił nazwę
na Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
15 V 2001 – I edycja międzynarodowej Nagrody „Archiwum Emigracji” za pracę magisterską i doktorską na
temat emigracji polskiej XX wieku;
1 IX 2001 – działalność rozpoczęło Uniwersyteckie Centrum Informatyczne UMK (UCI);
25 III 2002 – prof. Jan Kopcewicz został ponownie rektorem UMK na lata 2002–2005;
29 XI 2002 – odbył się pierwszy Uniwersytecki Koncert
Charytatywny UMK, zorganizowany przez studentów i pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania UMK;
21 XII 2002 – w klubie „Od Nowa” odbył się pierwszy
koncert pamięci Grzegorza Ciechowskiego, w trakcie
koncertu przyznawane są Nagrody Artystyczne Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego;
28 I 2003 – Senat UMK przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia i trybu przyznawania wyróżnienia Convallaria Copernicana; projekt plakietki wykonała Alicja
Majewska, artystka rzeźbiarka z Instytutu Artystycznego UMK;
19 II 2003 – prezes NBP prof. Leszek Balcerowicz uroczyście przekazał uniwersytetowi budynek Narodowego Banku Polskiego przy pl. Rapackiego. Budynek
otrzymał nazwę Collegium Maximum;
14 X 2003 – Senat Akademii Medycznej im. L. Rydygiera
w Bydgoszczy przyjął uchwałę wyrażającą wolę połączenia AM z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika;
28 X 2003 – w odpowiedzi na uchwałę Senatu AM
w Bydgoszczy Senat UMK wyraził wolę połączenia
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy;
22 VI 2004 – tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał
papież Jan Paweł II; dyplom wręczony został 23 XI
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– w obecności Senatu UMK – w Sali Klementyńskiej
w Watykanie;
24 XI 2004 – bydgoską Akademię Medyczną włączono
do UMK i utworzono z niej Collegium Medicum im.
Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy;
19 II 2005 – w Collegium Maximum otwarto Muzeum
Uniwersyteckie UMK;
18 III 2005 – prof. Andrzej Jamiołkowski został rektorem
UMK na lata 2005–2008;
2 XII 2005 – otwarcie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki
Cyfrowej (KPBC);
23 II 2006 – otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania (UCNTN);
2 X 2006 – oddano do użytku nowy budynek Wydziału
BiNoZ UMK w miasteczku akademickim na Bielanach;
17 X 2006 – uroczyście otwarto nowy budynek Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy;
19 X 2006 – otwarcie Studium Technicznego przy ul.
Okrężnej 17;
21 XI 2006 – z okazji 125. rocznicy przeprowadzenia pionierskiej operacji resekcji żołądka przez patrona Collegium Medicum, Ludwika Rydygiera po raz pierwszy
odbyło się Święto Collegium Medicum UMK;
19 II 2007 – otwarcie nowego budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UMK;

Utworzenie Collegium Medicum
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2 III 2007 – o godzinie 20.30 w Krajowym Laboratorium
Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO)
na UMK w Toruniu osiągnięto pierwszy w Polsce kondensat Bosego-Einsteina;
6 VII 2007 – prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii
UMK) został prezydentem stowarzyszenia Societas
Humboldtiana Polonorum;
1 IX 2007 – działalność rozpoczął Wydział Nauk Pedagogicznych UMK. Pierwszym dziekanem został prof.
Aleksander Nalaskowski;
2 XI 2007 – w wyniku przekształcenia Działu Wydawnictw, Samodzielnej Sekcji Wydawnictw przy Collegium Medicum oraz Biura Promocji i Dystrybucji Wydawnictw Naukowych UMK powstało Wydawnictwo
Naukowe UMK;
1 I 2008 – powstał Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości;
28 III 2008 – prof. Andrzej Radzimiński został rektorem
UMK na lata 2008–2012;
19 II 2009 – inauguracja działalności Telewizji Internetowej UMK podczas Święta Uczelni;
1 IX 2009 – działalność rozpoczął Wydział Politologii
i Studiów Międzynarodowych. Pierwszym dziekanem został prof. Roman Bäcker;
1 X 2009 – inauguracja roku akademickiego i rozpoczęcie obchodów 65-lecia UMK; wraz z nowym rokiem
akademickim uniwersytet zrezygnował z tradycyjnych indeksów dla studentów pierwszego roku studiów na rzecz dokumentacji prowadzonej wyłącznie
w systemie elektronicznym;
24 XI 2009 – Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu ustanowił dzień 23 listopada „Dniem Jana
Pawła II”;
9 X 2010 – inauguracja działalności Uniwersytetu Dziecięcego na UMK;
I 2011 – „Topological Methods in Nonlinear Analysis” najwyżej notowanym polskim czasopismem naukowym
z tzw. listy ﬁladelﬁjskiej;
30 IX 2011 – inauguracja działalności Centrum Optyki
Kwantowej w Instytucie Fizyki UMK;
3 X 2011 – oddano do użytku budynek Collegium Humanisticum, siedzibę Wydziału Nauk Historycznych;
6 III 2012 – na UMK przeprowadzono pierwsze w Polsce
posiedzenie komisji habilitacyjnej w systemie wideokonferencji;
13 III 2012 – prof. Andrzej Tretyn został rektorem UMK
na lata 2012–2016;
1 IX 2012 – rozpoczął działalność Wydział Nauk o Ziemi.
Pierwszym dziekanem został prof. Wojciech Wysota;
1 IX 2012 – rozpoczął działalność Wydział Biologii
i Ochrony Środowiska. Pierwszym dziekanem został
prof. Wiesław Kozak;
17 X 2012 – inauguracja działalności Akademickiego
Centrum Kultury i Sztuki oraz nowej części klubu „Od
Nowa”;

Nowa część Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy

6 XII 2012 – prof. Maciej Wojtkowski (Instytut Fizyki UMK) otrzymał nagrodę Fundacji Nauki Polskiej
w dziedzinie nauk matematyczno-ﬁzycznych i inżynierskich;
19 II 2013 – w trakcie Święta Uczelni przyjęto dewizę
Uniwersytetu Veritas in omnibus quaerenda est (We
wszystkim szukać prawdy);
25 IV 2013 – Prezydent RP Bronisław Komorowski
otworzył Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii;
18 IX 2013 – otwarto nową część Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dra Jurasza w Bydgoszczy, z supernowoczesnymi blokami operacyjnymi i lądowiskiem
dla śmigłowców;
27 IX 2013 – otwarto Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK;
IX 2013 – UMK po raz pierwszy znalazł się w zestawieniu QS World University Rankings;
31 I 2014 – na UMK zainaugurowało działalność Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika Sp. z o.o.;
I 2014 – Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy zajął
pierwsze miejsce w rankingu prestiżowego magazynu ,,Forbes”;
19 II 2014 – na UMK przywrócono Święto Uniwersytetu;
22 IV 2014 – prof. Włodzisław Duch, prorektor UMK,
podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
12 V 2014 – prof. Michael Arbib, wybitny amerykański
neurobiolog, zainaugurował na UMK Wykłady Rektorskie;
9 IX 2014 – uroczyste otwarcie po remoncie Auli UMK;
1 X 2014 – w trakcie uroczystej inauguracji nowego, 69.
roku akademickiego 2014/2015 rozpoczęto obchody
70-lecia UMK y
Zestawił Winicjusz Schulz –
na podstawie kalendarium autorstwa
dr hab. Anny Supruniuk, dostępnego
na stronie Archiwum UMK
Zdjęcia: Archiwum UMK, Alina Dauksza-Wiśniewska,
Piotr Kurek, Andrzej Romański
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Każdy, kto zna choć trochę naszą Uczelnię, wie, jak
wiele zawdzięcza ona naukowej i kulturowej tradycji
wileńskiego Uniwersytetu Stefana Batorego. Dla wielu
z pewnością nie jest też żadną tajemnicą to, że pomysł
zorganizowania na powstającym tuż po wojnie UMK
Wydziału Sztuk Pięknych był tak naprawdę nawiązaniem i w pewnym sensie kontynuacją modelu kształcenia artystycznego w Wilnie. Trudno nie dostrzec, że
to właśnie przedstawiciele wileńskiego środowiska artystyczno-naukowego mieli w powojennych latach znaczący wpływ na kulturalny obraz Torunia, wzbogacając
i różnicując go znacząco.
Przeszczepienie elementów wileńskiej kultury do
naszego miasta było wynikiem daleko idących zmian
w środkowowschodniej Europie. Nowo wytyczone
granice stały się powodem przesiedleń, rozdzielały
też powiązane dotąd ośrodki. Wraz z tymi procesami
postępowało planowe wymazywanie niewygodnej
kulturowej tożsamości miejsc. Wszystkie te procesy

w ciągu kolejnych dziesięcioleci XX wieku nie sprzyjały
kontynuowaniu związków kulturowych, nie wspominając już nawet o ich jakimkolwiek zacieśnianiu. Paradoksalnie więc toruńska „wileńskość” miała naturę przedwojenną. Wydawałoby się, że kolejne wielkie zmiany,
które wraz z upadkiem wschodniego bloku przyniosły
niepodległość Litwie, na powrót zbliżą kulturowo oba
miasta. Okazało się to nie takie proste. Zawiła historia
obu naszych narodów oraz zrozumiała skądinąd troska
Litwinów o pełne odbudowanie narodowej tożsamości,
utrudniały i nadal nieco utrudniają nawiązywanie nieskrępowanych kontaktów kulturowych między oboma
krajami. Sztuka potraﬁ jednak w doskonały sposób
przekraczać rzeczywiste oraz wyimaginowane granice, stawać się symbolicznym kulturowym „pasem
transmisyjnym”. W budowaniu bliskich kontaktów liczą
się przede wszystkim ludzie. To jednostki są w stanie
„odczarowywać” stereotypowe postrzeganie czy przełamywać nieufność. Żadne odgórne, administracyjne
ustalenia nie zastąpią działań oddolnych.
Współczesne toruńsko-wileńskie kontakty artystyczne w dużej mierze budowane są właśnie na
bezpośrednich relacjach między artystami. Pokłosiem
takich właśnie spotkań jest udział litewskich studentów w opisywanym już przeze mnie dorocznym plenerze malarskim. Powodzenie tego międzynarodowego
przedsięwzięcia w dużym stopniu zawdzięczać należy
Gintarasowi Palemonasowi Janonisowi z wileńskiej
Akademii Sztuk Pięknych. On jako pierwszy wykazał
żywe zainteresowanie wymianą artystycznych doświadczeń oraz nawiązaniem bliższych kontaktów z toruńską uczelnią. Jako wykładowca, mógł pociągnąć za
sobą najmłodsze pokolenie adeptów litewskiego malarstwa. Jestem pewien, że takie zbliżenie młodych twórców zaprocentuje za kilka, kilkanaście lat.
Sam Janonis to niezwykle interesująca artystyczna osobowość. Urodził się w 1962 roku w Trakai na
Litwie. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Wilnie,
tam też pracuje od 2001 roku. W latach 2007–2013
był kierownikiem Zakładu Sztuki Monumentalnej na
tej uczelni. W twórczości malarskiej artysta przez lata
wypracował charakterystyczny, rozpoznawalny język.
Istotną rolę odgrywa w nim syntezowanie obrazowanej formy, połączone z opartą na kontrastowych zestawieniach grą barwną. Oglądając kolejne malowidła Janonisa, nieodparcie ma się wrażenie, że fundamentem
każdej z nich jest doświadczanie natury, jej wnikliwa
obserwacja. W niej artysta poszukuje odpowiednich
znaków-symboli. Ich rolę może pełnić zarówno fragment naturalnego pejzażu (drzewo, wzgórze), zabytkowa budowla, wnętrze domu, martwa natura czy
wreszcie ludzka postać. „Odnotowując” je na płótnie,
poprzez syntezę dokonuje ich sakralizacji, nadaje im
nowe znaczenia. Synteza i kolorystyczne przeskalowanie pozwalają na uchwycenie ich ikonicznej natury,
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którą eksponuje dodatkowo zanurzenie w kontrastowo barwnej, umownej przestrzeni, Nieokreśloność tej
ostatniej odrealnia przedstawiane obiekty, dając im
oniryczną naturę.
Ograniczona do śmiałych zestawień chłodnych
błękitów, zieleni i ﬁoletów z gorącymi czerwieniami,
żółcieniami czy oranżami paleta barwna i sposób syntezowania sprawiły, że twórczość malarska Janonisa postrzegana jest często w kontekście tradycji francuskiego ekspresjonizmu. Jego kompozycje porównywane są
do malowideł Matisse’a czy Raoula Dufy. Rzeczywiście
malarstwo to już w pierwszym kontakcie wykazuje się
podobną „drapieżnością” i „dzikością” barwy, jednak zaszuﬂadkowanie go w ten sposób byłoby niesprawiedliwe. Malowidła litewskiego artysty w istocie nawiązują
do fowistycznej* tradycji, pozostaje jednak w stosunku do niej autonomiczne. Dowodem na to jest choćby
poetyka malarskiej narracji. Emocjonalność fowistów
wydaje się tu być przesunięta w stronę reﬂeksyjnego
sentymentu, wywołanego pojawiającymi się w pamięci
obrazami, czy ciągłej gry między świadomością i podświadomym – symbolicznym porządkowaniem tychże
obrazów. Niektóre z malowideł bardziej przywodzą na
myśl poetyckosurrealistyczne kompozycje Giorgia de
Chirico niż zdecydowaną wizję świata Matisse’a, inne
znów przesunięte są w bardziej romantyczną stronę ekspresji z jej rosyjsko-niemiecką tradycją. Artysta
umiejętnie balansuje pomiędzy odmiennymi stanami
emocjonalnej kreacji. Kolor, który niewątpliwie odgrywa tu rolę pierwszoplanową, nie tylko koduje i uwalnia
emocje. Buduje świat indywidualny znaczeń opisujących otaczającą rzeczywistość.
Obecność Gintarasa Palemonasa Janonisa na organizowanych przez naszą Uczelnię plenerach daje toruńskim studentom rzadką możliwość zapoznania się

nie tylko ze specyﬁką współczesnego kształcenia artystycznego w Wilnie. Przede wszystkim umożliwia zapoznanie się z nieco odmiennym warsztatem malarskim,
inną, ciekawą wizją uprawiania sztuki. Należy się tylko
cieszyć z takich personalnych kontaktów y
* Fowizm – kierunek w malarstwie francuskim początku XX wieku o bardzo żywej i oderwanej od rzeczywistości kolorystyce dzieł [przyp. red.].
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Mateusz Kozieradzki

FESTIWAL
PERFORMANCE

W

dniach 12–14 grudnia 2014 roku odbył się VIII
Festiwal Performance ,,Koło Czasu”, w tym roku
wyjątkowy, ponieważ połączony z projektem Dramat
Wolności. Połączenie to było odpowiedzią na zaproszenie kuratorów prof. Mariana Stępaka i Mateusza

Dawid Lewandowski
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Danya Kovach

Kozieradzkiego przez prof. Zbigniewa Bajka z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dzięki temu w czasie
trwania festiwalu oglądać mogliśmy ekspozycję stworzoną z dwudziestu czterech banerów oraz ﬁlmy dotyczące pojęcia wolności.
Impreza odbyła się na terenie Centrum Sztuki
Współczesnej ,,Znaki Czasu” w Toruniu. Zaprezentowało się 34 artystów z Polski i zagranicy. Festiwal otworzył
Resistance – a Theater Company spektaklem Wszystko
będzie inaczej. Następnie działania wykonywali performerzy. Artyści w tym roku wykazali się szczególną oryginalnością i kreatywnością, prezentując performance
na bardzo wysokim poziomie. Obok doświadczonych
artystów, studentów i absolwentów studiów artystycznych wystąpili też młodzi adepci sztuki. Jako gość specjalny zaprezentował się Przemysław Kwiek. Wszystkie
działania mniej lub bardziej dotyczyły pojęcia wolności.
Mimo obecności projektu Dramat Wolności, nie
narzucaliśmy artystom żadnych wytycznych. W wielu
jednak działaniach można było dopatrzyć się odwołań
do postrzegania wolności. Występy uświadomiły, jak
ogromny jest wachlarz interpretacji tego niezwykle szerokiego pojęcia. Wolność we współczesnej otaczającej
nas przestrzeni, wolność w państwie, wolność w cyberprzestrzeni itd. Nie bez znaczenia była zbieżność dat:
13 grudnia przypadła bowiem kolejna rocznica przemian ustrojowych w Polsce – wydarzeń, które w dużej
mierze przyczyniły się do stworzenia kraju, w którym
teraz żyjemy.
Mam nadzieję, że tegoroczny festiwal stał się źródłem inspiracji i zainteresowania dla odbiorców. A artyści choć trochę przybliżyli widzom niezwykle trudną
sztukę, jaką jest performance. Nie pozostaje nic innego,
jak napisać: do zobaczenia w czasie następnego festiwalu! y
Zdjęcia: Dawid Lewandowski
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Z

aledwie 2 miesiące temu świętowaliśmy w „Od
Nowie” 25. festiwal Toruń Blues Meeting, a przed
nami już kolejna okazja do jubileuszowych wspomnień.
25 lutego startuje kolejny, 15. już JAZZ Od Nowa Festival. To co prawda jeden z najmłodszych dużych festiwali organizowanych przez „Od Nowę”, ale taka okazja
ponownie skłania do wielu wspomnień i reﬂeksji.

Jazzowe tradycje „Od Nowy” sięgają początków
istnienia klubu, czyli drugiej połowy lat 50. minionego
wieku. Warto przypomnieć, że były to czasy, gdy granie jazzu stanowiło prawdziwą manifestację polityczną.
Ponieważ w tamtych latach kluby studenckie stały się
swoistymi oazami wolności, jazzmani szczególnie je sobie upodobali. Toruński Jazz Club był podobno (chociaż
trudno w to uwierzyć) trzecim miejscem w Polsce, po
Krakowie i Warszawie, gdzie odbywały się koncerty jazzowe. Gościły tu największe ówczesne sławy polskiego
jazzu, z Krzysztofem Komedą-Trzcińskim, Andrzejem
Trzaskowskim, Andrzejem Kurylewiczem i Janem Ptaszynem Wróblewskim na czele. W kolejnej dekadzie na
scenie „Od Nowy” wystąpiły między innymi grupy: Sami
Swoi, Old Metropolitan Band, Sun Ship, The Quartet
i wiele innych. Koncerty jazzowe gromadziły wtedy tłumy, a atmosferą przypominały dzisiejsze imprezy rockowe. Kiedy klub znalazł się w nowej siedzibie na Bielanach, na początku lat 80., początkowo nie było w nim
sprzyjającego klimatu dla jazzu. Koncerty jazzowe na
prawie 10 lat przeniosły się do pobliskiego „Imperialu”.
Jazz powrócił do „Od Nowy” w 1994 roku, kiedy udało
się zbudować w klubowej części barowej specjalną małą
scenę, przeznaczoną na kameralne, czyli przede wszystkim jazzowe koncerty. Wkrótce okazało się, że pomysł
doskonale się sprawdził, a jazz znakomicie przyjął się
w zadymionej i ciasnej barowej scenerii. Koncerty odbywały się w prawie każdą środę i cieszyły się stale rosnącą popularnością. Ukształtowała się nawet całkiem
spora grupa wiernych jazzfanów. Nietrudno było więc
wpaść na pomysł stworzenia festiwalu, który byłby
swego rodzaju jazzowym świętem w naszym mieście.
Festiwal powstał w 2001 roku. Ponieważ rynek
jazzowy w Polsce jest od lat bardzo prężny i istnieje dość dużo festiwali jazzowych, najważniejsze było
znalezienie w miarę oryginalnej idei i formuły toruńskiej imprezy. Tę ideę udało się wyrazić już w nazwie
festiwalu, która jest wieloznaczna. Chodzi nie tylko
o skojarzenie z nazwą klubu, ale także o podkreślenie
skutecznie realizowanej przez „Od Nowę” idei powrotu
do tradycji grania jazzu w klubach studenckich. Określenie to charakteryzuje również ﬁlozoﬁę festiwalu –
nowe spojrzenie na jazz, realizowane przez połączenie
klasycznego już dziś ,,głównego nurtu” z tak zwaną
,,nową muzyką improwizowaną”, którą reprezentuje
wielu młodych wykonawców poszukujących oryginalnych form wyrazu. Stąd też obecność na festiwalowych
aﬁszach zarówno reprezentantów klasycznego myśle-

Maurycy M. Męczekalski

JAZZ OD NOWA FESTIVAL

Jan Ptaszyn Wróblewski

nia o jazzie jak i eksperymentatorów, „młodych gniewnych”, którzy kontestują tradycje i starają się stworzyć
nowy idiom muzyki improwizowanej. W odróżnieniu od
innych naszych festiwali, których początki były skromne, a rozwój stopniowy (czasem, jak w wypadku teatralnej KLAMRY, wręcz powolny), JAZZ Od Nowa Festival
od razu zaistniał na krajowej mapie wydarzeń jazzowych jako impreza o dużym rozmachu organizacyjnym
i wyraźnie skrystalizowanym proﬁlu. Już na pierwszym
festiwalu, w lutym 2001 roku, pojawiła się ścisła czołówka polskich jazzmanów, z Janem Ptaszynem Wróblewskim, Wojtkiem Karolakiem, Jarkiem Śmietaną, Tomaszem Szukalskim oraz legendarną formacją Miłość
pod wodzą Tymona Tymańskiego i Leszka Możdżera
na czele. Festiwal od razu zagościł na dużej scenie „Od
Nowy” i miał początkowo dwudniową formułę. Jednak
bardzo szybko okazało się, że cztery zespoły każdego
wieczoru to zdecydowanie za duża jednorazowa porcja
muzyki, dlatego program drugiego festiwalu został „odchudzony” do trzech wykonawców dziennie. Właśnie na
tym festiwalu w 2002 roku pojawiły się już w „Od Nowie” gwiazdy światowego formatu: Tomasz Stańko i genialny czarnoskóry gitarzysta Hiram Bullock z USA. Po
kilku latach obserwacji własnych, ale również na skutek
głosów stałych bywalców (m.in. p. kwestora Sławomira
Głowackiego), postanowiłem rozwinąć festiwal i nadać
mu formułę 4-dniową, zmniejszając jednocześnie licz-

Fot. Andrzej Romański
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bę wykonawców do dwóch każdego wieczoru. Zmiana ta wynikała przede wszystkim ze specyﬁki muzyki
jazzowej w wydaniu koncertowym. Ta jazzowa specyﬁka polega głównie na tym, że swoboda wypowiedzi
artystycznej skutkuje często nieograniczoną formą
improwizacji, która sprawia, że wykonywane utwory
są bardzo długie, przeciągając koncerty festiwalowe
do późnych godzin nocnych. Muzycy jazzowi bardzo
źle reagują przy tym na wszelkie formy dyscyplinowania, a tym bardziej „poganiania”, co powoduje czasem
pewne spięcia na linii artysta – organizator. 4-dniową
formułę nasz festiwal uzyskał, począwszy od 10. edycji,
która odbyła się w 2010 roku.
Trudno wyliczyć wszystkie gwiazdy, które wystąpiły w dotychczasowej historii JAZZ Od Nowa Festival.
Wśród nich trzeba wymienić jazowych „klasyków”, takich jak: Michał Urbaniak, Tomasz Stańko, Urszula Dudziak, Jan Ptaszyn Wróblewski, Zbigniew Namysłowski,
Janusz Muniak, Włodzimierz Nahorny, Andrzej Jagodziński, Wojciech Karolak, Jarosław Śmietana, Tomasz
Szukalski, Piotr Wojtasik, Krzysztof Ścierański, Leszek
Kułakowski, Krzysztof Popek, formacje Walk Away,
String Connection, Laboratorium, oraz przedstawicieli
nurtu eksperymentalnego, jak: Leszek Możdżer, Mikołaj Trzaska, Tymon Tymański, Olo Walicki, Adam Pierończyk, Wojciech Konikiewicz, Tadeusz Sudnik, bracia
Olesiowie, Mazzoll, Miłość, Łoskot, Pink Freud, Robotobibok, Bassisters Orchestra, Contemporary Noise Quintet. Koniecznie przypomnieć należy również nazwiska
najważniejszych amerykańskich i europejskich gwiazd
jazzu goszczących w „Od Nowie”, takie jak: Al Foster
(długoletni współpracownik i przyjaciel Milesa Davisa),
Victor Lewis, David Friesen, Giovanni Mirabassi, Peter
Brötzmann, Marc Bernstein, Michael Patches Stewart,
Etienne Mbappe czy wspomniany już Hiram Bullock.
Warto zauważyć, że dzięki naszemu festiwalowi
miłośnicy jazzu mogą obserwować zmiany zachodzące
w tym gatunku muzyki, powstawanie nowych trendów,
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Leszek Możdżer

efemerycznych, często jednorazowych składów czy
rozwój poszczególnych muzyków. Doskonałym przykładem może tu być Leszek Możdżer, który z jazzowego
kontestatora eksperymentującego z brzmieniem i formą przeistacza się na naszych oczach w prawdziwego
klasyka jazzu.
W historii festiwalu miało miejsce wiele niezapomnianych, często jedynych w swoim rodzaju wydarzeń
artystycznych. Jednym z nich okazał się recital zamieszkałego od lat w Ameryce Północnej Adama Makowicza,
który w 2007 roku przyleciał z Kanady specjalnie na
JAZZ Od Nowa Festival. Był to wówczas jedyny koncert legendarnego pianisty w Europie. Ogromne emocje
wzbudził również występ Tomasz Stańko Nordic Quartet w 2008 roku. Wyjątkowość tego koncertu wynikała
z tego, że Tomasz Stańko niezwykle rzadko występował w tym składzie (towarzyszyli mu wyłącznie muzycy
skandynawscy z kontrabasistą Andersem Jorminem na
czele). Do jazzowej legendy toruńskich festiwali przejdzie z pewnością trwające do rana jam session, którego
głównymi bohaterami byli toruński pianista Bogdan
Hołownia oraz amerykański gitarzysta Hiram Bullock.
Czarnoskóry wirtuoz gitary okazał się nie tylko znakomitym wokalistą, ale zaimponował również znajomością melodii i tekstów wielu jazzowych standardów,
a nawet popularnych piosenek.
W ostatnich latach JAZZ Od Nowa Festival uzyskał nowe, znakomite warunki dzięki powstaniu w 2012
roku nowej sali koncertowej w rozbudowanym Akademickim Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”. W tym
roku wszystkich jazzfanów czeka dodatkowa atrakcja:
ﬁnałowy koncert festiwalu zawita do wyremontowanej
Auli UMK, która uzyskała znakomitą akustykę i doskonale sprawdza się podczas wydarzeń muzycznych.
Zapraszam na festiwal wszystkich sympatyków
jazzu oraz tych, którym wydaje się, że nie lubią lub nie
rozumieją tej muzyki. Przekonacie się, że jazz na żywo
to jest to! y

Fot. Andrzej Romański

KULTURA
2. 02. (poniedziałek), godz. 19:00. Kino Studenckie
NIEBIESKI KOCYK: „DZIKIE HISTORIE”, reż. Damián Szifrón, Argentyna/ Hiszpania 2014.

OD NOWA ZAPRASZA

3. 02. (wtorek), godz. 19:00. Kino Studenckie NIEBIESKI KOCYK: „WIELKIE OCZY”, reż. Tim Burton, USA
2015.
7.02. (sobota), godz. 19:00, mała scena. Koncert
zespołów: SEX BOMBA, TZN XENNA, PRZECIW.
13.02. (piątek), godz. 20:00, mała scena. OD
NOWA NA OBCASACH – DIGIT ALL LOVE
14.02. (piątek), godz. 20:00. UNIWERSYTECKIE
WALENTYNKI – koncert.
18.02. (środa), godz. 20:00, mała scena. WIECZÓR
PODRÓŻNIKA
19.02. (czwartek), godz. 20:00. KONCERT DLA
STUDENTÓW Z OKAZJI ŚWIĘTA UNIWERSYTETU – wystąpi ZALEF.
20.02. (piątek), godz. 21:00. DRUGI DANCING NA
70-LECIE.
22.02. (niedziela), godz. 20:00. Koncert grupy DOMOWE MELODIE.
23.02. (poniedziałek), godz. 19:00. Kino Studenckie NIEBIESKI KOCYK przedstawia:
„FOTOGRAF”, reż. Waldemar Krzystek, Polska
2015.
23.02. (poniedziałek), godz. 20:00, mała scena.
SLAM POETYCKI.
24.02. (wtorek), godz. 19:00. Kino Studenckie NIEBIESKI KOCYK przedstawia: „HISZPANKA”, reż. Łukasz
Barczyk, Polska 2015.
25–28 lutego (środa – sobota), godz. 20:00. XV
JAZZ Od Nowa Festival (szczegóły na reprodukowanym plakacie).

GALERIA 011
21 stycznia–20 lutego. Wystawa fotograﬁi grupy studentów pt. ,,Fotomorfozy”. Wystawa słuchaczy
kursu fotograﬁi w CKU w Toruniu, pod kierownictwem
Anny Niklas. Udział w wystawie biorą: Maciej Krzyżyński, Paulina Brzozowska, Jakub Biewald, Sylwia Jędrzejewska, Małgorzata Drążek, Izabela Teresińska, Dawid

Ostrowski, Radosław Sass, Sylwia Szmulewicz, Marta
Woźna, Anita Sasnowska, Katarzyna Top, Oliwia Musioł,
Kamila Stryj.

GALERIA DWORZEC ZACHODNI
14 stycznia–22 lutego. Wystawa malarstwa i graﬁki: Zdziczest i Gniewosądka – ,,Brudne ręce”.
Dawid Majgat aka Zdziczest urodził się w Gorzowie Wielkopolskim w 1990 r., a mieszka w Warszawie.
Student graﬁki piątego roku WSP UMK (pracownia litograﬁi). Kamila Gołębiewska vel Gniewosądka to studentka edukacji artystycznej piątego roku WSP UMK,
specjalizacja media rysunkowe y
Galerie czynne:
poniedziałek – piątek w godz. 10:00–17:00;
w dniu wernisażu: 19:00–22:00
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NOWI DYREKTORZY
INSTYTUTÓW I KIEROWNICY
KATEDR KIERUNKOWYCH

Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej
Prof. dr hab. Michał Hanasz (Centrum Astronomii),
prof. dr hab. Ireneusz Grabowski (Instytut Fizyki), prof.
dr hab. Marek Zieliński (Studium Politechniczne), dr hab.
Rafał Adamczak (Katedra Informatyki Stosowanej).

Wydział Humanistyczny

P

odczas spotkania noworocznego, które odbyło
się 12 stycznia br. w Sali Reprezentacyjnej Sena-

tu UMK w Collegium Maximum, rektor prof. Andrzej

Prof. dr hab. Adam Grzeliński (Instytut Filozoﬁi),
prof. dr hab. Tomasz Szlendak (Instytut Socjologii), prof.
dr hab. Andrzej Pietruszczak (Katedra Logiki).

Tretyn wręczył pracownikom Uczelni powołania na stanowiska dyrektorów instytutów i kierowników katedr

Wydział Nauk Historycznych

kierunkowych – na kadencję 1.01.2015 – 31.12.2018 r.

Wydział Filologiczny
Dr hab. Michał Głuszkowski (Katedra Filologii Słowiańskiej), dr hab. Anna Cychnerska (Katedra Bałkanistyki), dr hab. Adam Dobaczewski, prof. UMK (Instytut
Języka Polskiego), dr hab. Wacław Lewandowski, prof.

Prof. dr hab. Wojciech Chudziak (Instytut Archeologii), prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski (Instytut
Historii i Archiwistyki), dr hab. Ewa Głowacka, prof.
UMK (Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii), dr hab.
Ryszard Mączyński, prof. UMK (Katedra Historii Sztuki
i Kultury).

Wydział Sztuk Pięknych

UMK (Instytut Literatury Polskiej), prof. dr hab. Mirosława Buchholtz (Katedra Filologii Angielskiej), dr hab.
Małgorzata Klentak-Zabłocka (Katedra Filologii Germańskiej), dr hab. Piotr Sadkowski (Katedra Filologii

Dr hab. Andrzej Kałucki, prof. UMK (Instytut Artystyczny), dr hab. Robert Rogal, prof. UMK (Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa).

Romańskiej), dr hab. Sławomir Wyszomirski, prof. UMK
(Katedra Filologii Klasycznej), prof. dr hab. Włodzimierz
Appel (Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej), prof. dr

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Mgr Czesław Grabowski

hab. Cezary Bronowski (Katedra Italianistyki), prof. dr
hab. Krzysztof Stefański (Pracownia Języka i Kultury

Uczelniane Centrum Informatyczne

Japońskiej), dr hab. Piotr Skrzypczak (Katedra Kulturoznawstwa).

RUCH NA BIELANACH
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Od 1 stycznia 2015 r. na terenie miasteczka akademickiego UMK w Toruniu obowiązuje nowa organizacja ruchu (w obrębie ulic Okrężna i Gagarina). Udostępnione
zostały też nowe miejsca parkingowe za budynkiem
Collegium Humanisticum, przy ul. Władysława Bojarskiego 1. Uczestnicy ruchu są proszeni o przestrzeganie obowiązujących zasad ruchu drogowego, a przede
wszystkim o parkowanie pojazdów wyłącznie w miejscach, w których jest to dozwolone.
W przypadku parkowania pojazdów niezgodnie
z przepisami, po dniu 18 stycznia 2015 r. pomocy w zakresie egzekwowania przestrzegania zasad ruchu drogowego na terenie miasteczka akademickiego na Bielanach będą udzielać Policja i Straż Miejska y
(CPiI)

Dr Tomasz Wolniewicz

(ws)

FELIETONY

W

literaturze science ﬁction jest taki nurt, który
nazywa się „historia alternatywna”. Pisarze snują
rozważania, opowiadają historie, dla których punktem
wyjścia jest założenie „co by było gdyby ...”. Taki choćby
klasyk gatunku jak Philip K. Dick, nazywany Dostojewskim science ﬁction, w jednej ze swych najsłynniejszych
powieści opowiada o dalszych losach świata, w którym
Niemcy, Włochy i Japonia wygrały II wojnę światową.

Przyszło mi, także z okazji 70-lecia UMK, takie przekorne pytanie do głowy: a co by było, gdyby w 1945 roku
nie powstał Uniwersytet Mikołaja Kopernika, jak wyglądałyby powojenne losy Torunia? Bo nie da się uznać
stworzenia toruńskiej uczelni jako „oczywistej oczywistości”. To był przecież splot przeróżnych wydarzeń, zabiegów. Gdyby nie emigracja uczonych ze Lwowa i Wilna,
gdyby nie starania, wręcz determinacja entuzjastów, to
chyba Toruń w darze UMK na srebrnej tacy by nie otrzymał.
I co wówczas? Przez kilka dziesięcioleci byłby może
i ładnym (bo gotyckim) miasteczkiem powiatowym. Może
trochę by tu się działo z okazji 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika w 1973 roku (ale szybko by się to skończyło).
Może na otarcie łez po reformie administracyjnej w 1975
roku z jakiegoś politycznego przydziału traﬁłaby się nam
wyższa szkoła zawodowa, a w przypływie szczęścia ﬁlia
większej uczelni. Bylibyśmy miastem o statusie (bez ob-

P

atrząc z perspektywy człowieka żyjącego w XXI
wieku, Mikołaj Kopernik nie miał zbyt szczęśliwego
życia. Podczas swojego ziemskiego bytowania (żył 70
lat) napracował i namęczył się okrutnie. Długie podróże, m.in. do Włoch, Krakowa, Lidzbarka, Fromborka (a
dróg wtedy raczej nie było), angażowanie się niemal we
wszystkie sprawy dyplomatyczne, sądowe i administracyjne biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode, administrowanie i kierowanie dobrami kapituły, kierowanie
obroną zamków warmińskich podczas wojny polsko-krzyżackiej w latach 1519–1521, praktyka lekarska i inne
rozliczne zajęcia powodowały, że na swoją ulubioną pracę naukową miał zawsze, ale to zawsze za mało czasu.
Nie miał też szczęścia do uznania swoich badań, szczególnie astronomicznych. Prawdopodobnie nie zdążył już
zobaczyć przed śmiercią (choć legenda mówi, że zdążył)
epokowej pracy „De revolutionibus orbium coelestium”.
Po śmierci Kopernika spuścizny zarówno materialna, jak i naukowa też zostały fatalnie potraktowane – w 1626 roku Szwedzi podczas najazdu na Polskę
skradli bezcenny zbiór książek astronoma (znajduje się
w Uppsali!), a wspomniane dzieło „O obrotach sfer niebieskich” zostało zdjęte z Indeksu Ksiąg Zakazanych dopiero w 1757 roku.
W Polsce po śmierci wielkiego uczonego też jakby
trochę o nim zapomniano. Czyż nikogo nie dziwi fakt, że
jedna z największych (a może największa?) postaci w hi-
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razy dla wymienianych przy tej okazji) Konina, Krosna,
Łomży, Ostrołęki, Legnicy czy Sieradza.
Nawet gdyby nowa polska rzeczywistość zaoferowała Toruniowi uniwersytet (jak to się stało chociażby w Kielcach czy Bydgoszczy), to i tak nie bylibyśmy
w tym miejscu, w którym dziś jesteśmy. W cuda nie
wierzę, że w kilka lat taki uniwersytet stałby się jednym
z najlepszych w Polsce, uczelnią z samej czołówki. Na
taki sukces pracuje przynajmniej dziesiątki lat szereg
pokoleń naukowców i pozostałych pracowników szkoły
wyższej.
Ale i tak, choć splot wydarzeń w 1945 roku nam
sprzyjał, toruński Uniwersytet jest swego rodzaju fenomenem. Warto bowiem, zerkając między innymi na doroczne rankingi, zwrócić uwagę, że przed Toruniem tylko
uniwersytety z największych polskich miast – z Warszawy, Krakowa, Poznania i Wrocławia. To zarazem czyni
z Torunia takie polskie Cambridge. Czemu nie? y
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storii ludzkości pierwszych pomników doczekała się właściwie dopiero w XIX wieku? Czyż nie zastanawia, że nikomu nie przyszło do głowy nazwać któregoś z polskich
uniwersytetów jego imieniem? Przyznacie Państwo, że
coś jest nie tak z naszą mentalnością… W Toruniu, w mieście rodzinnym, postawiono mu pomnik dopiero pod koniec 1853 roku (w Warszawie 31 lat wcześniej!).
Gdy byłem mały i przechodziłem codziennie
(mieszkałem na Starówce) obok wspomnianego pomnika, zawsze byłem przekonany, że „ten pan to mi/nam
grozi” tym wskazującym palcem prawej ręki. Później
wytłumaczono mi, że to astronom i wskazuje nim na niebo. Teraz myślę sobie, że tym gestem chce nam powiedzieć „Nareszcie!”. Bo wreszcie po 4 wiekach od śmierci
Mikołaja Kopernika, w 1945 roku powstała wszechnica
w miejscu jego narodzin. Tym aktem spłaciliśmy pewien
dług, dobitnie podkreśliliśmy zasługi i oddaliśmy hołd
wielkości, po wsze czasy, największemu Polakowi i torunianinowi y
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