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KRONIKA REKTORSKA

3.04. Prorektor J. Styczyński spotkał się z Rafa-
łem Pietrucieniem, dyrektorem Departamentu Rozwo-
ju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego. Spotkanie 
dotyczyło możliwości udziału w Programie Horyzont 
2014–2020.

8.04. Prorektor J. Styczyński spotkał się 
z Rafałem Bruskim, prezydentem  Bydgoszczy,  
z którym rozmawiał na temat rozwoju bazy dydaktycz-
nej Uczelni.

8.04.  Prorektorzy B. Przyborowska i A. Sokala 
spotkali się z prodziekanami wydziałów.

9.04. Prorektor B. Przyborowska wzięła udział 
w posiedzeniu Rady Programowej Gimnazjum i Liceum 
Akademickiego.

10.04. JM Rektor A. Tretyn spotkał się z przedsta-
wicielami chińskiej firmy Qinhuangdao E&A Education 
Service Co.Ltd., która zajmuje się organizacją studiów dla 
osób z Chin. 

10.04. Prorektor D. Dziawgo uczestniczyła w posie-
dzeniu Rady Konsorcjum DARIAH-PL. 

11.04. Prorektor B. Przyborowska wzięła udział 
w jubileuszu 25-lecia Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Toruniu.

16.04. Prorektor D. Dziawgo uczestniczyła w po-
siedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na 
lata 2014–2020. 

17.04. Prorektor A. Sokala wziął udział w inaugura-
cji Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

21.04. Prorektor J. Styczyński przewodniczył po-
siedzeniu Rady Collegium Medicum. Tego samego dnia 
spotkał się z wicewojewodą kujawsko-pomorską Elżbie-
tą Rusielewicz, z którą omawiał sprawy szpitali uniwer-
syteckich.

21.04. JM Rektor A. Tretyn uczestniczył w  za-
kończeniu Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. 
 23.04. Prorektor J. Styczyński spotkał się z Elżbietą 
Jazgarską, dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów 
i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia, z którą rozmawiał na 
temat Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy 
i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.

 23.04. Prorektor A. Sokala spotkał się ze stypen-
dystami z Białorusi oraz koordynatorami Programu  Sty-
pendialnego Rządu RP im. K. Kalinowskiego.

23–24. 04. Prorektor B. Przyborowska uczestni-
czyła w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Akredyta-
cyjnej w Lublinie.

23–25.04. Prorektor D. Dziawgo uczestniczy-
ła w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Finansowej 
KRUP, organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński.

24.04. Prorektor J. Styczyński uczestniczył w spo-
tkaniach z przedstawicielem Komisji Akredytacyjnej 
Akademickich Uczelni Medycznych dokonującej oceny 
kierunku lekarskiego.

27.04. JM Rektor i Prorektorzy uczestniczyli w po-
siedzeniu Komisji ds. Organizacji  i Rozwoju Uniwersy-
tetu.

29.04. Prorektor A. Sokala uczestniczył  w wykła-
dzie z okazji 70-lecia UMK pt. ,,Oni byli pierwszymi”, któ-
ry odbył się na Wydziale Matematyki i Informatyki. Tego 
samego dnia wziął udział w promocji wspomnień prof. 
Stanisława Salmonowicza ,,Życie jak osioł ucieka…”.

3.05. Prorektor D. Dziawgo wzięła udział w uro-
czystości z okazji 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja.

6.05. JM Rektor A. Tretyn wziął udział w toruńskich 
obchodach Dnia Strażaka.

7–8.05. Prorektor A. Sokala uczestniczył w Juwe-
naliach 2015.

8.05. Prorektor A. Sokala  wziął udział w obcho-
dach 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

10.05. Prorektor D. Dziawgo wzięła udział w otwar-
ciu konferencji Humboldt-Kolleg „Etyka w nauce i życiu”, 
organizowanej przez Societas Humboldtiana Polonorum 
oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne.

11.05. JM Rektor A. Tretyn spotkał się  z członkami 
Komisji Oceniającej z ramienia The Association to Advan-
ce Collegiate Schools of Business. Tego samego dnia JM 
Rektor spotkał się z rektorem Państwowego Uniwersy-
tetu Jarosława Mądrego w Charkowie, prof. Wasilijem 
Tatsijem.

12.05. JM Rektor A. Tretyn i prorektor D. Dziawgo 
wzięli udział w posiedzeniach Rad Wydziałów: Filologicz-
nego, Prawa i Administracji oraz Nauk Historycznych.

14.05. JM Rektor A. Tretyn i prorektor D. Dziawgo 
spotkali się z dziekanami kampusu toruńskiego w spra-
wie podziału dotacji na rok 2015.  (czy)
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Z okazji jubileuszu 70-lecia UMK powstała plenero-
wa wystawa „UMK w obrazach”. Jej I część „Mocne 

karty UMK. Wiedza, która odkrywa przyszłość” można 
oglądać przy Collegium Maximum UMK.

Autorami prezentacji poszczególnych Wydziałów 
UMK są Sławomir Majoch z Muzeum Uniwersyteckiego 
oraz dr Krzysztof Nierzwicki i Hanna Sierdzińska (dy-
rektor i pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej). Wysta-
wa prezentowana jest na ogrodzeniu przed Collegium 
Maximum, przy placu Rapackiego 1 w Toruniu. Być 
może pojawi się także przed Collegium Medicum UMK 
w Bydgoszczy.

Ekspozycja złożona jest z osiemnastu sztywnych 
plansz w formie nawiązujących do kart (stąd tytuł). Jest 
skierowana do torunian i bydgoszczan, turystów od-
wiedzających oba miasta oraz potencjalnych kandyda-
tów na studia. Poprzez plenerową prezentację przed-
stawiono różnorodność wydziałów i oferty UMK: na 
każdej z kart zostały zamieszczone kody QR odsyłające 
do oferty dydaktycznej poszczególnych wydziałów. 

Jak informują autorzy, „plansze o wymiarach ok. 
180 x 119,5 cm (wydziały + plansza ogólna) o zaokrą-
glonych narożnikach zachowają proporcje karty do gry. 
Każda karta zaprojektowana została w neutralnej kolo-
rystyce, by uszanować zabytkowy charakter Collegium 
i nie wprowadzać chaosu kolorystycznego na placu Ra-
packiego. Jedynie barwny powtarzalny okulus w cen-
trum kompozycji, nawiązujący do elementów dekoracji 
fasady budynku i ogrodzenia, będzie – nawet z dużej 
odległości – intrygował i przyciągał uwagę. Zamiast 
symboli kart w narożnikach znajdują się logotypy 70-le-
cia UMK. Po przekątnej środkowej części karty umiesz-

MOCNE KARTY UMK

czone zostały: hasło, nazwa wydziału oraz kod QR oraz 
małą czcionką u dołu opis i autorzy zdjęć.”

Wszystkie zdjęcia dotyczą UMK i zostały w więk-
szości specjalnie wykonane na potrzeby wystawy. 
Autorzy mieli okazję sfotografować m.in. salę opera-
cyjną w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 (karta Wydziału 
Lekarskiego). W kilku przypadkach zdjęcia przekazali 
pracownicy UMK (np. z Wydziału Politologii i Studiów 
Międzynarodowych oraz Wydziału Fizyki, Astronomii 
i Informatyki Stosowanej).  (CPiI)

Będzie barwnie i zapewne będzie to ... „najgłośniej-
szy” punkt programu jubileuszowych uroczystości. 

Ta część jubileuszowych atrakcji rozpocznie się 14 czerw-
ca o godz. 16:30. Z okazji 70-lecia Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika wyruszy „Pochód jazzowy” – jak sama nazwa 
wskazuje – z udziałem muzyków jazzowych. W roli ze-
społu prowadzącego wystąpi grupa jazzu tradycyjnego 
Leliwa Jazz Band. W orszaku nie zabraknie także pra-
cowników UMK, gości, mieszkańców oraz studentów.

Pochód rozpocznie się na Bielanach, przy klubie 
Od Nowa, a zakończy przy dawnej siedzibie tego klubu 
(o czym młodsi torunianie być może nie wiedzą) – przy 
Dworze Artusa na Rynku Staromiejskim. Z Bielan na 
Starówkę droga dość długa, więc niejako „po drodze” 

POCHÓD JAZZOWY
odbędzie się przejażdżka „grającym” tramwajem, który 
zapewne wzbudzi spore zainteresowanie wśród toru-
nian, bo jazzowego pojazdu na szynach chyba w Toru-
niu jeszcze nie było!

A na zakończenie, na Rynku Staromiejskim, na 
scenie plenerowej przewidziano koncerty. Zabrzmi 
bardzo różnorodna muzyka. Wystąpią między innymi: 
Mariusz Lubomski, Czaqu, Tomasz Organek, Sławomir 
Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa, Tortilla, Paraliż 
Band. Koncert poprowadzi Rafał Bryndal.  (win)
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14 czerwca br. zostanie otwarta wystawa Nad złoto 
cenniejsze... Skarby Biblioteki Uniwersytetu Mikoła-
ja Kopernika, która będzie częścią obchodów 70-lecia 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 

Ekspozycja, umieszczona w toruńskim Ratuszu 
Staromiejskim: w Sali Królewskiej oraz hallu przed nią, 
potrwa do końca czerwca. Zostaną na niej zaprezen-
towane najcenniejsze książki pochodzące ze zbiorów 
Biblioteki Uniwersyteckiej. Wszystkie eksponowane 
kodeksy do II wojny światowej należały do Państwo-
wej i Uniwersyteckiej Biblioteki w Królewcu, a prawie 
wszystkie w XVI w. były własnością pierwszego księ-
cia Prus, Albrechta Hohenzollerna. W Sali Królewskiej 
zostanie zaprezentowana tak zwana Srebrna Biblio-
teka księcia Albrechta i jego drugiej żony Anny Marii, 
tworzona przez 15 srebrnych opraw: 12 pochodzących 
z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu i po jednej z Bi-
blioteki Narodowej w Warszawie, Państwowych Zbio-
rów Sztuki na Wawelu oraz Muzeum Warmii i Mazur 
w Olsztynie. W hallu przed Salą Królewską zostaną na-

tomiast zaprezentowane kodeksy rękopiśmienne oraz 
inkunabuły i druki renesansowe. Publiczność będzie 
mogła zobaczyć słynną Apokalipsę Heinricha von He-
slera, powstałą w. 2 ćwierci XIV w. z inicjatywy wielkie-
go mistrza zakonu krzyżackiego Lutera z Brunszwiku, 
oraz pierwsze wydanie dzieła Mikołaja Kopernika De 
revolutionibus orbium coelestium libri VI. Ekspozycję 
wzbogacą rzadko pokazywane, cenne średniowiecz-
ne oprawy oraz bogato iluminowane kodeksy, a także 
śpiewnik zawierający dedykację Katarzyny Lutrowej, 
żony wielkiego reformatora, dla księżnej Doroty, pierw-
szej żony księcia Albrechta Hohenzollerna.

dr Andrzej Mycio

NAD ZŁOTO CENNIEJSZE... 

„Rydygier – patron medycyny akademickiej” to cykl im-
prez organizowanych w Toruniu przez Katedrę i Klinikę 
Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicz-
nej Collegium Medicum UMK. Imprezy te odbywają się 
w ramach obchodów 70-lecia UMK.

29 maja (w piątek) od godz. 17 miejscem wydarzeń 
będzie Dwór Artusa. Odbędzie się tu spotkanie Oddzia-
łu Bydgosko-Toruńskiego TCHP. Przewidziano szereg 
prelekcji i pokazów. I tak prof. dr hab. med. Waldemar 
Jędrzejczyk wygłosi odczyt „Ciekawostki o Rydygie-
rze”, prof. dr hab. med. Marek Jackowski mówić będzie 
o „Chirurgii czasów Rydygiera”, zaś „Chirurgia dziś…” to 
tytuł odczytu dr. hab. med. Jacka Szeligi. Zaprezentowa-
ny zostanie również film TVP „Klan Rydygierów”. 

DNI RYDYGIERA
Następnego dnia – w sobotę, 30 maja w godz. 

10–12, w Szpitalu Wojewódzkim w Toruniu chirurdzy 
zapraszają na „Drzwi otwarte Katedry i Kliniki Chirur-
gii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej CM 
UMK”. Zapisy na stronie www.dnirydygiera.pl – 3 grupy 
po 10 osób. Przewidziano pokaz możliwości współcze-
snej chirurgii, w tym operacji 3D, prezentację nowocze-
snego sprzętu chirurgicznego.  (win)



7

aktualności

Z  okazji Nocy Muzeów (16 maja) w Muzeum Uniwersy-
teckim otwarto wystawę prac Piotra Baro. Wystawę, 

zorganizowaną w ramach 70-lecia UMK, będzie można 
oglądać przez całe wakacje w gmachu przy placu Rapac-
kiego 1 w Toruniu, we wtorki i środy w godz. 10–15 oraz 
w czwartki i piątki w godz. 10–18. Wszystkie prezentowa-
ne prace są własnością UMK.

Piotr Baro (wł. Piotr Łabużek (1924–1998)) to emi-
gracyjny artysta grafik, filozof. Urodził się w Białymstoku, 
studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1944–
1947). Jego profesorami byli reprezentanci postimpresjo-
nistycznego koloryzmu: Hanna Cybis-Rudzka i Zbigniew 
Pronaszko oraz należący do grupy Awangardy i Formy, 
Zygmunt Radnicki. 

Także w Krakowie spotkał towarzyszkę życia, Barbarę 
Konweczyńską, studentkę Akademii. Baro rysował w „Szpil-
kach”, dla „Świata Młodych” i „Sztandaru Młodych” oraz 
„Żołnierza Polskiego”. Był ilustratorem książek dla oficyny 
„Książka i Wiedza”, Wydawnictwa Artystyczno-Graficzne-
go (WAG) i „Nasza Księgarnia”. Publikował teksty na ła-
mach „Odrodzenia”, ilustrowanego tygodnika „Świat”, mło-
dzieżowego „Dookoła świata” i anglojęzycznego „Poland”.

Małżeństwo Łabużków w 1957 r. „wybrało wolność”. 
Będąc faktycznie w drodze do Ameryki, małżeństwo zde-
cydowało się jednak opuścić statek w Kopenhadze, która 
stała się odtąd ich życiową przystanią. Talent Piotra został 
bardzo szybko dostrzeżony w nowym środowisku. Przez 
czterdzieści lat artysta był w stołecznych dziennikach 
stałym prasowym rysownikiem-komentatorem: „Infor-
mation” (1957–1964), „Berlingske Tidende” (1966–1972), 
„Politiken” (1979–1994), „Det frie Aktuelt” (1995).

ŚWIAT WEDŁUG BARO

Baro przekazywał też swoje doświadczenia jako wy-
kładowca w zakresie ,,znaku i formy” w Wyższej Szkole 
Graficznej w Kopenhadze (1969–1979), gdzie zyskał uzna-
nie za umiejętności pedagogiczne. Był kandydatem na 
profesora kopenhaskiej Akademii, ale ostatecznie nie zajął 
tego stanowiska. 

Jest autorem czterech książek specjalistycznych 
w języku duńskim na temat perspektywy, trójwymiaro-
wości obrazu, rysunku prasowego i karykatury. Przez 
40 lat był jednym z tych, którzy wzbogacali swą orygi-
nalną twórczością duńską i europejską kulturę, zwłaszcza 
w zakresie rysunku prasowego

Oprac. Eugeniusz S. Kruszewski (Dania)

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 
23 kwietnia 2015 r. Wydawnictwo Naukowe UMK i Bi-
blioteka Uniwersytecka zorganizowały spotkanie Mi-
kołaj Kopernik – nowe spojrzenia. Była to forma pro-
mocji najnowszych książek o patronie Uniwersytetu: 
Mikołaj Kopernik. Szkice do portretu autorstwa prof. 
Janusza Małłka oraz Mikołaj Kopernik. Środowisko 
społeczne, pochodzenie i młodość – napisanej przez 
prof. Krzysztofa Mikulskiego. 

W dyskusji wzięli udział autorzy, dr Jerzy Sikorski 
(kopernikolog z Olsztyna), a także zainteresowana te-
matem publiczność. Jednym z wniosków wynikających 
z rozmów było wskazanie potrzeby badań nad wciąż 
słabo znanym okresem w życiorysie Mikołaja Koper-
nika, jakim był czas studiów – w Krakowie oraz poza 
granicami Polski.  (M.L.)

ROZMOWY O KOPERNIKU

Fot. Andrzej Romański



8

kultura

Chór Akademicki świętujący w ubiegłym roku swój 
jubileusz 35-lecia działalności artystycznej jest 

kontynuatorem zespołu działającego od momentu 
utworzenia uniwersytetu w Toruniu. Tamten działał do 
1956 roku, pod kierunkiem toruńskiego kompozytora 
Jana Michała Wieczorka. Po 20-letniej przerwie ini-
cjatorem ponownego powołania zespołu w 1979 roku 

Arkadiusz Kaczyński

FESTIWAL 
INTERPRETACJI 
,,MUZYCZNE 
KONSTELACJE”

była Bożena Jankowska. Chór swoją działalnością ar-
tystyczną i organizacyjną włączył się w uroczystości 
70-lecia Uczelni. 20 lutego odbył się koncert symfo-
niczny, podczas którego wykonano Petite Messe So-
lennelle Gioacchina Rossiniego. 

Tegoroczny jubileusz Uniwersytetu stał się także 
inspiracją do zorganizowania festiwalu, który swoją 
formułą byłby odzwierciedleniem nie tylko muzycznych 
tradycji UMK, które niewątpliwie na przestrzeni 70 lat 
funkcjonowania Uczelni pielęgnuje Chór Akademicki. 
Pierwsza edycja Festiwalu Interpretacji MUZYCZNE 
KONSTELACJE ma być próbą łączenia muzyki z in-
nymi dziedzinami sztuki (plastyka, taniec, teatr), stąd 
w tytule metaforyczne „konstelacje”. Dzięki środkom 
finansowym pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego 
7 czerwca 2015 roku w katedrze św. Janów odbędzie się 
koncert festiwalowy.

W programie znajdą się m. in. prezentacje daw-
nej muzyki świeckiej, grane na replikach instrumentów 
renesansowych, oraz chorału gregoriańskiego. Dodat-
kową atrakcją będzie również możliwość oglądania 
wykonawców występujących w strojach z epoki, wy-
konujących oryginalne układy renesansowych tańców 
dworskich. Zespół Musica Antiqua Inovroclaviensis 
działa od 1979 roku pod kierunkiem Danuty Szymy 
w Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu.

Chór Akademicki UMK (kier. Arkadiusz Kaczyński) 
oraz Chór Inovroclaviensis Cantans (kier. Izabela Szy-
ma-Wysocka) wspólnie z Toruńską Orkiestrą Symfo-
niczną pod dyrekcją Czesława Grajkowskiego wykonają 
Magnificat Johna Ruttera. Wystąpią ponadto Elżbieta 
Stengert – sopran i Michał Hajduczenia – bas. Przed 
koncertem planowane jest otwarcie wystawy prac ar-
tystów malarzy – Agnieszki Tylińskiej-Sopolińskiej i An-
drzeja Bronieckiego.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Chór Akademic-
ki nie ogranicza swojej tegorocznej działalności jedynie 
do uświetnienia jubileuszu Uczelni. 12 kwietnia wystą-
pił wspólnie z Orkiestrą Johanna Straussa pod dyrekcją 
Arkadiusza Kaczyńskiego na koncercie upamiętniają-
cym rocznicę kanonizacji papieża Jana Pawła II, wyko-
nując w kościele Miłosierdzia Bożego w Brodnicy Mszę 
C-dur „Koronacyjną” W. A. Mozarta. Dla upamiętnienia 
75 rocznicy zbrodni katyńskiej Chór wystąpił 25 kwiet-
nia na koncercie w kościele akademickim, wykonując 
Requiem d-moll Gabriela Fauré z orkiestrą symfoni-
ków bydgoskich i toruńskich pod dyrekcją Mykoli Dia-
dura. Magnificat Johna Ruttera będzie zatem czwartą 
wielką formą wokalno-instrumentalną przygotowaną 
w repertuarze Chóru w tym roku. Festiwalowy koncert 
7 czerwca będzie zaś już piątym występem Chóru Aka-
demickiego z orkiestrą symfoniczną (doliczając koncert 
„papieski”, upamiętniający 10 rocznicę wręczenia dokto-
ratu honoris causa Janowi Pawłowi II w Auli UMK 23 XI 
2014 roku).Fot. nadesłane
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Kierowany przez astronoma z UMK, prof. Andrzeja 
Niedzielskiego oraz przez prof. Aleksandra Wolsz-

czana zespół naukowców odkrył kolejne trzy układy 
planetarne. W jednym z nich znajduje się planeta, która 
„przeżyje” swoją gwiazdę.

Obserwacje prowadzące do odkrycia nowych 
planet zostały przeprowadzone w ramach pensylwań-
sko-toruńskiego projektu poszukiwań planet pozasło-
necznych (PTPS), we współpracy z prof. Aleksandrem 
Wolszczanem z Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii. 
Zostały one wykonane za pomocą teleskopu Hobby-
-Eberly (HET) w Teksasie. W ciągu 10 lat trwania tego 
projektu odkrytych zostało 17 układów planetarnych, 
zawierających w sumie 20 planet. Zebrany materiał 
obserwacyjny pozwolił na przygotowanie 4 rozpraw 
doktorskich (w tym 3 na UMK w Toruniu) oraz kilku prac 
magisterskich i licencjackich. 

Jak informuje prof. Niedzielski, kierownik Katedry 
Astronomii i Astrofizyki UMK, czerwony olbrzym BD+49 
828 posiada towarzysza o minimalnej masie 1.6 MJ krą-
żącego na nieco wydłużonej orbicie w odległości 4.2 j.a. 
od gwiazdy. Wokół gwiazdy HD 95127 w odległości 1.28 
j.a., na niemal kołowej orbicie krąży ciało o masie 5 MJ.

Gwiazda HD 216536 ma natomiast towarzysza 
o masie 1.47 MJ krążącego na bardzo ciasnej, liczącej 
zaledwie 0.61 j.a. orbicie. 

Szczególną uwagę zwracają układy planetar-
ne przy BD+49 828 i HD 216536. W pierwszym z nich 
mamy do czynienia z obiektem bardzo podobnym do 
Jowisza, znanego z naszego Układu Słonecznego. 
Nowo odkryta planeta BD+49 828 b jest od niego nieco 
bardziej masywna i krąży na nieco tylko mniej rozległej 
orbicie. Okrąża ona swoją gwiazdę co 2590 dni, czyli co 
7.1 lat, i należy do najbardziej odległych wśród znanych 
planet pozasłonecznych. W tej odległości ta chłodna 
planeta nie będzie podatna na bezpośrednie zagroże-
nie ze strony swojej gwiazdy przez wiele milionów lat 
i przetrwa kolejne fazy ewolucji swojego słońca, praw-
dopodobnie aż do powstania mgławicy planetarnej. Co 
ciekawe, takie planety stanowią prawdziwą rzadkość. 

Większość dziś znanych zostanie pochłoniętych przez 
swoje gwiazdy najdalej na etapie czerwonego olbrzy-
ma. Można powiedzieć, że planeta BD+49 828 b prze-
żyje swoją gwiazdę.

Planeta HD 216536 b natomiast, także o podobnej 
do Jowisza masie, należy do rzadkiej grupy obiektów 
krążących na bardzo ciasnych orbitach przy czerwo-
nych olbrzymach. Odległość, w jakiej się znajduje, jest 
porównywalna z orbitą Marsa w Układzie Słonecznym. 
Planeta ta zostanie najprawdopodobniej w niedalekiej 
przyszłości pochłonięta przez swoje słońce, gdy osią-
gnie ono rozmiary podobne do orbity planety.

Wszystkie trzy nowo odkryte układy planetar-
ne towarzyszą starzejącym się gwiazdom, które wy-
czerpały już wodorowe źródła energii i tworzą powoli 
w swych centralnych obszarach warunki do rozpalenia 
reakcji jądrowych spalania helu. Charakteryzują się one 
znacznymi rozmiarami. Ich średnice sięgają 8–20 pro-
mieni naszego Słońca, zaś masy są jedynie nieco więk-
sze i sięgają 1.2-1.5 masy Słońca. Gwiazdy te są bardzo 
odległe i nie są widoczne gołym okiem.

W skład zespołu prezentującego odkrycie wcho-
dzą także: dr Grzegorz Nowak (IAC Teneryfa i UMK), dr 
Monika Adamów (U. Texas i UMK), dr Kacper Kowalik (U. 
Illinois), dr Gracjan Maciejewski (UMK) oraz doktorantki 
z UMK: mgr Beata Deka-Szymankiewicz i mgr Michalina 
Adamczyk.

Praca na temat najnowszego odkrycia zespołu 
astronomów została opublikowana w prestiżowym 
amerykańskim czasopiśmie ,,The Astrophysical Jour-
nal”.

Oprac. Andrzej Niedzielski, CPiI UMK

PRZEŻYJE  
SWOJĄ GWIAZDĘ

Prof. Andrzej Niedzielski  Fot. Andrzej Romański
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NOMINACJE 
PROFESORSKIE

Fot. nadesłana

Dwóch naukowców z UMK: prof. Grzegorz Goździe-
wicz z Wydziału Prawa i Administracji oraz prof. 

Aleksander Smoliński z Wydziału Nauk Historycznych 
odebrało z rąk Prezydenta RP nominacje profesor-
skie. Uroczystość odbyła się w czwartek 23 kwietnia 
w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Prof. Goździe-
wicz i prof. Smoliński znaleźli się w gronie 57 nauczy-
cieli akademickich oraz pracowników nauki i sztuki, 
którzy otrzymali akty nominacyjne. 

Profesor nauk prawnych  
Grzegorz Goździewicz 
od 1971 r. związany jest z Uniwersytetem Mikołaja Ko-
pernika, na którym w 1974 r. obronił rozprawę doktor-
ską („Umowa o naukę zawodu” pod kierunkiem prof. 
Czesława Jackowiaka). Stypendysta fundacji Friedri-
cha Eberta oraz Fundacji Alexandra von Humboldta. 
Autor rozprawy habilitacyjnej (1988 r.) „Szczególne 
właściwości norm prawa pracy”. W 1991 r.  mianowa-
ny na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK. 
Od roku 2003 kieruje Katedrą Prawa Pracy na UMK. 
W latach 1996–2012 współpracował również z Kato-
lickim Uniwersytetem Lubelskim. Pełnił wiele funkcji, 

m.in. dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK, 
kierownika Podyplomowego Studium Prawa Pra-
cy przy WPiA, Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Pra-
cowników Naukowych UMK, członka Komisji Egza-
minacyjnej dla kandydatów na aplikację adwokacką 
w Bydgoszczy i w Płocku. Odznaczony został Medalem 
Edukacji Narodowej (1995 r.) oraz Złotym Krzyżem Za-
sługi (2000 r.), medalami uniwersyteckimi UMK i KUL. 
Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wo-
kół takich zagadnień, jak: prawne formy zatrudniania 
i ochrony, zbiorowe prawo pracy, zwłaszcza pozycja 
związków zawodowych, prawo sporów zbiorowych, 
w tym  zagadnienia mediacyjnych form ich rozwiązy-
wania, ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej 
gospodarce rynkowej oraz prawo do godziwego wy-
nagrodzenia.

Profesor nauk humanistycznych  
Aleksander Smoliński 
jest pracownikiem Zakładu Historii Wojskowej Insty-
tutu Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycz-
nych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Główną dzie-
dziną jego zainteresowań badawczych jest historia 
wojskowa, zwłaszcza dzieje broni konnych Wojska 
Polskiego oraz Armii Czerwonej, a także innych armii 
europejskich. Od wielu lat zajmuje się również proble-
matyką „broni i barwy” żołnierza polskiego, tradycjami 
Wojska Polskiego oraz pozostałościami dziedzictwa 
kulturowego dawnej Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów, znajdującymi się obecnie poza granicami Polski, 
głównie na terenie współczesnej Ukrainy. Jest auto-
rem 200 publikacji dotyczących tych zagadnień, w tym 
kilku monografii, oraz redaktorem i współredaktorem 
opracowań zbiorowych. Dwukrotnie był stypendystą 
Fundacji Lanckorońskich oraz realizował program ba-
dawczy w ramach badań prowadzonych przez Komi-
tet Badań Naukowych.  (CPiI)

Fot. Kancelaria Prezydenta RP
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ZŁOTE WYNALAZKI  
Z UMK

Tomasz Kompanowski ze współautorką nagrodzonego wynalazku,  

Anną Ilnicką Fot. nadesłana

2  wynalazki z UMK zdobyły złote medale na 114. 
Targach Wynalazczości w Paryżu – w Konkursie im. 

Luisa Lépine organizowanym przez Stowarzyszenie 
Francuskich Wynalazców i Producentów. Wyniki ry-
walizacji zostały ogłoszone 9 maja podczas uroczystej 
gali. Oba nagrodzone wynalazki powstały w ramach 
projektu Inkubator Innowacyjności, realizowanego 
przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK.

Jury konkursu uhonorowało zgłoszenie patento-
we „Węgle aktywowane o wysokiej zawartości azotu 
i wysokim przewodnictwie elektrycznym oraz sposób 
otrzymywania węgli aktywowanych zwłaszcza do 
wytwarzania elektrod” autorstwa Anny Ilnickiej (dok-
torantka na Wydziale Chemii UMK) i dyrektora Inter-
dyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii 
UMK, dr. hab. Jerzego P. Łukaszewicza, prof. UMK (Wy-
dział Chemii UMK). Istotą rozwiązania jest nowatorski 
sposób otrzymywania węgli aktywnych zawierających 
dodatkowo ok. 8–10% azotu. Taki skład pierwiastkowy 
nadaje materiałowi zdolności do redukcji tlenu w śro-
dowisku silnie alkalicznym i może być wykorzystany 
jako materiał katodowy w ogniwach paliwowych oraz 
bateriach metal-powietrze. Węgiel aktywowany jest 
wytwarzany z odnawialnych biopolimerów chityny 
i chitozanu powstających z odpadów z połowu sko-
rupiaków. W odróżnieniu od dotychczas stosowanych 
materiałów, nowe węgle aktywne nie zawierają platy-
ny i innych metali ciężkich, chociaż wykazują zdecydo-
wanie lepsze właściwości katodowe (redukcja tlenu). 
Jak informują autorzy wynalazku, badania nad nim 
były finansowane wyłącznie z tzw. środków statuto-
wych.

Drugie nagrodzone zgłoszenie patentowe „Sys-
tem do wspomagania rozwoju percepcyjno-poznaw-
czego niemowląt i małych dzieci” stworzone zostało 
przez zespół naukowców w składzie: prof. Włodzisław 
Duch, dr Bibianna Bałaj, dr Joanna Dreszer-Drogorób, 
dr Tomasz Komendziński, dr hab. Jacek Matulewski, 
mgr inż. Dariusz Mikołajewski i prof. Oleksandr Soko-
lov. Projekt wykorzystuje badania prowadzone przez 
członków Laboratorium Neurokognitywnego ICNT 
UMK, a w szczególności w ramach Baby Lab. Są to 
przedstawiciele dwóch wydziałów UMK: Fizyki, Astro-
nomii i Informatyki Stosowanej oraz Humanistyczne-
go. System wspomagania rozwoju percepcyjno-po-
znawczego niemowląt i małych dzieci jest pierwszym 
systemem o tak wszechstronnym zastosowaniu i bu-
dowie. Jego zadaniem jest monitorowanie i wspoma-
ganie rozwoju zdolności percepcyjnych i poznawczych 
dla uzyskania optymalizacji możliwości jako podsta-
wy do dalszych etapów uczenia się. Istotę rozwią-
zania stanowi wykorzystanie do interakcji systemu 
złożonego z inteligentnych urządzeń monitorujących 
i wspomagających rozwój zdolności percepcyjno-ko-
gnitywnych u dzieci w różnym wieku, w szczególności 

u niemowląt, u których nie jest możliwa świadoma, 
kontrolowana reakcja na prezentowany bodziec.

Kierownicy obu nagrodzonych zespołów: prof. 
Włodzisław Duch i dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz, prof. 
UMK, są związani z Interdyscyplinarnym Centrum No-
woczesnych Technologii UMK, a badania w obu przed-
sięwzięciach naukowych były w dużej części wykony-
wane z wykorzystaniem infrastruktury badawczej ICNT 
UMK.  (TK, CPiI)

Concours Lépine jest organizowany od 1901 roku. 
Jego inicjatorem był prefekt Louis Lépine. W czasie 
swej ponad 100-letniej działalności targi wypromo-
wały takie wynalazki, jak: silnik dwusuwowy, turbinę 
cieplną, sztuczne serce, sztuczne płuco (żelazne płu-
ca), aparat do transfuzji krwi, inhalator do nosa po-
chłaniający kurz i chroniący przed chorobami infekcyj-
nymi, laryngoskop, szkła kontaktowe i wiele innych.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono ponad 
600 rozwiązań innowacyjnych prezentowanych przez 
wystawców z 14 krajów świata, między innymi z Pol-
ski, Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Rosji, 
Iranu, Maroka, Tajwanu i Chin. Wynalazki prezentowa-
ne były w czterech głównych sektorach branżowych 
(poprawa jakości życia; medycyna i technologie me-
dyczne; transport, przemysł).
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Katarzyna Tamborska

SOCJOLOGOWIE  
O WŁADZY

23 i 24 kwietnia Toruń gościł wybitnych badaczy spo-
łecznych zajmujących się problematyką władzy. Insty-
tut Socjologii UMK, wspólnie z Komitetem Socjologii 
Polskiej Akademii Nauk, zorganizował konferencję 
„Władza i socjologia: zależności i inspiracje”. Obrady 
otworzyli prof. Krzysztof Frysztacki, przewodniczący 
Komitetu Socjologii PAN, i dyrektor Instytutu Socjolo-
gii UMK, prof. Tomasz Szlendak. 

Problematyka konferencji dotyczyła uczestnictwa 
socjologów w życiu publicznym. Zastanawiano się m.in. 
nad tym, na ile wiedza socjologiczna może być i jest wy-

korzystywana przez instytucje władzy demokratycznej. 
Stawiano pytania o to, co różni spojrzenie na kwestie 
społeczne eksperta z dziedziny nauk społecznych od 
spojrzenia przedstawiciela władzy publicznej i dlaczego 
polityk, w odróżnieniu do naukowca, nie może pozwolić 
sobie na „hamletyzowanie”. Starano się scharakteryzo-
wać aktualny kształt polskiej demokracji i zadawano 
pytania o kondycję społeczeństwa obywatelskiego. 
Towarzyszyły temu rozważania o sile współczesnego 
państwa narodowego. Nie zabrakło również wystą-
pień dotyczących wiedzy eksperckiej, wykorzystywanej 
szczególnie w sondażach wyborczych. Dyskusje toczyły 
się także wokół możliwości badania przez socjologów 
sfery władzy. Stawiano pytania, na ile sami socjologo-
wie są skłonni opisywać przestrzeń władzy językiem 
naukowym i dlaczego tak rzadko relacjonują swoje do-
świadczenia, które zdobyli jako politycy, urzędnicy lub 
doradcy organów władzy.

Wśród uczestników konferencji znaleźli się znani 
socjologowie, autorzy opracowań z metodologii nauk 
społecznych, socjologii polityki i socjologii kultury, 
a także publicyści i komentatorzy. Dlatego też impreza 
cieszyła się sporym zainteresowaniem.

Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był 
dr hab. Andrzej Zybertowicz, prof. UMK.

Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UMK 
odnieśli sukces w międzynarodowych zawodach 

matematycznych, które w dniach 20–22 kwietnia od-
były się w Rosji.

W II Międzynarodowych Zawodach Matematycz-
nych dla Studentów w Petersburgu wystartowało ok. 
100 osób z kilku krajów. Polskę reprezentowały dwie 
uczelnie: Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Miko-
łaja Kopernika. 

Cała trójka studentów UMK zakończyła udział 
w zawodach z sukcesami: Aurelia Bartnicka zdobyła 
nagrodę trzeciego stopnia, Bartosz Bieganowski – na-
grodę drugiego stopnia, a Daniel Strzelecki – nagrodę 
pierwszego stopnia. W klasyfikacji drużynowej nasza 
uczelnia zajęła piąte miejsce. 

Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania siedem 
trudnych, niestandardowych zadań z różnych dziedzin 
matematyki. Musieli to zrobić w cztery godziny. 

Studentów do zawodów przygotowywał dr Ro-
bert Skiba z Katedry Nieliniowej Analizy Matematycz-
nej i Topologii. Wyjazd drużyny UMK na zawody był sfi-
nansowany ze środków programu Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego ,,Generacja Przyszłości”. (CPiI)

SUKCES MATEMATYKÓW

Fot. Katarzyna Kuczkowska-Golińska
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– Obawialiśmy się tego projektu, bo dla nas to nowość 
wejść w rolę wykładowców – stwierdził z lekką prze-
korą Wojciech B. Sobieszak, prezes Cereal Partners 
Poland Toruń-Pacific, podczas spotkania podsumowu-
jącego drugi cykl praktyk studenckich w ramach pro-
gramu „YES 4 YETI 2.0” (Youth Employment & Training 
Initiative).

Cykl był wspólnym przedsięwzięciem Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika, Wyższej Szkoły Bankowej 
oraz firmy Cereal Partners Poland Toruń-Pacific. Wzię-
ło w nim udział 50 studentów. W roli wykładowców 
dzielących się z nimi doświadczeniami wystąpili prak-
tycy – specjaliści m.in. od marketingu, finansów, zarzą-
dzania, gospodarki zasobami ludzkimi. W ten sposób 
studenci zyskali cenną wiedzę praktyczną i, co wielo-
krotnie podczas finałowego spotkania podkreślano, 
dzięki temu ich atrakcyjność na niełatwym rynku pracy 
bardzo wzrosła.

CPP wspólnie z UMK i WSB już po raz drugi zor-
ganizowało taki cykl zajęć dla studentów kierunków 
ekonomicznych. Inspiracją do przeprowadzenia warsz-
tatów są działania firmy Nestlé, jednego z udziałow-
ców Cereal Partners Poland Toruń-Pacific, która zaini-
cjowała sojusz dużych przedsiębiorstw dla młodych, 
oferując zatrudnienie w całej Europie młodym ludziom 
oraz szkolenia i praktyki, które ułatwiają start na rynku 
pracy. Prezes Sobieszak z satysfakcją dodał, że druga 

edycja warsztatów okazała się jeszcze lepsza od pierw-
szej, i wyraził przekonanie, że taka ciekawa współpraca 
z uczelniami będzie kontynuowana.

Udział we wspomnianym spotkaniu wzięli przed-
stawiciele władz UMK (m.in. pełnomocnik rektora prof. 
Piotr Klugowski), a także Wydziału Nauk Ekonomicz-
nych i Zarządzania UMK (z dziekanem prof. Józefem 
Stawickim), a także władze Wyższej Szkoły Bankowej 
z rektorem prof. Markiem Jackiem Stankiewiczem. 

Uczestnicy warsztatów otrzymali pamiątkowe 
certyfikaty, autorzy najlepszych prac końcowych do-
datkowo także nagrody. Autorami tak wyróżnionych 
prac byli: Bartosz Gajewski (UMK), Julia Kwiatkowska 
(UMK) oraz Natalia Helińska (WSB) – na wspólnym 
zdjęciu wraz z przedstawicielami władz obu uczelni 
oraz prezesem Wojciechem B. Sobieszakiem.

Winicjusz Schulz

CENNE DOŚWIADCZENIA

Fot. Winicjusz Schulz

Prof. Wojciech Chudziak, dyrektor Instytutu Arche-
ologii UMK, został powołany na członka zespołu 

specjalistycznego do spraw oceny wniosków o finanso-
wanie projektów modułu „Tradycja” Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Humanistyki.

Członkowie zespołu są nominowani przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do zadań ze-
społu należy ocena wniosków o finansowanie projek-
tów zgłoszonych do Narodowego Programu Rozwoju 
Humanistyki w konkursach modułu „Tradycja” oraz 

„TRADYCJA”  
Z TORUŃSKIM EKSPERTEM

przygotowanie projektu listy rankingowej ocenionych 
wniosków. Toruński uczony będzie sprawował swoją 
funkcję do 31 grudnia 2015 r.  (CPiI)
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Na kwietniowym posiedzeniu Senatu rektor prof. An-
drzej Tretyn zapowiedział przedstawienie propozycji 
kryteriów podziału środków przeznaczonych na trzeci 
etap regulacji płac na Uniwersytecie. Nieco wzrosną 
tegoroczne środki na nagrody. Rektor powiadomił też 
o skutecznym zakończeniu rozmów z dwojgiem pro-
fesorów z Wydziału Psychologii Uniwersytetu War-
szawskiego, którzy zorganizują na UMK studia psy-
chologiczne. Są to prof. Maria Lewicka oraz prof. Tytus 
Sosnowski. Poza nimi wsparcie zadeklarowali też pra-
cownicy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, a tak-
że Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Senat pozytywnie zaopiniował wnioski o mia-
nowanie prof. dr hab. Aliny Sionkowskiej z Wydziału 
Chemii na stanowisko profesora zwyczajnego na czas 
nieokreślony, mianowanie prof. dr hab. Małgorzaty 
Pawłowskiej z Wydziału Lekarskiego na stanowisko 
profesora zwyczajnego na czas nieokreślony, miano-
wanie prof. dr hab. Elżbiety Żbikowskiej z Wydziału 
Biologii i Ochrony Środowiska na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego na czas nieokreślony, a także zatrud-
nienie dr hab. Agnieszki Bień-Kacały z Wydziału Prawa 
i Administracji na stanowisku profesora nadzwyczajne-
go w UMK, jako podstawowym miejscu pracy, na pod-
stawie umowy o pracę na okres pięciu lat.

Senat przyjął odnowiony regulamin studiów UMK. 
Powodem aktualizacji były zmiany ustawowe, ale przy 
okazji uwzględniono pewne postulaty samorządu stu-
denckiego.

Senat zatwierdził sprawozdanie z działalno-
ści UMK za 2014 rok, przedstawione przez rektora. 
W ub. roku na naszym uniwersytecie studiowało blisko 
29 tys. osób, w tym tylko 230 cudzoziemców. Liczba 
studentów zmalała w porównaniu z okresem poprzed-
nim, zwłaszcza uczestników studiów niestacjonarnych 
(o prawie 13 proc.). Wzrost zanotowano w jednost-
kach Collegium Medicum: na Wydziale Lekarskim o 18 
proc., na Wydziale Nauk o Zdrowiu o 10 proc., a na 
Wydziale Farmaceutycznym o 3,4 proc. Liczba uczest-
ników studiów doktoranckich wzrosła o nieco ponad 
4 proc. Zatrudnionych było 4205 osób (w części to-
ruńskiej 2886, w części bydgoskiej 1319), w tym 2164 
nauczycieli akademickich (w Toruniu 1415, w Collegium 
Medicum 749) oraz 2041 pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi (w części toruńskiej 1471, 
w Bydgoszczy 570). Struktura zatrudnienia nauczycieli 

akademickich zmieniła się: wzrosła liczba pracowników 
na wyższych stanowiskach. Ogółem spadło zatrudnie-
nie w ciągu roku o 117 osób, w tym o 58 w grupie nie-
nauczycieli. 641 osób pełni różne funkcje kierownicze. 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) wynio-
sło 5032 zł (w grupie nauczycieli — 6535 zł, a w grupie 
nienauczycieli — 3443 zł). Bez mała 27 mln zł wydano 
z funduszu socjalnego (najwięcej na pożyczki miesz-
kaniowe i na wczasy pracowników). Naukowcy z UMK 
pozyskali 51 grantów NCN, na kwotę przekraczającą 
16,5 mln zł. Liderami były: Wydział Fizyki, Astronomii 
i Informatyki Stosowanej, Wydział Chemii oraz Wydział 
Biologii i Ochrony Środowiska. Natomiast Wydział Nauk 
o Zdrowiu, Wydział Nauk o Ziemi, Wydział Nauk Peda-
gogicznych nie zdobyły w ubiegłym roku ani jednego 
grantu. W roku 2014 na UMK realizowano 712 różnego 
rodzaju grantów, w związku z czym wydano 25,5 mln 
zł. 817 publikacji pracowników ukazało się w czasopi-
smach z listy filadelfijskiej, co oznacza niewielki wzrost 
w porównaniu z okresem poprzednim. Na wspomnianej 
liście znajdują się 4 czasopisma wydawane na UMK.

Senat zatwierdził również sprawozdanie finan-
sowe UMK za 2014 rok. Uniwersytet zanotował zysk 
w wysokości 4,9 mln zł. Poprawa w stosunku do roku 
2013 wyniosła 21 mln zł. Niestety dotacja podstawowa 
na rok 2015 jest niższa niż na rok 2014 o 3,2 mln zł, a to 
stanowi jeden z powodów koniecznej kontynuacji dzia-
łań oszczędnościowych. Dodatnio na wynik finansowy 
wpłynęło zmniejszenie zatrudnienia, dobra gospodarka 
finansowa na większości wydziałów oraz w administra-
cji centralnej. Ujemny wpływ miał spadek przychodów 
z odpłatnych usług edukacyjnych (przede wszystkim 
studiów zaocznych), co dotyczy części toruńskiej.

W związku z propozycjami utworzenia nowych 
kierunków studiów Senat zmienił uchwałę nr 32 z 24 
kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształ-
cenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych 
na UMK. Te kierunki to „technologie proekologiczne 
i zarządzanie środowiskiem” na Wydziale Chemii oraz 
na Wydziale Nauk o Ziemi (studia inżynierskie), „komu-
nikacja i psychologia w biznesie” na Wydziale Nauk Eko-
nomicznych i Zarządzania, „bezpieczeństwo narodowe” 
na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych 
oraz na Wydziale Matematyki i Informatyki.

W następnej kolejności senatorowie pozwolili na 
umiędzynarodowienie kierunków poprzez prowadzenie 
studiów w języku angielskim na „matematyce” (Wydział 
Matematyki i Informatyki) oraz „turystyce i rekreacji” 
(Wydział Nauk o Ziemi). 

Senat zmienił również uchwałę nr 74 z dnia 27 
maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na 
pierwszy rok studiów w roku akademickim 2015/2016. 
Zmiany dotyczą przede wszystkim nowo utworzonych 
kierunków. Drobnym korektom uległa też uchwała 
w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów 

Sławomir Jaskólski

Z SENATU
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na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 
2015/2016.

Niezbędna była zmiana uchwały nr 127 z dnia 30 
października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dys-
cyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów na kadencję 
2012–2016 (jedna z członkiń tej komisji sama została 
ukarana naganą).

Senat przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgo-
dy na nieodpłatne przekazanie Szpitalowi Uniwersy-
teckiemu nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy 
majątku ruchomego kupionego w trakcie realizacji in-
westycji pn. Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy 
i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgosz-
czy. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie mini-
ster skarbu.

Senat wyraził zgodę na zbycie nieruchomości rol-
nej w Koniczynce, w gminie Łysomice. Sprzedaż czę-
ści gruntów i budynków umożliwi pozyskać środki na 
pokrycie wkładu własnego wymaganego do realizacji 
inwestycji w obecnej perspektywie finansowej UE.

Senat zgodził się na zawarcie przez rektora UMK 
umów o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycz-
nej z Universidad Pontificia de Salamanca (Hiszpania), 
Uniwersytetem Grigola Robakidze w Tbilisi (Gruzja), 
Universidade Estadual w Campinas (Brazylia), Uniwer-
sytetem Epoka w Tiranie (Albania) oraz Uniwersyte-
tem Państwowym w Penzie (Rosja).

Zatwierdzono zarządzenie w sprawie dalszych 
zmian organizacyjnych na Wydziale Farmaceutycz-
nym.

Prof. Marian Filar z Wydziału Prawa i Administra-
cji UMK został odznaczony przez Prezydenta RP 

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Naukowiec z Katedry Prawa Karnego i Polityki 
Kryminalnej UMK został doceniony za wybitne zasłu-
gi w pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie nauk 
prawnych, za osiągnięcia w podejmowanej z pożyt-
kiem dla kraju działalności państwowej i publicznej. 
Uroczystość odbyła się z okazji Święta Narodowego 
3 Maja. 

Prof. Marian Filar studia prawnicze ukończył na 
UMK w Toruniu w 1967 r. Doktorat z prawa obronił 
w 1972 r. również na UMK (na podstawie rozprawy 
pt. „Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie kar-
nym”; promotor: prof. J. Śliwowski). Habilitował się na 
UMK w 1977 r. (tytuł habilitacji: „Pornografia. Studium 
z dziedziny polityki kryminalnej”). Tytuł naukowy pro-
fesora otrzymał w 1988 r. Trzy lata później został pro-
fesorem belwederskim.

Na UMK pracuje od 1967 r. Najpierw jako asy-
stent w Katedrze Prawa Karnego UMK w latach 
1966–1972, później adiunkt (lata 1972–1977), docent 
(lata 1977–1988), a od 1988 r. profesor. Na toruńskiej 
uczelni sprawował wiele ważnych funkcji: (m.in.) był 
kierownikiem Katedry Prawa Karnego i Polityki Kry-
minalnej; prodziekanem wydziału prawników (w 
latach 1985–1987); dziekanem Wydziału Prawa i Ad-
ministracji, którym kierował przez jedną kadencję od 
1988 r.; prorektorem UMK (w latach 1990–1993).

Prof. Filar jest członkiem wielu polskich i mię-
dzynarodowych towarzystw i komitetów naukowych, 
w tym Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa 
Karnego, Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, 
Polskiej Akademii Wiedzy Seksuologicznej, Polskiej 
Akademii Medycyny, oraz komitetów redakcyjnych 
czasopism naukowych, m.in. „Problemów Prawa Kar-
nego”, „Journal of Sex Crime and Social Pathology”.

PRAWNIK  
WIELCE ZASŁUŻONY

Przebywał na wielu stażach naukowych i wykła-
dał na różnych uniwersytetach zagranicznych (m.in. 
w Instytucie Maxa Plancka Prawa Karnego Międzyna-
rodowego i Porównawczego we Freiburgu, na Uniwer-
sytecie Rzymskim, Uniwersytecie w Kolonii).

Wcześniej został odznaczony m.in. Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Ko-
misji Edukacji Narodowej. Aktywnie działał w polityce: 
w Kongresie Liberalno-Demokratycznym, potem w Unii 
Wolności, w Partii Demokratycznej – demokraci.pl, w la-
tach 1997–2001 był wiceprzewodniczącym Trybunału 
Stanu, w latach 2007–2011 posłem na Sejm RP.  (CPiI)

A my, jako redakcja, z satysfakcją dodać może-
my, że prof. Marian Filar to także wieloletni współpra-
cownik ,,Głosu Uczelni”. Gratulujemy odznaczenia!

Fot. Andrzej Romański
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Projekty naukowców z UMK zostaną sfinansowane 
przez Narodowe Centrum Nauki – w ramach kon-

kursów na granty ogłoszonych 15 września 2014 r. 
Łączna wartość dofinansowania dla naszych badaczy 
to ponad 5,7 mln zł.

Oto autorzy i projekty, na które otrzymują fundu-
sze (w nawiasie nazwa konkursu): 

dr hab. Marek Kolasiński, prof. UMK (Wydział 
Prawa i Administracji) otrzyma 131 820 zł na projekt 
Konstrukcje prawne wykorzystywane do opóźniania 
wprowadzania na rynek leków generycznych (OPUS); 
dr Iwona Wróblewska (Wydział Prawa i Administracji) 
otrzyma 69 862 zł na projekt Drittwirkung der Grun-
drechte jako konstrukcja prawna. Doświadczenia nie-
mieckie i rekomendacje dla Polski (OPUS); dr hab. Mi-
chał Balcerzak (Wydział Prawa i Administracji)otrzyma 
88 000 zł na projekt Prawnomiędzynarodowe 
aspekty katastrof naturalnych i antropogenicznych, 
z uwzględnieniem ich skutków w zakresie ochrony 
praw człowieka (OPUS); prof. Danuta Janicka (Wydział 
Prawa i Administracji) otrzyma 99 960 zł na projekt Od 
szkoły klasycznej do socjologicznej. Luminarze polskiej 
nauki prawa karnego i ich dzieła (OPUS); prof. Kry-
styna Szafraniec (Wydział Humanistycznego) otrzy-
ma 395 625 zł na projekt Projekty życiowe, projekty 
społeczne i solidarność międzypokoleniowa w okresie 
późnej transformacji systemu. Kontynuacja badań 
longitudinalnych (OPUS); dr Anna Brożyna (Wydział 
Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum) otrzyma 471 378 
zł na projekt Rola melanizacji komórek w regulacji 
biologii czerniaka: implikacje kliniczne w chorobie w 3 
i 4 stopniu zaawansowania (OPUS); dr hab. Michał 
Marszałł, prof. UMK (Wydział Farmaceutycznego Col-
legium Medicum) otrzyma 887 875 zł na projekt Synte-
za, charakterystyka oraz ocena aktywności modyfiko-
wanych biopolimerami nanocząstek magnetycznych 
jako potencjalnych nośników enzymów w syntezie le-
ków beta-adrenolitycznych (OPUS); prof. Mariusz Le-
mańczyk (Wydział Matematyki i Informatyki) otrzyma 
494 490 zł na projekt Teoria ergodyczna: rozłączność, 
typowość poprzez niekonwencjonalne twierdzenia 
ergodyczne oraz związki z teorią liczb (OPUS); dr Ja-
rosław Mederski (Wydział Matematyki i Informatyki) 
otrzyma 152 600 zł na projekt Stany podstawowe 
i stany związane nieliniowych równań Schrödingera 
(SONATA); dr Hubert Cybulski (związany z Wydzia-
łem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz 
FAMO) otrzyma 306 260 zł na projekt Modelowanie 
kształtów linii widmowych słabo oddziałujących kom-

MILIONY NA NAUKĘ
pleksów o znaczeniu atmosferycznym (OPUS); dr Kata-
rzyna Bielska (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki 
Stosowanej) otrzyma 399 532 zł na projekt Spektro-
skopia molekularna z dowiązaniem do optycznego ze-
gara atomowego (SONATA); dr Kamil Fedus (Wydział 
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) otrzyma 
499 040 zł na projekt Rozpraszanie niskoenergetycz-
nych elektronów i pozytonów na atomach i moleku-
łach – eksperyment i teoria (SONATA); dr Magdalena 
Sudoł (Wydział Nauk Historycznych) otrzyma 385 475 
zł na projekt Społeczności łowiecko-zbierackie w młod-
szej części ostatniego zlodowacenia i wczesnym holo-
cenie w środkowej części Jury Polskiej – chronologia, 
tło kulturowe i znaczenie rejonu południowej części 
Wyżyny Ryczowskiej (SONATA); dr Marta Ziegler-Bo-
rowska (Wydział Chemii) otrzyma 479 800 zł na projekt 
pt. Synteza i badanie oddziaływania magnetycznych 
nanocząstek pokrywanych białkiem surowicy krwi 
ludzkiej z wybranymi lekami w warunkach normalnych 
i sztucznie wywołanego stresu oksydacyjnego (SONA-
TA); dr Sylwester Furmaniak (Wydział Chemii) otrzyma 
80 500 zł na projekt pt. Wpływ porowatości i natury 
chemicznej powierzchni węgla na równowagi reakcji 
chemicznych – systematyczne badanie z wykorzysta-
niem symulacji Monte Carlo (SONATA).

W konkursie PRELUDIUM dofinansowanie otrzy-
mają doktoranci z UMK: mgr Marta Chylińska z Wy-
działu Chemii – 100 000 zł na projekt Projektowanie, 
otrzymywanie i badanie właściwości materiałów 
chitozanowych ze związkami aktywnymi do zastoso-
wań biomedycznych; mgr Malwina Hyjek z Wydziału 
Biologii i Ochrony Środowiska – 99 960 zł na projekt 
Udział cytoplazmatycznych ciał bogatych w białka 
Sm w potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów u 
roślin; mgr Anna Ilnicka z Wydziału Chemii – 149 040 
zł na projekt Materiały węglowe o wysokiej zawar-
tości azotu i wysokim przewodnictwie elektrycznym; 
mgr Milena Jankowska z Wydziału Biologii i Ochrony 
Środowiska – 149 980 zł na projekt Składniki olejków 
eterycznych czynnikiem podnoszącym efektywność 
działania insektycydów z grupy karbaminianów; mgr 
Katarzyna Klaudia Kwaśniewska z Wydziału Chemii – 
99 056 zł na projekt Otrzymywanie magnetycznych 
materiałów sorpcyjnych na bazie polimerów z od-
ciskiem cząsteczkowym do izolowania i oznaczania 
zearalenonu z próbek biologicznych; mgr inż. Maciej 
Milanowski z Wydziału Chemii – 99 720 zł na projekt 
Wykorzystanie technik sprzężonych do identyfikacji 
i profilowania lotnych związków organicznych (LZO) 
ze śliny u osób z chorobami jamy ustnej; mgr Anna 
Quirin, z Wydziału Politologii i Studiów Międzynaro-
dowych – 64 786 zł na projekt Branding narodowy 
w polityce zagranicznej Polski i Niemiec. Analiza po-
równawcza komercjalizacji polityki wizerunkowej. 
 (CPiI)
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Jak wypadliśmy jako UMK w 2014 roku w badaniach 
naukowych? Odpowiedź jest prosta – dobrze. Nie 

napisano „bardzo dobrze”, gdyż zawsze może być le-
piej, więc lepiej nie zapeszajmy. 

Ciągle głównym źródłem finansowania badań jest 
budżet państwa. Niestety niechętnie sięgamy do pie-
niędzy unijnych, ale też trzeba nadmienić, że nie jest 
łatwo je otrzymać – chociaż Dział Międzynarodowych 
Programów Badawczych UMK twierdzi, że nie taki dia-
beł straszny i zachęca wszystkich zainteresowanych do 
rozmowy, a przynajmniej do odwiedzenia ich strony in-
ternetowej. 

W poniższym artykule skupiono się na finansach 
krajowych, gdyż tzw. współczynnik sukcesu w ich zdo-
bywaniu szczególnie pokazuje dynamikę zmian i ak-
tywność poszczególnych wydziałów. Pokazano w nim 
nie tylko stronę finansową, ale również inne elementy, 
jak np. aktywność publikacyjną czy patentową.

Granty NCN

W 2014 roku Narodowe Centrum Nauki przyzna-
ło pracownikom UMK 51 grantów na kwotę 16,7 mln 
zł (UMK/T1 – 46 grantów na kwotę 13,5 mln zł, UMK/
CM2 – 5 grantów na kwotę 3,2 mln zł) na 340 złożonych 
wniosków (UMK/T – 303, CM – 37). Oznacza to, że tzw. 
współczynnik sukcesu wyniósł 15% (UMK/T – 15,2%, 
UMK/CM – 13,5 %). Współczynnik ten nie jest wysoki, 
ale też nie odbiega od średniej krajowej.

 
Tabela 1. Granty NCN przyznane w 2014 roku

Lp. Wydział Liczba
grantów

Kwota przyznana 
[zł]

1. Biologii i Ochrony Środowiska 5 1 778 930,00
2. Chemii 7 2 159 941,00
3. Farmaceutyczny 3 1 687 073,00
4. Filologiczny 2 358 333,00
5. Fizyki, Astronomii i Informatyki 

Stosowanej 12 5 108 820,00
6. Humanistyczny 6 899 340,00
7. Lekarski 2  1 516 992,00
8. Matematyki i Informatyki 1 557 400,00
9. Nauk Ekonomicznych i Zarzą-

dzania 2 348 530,00
10. Nauk Historycznych 4 1 019 640,00
11. Nauk o Zdrowiu 0
12. Nauk o Ziemi 0
13. Nauk Pedagogicznych 0
14. Politologii i Studiów Międzyna-

rodowych 1 401 075,00
15. Prawa i Administracji 3 277 190,00
16. Sztuk Pięknych 2 247 712,00
17. Teologiczny 1 332 020,00

Razem 51 16 692 996,00

Z kolei realizowano 197 grantów NCN na ogólną 
kwotę ponad 13,8 mln zł (UMK/T – 178 na kwotę 12,2 
mln zł, a UMK/CM – 19 na kwotę 1,6 mln zł). Najbardziej 
prężne w ww. zakresie było pięć wydziałów: Fizyki, 
Astronomii i Informatyki Stosowanej, Chemii, Biologii 

Wojciech Streich

BADANIA NAUKOWE  
W 2014 ROKU

i Ochrony Środowiska, Matematyki i Informatyki oraz 
Lekarski. 

Tabela 2. Granty NCN realizowane w 2014 roku

Lp. Wydział Liczba
grantów

Kwota wydana 
[zł]

1. Biologii i Ochrony Środowiska 21 1 402 924,34
2. Chemii 29 3 241 991,95
3. Farmaceutyczny 6 587 538,82
4. Filologiczny 2 423 782,30
5. Fizyki, Astronomii i Informatyki 

Stosowanej 37 3 415 238,96
6. Humanistyczny 10 232 704,59
7. Lekarski 12 917 017,29
8. Matematyki i Informatyki 14 1 344 956,13
9. Nauk Ekonomicznych i Zarzą-

dzania 8 319 489,08
10. Nauk Historycznych 23 635 046,68
11. Nauk o Zdrowiu 1 58 725,10
12. Nauk o Ziemi 15 537 131,48
13. Nauk Pedagogicznych 0  
14. Politologii i Studiów Międzyna-

rodowych 6 189 655,68
15. Prawa i Administracji 6 132 462,21
16. Sztuk Pięknych 4 240 641,80
17. Teologiczny 3 142 030,66

Razem 197 13 821 337,07

Proszę zwrócić uwagę, że dopiero łączna analiza 
tabel 1 i 2 pokazuje siłę naukową poszczególnych jed-
nostek Uczelni. Oczywiście, liczba grantów NCN nie jest 
jedynym parametrem opisującym aktywność wydziału, 
jednak ma wagę znaczącą.

Programy Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo od kilku lat stara się finansować róż-
nego typu przedsięwzięcia, które są poza nurtem kon-
kursowym NCN. Programy te uzupełniają pewną lukę, 
której wspomniane Centrum nie jest w stanie – z racji 
swojej działalności statutowej – zapełnić.

a)  Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 
(NPRH)

Celem NPRH jest zapewnienie rozwoju badań hu-
manistycznych o zasadniczym znaczeniu dla zachowa-



18

temat numeru

nia polskiej tożsamości narodowej, w tym dotyczących 
kultury narodowej, a także wsparcie działań mających 
na celu upowszechnienie wyników polskich badań oraz 
myśli humanistycznej w świecie.

Nasi pracownicy realizowali zadania w ramach 16 
grantów (wszystkie w części toruńskiej) na kwotę po-
nad 1,5 mln zł. 

Tabela 3. Projekty realizowane w ramach NPRH w 2014 roku

Lp. Wydział Liczba
grantów

Kwota wydana 
[zł]

1. Filologiczny 6 576 853,78

2. Nauk Historycznych 7 801 329,01

3. Biblioteka Uniwersytecka 3 156 077,20

Razem 16 1 534 259,99

b) Iuventus Plus
Istotą Iuventusa jest wsparcie badań naukowych 

prowadzonych przez wybitnych młodych naukowców 
i promowanie efektów tych badań poprzez publika-
cję w najlepszych światowych czasopismach, ujętych 
w wykazie Journal Citation Reports (JCR) lub ERIH, co 
zachęciłoby młodych badaczy do podejmowania tego 
rodzaju działalności.

W 2014 roku realizowano 7 grantów, a wykonanie 
wyniosło blisko 450 tys. zł.

 Tabela 4. Projekty realizowane w ramach Iuventus Plus w 2014 roku

Lp. Wydział Liczba
umów

Kwota wydana 
[zł]

1. Chemii 2 193 996,82

2. Farmaceutyczny 1 0,00

3. Fizyki, Astronomii i Informa-
tyki Stosowanej 3 180 398,52

4. Lekarski 1 73 050,51

Razem 7 447 445,85

c) Diamentowy Grant
Celem tego bardzo nowatorskiego programu jest 

stworzenie możliwości rozwoju naukowego wybitnie 
uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stop-
nia lub studentom po ukończeniu trzeciego roku jed-
nolitych studiów magisterskich, prowadzącym badania 
naukowe, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki 
kariery naukowej i przygotowania rozprawy doktor-
skiej.

W minionym roku podjęto 4 granty na kwotę 
220 tys. zł – po jednym na Wydziałach: Chemii, Farma-
ceutycznym, Nauk Historycznych i Teologicznym.

d) Brokerzy Innowacji
Poprawa efektywności procesu komercjalizacji 

wyników badań naukowych, stworzenie infrastruktu-
ry społecznej wspierającej proces komercjalizacji wie-
dzy i integracji środowiska naukowego z otoczeniem 
gospodarczym oraz upowszechnianie wyników badań 

naukowych w środowisku przedsiębiorców to główne 
cele programu Brokerzy Innowacji.

Należy zwrócić uwagę, że w 2013 roku MNiSW 
przyznało Wydziałowi Chemii środki finansowe w kwo-
cie 200 tys. zł na okres do 30.09.2015 roku z przezna-
czeniem na zadania realizowane w ramach programu 
„Brokerzy Innowacji” przez Henryka Tomaszewskiego 
– Brokera Innowacji. W 2014 roku wydano na ten cel 
blisko 92 tys. zł.

e) Mobilność Plus
Celem tej inicjatywy ministerialnej jest umożliwie-

nie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów 
doktoranckich, udziału w badaniach naukowych pro-
wadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach 
naukowych, pod opieką wybitnych naukowców o mię-
dzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. 
Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika 
programu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę 
poza terytorium RP, prowadzącej w sposób ciągły bada-
nia naukowe lub prace rozwojowe, oraz podróży między 
miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejsco-
wością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek.

W 2013 roku Uczelnia nasza otrzymała łącznie 
6 grantów na kwotę ponad 2 mln zł (5 – Wydział Fi-
zyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na kwotę 
1,9 mln zł i 1 – Wydział Farmaceutyczny na kwotę ponad 
0,1 mln zł). Realizacja wszystkich projektów rozpoczęła 
się w 2014 roku, w którym to przekazano uczestnikom 
projektu w sumie ponad 0,6 mln zł. W tym samym roku 
na Wydziale Farmaceutycznym zakończono realizację 
jednego z projektów.

Granty dla młodych naukowców  
oraz uczestników studiów doktoranckich

Wszystkie wydziały UMK przyznały 435 grantów 
młodym naukowcom i uczestnikom studiów dokto-
ranckich. Wykonanie wyniosło blisko 2,2 mln zł (UMK/T 
– 399 na kwotę 1,3 mln zł, a UMK/CM – 36 na kwotę 
0,9 mln zł).

 
Tabela 5.  Granty dla młodych naukowców oraz uczestników studiów 

doktoranckich realizowane w 2014 roku

Lp. Wydział
Liczba
gran-
tów

Kwota wydana 
[zł]

1. Biologii i Ochrony Środowiska 28 235 259,79

2. Chemii 32 29 125,04

3. Farmaceutyczny 5 93 718,89

4. Filologiczny 4 9 897,26

5. Fizyki, Astronomii i Informatyki 
Stosowanej 71 345 593,36

6. Humanistyczny 20 28 950,57

7. Lekarski 26 713 678,62

8. Matematyki i Informatyki 21 63 128,80

9. Nauk Ekonomicznych i Zarządza-
nia 34 75 543,22
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10. Nauk Historycznych 65 210 858,78

11. Nauk o Zdrowiu 5 81 411,49

12. Nauk o Ziemi 12 26 177,08

13. Nauk Pedagogicznych 43 68 085,10

14. Politologii i Studiów Międzynaro-
dowych 22 55 911,38

15. Prawa i Administracji 26 69 704,16

16. Sztuk Pięknych 14 64 823,93

17. Teologiczny 7 21 440,77

Razem 435 2 193 308,24

Specjalne urządzenia badawcze (SPUB) 

Specjalne urządzenie badawcze to unikatowe 
urządzenie lub miejsce pracy badawczej o ogólnokrajo-
wym lub regionalnym znaczeniu, którego koszty utrzy-
mania stanowią znaczną część kosztów utrzymania po-
tencjału badawczego jednostki naukowej (w 2015 roku 
definicja uległa zmianie). 

W ubiegłym roku otrzymaliśmy (tylko jednostki 
toruńskie) 10 tego typu dotacji, m.in. na utrzymanie: 
Toruńskiej Stacji VLBI. Radioteleskopy 32-m. i 15-m., 
Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekular-
nej i Optycznej – FAMO, Stacji Polarnej UMK na Spits-
bergenie, Obserwatorium Meteorologicznego UMK, 
Polskiej Misji Historycznej przy Uniwersytecie Juliusza 
Maksymiliana w Würzburgu czy infrastruktury i ze-
społu badawczego dla realizacji archeologicznych prac 
podwodnych. Ogółem w 2014 roku na utrzymanie tych 
wszystkich specjalnych urządzeń badawczych wydali-
śmy 2,7 mln zł.

Granty na uczestnictwo w programach 
międzynarodowych współfinansowanych

Granty te przeznaczone są przede wszystkim na 
dofinansowanie realizowanych europejskich progra-
mów badawczych (szczególnie w ramach programów 
ramowych UE). W ubiegłym roku kontynuowano dwa 
granty przyznane w latach minionych dr. hab. Seba-
stianowi Maćkowskiemu, prof. UMK, i prof. dr. hab. 
Piotrowi Targowskiemu, pracownikom Instytutu Fizyki. 
Łącznie wydatki na te dwa przedsięwzięcia wyniosły 
290 tys. zł.

Działalność upowszechniająca naukę (DUN) 

Upowszechnianie nauki to niezwykle ważny seg-
ment w systemie szkolnictwa wyższego każdego kraju. 
Niestety pieniądze na te cele są ciągle w Polsce zbyt 
skromne. Niemniej jednak pracownicy UMK otrzymali 
aż 5 grantów na blisko 338 tys. zł, które w istotny spo-
sób wpłynęły na poprawienie dostępu do informacji 
oraz zaprezentowanie osiągnięć toruńskich uczonych 
społeczeństwu Torunia i regionu (Biblioteka Uniwersy-

tecka 4 granty na kwotę 239 tys. zł oraz Centrum Pro-
mocji i Informacji 1 grant na kwotę 99 tys. zł). 

Granty Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju (NCBiR)

a) NCBiR – projekty badawcze
W 2014 roku realizowano 6 projektów finanso-

wanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na 
kwotę blisko 1,5 mln zł – 2 na Wydziale Chemii (wydano 
w sumie 0,4 mln zł), 3 na Wydziale Fizyki, Astronomii 
i Informatyki Stosowanej (0,9 mln zł) i 1 na Wydziale 
Humanistycznym (0,2 mln zł).

b)  NCBiR – projekty niemające charakteru  
badawczego

W ramach program SPIN-TECH Uczelnia otrzy-
mała (projekt ogólnouczelniany) w 2012 roku grant na 
realizację przedsięwzięcia pt. „Uruchomienie i rozwój 
działalności Centrum Transferu Technologii UMK Spół-
ka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Projekt zakoń-
czono na początku 2014 roku.

Współpraca z jednostkami zewnętrznymi

Uczelnia zawarła także umowy naukowo-badaw-
cze z jednostkami zewnętrznymi, do których należały 
szkoły wyższe, jednostki naukowe, zakłady przemysło-
we, jednostki administracji samorządowej itp. Ogółem 
zrealizowano 8 umów na blisko 1,4 mln zł. 

 
Tabela 6.  Umowy zawarte przez UMK z jednostkami zewnętrznymi 

w 2014 roku

Lp. Wydział Liczba
umów

Kwota wydana 
[zł]

1. Biologii i Ochrony Środowiska 3 309 733,80

2. Chemii 1 129 782,31

3. Fizyki, Astronomii i Informatyki Sto-
sowanej 2 22 986,96

4. Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1 265 631,39

5. Nauk o Ziemi 1 70 505,87

Razem 8 1 394 564,86

Nie sposób w tym artykule pokazać pełnej ak-
tywności naszych wydziałów i wymienić wszystkie 
realizowane w UMK rodzaje grantów lub programów 
związanych z badaniami naukowymi. Spójrzmy na 
podsumowanie minionego roku, a konkretnie na środ-
ki finansowe i i liczbę przedsięwzięć. Prowadzono 712 
grantów na kwotę blisko 25,5 mln zł. Dla porównania, 
w 2013 – 728 grantów na kwotę 25 mln zł; w 2012 – 
742/20,5 mln zł; w 2011 roku – 729/19,1 mln zł, a w 2010 
– 475/13,3 mln zł.
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Tabela 7.  Podsumowanie działalności naukowo-badawczej w roku 2014 
(środki krajowe)

Rodzaj Liczba Kwota wydana 
[zł]

Granty NCN (projekty własne) 197 13 821 337,07

Programy MNiSW – Iuventus Plus 7 447 445,85

Programy MNiSW – Narodowy Program 
Rozwoju Humanistyki 16 1 534 259,99

Programy MNiSW – Diamentowy Grant 4 220 004,69

Programy MNiSW – Brokerzy Innowacji 1 91 609,10

Programy MNiSW – Mobilność Plus 6 625 100,00

Granty dla młodych naukowców oraz 
uczestników studiów doktoranckich 435 2 193 308,24

Specjalne urządzenia badawcze (SPUB) 10 2 690 262,50

Granty na uczestnictwo w programach 
międzynarodowych współfinansowa-
nych 2 290 048,88

Działalność upowszechniająca naukę 
(DUN) 5 337 762,80

Granty NCBiR 6 1 458 103,19

Granty NCBiR – inne (CTT) 1 146 663,58

Współpraca z jednostkami zewnętrz-
nymi 8 1 394 564,86

Granty Rektora UMK – granty badawcze 11 68 410,31

Granty Rektora UMK – stypendia na pi-
sanie monografii 1 68 410,31

Granty UMK (z dochodów własnych) 2 91 701,71

 O g ó ł e m 712 25 478 993,08

 Do powyższej kwoty należałoby dodać ok. 13,5 
mln zł, które UMK uzyskał na utrzymanie potencjału 
badawczego w ramach działalności statutowej. Poka-
zuje to, że w 2014 roku dysponowaliśmy kwotą 39 mln 
zł na badania naukowe.

Tematy, patenty, konferencje i publikacje

W ubiegłym roku realizowano 1864 tematy ba-
dawcze (UMK/T – 1600, UMK/CM – 264), z czego za-
kończono w planowanym terminie 796 (UMK/T – 691, 

UMK/CM – 105). Z tematów zakończonych przekazano 
do wykorzystania aż 580 (UMK/T – 510, UMK/CM – 70).

Od wielu lat kilka jednostek naszego Uniwersyte-
tu wykazuje się dużą aktywnością w zakresie paten-
towania i zgłaszania nowych pomysłów, co daje nam 
wysokie miejsce wśród krajowych uczelni. Tym razem 
otrzymaliśmy 11 patentów: Wydział Biologii i Ochrony 
Środowiska – 5 i Wydział Chemii – 6. Zgłosiliśmy 10 
patentów: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – 4, 
Wydział Chemii – 4, Wydział Fizyki, Astronomii i Infor-
matyki Stosowanej – 1 (za granicą) i Wydział Lekarski 
– 1.

Trudno sobie wyobrazić pracę bez konferencji na-
ukowych. Tradycyjnie już, po raz kolejny, wykazaliśmy 
się dużą kreatywnością w tym zakresie – w UMK zor-
ganizowano 219 konferencji (UMK/T – 189, UMK/CM – 
30), w tym 55 międzynarodowych (UMK/T – 52, UMK/
CM – 3) i 164 krajowe (UMK/T – 137, UMK/CM – 27).

Naturalnie „solą tej ziemi” są publikacje, które de-
cydują praktycznie o wszystkim – o awansach nauko-
wych i stanowiskowych, kategoriach wydziałów, pie-
niądzach na badania itd. W roku 2014 pracownicy UMK 
opublikowali 3612 prac naukowych (UMK/T – 2856, 
UMK/CM – 503), w tym 817 prac w czasopismach z li-
sty filadelfijskiej (UMK/T – 490, UMK/CM – 314). Dla 
porównania, w 2013 roku pracownicy UMK opubliko-
wali 3306 prac naukowych (UMK/T – 2422, UMK/CM 
– 884), w tym 785 prac w czasopismach z listy filadel-
fijskiej (UMK/T – 490, UMK/CM – 295).

Pisząc o publikacjach, należy także wspomnieć, 
iż Uniwersytet Mikołaja Kopernika wydaje 53 czasopi-
sma naukowe, z których większość (46) znajduje się na 
punktowanych listach MNiSW (A, B lub C). Należy przy-
pomnieć, że wśród punktowanych periodyków 4 znaj-
dują się także na liście filadelfijskiej: ,,Open Systems 
& Information Dynamics”, ,,Reports on Mathematical 
Physics” (obydwa dotyczą fizyki), ,,Topological Methods 
in Nonlinear Analysis” (matematyka), ,,Eastern Europe-
an Countryside” (socjologia).

W artykule zaprezentowano tylko część doko-
nań pracowników naszej Uczelni (wydaje się, że tę 
najważniejszą i policzalną), gdyż nie sposób wymienić 
wszystkiego. Mamy świadomość, że w przedstawio-
nym tu dorobku należałoby wziąć pod uwagę prestiżo-
we nagrody i wyróżnienia, granty, w których jesteśmy 
podwykonawcami, ekspertyzy, opinie itp. Pamiętamy 
także o osobach, które otrzymały prestiżowe stypen-
dia krajowe i zagraniczne. Wliczyć należy również – 
i to podkreślamy – imponujący dorobek pracowników 
Wydziału Sztuk Pięknych, zarówno ten artystyczny, jak 
i konserwatorski.

1 UMK/T – część toruńska uczelni
2 UMK/CM – część bydgoska uczelni – Collegium Medicum

Fot. www.myinsightmag.com
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– To świetny, to znakomity uniwersytet. Takie 
określenia brzmią równie świetnie i znakomicie, ale co 
w dzisiejszych czasach powinno się za nimi kryć, by nie 
były lakoniczne?

– Doskonałe badania naukowe, kształcenie studen-
tów, a także umiejętności transferu wiedzy do gospodar-
ki. Tylko tyle i aż tyle. 

– Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu o randze da-
nej uczelni, wydziału decydowały popularność, marka 
wypracowywana niekiedy przez wieki, prestiż, rozpo-
znawalność naukowców, czyli szereg czynników „nie-
ostrych”, trudnych do precyzyjnego zdefiniowania...

– Kilkanaście lat temu uczelni było znacznie mniej, 
funkcjonowały w zasadzie głównie w granicach pań-
stwowych, dlatego do mierzenia ich rangi starczyła nie-
formalna wiedza środowiska naukowego. Współcześnie 
uczelnie działają globalnie, a w globalnym wyścigu lokal-
na reputacja nie wystarcza, działalność uczelni jest mie-
rzona przy pomocy szeregu wskaźników, porównywana 
i na ich podstawie tworzone są rankingi. 

– Rewolucja cyfrowa nie tylko wiele w tej materii 
zmieniła; często wręcz oznaczała zmiany totalne. Po-
zwoliła m.in. przy pomocy różnych parametrów analizo-
wać pozycję poszczególnych uczelni, jednostek, a także 
uczonych. Które z tych parametrów są współcześnie 
szczególnie miarodajne?

– Nie ma doskonałych wskaźników, bowiem każdy 
z nich pokazuje wyłącznie wycinkowo funkcjonowanie 
uczelni. Tradycyjnie do pomiaru efektów działalności 
badawczej stosuje się wskaźniki bibliometryczne, które 
jednak trzeba stosować rozsądnie. 

– Które z platform, serwisów dają najbardziej zo-
biektywizowany obraz uczelni, jednostek?

– Moim zdaniem najlepszy jest Multirank, pokazu-
je on bowiem całościowy obraz uczelni, jej silne i słabe 
strony. To najlepsze źródło informacji o uczelniach. Na-
tomiast gdy chodzi wyłącznie o działalność badawczą, 
to są dwie platformy, Web of Science i Scopus, które po-
zwalają analizować efekty publikacyjne. 

– Jak wypada w nich UMK? Nikt oczywiście nie 
oczekuje, że znajdzie toruński uniwersytet w pierwszej 
setce światowych uczelni, bo ta zdominowana jest prze-
cież przez szkoły amerykańskie, brytyjskie.

– Na tle innych polskich uczelni wypadamy bardzo 
dobrze, naukowo jesteśmy bardzo solidni, ale wewnętrz-
nie zarówno w uczelni, jak i na wydziałach osiągnięcia 
nie rozkładają się równomiernie. 

– Współczesne narzędzia cyfrowe, tak je nazwijmy 
umownie, dają niesamowite wręcz możliwości analizo-

MIARA WYBITNOŚCI
Z dr. Dominikiem Antonowiczem, 

pełnomocnikiem rektora UMK ds. organizacji  
i ewaluacji badań naukowych,  

rozmawia Winicjusz Schulz

wania środowisk akademickich. A jak poradziłyby sobie 
z pytaniem: w czym UMK jest naukowo najlepszy?

– Jest kilka, może kilkanaście zespołów badaw-
czych, które mają utrwaloną pozycję na świecie, ich pu-
blikacje są ważnym elementem dyskursu naukowego 
w swoich dziedzinach. Bardzo dobrze, że one są, ale przy 
tym potencjale uczelni to jednak nadal trochę za mało. 

– Gdy na szerszą skalę wprowadzono te cyfrowe 
narzędzia, larum, i to w całej Polsce, podnieśli humani-
ści, twierdząc między innymi, że porównuje się rzeczy 
nieporównywalne. No bo jak porównać np. szanse na 
światowe cytowania matematyka, chemika, medyka 
czy biologa, publikujących po angielsku w najbardziej 
prestiżowych światowych czasopismach, z szansami hi-
storyka lub polonisty, zajmującego się tematyką niszo-
wą z punktu widzenia światowej nauki. Do tego medycy, 
astronomowie pracują w zespołach liczących czasem 
setki osób, humaniści w pojedynkę. Da się to jakoś pogo-
dzić i znaleźć złoty środek?

– Nie można porównywać badaczy czy zespołów 
z różnych dziedzin, zwłaszcza tych o odmiennych trady-
cjach publikacyjnych. To tak jakby porównywać biegaczy 
specjalizujących się w biegach na różnych dystansach. 

Fot. Andrzej Romański
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Z drugiej strony trzeba jednak pamiętać, że praca ba-
dawcza podlega nieustającej ocenie głównie w oparciu 
o publikacje i patenty, ale również zdolność pozyski-
wania grantów. Stosowanie wskaźników ilościowych 
do oceny osiągnięć naukowych budzi kontrowersje, ale 
również wielkie emocje budzi ocena ekspercka, co poka-
zuje choćby ostatnia parametryzacja. 

– Owe narzędzia i bazy pozwalają także ujrzeć, ja-
kie dziedziny są przyszłościowe, czy wręcz modne. A za-
tem jakie?

– Przyszłościowe są dziedziny, które pozwalają 
rozwiązywać problemy nurtujące ludzi funkcjonujących 
poza uczelnią, zwłaszcza te, których rozwiązanie niesie 
ze sobą korzyści finansowe. 

– Pokazują zapewne też, kto z kim najchętniej 
współpracuje?

– Program Scival.com, do którego dostęp mają 
wszyscy pracownicy, może w łatwy sposób pokazać, kto 
z kim współpracuje, zarówno gdy chodzi o pojedynczych 
badaczy, wydziały, jak i całe uczelnie. Warto skorzystać 
z tego narzędzia i porównać to z dobrymi uczelniami eu-
ropejskimi, żeby zobaczyć, jakie są między nami różnice. 

– A jak ta współpraca wygląda w przypadku UMK 
– z którymi uczelniami w kraju i za granicą współpracu-
jemy najbardziej i w jakich dziedzinach?

– Współpracujemy głównie z krajami rozwinięty-
mi oraz aktywnymi badawczo, w Europie są to Niemcy, 
Włochy, Francja, Wielka Brytania oraz Hiszpania, a w 
kontekście globalnym są to Stany Zjednoczone. Nasi 
partnerzy to z reguły doskonałe ośrodki naukowe, stąd 
taki zestaw krajów nie może być zaskoczeniem.

– Jeszcze kilka lat temu, gdy w czasie obrad Senatu 
prezentowane były kandydatury na profesorów, padały 
określenia „ceniony w dziedzinie ...”, „wybitny”, „uznany 
autorytet”. Dziś może i czasem jeszcze też się to usły-
szy, ale okraszone potężną porcją liczb, wskaźników do-
tyczących cytowań, impact factora, wskaźnika Hirscha 
i tym podobnych danych. A zatem naukowiec zważony, 
zmierzony z każdej strony?

– Współcześnie naukowiec to osoba, której działal-
ność niemal w każdym wymiarze można opisać wskaź-
nikami ilościowymi, choć nie we wszystkich dziedzinach 
jest to równie uzasadnione. Wskaźniki (zwłaszcza bi-
bliometryczne) są wyłącznie narzędziem pomiaru, a nie 
celem samym w sobie, o czym zawsze trzeba pamiętać. 

– A jak „zważyć” to, co robi dany uczony dla wy-
działu, instytutu, sprawując kierownicze funkcje? A jak 
„zmierzyć” to, czy ktoś jest dobrym nauczycielem aka-
demickim i nie nudzi na wykładach?

– Mierzyć oczywiście można wszystko i wiele 
nowoczesnych uczelni robi to zarówno w kontekście 
działalności kierowniczej, jak i dydaktycznej. Nie wiem 
jednak, jakie wagi przypisać różnym zadaniom, które 
realizują naukowcy. Niestety, często bywa tak, że funk-
cje, których nie można opisać przy pomocy wskaźników 
ilościowych, ulegają degradacji, to jest bardzo niedobry 
trend. 

– Czy taka presja w karierze na sukces np. w cyto-
waniach nie może prowadzić do patologicznych zjawisk, 
na przykład do ... naukowego egoizmu? Warto być choć-
by współautorem wielu prac, można też ulegać pokusie 
do wykorzystywania pracy innych – studentów, dok-
torantów. Skoro w sporcie, rozrywce wielu pracuje na 
gwiazdy, czemu nie w nauce?

– Musimy pamiętać, że naukę uprawiają ludzie, a za 
nieuczciwością naukową zawsze stoją nieuczciwi ludzie. 
Bibliometria, wskaźniki i cytowania … są tylko tanią wy-
mówką, by do nieuczciwych praktyk sięgać. 

– Dziękuję za rozmowę.

Źródło towarzyszących wywiadowi grafik ukazu-
jących zakres międzynarodowej współpracy UMK w Eu-
ropie i na świecie: SciVal (Elsevier)
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InCites to narzędzie integrujące w ramach jednej 
platformy i jednolicie przeszukujące zasoby Web of 

Science, przodujący w świecie zbiór informacji o cy-
towaniach w naukach ścisłych, społecznych i humani-
stycznych. 

Umożliwia ono przeprowadzanie analiz bibliome-
trycznych w oparciu o dane indeksowane we wspo-
mnianej bazie, wskazanej przez MNiSW do indeksowa-
nia czasopism i pobierania danych przy sporządzaniu 
oceny dorobku naukowego, zarówno pracowników jak 
i jednostek. Dlatego też tylko analizy czy wskaźniki oce-
niające dorobek naukowy podane przez InCites, doty-
czące liczby cytowań, wagi czy wpływu i znaczenia pu-
blikacji – wykonane na podstawie danych z bazy Web 
of Science – można odnosić do wyników innych instytu-
cji. Chcąc uzyskać wiarygodny obraz prezentujący miej-
sce uczelni w świecie nauki, należy korzystać z narzędzi 
wykonujących analizy w oparciu o kompleksowe dane, 
dostarczane przez równorzędne instytucje naukowe. 

InCites umożliwia analizę według autorów, cza-
sopism oraz dziedzin; pozwala przykładowo na iden-
tyfikację czasopism zawierających najwięcej publikacji 
pracowników UMK. Dzięki wygenerowanym raportom 
można określać oddziaływanie efektów badań nauko-
wych czy możliwości współpracy. 

Od 2014 r. UMK ma dostęp do dwóch modułów 
InCites: Research Performance Profiles oraz Global 
Comparisons. Pierwszy z wymienionych modułów 
umożliwia sporządzenie unikatowych analiz cytowań 
w oparciu o listę publikacji z afiliacją Uniwersytetu 

Dominika Czyżak

INCITES – WIARYGODNE 
NARZĘDZIE

Mikołaja Kopernika, drugi służy do porównywania do-
robku naukowego pracowników UMK w odniesieniu do 
innych instytucji (indeksowanych w InCites).

Baza dostępna jest tylko z komputerów pracują-
cych w sieci UMK pod adresem http://www.bu.umk.pl/
incites.

Poniżej przedstawiam przykłady pobranych analiz.
InCites uwzględnia aktualnie 11.010 artykułów 

(tzw. source article) opublikowanych łącznie przez 15 
213 autorów (przynajmniej jeden z autorów ma afiliację 
UMK) w latach 1981-2015. Słupek zielony – liczba publi-
kacji w danym roku, słupek niebieski – liczba cytowań; 
na przykład: rok 1981 – 97 opublikowanych artykułów, 
737 cytowań; rok 2006 – 519 artykułów, 7 330 cyto-
wań; rok 2013 – 759 artykułów, 1 797 cytowań. Łącznie 
we wskazanym przedziale lat 11 010 artykułów było cy-
towanych 100 984 razy w 64 838 publikacjach.
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Liczba dokumentów zarejestrowanych w Web of 
Science w latach 2000–2014 w dziesięciu przewodnich 
dziedzinach wiedzy (wg klasyfikacji Essential Science In-
dicators WoS) – dane dla UMK

Źródło danych: InCitesTM, Thomson Reu-
ters (2015). Report Created:2015–04-29  Data Pro-
cessed 2015-03-13 05:20:08  Data Source: Web 
 of Science ®

Oprac. Dominika Czyżak, BU

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nowy 
konkurs w programie Go_Global.pl. Na wsparcie 

firm w komercjalizacji wyników badań naukowych 
i prac rozwojowych na rynkach światowych przezna-
czyło 15 mln złotych.

Program Go_Global.pl, którego pilotaż realizowa-
ny był w latach 2012-2014, pozwala uzyskać dofinan-
sowanie kosztów przygotowania strategii wejścia na 
rynki światowe, dostosowania się do wymagań danego 
rynku oraz rozwoju i weryfikacji strategii w relacjach 
z potencjalnymi inwestorami. Program adresowany 
jest do firm rozwijających produkty z branż wysokich 
i średniowysokich technologii.

– Realizowany wcześniej pilotaż pokazał, że ofe-
rowane przez nas wsparcie – mimo relatywnie niskiej 
kwoty – przynosi wymierne efekty. Dzięki udziałowi 
w programie nasi beneficjenci nawiązali nowe kontakty 
biznesowe, otworzyli biura poza granicami Polski i po-
zyskali inwestorów, co przełożyło się na ich współpracę 
ze sferą nauki – wyjaśnia prof. Krzysztof Jan Kurzy-
dłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Roz-
woju. – Realizując program Go_Global.pl, współpracu-
jemy z najlepszymi, doświadczonymi w akceleracji firm 

technologicznych partnerami, których listę stale posze-
rzamy – dodaje dyrektor Centrum. 

Program Go_Global.pl realizowany jest we współ-
pracy z Polsko-Amerykańską Radą Współpracy (US-
-Polish Trade Council – USPTC), Plug&Play Tech Center, 
Fraunhofer MOEZ (Fraunhofer-Zentrum für Mittel- und 
Osteuropa), Akademickimi Inkubatorami Przedsiębior-
czości, Flinders Partners, FundingBox Accelerator, Ac-
celerace oraz Instituto Superior para el Desarrollo de 
Internet (ISDI). Czterech ostatnich partnerów dzięki 
staraniom NCBR dołączyło do programu w tej edycji. 
Lista partnerów nie jest zamknięta i będzie sukcesyw-
nie poszerzana.

Nabór wniosków w formie elektronicznej potrwa 
od 11 maja do 15 lipca br. Okres realizacji projektu nie 
może przekroczyć 6 miesięcy, a maksymalna wartość 
dofinansowania jednego projektu to 150 tys. zł. Benefi-
cjenci programu będą zobligowani do wniesienia wkła-
du własnego w wysokości 15 procent kosztów kwalifi-
kowanych.

W ramach pilotażu  podpisano 50 umów na łączną 
wartość dofinansowania ponad 11 mln zł. Dotychczas 
ponad 80% beneficjentów programu znalazło przy-
najmniej jednego partnera biznesowego na rynkach 
zagranicznych, a 17% udało się już pozyskać inwesto-
ra. Co piąty przedsiębiorca otworzył zagraniczne biuro 
lub przedstawicielstwo, natomiast co trzeci beneficjent 
odnotował wzrost sprzedaży oferowanych przez siebie 
produktów lub usług.  (M)

NA EKSPANSJĘ 
ZAGRANICZNĄ
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Na stronie 17 możemy przyjrzeć się naszym dokona-
niom w zakresie badań naukowych w minionym roku. 
Zaczęliśmy jednak zastanawiać się, jak wygląda-
ły badania naukowe w ostatnim dziesięcioleciu, 
tj. od chwili połączenia się z b. Akademią Medyczną 
w Bydgoszczy. Czy nastąpił postęp, czy też regres? 
I tu można z góry odpowiedzieć: był postęp. Świadczą 
o tym kolejne oceny parametryczne naszego minister-
stwa, w których widać powolną (czasami szybką, np. 
w przypadku wydziałów: Humanistycznego czy Poli-
tologii i Studiów Międzynarodowych), ale wyraźną po-
prawę kategorii. Obecnie 1 wydział może pochwalić się 
kategorią A+ (wspomniany Humanistyczny) i 11 – kate-
gorią A. Tylko 5 wydziałów zakwalifikowano do B, ale 
jesteśmy przekonani, że przy ocenie w roku 2017 (tak, 
tak, już za dwa lata!) 2–3 jednostki mają szanse na wej-
ście do grupy A.

Inne znane i cenione rankingi, zarówno krajowe 
jak i zagraniczne, pokazują dobitnie, że jesteśmy silną 
uczelnią – w kraju zaliczaną do pierwszej dziesiątki 
(5. miejsce wśród uniwersytetów), a w świecie insty-
tucją, która pojawiła się już w stosunkowo prestiżowej 
grupie pierwszego tysiąca. Dane niedawno opubli-
kowanego rankingu University Ranking by Academic 
Performance (URAP) wskazują, że UMK zajmuje ósme 
miejsce w Polsce i 801. na świecie. Podane pozycje to 
zasługa wszystkich pracowników Uczelni, a szczególnie 
nauczycieli akademickich w Toruniu i Bydgoszczy. 

Poniżej zaprezentowaliśmy wybrane dane z lat 
2004–2015, aby pokazać nasz potencjał i możliwości. 
Niech zmobilizują one tych aktywnych i najaktywniej-
szych do jeszcze większego wysiłku, a dla pesymistów 
niech będą swoistym remedium na ich nieustające po-
wtarzanie: „to się nie uda”.

Tematy badawcze

Bardzo niekorzystnym zjawiskiem we współcze-
snej nauce jest rozdrobnienie tematyczne. Powoduje 
ono marnotrawstwo środków i nienadążanie za czołów-
ką. Jednak zdajemy sobie sprawę, że nie jest to proces 
prosty; jest on związany z pewnymi tradycjami mocno 
zakorzenionymi w polskiej nauce, a powstałymi jeszcze 
na przełomie XIX i XX w. Niemniej przeto na przestrzeni 
ostatnich 20-30 lat można zauważyć w naszej Uczelni 
powolne obniżanie się liczby tematów badawczych na 
rzecz tych większych i skonsolidowanych. 

Na wykresie 1. dane od 2005 roku wyraźnie uka-
zują spadek omawianej liczby – od 2300 do ok. 1800 
w roku 2014; rokrocznie wydziały rezygnują z całkiem 
sporej liczby zadań po dokładnej analizie merytorycznej 
i finansowej.

Wojciech Streich, Karolina Jarzynka

BADANIA NAUKOWE  
W UMK  

W LATACH 2005–2014

Granty MNiSW i NCN

Jest faktem niezaprzeczalnym, że granty przyzna-
wane przez d. KBN, potem MNiSW, a teraz NCN są jed-
nym z najważniejszych mierników aktywności naukowej 
poszczególnych naukowców, ich wydziałów i Uczelni.

Na kolejnym wykresie pokazaliśmy liczby grantów 
uzyskanych, złożonych wniosków oraz przyznane kwoty.

Widać dużą aktywność naszych naukowców w wy-
stępowaniu o przyznanie środków na nowe projekty 
badawcze. Niestety liczba przyznanych grantów jest 
wyraźnie niższa, co może świadczyć o złym przygoto-
waniu dokumentacji (nieumiejętność „sprzedania się”), 

2.
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niskiej wartości merytorycznej lub fragmentarycznym 
ujęciu zagadnienia bądź złej/nierealnej kalkulacji. Na 
wspomniany spadek nałożyła się także zmiana polityki 
rozdziału środków przez Narodowe Centrum Nauki (po-
wstałe w marcu 2011 roku), które zaczęło przejmować 
granty z ministerstwa nauki i wprowadzać całkowicie 
nowe zasady konkursów na projekty badawcze. Spadek 
liczby realizowanych projektów po 2011 roku, widoczny 
na wykresie 2, odnotowała również większość polskich 
uczelni.

Optymizmem może napawać wspomniana ak-
tywność w składaniu nowych wniosków oraz środki fi-
nansowe, które uzyskaliśmy: od 5,9 mln zł w 2005 do 
18 mln – w 2013 i blisko 17 mln zł w 2014 roku. W latach 
2005–2014 jednostki UMK otrzymały 616 grantów na 
kwotę blisko 120 mln zł. Absolutnym liderem w pozyski-
waniu pieniędzy na badania naukowe jest Wydział Fi-
zyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, którego pra-
cownicy na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat otrzymali 
97 grantów na kwotę blisko 33 mln zł (!). Na kolejnych 
miejscach znalazły się wydziały: Biologii i Ochrony Śro-
dowiska oraz Nauk o Ziemi* – łącznie 120 grantów na 
kwotę 20 mln zł, Chemii – 65 na blisko 16,5 mln zł, Lekar-
ski – 42 na 10 mln zł oraz Matematyki i Informatyki – 32 
na blisko 9,4 mln zł.

Widać, że jednym z najważniejszych zadań w ko-
lejnych latach będzie utrzymanie rosnącego trendu fi-
nansowego, który uzyskać możemy poprzez składanie 
do NCN dużej liczby dobrze przygotowanych projektów. 
Mobilizacja musi dotyczyć wszystkich jednostek UMK.

Wykres 3 pokazuje liczby złożonych wniosków 
przez jednostki UMK od 2005 roku – linie trendu wyraź-
nie pokazują dużą aktywność toruńskich i niepokojąco 
niską bydgoskich.

Publikacje 

W minionym dziesięcioleciu naukowcy z UMK opu-
blikowali 35464 prace, z czego 5886 znalazło się na li-
ście filadelfijskiej. Dla przypomnienia – to prace z tej listy 
przynoszą nam najwięcej punktów i one w dużej mierze 
decydują o kategorii wydziałów. 

Największy wkład w opublikowanie blisko 5,9 tys. 
prac ze wspomnianej listy miały cztery wydziały: Fizy-
ki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (1457), Chemii 
(1201), Lekarski (764) i Biologii i Ochrony Środowiska 
(724).

Na marginesie, gdy przeglądaliśmy wykazy dorob-
ku wielu jednostek z ostatnich lat, zauważyliśmy dużą 
liczbę prac za 4 punkty (ocenione wg wykazu MNiSW). 
Chyba trochę szkoda wysiłku na tego typu przedsięwzię-
cia, skoro często pracownik z tej samej jednostki, nawet 
katedry, pisząc pracę za 40 punktów, zostawia nas da-
leko z tyłu. I nie można się na to obrażać, tak ten świat 
(naukowy) obecnie funkcjonuje.

Konferencje naukowe

Truizmem jest stwierdzenie, że konferencje przy-
czyniają się do rozwoju badań naukowych. Ważniejsza 
jest konstatacja, że – zgodnie z nowymi uregulowaniami 
MNiSW – imprezy te przynoszą punkty wydziałom.

W omawianym okresie na naszym Uniwersytecie 
zorganizowano 1242 konferencje naukowe, z czego 423 
– międzynarodowe.

Każdy, kto organizował konferencję, a szczególnie 
międzynarodową, wie, jaka to ciężka i niewdzięczna pra-
ca – stąd analizując wykres 5, trudno powiedzieć, jaki 
mamy trend w tym obszarze. Chyba tylko to, że wydzia-
ły nie są w stanie co roku organizować większej liczby 
tego typu imprez; musi nastąpić roczna lub dwuletnia 
przerwa, aby zmobilizować się do działania. Ponadto 
wiele imprez międzynarodowych odbywa się cyklicznie 
– zainteresowani umawiają się na przykład, że w Toruniu 
konferencja będzie organizowana co 3 lata, a w między-
czasie w innych krajach.

Niestety, nie udało nam się ustalić liczby konfe-
rencji międzynarodowych zorganizowanych w latach 
2005–2007.

Nakłady poniesione na badania naukowe

Co roku Dział Nauki UMK oraz Dział Nauki i Współ-
pracy z Zagranicą CM UMK podają kwoty (wykonanie) 
do sprawozdania ogólnego, uwzględniające wszystkie 
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zrealizowane krajowe granty badawcze. W ub. roku pra-
cownicy UMK brali udział aż w 712 grantach i wydali bli-
sko 25,5 mln zł. 

Porównując tę kwotę z budżetem UMK (ok. 434 
mln zł), widać, że wymieniona wyżej kwota to zaledwie 
5,8%. Jednak nie odzwierciedla to skali nakładów rze-
czywiście poniesionych na naukę. Dzieje się tak z prostej 
przyczyny – we wspomnianych środkach (25,5 mln zł) 
nie uwzględniono szeregu wydatków, które są związane 
z badaniami naukowymi (np. inwestycji). Do określenia 
tych kwot służy m.in. sprawozdanie przygotowywane 
dla GUS o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) 
w szkołach wyższych (PNT-01/s). 

Analiza danych za ostatnie dziesięć lat (wykres 6) 
pokazuje wyraźnie, iż rzeczywiste nakłady na badania 
naukowe są dużo wyższe, a trend jest rosnący. W tej 
sytuacji porównanie kwoty 53,7 mln zł za 2014 rok do 
całego budżetu oznacza, że na badania przeznaczyliśmy 
12,4%. Procent ten znacznie się zwiększy (do ponad 32%), 
jeżeli odejmiemy tzw. musik, czyli środki na wynagrodze-
nia, które uszczuplają rokrocznie budżet o blisko 2/3. 

* Wydział Nauk o Ziemi powstał w 2012 roku, gdy wy-

odrębnił się z dawnego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Dla 

uproszczenia i z braku dokładnych danych, dorobek tych jedno-

stek umieściliśmy razem.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu został 
partnerem w kolejnych dwóch projektach finanso-

wanych przez Komisję Europejską w ramach programu 
HORYZONT 2020.

Prof. Katarzyna Hrynkiewicz z Wydziału Biologii 
i Ochrony Środowiska oraz prof. Maciej Wojtkowski 
z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 
będą kierownikami polskich części tychże projektów.

Międzynarodowym konsorcjum w projekcie  
BestPass – Boosting plant-Endophyte STability, compa-
tibility and Performance Across ScaleS – będzie koor-
dynował Uniwersytet Kopenhaski. Polska część przed-
sięwzięcia zostanie realizowana na UMK przez zespół 
naukowców z dr hab. Katarzyną Hrynkiewicz, prof. 
UMK z Zakładu Mikrobiologii. Budżet toruńskiej części 
projektu sięga blisko 290 tys. euro.

Głównym koordynatorem projektu BE-OPTICAL – 
Advanced BiomEdical OPTICAL Imaging and Data Ana-
lysis – jest Politechnika Katalońska w Barcelonie. Na-
ukowcy z UMK z prof. Maciejem Wojtkowskim na czele 
otrzymają na polską część badań blisko 500 tys. euro.

Oba projekty należą do rodzaju Marie Skłodow-
ska-Curie Actions Innovation Training Network. Są to 
międzynarodowe projekty badawcze, w ramach któ-
rych prowadzone będą również studia doktoranckie, 
realizowane w międzynarodowych konsorcjach, skła-

PROJEKTY NA HORYZONCIE

dających się z jednostek naukowych i przedsiębiorstw. 
Wśród uczelni Polski Północnej, UMK w Toruniu wyka-
zuje najwięcej projektów realizowanych w ramach Ho-
ryzontu 2020.  (CPiI)

Fot. Andrzej Romański
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Osiągnięcia naukowe współczesnych badaczy 
są ściśle powiązane z dostępem do ich pu-

blikacji. Nie wystarczają tu już tradycyjne formy 
dystrybucji książek i czasopism specjalistycz-
nych, dlatego coraz więcej wydawnictw uczelnia-
nych decyduje się na upowszechnianie publikacji 
w wersjach cyfrowych. Wydawnictwo Naukowe 
UMK od kilku lat systematycznie i z sukcesem 
rozbudowuje sieć kanałów dystrybucji publikacji 
elektronicznych. 

E-booki

Już prawie 900 książek elektronicznych 
Wydawnictwa jest dostępnych w największym 
polskim serwisie e-booków, należącym do Grupy 
PWN: Ibuk.pl. Portal oferuje zarówno płatne wy-
pożyczanie publikacji, jak również ich zakup. Coraz 
więcej e-booków Wydawnictwa Naukowego UMK 
można także zakupić w ogólnoświatowym sklepie 
Google Play, który udostępnia książki, muzykę, fil-
my i aplikacje.

E-czasopisma

Funkcjonująca od dwóch lat Akademicka Plat-
forma Czasopism zapewnia nieograniczony dostęp 
do wszystkich 44 czasopism naukowych Uniwer-
sytetu, a także wybranych periodyków spoza UMK. 
Dzięki Platformie czasopisma są uwzględniane 
w następujących bazach abstraktowych i indek-
sowych: Arianta, ATLA, BazEkon, BazHum, CEJSH 
(The Central European Journal of Social Sciences 
and Humanities), Dialnet, EBSCO: Business Source 
Corporate Plus, e-revist@s, Erih Plus, Google Scho-
lar, Index Copernicus, MIAR: Information Matrix 
for the Analysis of Journals, ProQuest (Cambridge 
Scientific Abstracts), RePEc (Research Papers in 
Economics), Scopus, Sherpa/RoMEO, CEEOL (Cen-
tral and Eastern European  Online Library), DOAJ 
(Directory of Open Access Journals). Z Akademic-
kiej Platformy Czasopism korzystają czytelnicy 
z całego świata: od Arabii Saudyjskiej, Hongkongu 
i Kambodży, przez Rosję, Stany Zjednoczone, Taj-
wan, aż do Zambii. Łączna liczba pobrań e-czaso-
pism w ubiegłym roku wyniosła 95 tysięcy.

Marcin Lutomierski

E-PUBLIKACJE 
WYDAWNICTWA 
NAUKOWEGO UMK

Dr Małgorzata Kowalska z Instytutu Infor-
macji Naukowej i Bibliologii UMK znalazła się  

W MINISTERIALNYM ZESPOLE
w Zespole Interdyscyplinarnym do spraw działalności 
upowszechniającej naukę.

Pracująca w Zakładzie Informacji Naukowej UMK 
dr Kowalska została powołana na członka tego zespołu 
przez minister nauki i szkolnictwa wyższego Lenę Ko-
larską-Bobińską.
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15 kwietnia na UMK gościła Anna Cybulko, która peł-
ni funkcję rzecznika akademickiego na Uniwersytecie 
Warszawskim.

Rzecznik akademicki to osoba niezależna i neutral-
na, do której można się zgłosić w każdej sprawie doty-
czącej funkcjonowania uczelni, mając gwarancję pouf-
ności i bezstronności. Mogą to być np. sprawy dotyczące 
konfliktów między studentami a wykładowcami czy też 
sporów między pracownikami lub kwestie mobbingu. 
Instytucja akademickiego rzecznika (w szczególności 
w Hiszpanii, gdzie ma najdłuższe tradycje) ma swoje 
korzenie w instytucji rzecznika praw obywatelskich. 
W Polsce funkcjonuje od niedawna, bo od 2011 roku.

Pierwszą uczelnią, która zdecydowała się po-
wołać ombudsmana, był Uniwersytet Warszawski. 
W 2013 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika rów-
nież wprowadzono taką funkcję. Sprawuje ją Bartłomiej 
Chludziński z Wydziału Prawa i Administracji.

Podczas wizyty rzeczniczka UW wspólnie z toruń-
skim ombudsmanem udzieliła wywiadu dla Radia ,,Sfe-
ra” UMK, odbyła spotkanie z władzami Uczelni oraz 
poznała grupę studentów – wolontariuszy tworzących 
zespół wspomagający pracę rzecznika akademickiego 
UMK. Wzięła również udział w wydarzeniu zorgani-
zowanym w Bibliotece Uniwersyteckiej przez ów ze-
spół dla społeczności studenckiej – była to pierwsza 
publiczna prezentacja dla tak licznego grona raportu 
z badania Zespołu Realizacji Badań PRYZMAT, działa-
jącego przy Instytucie Socjologii UMK, na temat ściąga-
nia i plagiatowania: ,,Jak wykiwać system – studencka 
zaradność czy oszustwo?” autorstwa Beaty Bielskiej 
i Martyny Hoffman, absolwentek socjologii. W badaniu 
wzięło udział 514 studentów IV roku toruńskiej uczelni. 
Przedstawieniu raportu towarzyszyła ożywiona, trwa-
jąca około dwóch godzin dyskusja, w której głos zabrali 

Alicja Osik

OMBUDSMAN  
TO CIĄGLE NOWOŚĆ

rzecznicy obu uczelni, dzieląc się swoimi doświadcze-
niami zawodowymi w tej kwestii oraz przemyśleniami. 
Uczestnicy ustosunkowywali się do przedstawionych 
treści, wspólnie zastanawiali się nad przyczynami ww. 
zjawisk, skalą ich występowania w kraju i za granicą, 
stopniem społecznego na nie przyzwolenia, a także 
nad tym, czy zmiana jest potrzebna i jak jej dokonać, 
mając na uwadze ewentualny opór.

Kwietniowe spotkanie było kolejnym, po listopa-
dowej wizycie toruńskiego ombudsmana w Warsza-
wie. Tego rodzaju wydarzenia, nawiązana współpraca 
pozwalają na wymianę doświadczeń, opinii, pomy-
słów, analizę i porównywanie zjawisk zachodzących 
na obu uniwersytetach oraz snucie planów wspólnych 
działań, co ma tym większe znaczenie, że Uniwersy-
tet Warszawski i Uniwersytet Mikołaja Kopernika to 
jak dotąd jedyne uczelnie w Polsce, które powołały 
rzeczników, zatem wypracowane przez nich rozwiąza-
nia mogą stanowić w przyszłości pewien wzorzec dla 
uczelni, które zdecydują się na podobny krok, jako że 
istota pracy ombudsmana opiera się wszędzie na zbli-
żonej koncepcji.

Fot. Oktawia Braniewicz
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Fot. www.the-toast.net

W marcu 2015 roku ukazała się monografia wielo-
autorska Alice Munro. Wprowadzenie do twór-

czości (pojawienie się tej publikacji sygnalizowaliśmy 
w poprzednim Głosie). Książka, pod redakcją prof. 
Mirosławy Buchholtz (Katedra Filologii Angielskiej, 
Wydział Filologiczny UMK), stanowi zbiór esejów na-
pisanych przez polskich badaczy – głównie literatu-
roznawców, kulturoznawców, a także historyka sztuki 
i przekładoznawczynię – które mają na celu przedsta-
wienie polskiemu czytelnikowi szerokiego spektrum 
badań nad twórczością i życiem Alice Munro, laureatki 
literackiej Nagrody Nobla z 2013 roku. 

Książka stanowi bogaty i strukturalnie uschema-
tyzowany całościowo zbiór. Zawarte w nim rozdziały 
charakteryzują się różnorodną pod względem metodo-
logii analizą i interpretacją utworów Munro, a niektóre 
z nich traktują o zjawiskach wychodzących poza literac-
ką hermeneutykę: np. tłumaczenia utworów Munro na 
język polski i zagadnienia edytorskie, graficzne i arty-
styczne. Książka ukazała się w redagowaniej przez prof. 
Mirosławę Buchholtz od 2005 roku serii CANADIANA 
(Wydawnictwo Adam Marszałek), dzięki której polski 
czytelnik (i nie tylko polski) może zapoznać się z wy-
branymi aspektami literatury, kultury i realioznawstwa 

Grzegorz Koneczniak

ALICE MUNRO  
W BADANIACH  
POLSKICH NAUKOWCÓW

kanadyjskiego. W serii ukazują się zarówno monografie 
autorskie, jak i tomy wieloautorskie.

Jak czytamy w pierwszym eseju zawartym w to-
mie, czyli „Alice Munro. Rys biograficzny”, autorstwa 
Ewy Bodal, „[p]isarka, która miała zasłynąć jako ‘Alice 
Munro’, urodziła się 10 lipca 1931 roku w miasteczku 
Wingham w regionie Huron County w kanadyjskiej pro-
wincji Ontario jako Alice Ann Laidlaw” (Bodal 2015: 20). 
Po wielu zmaganiach, Taniec szczęśliwych cieni – Dance 
of the Happy Shades, czyli jej pierwszy tom opowiadań, 
został wydany w 1968 (Bodal 2015: 21). Dalsze utwory 
ukazywały się sukcesywnie w kolejnych dekadach: np. 
Dziewczęta i kobiety – Lives of Girls and Women w roku 
1971, Za kogo ty się uważasz – Who Do You Think You 
Are w roku 1978, Odcienie miłości – The Progress of 
Love w roku 1986, Jawne tajemnice – Open Secrets 
w roku 1994, Uciekinierka – Runaway w roku 2004 czy 
Drogie życie (Dear Life), tom, który ujrzał światło dzien-
ne w 2012 roku (Bodal 2015: 22–28).

Alice Munro. Wprowadzenie do twórczości to naj-
nowsza i „najświeższa” książka wieloautorska wyda-
na w serii CANADIANA – pojawiła się w bardzo krót-
kim odstępie czasu od upublicznienia 10 października 
2013 roku informacji o Laureatce Nagrody Nobla. Jak 
czytamy we fragmencie wstępu udostępnionego na 
okładce tomu, „Alice Munro otrzymała Nagrodę Nobla 
jako mistrzyni gatunku, jakim jest opowiadanie. Cenio-
na jest za pozorną prostotę i klarowność swojej prozy, 
za psychologiczny realizm w opisach trudnych relacji 
i moralnych dylematów” (Buchholtz 2015). Co ciekawe, 
kolejno, w tym samym fragmencie wstępu, możemy 
przeczytać, że: „[n]a inicjatywę stworzenia niniejszej 
publikacji [autorzy] odpowiedzieli szybko i chętnie, co 
świadczy o tym, że Alice Munro jest w Polsce czytana 
od lat, choć dopiero niedawno (w 2009 roku) jej opo-
wiadania zostały udostępnione po polsku” (Buchholtz 
2015). Rok 2009 jest w zasadzie drugą datą, ponieważ 
– jak czytamy w pełnej wersji wstępu (Buchholtz 2015: 
9), a także w zestawieniu „Alice Munro – chronologia 
wydawnicza oraz adaptacje” przygotowanym przez 
Ewę Bodal – pierwsze tłumaczenie twórczości Munro 
(„Taniec szczęśliwych cieni” w tłumaczeniu Katarzy-
ny Skałeckiej) ukazało się tak naprawdę w 2004 roku 
w czwartym numerze Frazy, redagowanym przez prof. 
Mirosławę Buchholtz (Bodal 2015: 426). 

Na szczególną uwagę zasługuje to, że już po za-
poznaniu się z obszernym wstępem (Buchholtz 2015: 
5–17), a także po ewentualnej konfrontacji z „Rysem 
biograficznym” (Bodal 2015: 19–29) czy „Chronologią 
wydawniczą” (Bodal 2015: 411–431), okazuje się, że ese-
je w tomie Alice Munro. Wprowadzenie do twórczości 
traktują praktycznie o wszystkich zbiorach opowiadań 
Munro. Jak pisze redaktorka, „[k]olejne rozdziały do-
tyczą poszczególnych zbiorów jej [Munro] opowiadań 
w kolejności chronologii wydawniczej,” której dodat-
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kowo towarzyszą: artykuł biograficzny zawarty na po-
czątku tomu, dwa teksty, z których jeden dotyczy tłu-
maczenia twórczości Munro, a drugi okładek polskich 
wydań książkowych jej utworów, a także wykaz biblio-
graficzny zamykający tom (Buchholtz 2015: ze wstępu 
na okładce). 

Innym wydarzeniem, poprzedzająym wydanie 
książki Alice Munro. Wprowadzenie do twórczości, 
świadczącym o rychłej odpowiedzi na wiadomość o Na-
grodzie Nobla dla Munro, była konferencja „Alice Mun-
ro: Creation, Edition, and Adaptation”, zorganizowana 
w dniach 27–28 października 2014 roku. Odbyła się ona 
w ramach „Culture & Space” („Kultura i Przestrzeń”), 
czyli serii konferencji zainicjowanych w 2005 roku 
przez prof. Mirosławę Buchholtz w Katedrze Filologii 
Angielskiej UMK. Obecnie stanowi wizytówkę i stałą 
część działalności naukowo-dydaktycznej KFA. Każ-
da konferencja z serii Culture & Space dotyczy innego 
problemu badawczego: w przeszłości podejmowane 
tematy związane były, na przykład, z podróżą, fanta-
styką, magią lub edytorstwem. Najnowsza edycja serii 
konferencji poświęcona była właśnie Alice Munro. Re-
feraty, prezentowane w języku polskim lub angielskim, 
miały na celu ukazanie wybranych aspektów pisarstwa 

Munro w kontekście szerszych zagadnień twórczości, 
edytorstwa i adaptacji. 

Obecnie w druku znajduje się także kolejny tom 
o Alice Munro pod redakcją prof. Mirosławy Buchholtz 
i we współredakcji z dr Eugenią Sojką. Książka Alice 
Munro: Reminiscence, Interpretation, Adaptation, and 
Comparison ukaże się w wydawanej od 2012 roku serii 
Dis/Continuities: Toruń Studies in Language, Literature 
and Culture, w której do chwili obecnej zostały wyda-
ne książki na temat twórczości Henry’ego Jamesa, pi-
sarzy marynistycznych, a także wybranych zagadnień 
ze współczesnych badań nad kulturą i literaturą anglo-
języczną. W tomie na temat Munro pojawią się teksty, 
w których twórczość tej kanadyjskiej pisarki ukazana 
zostanie z „perspektywy interkulturowej”. Dodatkowo 
w zbiorze znajdą się eseje dotyczące filmowych i sce-
nicznych adaptacji utworów Munro, a także jej literackie 
związki z pisarstwem Sherwooda Andersona, Eudory 
Welty oraz Mavis Gallant. Ewenementem jest artykuł 
zdobywcy Nagrody Gubernatora Generalnego, George’a 
Elliota Clarke’a, dowodzący nawiązań w twórczości 
Munro do tradycji afro-kanadyjskich.

Autor jest pracownikiem Katedry Filologii Angiel-
skiej UMK

W ostatnim czasie cztery razy nagrodzono książki 
Wydawnictwa Naukowego UMK. International Council 
for Canadian Studies (organizacja skupiająca stowa-
rzyszenia badań kanadyjskich z 39 krajów na świecie) 
przyznało dr hab. Annie Branach-Kallas prestiżową Na-
grodę im. Pierre’a Savarda za książkę Uraz przetrwania. 
Trauma i polemika z mitem pierwszej wojny świato-
wej w powieści kanadyjskiej. Praca dr Anny Wylegały 
zatytułowana Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)
pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji 
i polskich „ziem odzyskanych” (seria Monografie Fun-
dacji na rzecz Nauki Polskiej) została nominowana do 
Nagród Historycznych ,,Polityki” 2015. Monografia prof. 
Krzysztofa Mikulskiego Mikołaj Kopernik. Środowisko 
społeczne, pochodzenie i młodość otrzymała Wyróż-
nienie w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką 

Marcin Lutomierski

KSIĄŻKI Z DYPLOMAMI

i Naukową ACADEMIA. Natomiast rozprawę dr. Jana 
Swianiewicza Możliwość makrohistorii. Braudel, Wal-
lerstein, Deleuze (seria Monografie Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej) doceniono Wyróżnieniem Rektora Uni-
wersytetu Warszawskiego w Konkursie na Najlepszą 
Książkę Akademicką i Naukową ACADEMIA.

Serdecznie gratulujemy Autorom nagrodzonych 
prac!
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18 stycznia 2015 r. pożegnaliśmy na Cmentarzu Powąz-
kowskim w Warszawie doc. dr. Janusza Czarnka, wielo-
letniego członka Senatu UMK, byłego dziekana Wydziału 
Nauk Ekonomicznych, prodziekana, kierownika Katedry 
Zarządzania Procesami Inwestycyjno-Innowacyjnymi 
i Przedsiębiorstwem Budowlanym.

Urodził się 28 lutego 1925 r. w Rzeszowie. Matką 
jego była Janina z domu Łobos, ojcem Witold Xawery 
Czarnek. Ojciec – absolwent, a następnie doktor nauk 
prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – prowadził 
w okresie międzywojennym kancelarię prawną w Rze-
szowie. Wywieziony w maju 1940 r. do obozu koncen-
tracyjnego w Sachsenhausen–Oranienburg, zginął tam 
w lipcu 1942 r. 

Janusz Czarnek w 1945 r. złożył egzamin matural-
ny w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. W tym 
samym roku rozpoczął studia w Akademii Handlowej 
w Krakowie, które musiał przerwać po kilku zaledwie 
miesiącach. Został bowiem osądzony za działalność an-
tykomunistyczną i skazany na 5 lat więzienia. Po zwolnie-
niu, na mocy amnestii, przeniósł się w 1947 r, do Akademii 
Handlowej w Poznaniu, gdzie dwa lata później otrzymał 
dyplom nauk handlowych. Tytuł magistra ekonomii uzy-
skał po ukończeniu dodatkowych studiów na Wydziale 
Ekonomiczno–Społecznym na Uniwersytecie Łódzkim. 
Ten sam Uniwersytet nadał mu stopień naukowy doktora 
nauk ekonomicznych. 

Włodzimierz Karaszewski

DOC. DR JANUSZ CZARNEK  
(1925–2015)

Należał do grupy najwybitniejszych polskich uczo-
nych zajmujących się ekonomiką procesów inwestycyj-
nych. Był autorem fundamentalnych dzieł poświęconych 
problematyce efektywności inwestycji i postępu tech-
nicznego, znakomitym nauczycielem akademickim. 

Działalność naukową rozpoczął w 1957 r. w Zakła-
dzie Badań Ekonomicznych Komisji Planowania przy 
Radzie Ministrów. Był bliskim współpracownikiem prof. 
Michała Kaleckiego – jednego z najbardziej znanych na 
świecie polskich ekonomistów. W latach 1961–1970, pra-
cując w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego, podjął 
działalność badawczą obejmującą problematykę efek-
tywności postępu technicznego. Wówczas opracował 
kryteria oceny zamierzeń z tego zakresu, które przynio-
sły mu wysokie uznanie w kraju i za granicą. Prowadził 
równocześnie, pod kierunkiem prof. Oskara Langego, 
koordynację badań ekonomicznych w Polsce. Pracował 
także w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyż-
szego, gdzie zajmował się zagadnieniami funkcjonowania 
zaplecza naukowo-badawczego w kraju.

Pracę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika pod-
jął w 1976 r. W latach 1989–1990 pełnił funkcję dziekana 
Wydziału Nauk Ekonomicznych, a wcześniej prodziekana 
ds. nauki i współpracy z zagranicą (1984–1989). W latach 
1991–2000 kierował Katedrą Zarządzania Procesami In-
westycyjno-Innowacyjnymi i Przedsiębiorstwem Budow-
lanym (po zmianach przyjęła ona obecną nazwę – Katedra 
Inwestycji i Nieruchomości, którą mam zaszczyt kierować).

W osobie Janusza Czarnka mieliśmy niezwykle mą-
drego i rzetelnego nauczyciela, który był jednocześnie 
Człowiekiem wielkiej skromności i dobroci. Oddany pracy 
naukowej, swoim uczniom i współpracownikom, nie za-
biegał o godności akademickie, stopnie naukowe, tytuły, 
dając świadectwo tego, iż nie są one konieczne, aby być 
wzorem prawdziwego uczonego.

 Pozostał z nami do końca swego życia, okazując 
nam zawsze życzliwość, bliskość i ciepło. Po zakończe-
niu pracy na Uniwersytecie byliśmy z nim w stałym kon-
takcie, z radością odwiedzając jego gościny dom w War-
szawie, podziwiając maleńki ogródek i rosnące w nim 
przepiękne róże – ulubione kwiaty małżonki, pani Joli 
– wiernej towarzyszki jego życia. Towarzyszyliśmy w nie-
wyobrażalnych cierpieniach, których los nie oszczędził 
mu w ostatnich latach życia. Nagła śmierć syna Jacka 
w przeddzień powrotu do Warszawy z Francji, aby być 
z rodzicami w ostatnich latach ich życia (po ukończeniu 
studiów medycznych i uzyskaniu doktoratu w Instytu-
cie Pasteura w Paryżu syn pracował we Francji), później 
śmierć żony. Przez ponad 15 lat sam dzielnie zmagał się 
z nowotworem szpiku kostnego. Żartował, że „psuje sta-
tystykę medyczną”. 

Pomimo pogarszającego się stanu zdrowia, gdy 
mógł, przyjeżdżał do Uczelni, w pierwszych latach po 
zakończeniu pracy z wykładami zleconymi, później, aby 
brać udział w ważnych uroczystościach. Choroba też nie 
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przeszkodziła mu w odbyciu podróży do Rzymu, aby 
w delegacji Uniwersytetu uczestniczyć w uroczystości 
nadania Janowi Pawłowi II doktoratu honoris causa. Czę-
sto wracał myślami do tej ostatniej podróży za granicę 
i tego niezwykłego wydarzenia w historii Uczelni i jego 
życia. Wspominał, jak z największym trudem, jako ostat-
ni, pokonał drogę wiodącą od Spiżowej Bramy do Sali 
Klementyńskiej, i jak trud ten wynagrodziła bliskość Ojca 
Świętego i kilka słów, które z nim wymienił. Klękając, by 
ucałować rękę, zwrócił się do papieża „Ojcze, prowadź 
nas jak najdłużej”. W odpowiedzi usłyszał wypowiedzia-
ne szeptem „To w ręku Pana”. W ciągu lat, które upływały 
od tego momentu, rozpamiętywał, jak coraz większego 

znaczenia nabierały te słowa, choć można by je nazwać 
banalne, w jego warunkach. 

Pod koniec minionej dekady, mając 85 lat, zdołał 
zrealizować zamiar wydania książki Ocena ekonomicznej 
efektywności projektów inwestycyjnych, która jest war-
tościową lekturą nie tylko dla studentów. Pozostawił tę 
książkę i inne cenne prace świadczące o niezwykłej sile 
jego umysłu i pracowitości, a przede wszystkim wdzięcz-
ną Pamięć po sobie swych wielu uczniów i współpracow-
ników. 

Wszyscy, którzy – tak jak ja – mieli szczęście być bli-
sko Pana Profesora, wiedzą, jak szlachetny i prawy był to 
Człowiek, jak niezwykły swą życzliwością i dobrocią.

Na czerwiec br. na UMK zaplanowano następujące 
konferencje naukowe (data, tytuł, organizatorzy):
l 1–3.06. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkole-
niowa pt. ,,Pomoc materialna dla studentów i doktoran-
tów”; Wydział Prawa i Administracji.
l 6–23.06. ETTL International Summer Institute “Emer- 
ging Technologies for Teaching and Learning”; Wydział 
Nauk Pedagogicznych, Boise State University, Idaho 
USA, Fundacja Fulbrighta.
l 9–11.06. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
pt.: „Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji 
i komunikacji”; Wydział Nauk Pedagogicznych.
l 10.06. Warunkowe zawieszenie wykonania kary 
w świetle założeń polityki karnej z perspektywy nowe-
lizacji Kodeksu karnego; Wydział Prawa i Administracji.
l 10–12.06. 9th Annual International Conference on Com-
parative Mythology. Power and Speech: Mythology of 
the Social and the Sacred; Wydział Politologii i Studiów 
Międzynarodowych, Department of South Asian Studies, 
Harvard University USA.
l 11–12.06. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
z cyklu Dyplomacja Europejska pt. ,,1815–2015. W dwu-
setną rocznicę protokołu dyplomatycznego”; Wydział 
Politologii i Studiów Międzynarodowych.
l 12.06. Osobowości i osobliwości w literaturze polskiej 
XVIII wieku; Wydział Filologiczny.
l 12.06. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferen-
cja Naukowa „Wyzwania współczesnego prawa wybor-
czego” — edycja III; Studenckie Koło Naukowe Prawa 
Wyborczego „Elektor”.
l 17–19.06. XXXIII Konferencja Naukowa Polityków Spo-
łecznych nt. ,,Współczesne koncepcje w polityce społecz-
nej — wyzwania i realia”; Wydział Humanistyczny.
l 18–19.06. International Conference On Applied Eco-
nomics Contemporary Issues In Economy „Market or 
government?”; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarzą-
dzania, Instytut Badań Gospodarczych, Polskie Towarzy-
stwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu.
l 19–20.06. IV Interdyscyplinarna Miejska Konferencja 
Młodych Badaczy „<<Incolae, hospites, peregrini?>> — 

KONFERENCJE NAUKOWE

ludzie bez praw obywatelskich w mieście średniowiecz-
nym i nowożytnym”; Wydział Nauk Historycznych, Towa-
rzystwo Naukowe w Toruniu.
l 19–21.06. 47 Sympozjum Fizyki Matematycznej; Insty-
tut Fizyki, Redakcja ,,Reports on Mathematical Physics”, 
Redakcja ,,Open Systems & Information Dynamics”, Fun-
dacja Aleksandra Jabłońskiego.
l 21–27.06. 14th European Heathlands Network Work-
shop; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział 
Nauk o Ziemi.
l 24–26.06. IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranc-
kie; Wydział Chemii.
l 25–26.06. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Homo 
communicativus. Przestrzeń informacyjna współczesnej 
nauki”; Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii.
l 25–26.06. Kultura wsi w literaturze dokumentu oso-
bistego; Wydział Filologiczny, Muzeum Etnograficzne 
w Toruniu, Koło Naukowe Folklorystów UMK.
l 26–28.06. Eastern European Countryside Revisited — 
25 years after the Transition; Instytut Socjologii, Redak-
cja „Eastern European Countryside”.
l 29–30.06. Współczesna literatura żydowska w języ-
kach nieżydowskich — genealogie pisarskie; Wydział 
Filologiczny.
l 29.06.–3.07. East West Conference on Mathematics 
Education 2015; Wydział Matematyki i Informatyki, 
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, 
Akademickie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecz-
nych AKCES.
l 30.06.–1.07. XII Konferencja „Informatyka w Edukacji”; 
Wydział Matematyki i Informatyki, Polskie Towarzystwo 
Informatyczne Oddział Kujawsko-Pomorski.  (sj)

Konferencje należy zgłaszać, korzystając z formu-
larza zamieszczonego pod adresem http://www.umk.pl/
badania/konferencje/formularz/.
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Egzaltacja nie jest stanem powszechnie akceptowa-
nym, zwłaszcza w przypadku osób dojrzałych. Kry-

je się za nią zwykle sztucznie wypracowana poza lub 
co gorsza, emocjonalna niestabilność. Idąc tym tropem, 
można by uznać, że w życiu jest elementem niepożąda-
nym, wręcz jałowym. Czy twierdząc tak, mamy jednak 
rację? Chwilka głębszej refleksji wystarczy, by odpo-
wiedź nie była już tak oczywista i jednoznaczna. To, 
co u dojrzałych i doświadczonych jest odbierane nega-
tywnie, u młodych może ujawnić niezwykle pozytywny 
potencjał. Tak też jest z młodzieńczą egzaltacją…

Czytając krótki tekst wprowadzający w proble-
matykę wystawy „Pracownia 118”, którą oglądać moż-
na było w Domu Muz przy ulicy Podmurnej, zostałem 
wprost obezwładniony solidną dawką egzaltacji. Są-
czyła się z każdego niemal zdania, sprawiając, że ten 
młodzieńczy, nieco nieporadny literacko manifest zy-
skiwał niepowtarzalną aurę. Paradoksalnie to właśnie 
nieskrywana egzaltacja nadawała całej wypowiedzi 

Sebastian Dudzik

PRACOWNIA 118

wyraz autentyczności, tak w warstwie przekazu jak 
i uwięzionych w tekście emocji. Skąd taki pozytywny 
odbiór? Podskórnie czuje się, że to swoiste artystycz-
ne wyznanie wiary jest dziełem młodego człowieka lub 
grupy młodych ludzi stojących na początku swej arty-
stycznej ścieżki. Brak autorskiej sygnatury każe utoż-
samiać ową wypowiedź z wszystkimi autorami prezen-
towanych na wystawie prac. Kim oni są? To studenci 
niemalże wszystkich lat malarstwa z pracowni prowa-
dzonej przez profesora Jana Pręgowskiego, ulokowanej 
w Zakładzie Malarstwa naszego Wydziału Sztuk Pięk-
nych. Dopiero oglądając wystawione przez nich prace, 
można w pełni zrozumieć, jaką tak naprawdę wartość 
ma prezentowana w tekście młodzieńcza egzaltacja. 
W rzeczywistości pozwala ona skanalizować wszelkie-
go rodzaju lęki, wahania i rozterki człowieka niepew-
nego jeszcze swoich wyborów. Widać to dokładnie po 
różnorodności zgromadzonych w niewielkiej galerii 
malowideł. W zasadzie w prezentowanym zestawie nie 
ma dwóch prac reprezentujących podobną strategię 
obrazowania. Nawet prace tych samych autorów róż-
nią się od siebie znacząco. Doskonałym tego przykła-
dem mogą być dwie kompozycje Katarzyny Kudzewicz. 
W pierwszej z nich malarka, budując syntetyczny obraz 
zamkniętej przestrzeni, wykorzystała technikę kolażu. 
Za budulec malarskiej struktury, oprócz farby, posłuży-
ły jej cięte bądź wydzierane kawałki papieru. Różnico-
wanie wielkości i kształtów elementów montowanych 
na powierzchni obrazu działa niczym przemyślana gra 
faktur grubo kładzionej farby. Dzięki temu zabiegowi 
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powierzchnia malowidła, mimo daleko posuniętemu 
uproszczeniu i geometryzacji, zdaje się delikatnie pul-
sować rozproszonym światłem. Zupełnie odmienny 
charakter ma druga z kompozycji, w której autorka 
zrezygnowała całkowicie z mimesis na rzecz rozważań 
na temat geometrycznej struktury. Całość powierzchni 
pokrywa zrytmizowany i powtarzany w nieskończo-
ność motyw kilku, zazwyczaj pięciu, dośrodkowych 
czworoboków (kwadratów) ułożonych tak, by tworzyć 
strukturę rombu. Ułożone w równych rzędach i kolum-
nach zespoły figur naniesione zostały fakturalnie białą 
farbą na delikatnie złotawe podłoże. Na osi pionowej 
kompozycji pas złotego podkładu jest znacznie bardziej 
intensywny, powodując wizualne „wypchnięcie” tej par-
tii do przodu. Porządkową strukturę dopełnia dodat-
kowo widoczna spod laserunków ołówkowa liniatura, 
dzieląca cała płaszczyznę na rzędy i kolumny kwadra-
tów o zbliżonej wielkości do największych z rombów. 
Cała struktura przypomina optyczne i matematyczne 
eksperymenty prowadzone w latach sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych ubiegłego wieku przez artystów re-
prezentujących nurt op-artu czy sztuki konkretnej. Wi-
zualnie omawiana kompozycja bliska jest także cyklowi 
komputerowych eksperymentów Very Molnar, z tą róż-
nicą, że w pracy Kudzewicz najważniejszym elementem 
wydaje się być sama malarska tkanka i jej obrazotwór-
czy potencjał. 

Zauroczenie różnymi wątkami obecnymi w sztu-
ce malarskiej poprzedniego stulecia widoczne jest 
przynajmniej w kilku innych prezentowanych pracach. 
Fascynacja malarskim kolażem, zdradzającym nawet 
nieśmiałe zainteresowanie sztuką asamblażu*, ujawnia 
się w kompozycji Mileny Wiśniewskiej. W pracach innych 
autorów pobrzmiewają echa nowej figuracji, surrealizmu 
czy nawet powojennej figuracji z kręgu Wróblewskiego. 
W obrazach tych widać wyraźne tropy artystycznych fa-

scynacji, próby mierzenia się z konwencją, bawienia się 
nią czy dążenia do jej przełamania, ale z zachowaniem du-
żego szacunku do malarskiej spuścizny. Wiele z prezento-
wanych w Domu Muz prac ma jeszcze wyraźnie szkolny 
charakter, w niektórych ujawniają się pewne niedostatki 
warsztatowe i strukturalne. Nie znaczy to wcale, że są one 
sztampowe i słabe. Nawet w oklepanych układach mar-
twych natur widać wyraźną chęć poszukiwania czegoś 
więcej niż tylko osiągnięcia manualnej biegłości. Jak każ-
de poszukiwania, tak i te narażone są na różnego rodzaju 
pułapki i błędne wybory. Czasami prace wydają się zbyt 
„egzaltowane”, ale zawsze wynika to z potrzeby szukania 
możliwości odpowiedniego przełożenia na płótno auten-
tycznych emocji. Choć przed wieloma z tych młodych lu-
dzi jeszcze daleka droga do wypracowania własnej wizji 
malarstwa, to widać wyraźnie, że mają chęć podjąć i kon-
tynuować ten trud. Każdy robi to na swój sposób. 

Różnorodność prezentowanych prac prowadzi do 
jeszcze jednej refleksji: jak ważną rolę odgrywa w tych 
studenckich poszukiwaniach mentor. W przypadku 
Pręgowskiego wyraźnie widać, że stara się niczego nie 
narzucać swoim uczniom, nie próbuje ich zdominować. 
Pełni raczej rolę doradcy i powiernika.

***

Na wspomnianej wystawie prace zaprezentowali: 
prof. Jan Pręgowski, dr Justyna Grzebieniowska oraz 
studentki: Anna Krawczyk, Marta Szczepańska, Vale-
rya Kabluka, Anna Pańcio, Marta Szymielewicz, Daria 
Krzywdzińska, Katarzyna Kudzewicz, Milena Wiśniew-
ska i Angela Kruber.  (JG)

* Kompozycja z przedmiotów gotowych (np. codziennego 

użytku), trójwymiarowa odmiana kolażu (red.)

Zdjęcia nadesłane
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z dziejów umk

Roman Dąbek

ZNAK NEPTUNA (I)

W  dniach 2–3 czerwca br. niektórzy byli studenci 
UMK będą celebrować 50-lecie założenia Klubu 

Morskiego. Nieistniejący już od 35 lat klub działał przy 
ówczesnej Radzie Uczelnianej ZSP UMK w Toruniu. 

Pierwszy okres działalności klubu zamykają dwie 
daty roczne: 1965 – powstanie klubu oraz 1973 – data 
ogólnopolskiego zjazdu (ostatniego pod patronatem 
ZSP) i powstanie federacji organizacji młodzieżowych, 

w niej Socjalistycznego Zrzeszenia Studentów Polskich 
(SZSP). Ów szczególny rok 1973 oczywiście nie ozna-
czał zaprzestania działalności KM. Wręcz przeciwnie, 
była kontynuacja, jego rozwój i konsolidacja. 

Otwierając nowy klub studencki i zakładając 
akademicką placówkę kulturalno-naukową w Toru-
niu, jako jej założyciele czuliśmy się pierwszymi spod 
znaku Neptuna. Oczywiście gród Kopernika od wie-
ków związany był z wybrzeżem, ale nie wiedzieliśmy 
na przykład, że w okresie 20-lecia międzywojennego 
XX w. działał w Toruniu Akademicki Związek Morski.

Powróćmy jednak do początków Klubu Morskie-
go. Ruch w kulturze studenckiej Torunia nie zaczął się 
w gorących dniach czerwcowych roku 1965, lecz trwał 
– i to od około dziesięciu już lat, gdyż właściwie roz-
począł się w 1956 r. W przypadku Klubu Morskiego 
pierwsze zgromadzenie studentów UMK poprzedziła 
pogłoska, a nieco później zapowiedzi były podawane 
nie tylko ustnie lub umieszczone na plakatach, ale też 
nadawane przez radiowęzeł studencki w DS 3. Przypo-
mnę, że wówczas w pierwszym miasteczku studenc-
kim, w każdym pokoju w DS-ach były zainstalowane 
głośniki. Wieść gminna głosiła: zapowiada się coś cie-
kawego – przyjdźcie do klubu ,,Od Nowa”. W oznaczo-
nym dniu przybyło jednak niewielu chętnych. Dopiero 
na drugi termin zebrania inauguracyjnego, 3 czerwca, 
klub w DS 3 na parterze (przy ul. Moniuszki 16/20) za-
pełnił się. Zabrakło nawet miejsc stojących w świetli-
cy, a zainteresowani stali na korytarzu, wypełniając go 
szczelnie. Według J. Deręgowskiego (autora artykułu 
w miesięczniku „Litery”, 1966) przybyło 120 osób! Czy 
tak było naprawdę? Trudno to dziś potwierdzić. Na 
zebraniu inauguracyjnym powołano władze klubowe 
– pierwszy zarząd Klubu Morskiego, z prezesem Wald-
kiem Dworznikowskim. Rozdano ankiety, aby chętni 
mogli zapisać się do klubu. Wysłuchano także głosów 
przedstawicieli instytucji morskich i ludzi morza (tak, 
tak, też przybyli z Wybrzeża). Obie strony zgodnie 
wyraziły chęć dalszej współpracy. Od tego dnia zegar 
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z dziejów umk

historii już oficjalnie zaczął odmierzać czas dla Klubu 
Morskiego. 

Jeszcze przed letnimi wakacjami 1965 r. odbyły 
się kolejne zebrania klubowe. Na nich przedstawiono 
plan działania, w którym sprecyzowano formy aktyw-
ności (głównie w sekcjach: patronacka, naukowa, hi-
storyczna, jachtowa, spotkaniowo-popularyzatorska). 
Dyskutowano też o współpracy, więzach łączących 
Uczelnię Kopernikańską z instytucjami morskimi na 
Wybrzeżu i w perspektywie z ministerstwem żeglu-
gi. Wówczas pojawił się ważki problem (który istniał 
przez wiele kolejnych lat) – brak własnego lokalu klu-
bowego. Na początku działalności nie ułatwiało to zor-
ganizowanej pracy.

Po słonecznych letnich wakacjach RU ZSP obję-
ła patronat nad m/s „M. Kopernik”. Tak rozpoczął się 
oryginalny rozdział w działalności klubu, trwający nie-
przerwanie aż do czasu złomowania tego statku. Na-
tomiast inauguracja pracy Klubu Morskiego nastąpiła 
wraz z Balem Neptuna (13.10.1965) w „Artusie” (o czym 
doniosła „Gazeta Toruńska”). Natomiast gdy nastały 
jesienne „sinodnie” i deszczowe wieczory, urządzano 
liczne spotkania, np. z kpt. żeglugi wielkiej T. Meis- 
nerem i autorem znanej książki „Znaczy kapitan” – 
K. Borchardtem. Później, w śnieżnogrudniowe wieczo-
ry i zimne noce klub zorganizował seminarium pra-
wa morskiego z udziałem prawników i ekonomistów 
zatrudnionych w morskich instytucjach. W okresie 
przedwiośnia i wiosennych dni, jako rezultat organizo-
wania wielu atrakcyjnych imprez, spotkań klubowych, 
już rodziła się powoli legenda Klubu Morskiego (fanta-
styczny klub, jedyna na terenie Polski taka akademicka 
placówka kulturalno-naukowa, klub nieekskluzywny, 
gdyż członkiem mógł być każdy, nawet i niestudent). 
Nie kończyła się ona na środowisku uniwersyteckim, 
lecz rozchodziła się, „szła” do szkół Torunia, dotarła 
później do Bydgoszczy. Fama o Klubie Morskim szła 
w region, następnie rozpłynęła się po całym kraju. 
Klub Morski UMK wówczas stał się tak słynny, jak klu-
by studenckie w innych ośrodkach uniwersyteckich, 
np. „Hybrydy” w Warszawie, „Żak” w Gdańsku czy 
Klub „Pod Jaszczurami” w Krakowie. Jak to się stało, 
że w mieście wówczas powiatowym, jakim był To-
ruń, powstał i działał pionierski klub studencki, który 
dorównywał klubom w stolicy lub w miastach woje-
wódzkich? Jak to było możliwe, że na seminariach klu-
bowych na UMK referaty wygłaszali ministrowie (np. 
minister żeglugi Jerzy Szopa – 13.05.1970) i wicemini-
strowie albo też główni dyrektorzy i armatorzy żeglu-
gi morskiej, a uroczyste zebrania otwierał np. rektor 
(prof. Łukaszewicz – 13.05.1970) lub bywał na nich pro-
rektor (prof. Nadolski wraz z żoną)? Członkowie klubu 
wypływali w rejsy dalekomorskie, np. po Morzu Śród-
ziemnym (Jerzy Gruss, 1967), do Indii (Wojciech Adam-
czak, 1968) lub do Afryki Zachodniej i Równikowej 

(Roman Dąbek, 1969/1970). Wypada też wspomnieć 
o licznych rejsach po Bałtyku, w których uczestniczyli 
pozostali aktywiści klubu, a wielokrotne rejsy krajowe 
(np. ze Szczecina do Gdańska i z powrotem) to był już 
dla członków chleb powszedni. Obecni studenci UMK, 
czytający powyższe opisy, mają prawo zapytać: cóż 
w tym dziwnego lub osobliwego? Ale proszę pamiętać, 
że były to zupełnie inne czasy.

Od samego początku Klub Morski wyróżniał się 
działalnością wielu studentów oraz studentek z róż-
nych kierunków i lat studiów. Do grona tego zaliczyć 
należy takie osoby, jak: Waldemar Dworznikowski, 
Jerzy Gruss, Wojciech Adamczak, Michał Zaleski, Ire-
na Grzenia-Romanowska, Marian Kunikowski, Aniela 
Wojtanis, Krystyna Kępa, Mirosława Ofertowicz, Hen-
ryk Klimek, Jolanta Maniakowska, Małgorzata Ossow-
ska, Mirosław Zeidler, Ryszard Dworznikowski i piszą-
cy te słowa.

Bardzo dotkliwe dla klubu i jego przyszłości było 
odejście w 1973 r. ministra Jerzego Szopy (sprzymie-
rzeńca Klubu Morskiego) z Ministerstwa Żeglugi do 
RWPG w Moskwie. Następcy nie mieli już tyle serca 
i otwartej kiesy dla Klubu Morskiego w Toruniu.

Najbardziej oryginalnym kierunkiem działalności 
klubu był patronat nad statkiem m/s ,,M. Kopernik”. 
Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Uczelniana ZSP 
(29.09.1965 r.). Załoga statku w rewanżu objęła patro-
natem Klub Morski. Pierwsza wizyta grupy marynarzy 
z „Kopernika” nastąpiła w dniach 7–8.03.1966 r. Pro-
gram tej wizyty obejmował m.in. zwiedzanie Torunia, 
spotkania w zakładach pracy oraz wieczorek tanecz-
ny w klubie „Od Nowa”. Ze względu na złe warunki 
pogodowe nie odbył się zaplanowany wspólny kulig. 
(Marynarze z m/s ,,M. Kopernik” gośćmi u studentów, 
„Gazeta Toruńska”, 2.03.1966 r.). W dalszych latach 
Klub Morski gromadzi bardzo bogaty, ciekawy i nie-
stereotypowy dorobek, co stanowić może temat do 
dalszego opracowania.
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sport

TURNIEJ TOWARZYSKI W  Uniwersyteckim Centrum Sportu odbył się 
I Turniej Siatkówki Plażowej dla studentek dru-

giego roku, uczęszczających na zajęcia wychowania 
fizycznego. 

– Z każdej grupy, którą prowadzę, kilka studen-
tek zdecydowało się chodzić na dodatkowe zajęcia, 
przygotowujące do rozgrywek siatkówki plażowej – 
mówi opiekun tych grup, a zarazem pomysłodawczyni 
turnieju, Joanna Kaczmarek. – Na dodatkowe treningi 
regularnie uczęszczało ok. 20 pań. Podsumowaniem 
była impreza, która odbyła się w UCS. Rozegraliśmy 
towarzyski halowy turniej, ale według systemu i prze-
pisów siatkówki plażowej. Cieszę się z dużego zainte-
resowania tymi treningami i mam nadzieję, że podczas 
zbliżającej się Plaży Gotyku, do mistrzostw UMK przy-
stąpi znacznie więcej żeńskich drużyn niż przed ro-
kiem.

Oto najlepsza trójka I Turnieju Siatkówki Plażowej 
studentek drugiego roku: 1. Natalia Bryl i Iwona Mili-
kowska, 2. Adrianna Bedyk i Agata Suprunowicz oraz  
3. Patrycja Gumińska i Marta Pietrzak.  (rk)

Joanna Kaczmarek i zawodniczki biorące udział w rywalizacji

 Fot. nadesłana

Uczelniany AZS UMK już po raz szósty organizuje co-
raz bardziej popularną i cenioną Plażę Gotyku, czyli 

kilkunastodniowy serial rywalizacji w siatkówkę plażo-
wą, na specjalnie przygotowanych boiskach na toruń-
skim Nowym Rynku. Tegoroczna impreza odbędzie się 
od 11 do 21 czerwca.

Jak zwykle nie zabraknie wielu ciekawych turnie-
jów. W szranki staną najlepsi juniorzy i najlepsze junior-
ki w naszym kraju, toruńscy amatorzy, studenci i stu-
dentki UMK oraz uczestnicy cyklu Grand Prix Polski. Ale 
to nie wszystko…

PLAŻA GOTYKU
– Po raz pierwszy zostanie rozegrany Business 

Cup, w którym będą rywalizowali znani sponsorzy im-
prezy, toruńscy przedsiębiorcy i dziennikarze – infor-
muje jedna z organizatorek imprezy z ramienia AZS-u 
UMK, Joanna Kaczmarek.– Wydarzeniem będzie też 
bez wątpienia Mecz Gwiazd, zaplanowany na 14 czerw-
ca. Na pewno wystąpi w nim Grzegorz Bociek, były re-
prezentant kraju, który w ostatnich miesiącach pokonał 
chorobę nowotworową. Będą grali też Dominik Witczak 
i Piotr Gacek, prowadzimy ponadto rozmowy z Pawłem 
Zagumnym i Krzysztofem Ignaczakiem. Niemal każde-
go dnia będzie też BELLA HAPPY KIDS CAMP, czyli aka-
demia siatkówki plażowej dla dzieci i młodzieży, pro-
wadzona przez gwiazdy sportu przy pomocy studentek 
UMK.  (RK)

W  Poznaniu odbyła się pierwsza część 91. mi-
strzostw Polski w wioślarstwie. Polski Związek 

Towarzystw Wioślarskich zadecydował bowiem, że te-
goroczne mistrzostwa kraju zostaną przeprowadzone 
w dwóch etapach. Najpierw rywalizowano w jedyn-
kach i dwójkach, a na początku października rozegra-
ne zostaną konkurencje dwójek podwójnych, czwórek 
i ósemek. 

Na poznańskiej Malcie nie mogło zabraknąć przed-
stawicieli AZS-u UMK Energi Toruń. Nasi reprezentanci 

SREBRNE WIOSŁA
zdobyli dwa srebrne medale. Na drugim stopniu po-
dium stanęła dwójka bez sterniczki kobiet (Agnieszka 
Robaszkiewicz i Agnieszka Płotecka) oraz Mirosław Zię-
tarski, który startował w męskiej jedynce. 

Niewiele, niecałe pięć sekund, do medalu zabrakło 
dwójce bez sternika mężczyzn kategorii lekkiej (Rado-
sław Krymski i Łukasz Makowski), która uplasowała 
się na 4. pozycji. Dwaj wioślarze AZS-u UMK Energi 
rywalizowali także w finale A dwójki bez sternika. Ro-
bert Fuchs, płynący ze Zbigniewem Schodowskim (AZS 
Szczecin), zajął 5. miejsce, zaś Szymon Kuczkowski 
(w parze z Damianem Rosolskim z AZS-u AWF Gorzów) 
był siódmy. 

 (rk)
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rozmaitości

12. 06. (piątek), godz. 21:00. DANCING NA 70-LE-
CIE – LATA 90.

14. 06. (niedziela), godz. 16:30. 70-LECIE UMK – PO-
CHÓD JAZZOWY. Pochód jazzowy z udziałem muzyków 
jazzowych i zespołu prowadzącego – Leliwa Jazz Band 
– pracowników UMK, gości, mieszkańców oraz studen-
tów. Pochód wyruszy spod Od Nowy do Dworu Artusa. 
W ramach pochodu jazzowego odbędzie się przejażdżka 
„grającym” tramwajem. Na zakończenie pochodu jazzo-
wego, na Rynku Staromiejskim, na scenie plenerowej 
odbędą się koncerty z okazji 70-lecia UMK, wystąpią 
m.in.: Mariusz Lubomski, Czaqu, Tomasz Organek, Sła-
womir Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa, Tortilla, Pa-
raliż Band. Koncert poprowadzi Rafał Bryndal.

GALERIA 011

20 maja – 14 czerwca. Wystawa ilustracji i komik-
sów Anny Krztoń pt. „Komiks i inne nieszczęścia”. Anna 
Krztoń (ur.1988) – zajmuje się komiksem i ilustracją. Ab-
solwentka ASP Katowice. Swoje komiksy publikowała 
dotychczas w magazynach i zinach w Polsce, Szwecji, 
Finlandii, Belgii, Estonii, na Litwie, Słowenii i w USA. 
Regularnie współpracuje też z „Ha!Artem”, „Menażerią”, 
„Popmoderną”, „prowincją”, „Kulturą Liberalną” i „Ma-

gazynem Kontakt”. Swoje prace prezentowała na kilku 
wystawach indywidualnych i kilkunastu grupowych 
(m.in. Chicago, Bolonia, Madryt, Lucerna, Warszawa). 
Lubi podróże i literaturę.

GALERIA DWORZEC ZACHODNI

11 maja – 12 czerwca. Wystawa prac Magdaleny 
Danaj (Porysunki) pt. „Małe Bum”. Magda Danaj – ry-
sowniczka i ilustratorka, autorka bloga „Porysunki”. 
Zajmuje się również ilustracją prasową, tworzeniem 
plakatów oraz okładek płyt (związana jest z Nasiono 
Records). Jej prace pojawiały się m.in. w „Przekroju”, 
„Gazecie Wyborczej”, „Bluszczu”, „Gali”, a także na okład-
kach książek, płyt oraz plakatach. Dłuższe formy uka-
zały się w magazynie „Kolektyw”. Jest również stypen-
dystką Prezydenta Miasta Gdańska. 

Galerie czynne: poniedziałek–piątek w godz. 10–
17; w dniu wernisażu: 19–22.

OD NOWA ZAPRASZA

Olga Stawowska z organizacji AIESEC działającej 
przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika pragnie 

za naszym pośrednictwem poinformować o adresowa-
nym do studentów oraz niedawnych absolwentów pro-
jekcie Global Citizen. Warto przypomnieć, że AIESEC 
(Association Internationale des Étudiants en Sciences 
Économiques et Commerciales) to jedna z najwięk-
szych międzynarodowych organizacji studenckich.

A oto jak Olga Stawowska wspomniany projekt cha-
rakteryzuje: jest to międzynarodowy program wolonta-
riatów dla młodych osób zainteresowanych rozwojem 
osobistym, odkrywaniem i dzieleniem się swoją kulturą. 
Global Citizen jest realizowany za pomocą projektów 
opartych na edukacji kulturowej i budowaniu tolerancji, 
rozwijaniu umiejętności trenerskich, przedsiębiorczości, 
umiejętności z zakresu marketingu oraz wzrostu świa-
domości na temat globalnych problemów, takich jak: 
HIV/ AIDS, zagrożenia ekologiczne czy prawa człowieka.

Przedstawicielka AIESEC przywołuje też wspo-
mnienia Asi, jednej z toruńskich studentek z UMK: „We 
Włoszech przez 6 tygodni pracowałam w marketingo-
wym zespole. Przygoda z wolontariatem zagranicznym 
to swego rodzaju lekcja. W końcu nie od dziś wiadomo, 
że podróże kształcą. Dla mnie była to lekcja, jak cieszyć 
się każdą chwilą mojego życia. Tak po prostu, po wło-
sku. Dzięki Global Citizen spełniłam kilka swoich ma-
rzeń, lepiej poznałam samą siebie. Był czas na pracę, 
zabawę, na podróże i przemyślenia”.

OBYWATEL ŚWIATA

Rekrutacja na wolontariat trwa cały czas. To zain-
teresowani projektem decydują, dokąd i kiedy pojadą 
oraz na czym będzie polegała ich praca. AIESEC oferuje 
3 rodzaje programów: Culture, World Issue oraz Mana-
gement. Jakie warunki należy spełniać, by zgłosić się 
do programu Global Citizen? Trzeba mieć nie więcej niż 
30 lat, trzeba mieć status studenta lub absolwenta do 
dwóch lat po ukończeniu studiów oraz wykazać się zna-
jomością języka angielskiego na poziomie B1. Zgłosze-
nia dostępne są na stronie aiesec.com.pl/globalcitizen.
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Ostatnie wybory prezydenckie spowodowały, że 
zacząłem się zastanawiać, co też takiego powie-

działbym moim wyborcom, gdybym kandydował na 
fotel prezydenta RP. Po chwili poczułem się jednak nie-
swojo, gdyż stwierdziłem, że chyba… nic oryginalnego. 
Od 1990 roku (wtedy to wybrano Lecha Wałęsę) po-
wiedziano już chyba wszystko w tej materii, tzn. wszel-
kie możliwe mądrości i wszelkie możliwe głupstwa. Tak 
więc niech się inni teraz męczą, czym tu uwieść wybor-
ców.

Ten nieudany start w wyborach spowodował, iż 
zacząłem myśleć już spokojniej i rozważniej. I wtedy 
spłynęło na mnie, jak gołębica, pytanie „Co należy za-
liczyć do największych osiągnięć III RP?”. Znając pesy-
mizm Polaków, już słyszę: „O jakich osiągnięciach pan 
mówi?” lub „Daj pan spokój, nic nam się nie udało” i tak 
dalej, i tak dalej. Postanowiłem jednak nie poddać się 

Wojciech Streich

ZARAZ WRACAM

ogólnemu narzekaniu i śmiało odpowiedzieć na posta-
wione pytanie.

Myślę, że do pewniaków można zaliczyć pierw-
sze wolne wybory prezydenckie (patrz wyżej) i wybór 
w 1991 r. pierwszego demokratycznego rządu pod kie-
rownictwem Jana Olszewskiego (pamiętam o rządzie 
Tadeusza Mazowieckiego z 1989 r., jednak nie był on 
jeszcze do końca „nasz”). Na mojej liście znalazło się 
także opuszczenie naszego kraju przez wojska radziec-
kie, które ostatecznie zakończyło się 17 września 1993 r. 
Tu ukłony po wsze czasy dla prezydenta Wałęsy.

Kolejne istotne kroki dla umocnienia naszego pań-
stwa to na pewno wstąpienie do NATO w 1999 r. i wej-
ście do Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. (no i znów 
musimy świętować 1 maja!).

Powyższe sprawy mają ciężki kaliber i należą do 
wielkich filarów III RP. Oczywiście, tych pomniejszych 
osiągnięć było mnóstwo, wystarczy przejechać się 
przez Polskę (w wielu kierunkach można już autostra-
dami), aby przyjrzeć się dokonaniom. Przypomnia-
ło mi się coś: wiele lat temu wracałem samochodem 
z Niemiec do Polski, i uczyniłem to ponownie – w tym 
miesiącu. Wrażenie nieporównywalnie bardziej opty-
mistyczne.

Jednak do tych najcenniejszych zmian zaliczył-
bym powolne zmiany mentalnościowe, na które 
wpłynęły możliwości swobodnego poruszania się po 
świecie, bez potrzeby starania się miesiącami o pasz-
port i zabierania słynnych kanapek, puszek i jajek na 
twardo (proszę się nie uśmiechać, tak naprawdę było) 
oraz gwałtowny, chwilami burzliwy wzrost liczby 
osób z wyższym wykształceniem. Myślę, że jeszcze 
tego faktu nie doceniamy, ale to ukształtowało nas 
na następne dziesięciolecia. Wiem, że przy okazji po-
pełniono wiele błędów, np. elitarność studiów musie-
liśmy odłożyć chwilowo na półkę, jednak profity są 
dużo ważniejsze. Wykształcone społeczeństwo lepiej 
się rozwija i szybciej poprawia błędy w organizowa-
niu się, ma większą satysfakcję z pracy i szybciej reali-
zuje zakładane cele.

W tym momencie czuję, jak spada na mnie kontr-
argument, ciężki jak kowadło, „ale ile osób wyjechało 
za granicę i to dobrze wykształconych!”. Zgadzam się, 
jednak proszę pamiętać, że to są ludzie (szczególnie ci 
wykształceni), którzy są naszymi ambasadorami, któ-
rzy zmieniają obraz Polski – z „zapadłej wiochy” na kraj 
ludzi ambitnych i kreatywnych.

Niedawno robiono ankietę w kilku krajach Eu-
ropy pt. „Co sądzisz o Polakach?”. Większość spoty-
kanych osób postrzegała nas pozytywnie lub bardzo 
pozytywnie. W jednym przypadku stosunkowo młoda 
osoba powiedziała, że nie lubi Polaków. Uzasadniła to 
mniej więcej tak: „Nie lubię Polaków, bo dużo pracują, 
odkładają pieniądze i nie chcą balangować!”. Czego 
i Państwu gorąco życzę.

Fot. mustasza.blog.pl
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„U nas praktycznie wszyscy licealiści dostają bilet na 
studia. Najgorzej jest na pierwszym roku, część stu-
dentów na wykładzie dla około 100 osobników bardzo 
się ciekawi, część śpi, a część – jak podejrzewam – gra 
na komórkach. A przecież wykład nie jest obowiąz-
kowy i – mam nadzieję – nie bardzo nudny. Tak jest 
wszędzie” – napisał niedawno na łamach „Polityki” 
prof. Marcin Król, filozof, historyk idei. I była to część 
większej refleksji na temat egalitarności i przeciętniac-
twa w szkolnictwie wyższym – gwoli jasności, nie tylko 
w Polsce, ale w całej Europie.

To, o czym prof. Król wspomniał, to na wielu kie-
runkach niestety bardzo smutna prawda. Trochę pasjo-
natów i „szara” reszta, a być może nawet większość. I z 
tym biletem na studia też prof. Król ma rację. Do liceali-
stów już ta prawda dotarła. Gdy z początkiem maja ru-
szyła maturalna machina, pojawiły się też liczne na ten 
temat publikacje w prasie, radiu, telewizji. I co ciekawe 
– w wielu z nich główni bohaterowie, czyli maturzyści, 
wypowiadają się o egzaminie dojrzałości z wielkim lu-
zem. Rzecz jasna, nie chciałbym, aby szanownym abi-
turientom trzęsły się ręce i nogi, a stres paraliżował, 
pustoszył myśli, ale ten swoisty „luzik” wielu maturzy-
stów daje jednak równie wiele do myślenia. Powie ktoś: 
takie pokolenie. Oni tak traktują życie. Nieprawda! Oni 
całkiem twardo stąpają po ziemi. Obserwują i widzą. 
Wspomniany bilet mają już w kieszeni. A że może nie-
koniecznie na wymarzony kierunek bądź takie studia, 
które dają szansę na godziwą pracę i karierę? Trudno. 
Jakoś to będzie za te kilka lat. Na dodatek nie ceni się 
specjalnie czegoś, co łatwo przyszło, więc taki student 
będzie zwykle traktował studia jedynie jako przedłu-
żenie młodości i odroczenie terminu pierwszej wizyty 
w pośredniaku. Zapewne palców obu rąk dziś wystar-
czy, by wskazać te kierunki, na które trudno się dostać, 
a na maturalnych certyfikatach trzeba mieć wyniki 
80–90-punktowe, by indeks zdobyć.

Oczywiście, wiem: sorry, taki mamy system, który 
przez lata premiował pogłówne. Im więcej masz stu-
dentów, tym więcej kasy dostaniesz. Przy takim nasta-
wieniu jakość schodzi na plan dalszy. I przypomina się 
od razu skecz kabaretu „Smile”, o rektorze i dziekanie 
podlizującym się durnemu „być może” kandydatowi na 
studenta – byle tylko zapisał się na studia i „papiery 
złożył”.

Kiedy jednak przypominam sobie, ilu to tylko 
w ostatnim czasie absolwentów różnych uczelni spo-
tkałem w miejscach, gdzie jeszcze kilka, kilkanaście lat 
temu nikt magistra by się nie spodziewał, kiedy czytam 
dane, z których wynika, że chyba już jesteśmy w Eu-
ropie liderem pod względem odsetka (w stosunku do 
populacji) wypuszczanych w świat magistrów, to tak 
sobie myślę, że Polska to bardzo, bardzo bogaty kraj! 
Stać ją na kształcenie w wielu dziedzinach absolwen-
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tów, których zwyczajnie nikt nie potrzebuje. A o elitar-
ności dyplomu lepiej tylko znacząco pomilczeć.

Z wolna też rozmywa się pojęcie „inteligent”. Kie-
dyś jedną z przepustek do inteligenckiego świata był 
dyplom szkoły wyższej. To był certyfikat zaświadcza-
jący, że jego posiadacz nie tylko dysponuje odpowied-
nią wiedzą z danej dziedziny, ale nabrał odpowiedniej 
ogłady i kultury poprzez przebywanie w odpowiednim 
środowisku, zyskiwał coś, co pozostawało mu na całe 
życie. Dziś, gdy widzi się (a zwłaszcza słyszy) niektó-
rych studentów, to żal serce ściska, że nie wybrali innej 
życiowej ścieżki. Byłby z tego lepszy pożytek niż z bez-
robotnego magistra, który po kilku latach rozbratu 
z dziedziną, jaką studiował, stanie się wtórnym... anal-
fabetą.

Uczelnie oczywiście niewiele mogą. Muszą bo-
wiem grać według reguł nie przez nie ustanowionych. 
Smutne to i zarazem prawdziwe. Na dodatek w wielu 
dziedzinach branie kandydatów z łapanki to „być albo 
nie być” dla kadry. Nie ma godzin, nie ma pracy. A może 
po prostu wreszcie nastał czas na brutalną prawdę: nie 
wszyscy muszą być studentami i nie wszyscy muszą 
być naukowcami. Niech zostaną tylko najlepsi. Może 
jest jeszcze na to choć cień szansy, bo produkowanie 
magistrów bylejakości i rzemieślników nauki to czyste 
marnotrawstwo.

Ilustr. www.edumegamart.com




