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PSYCHOLOGIA Z „GÓRNEJ PÓŁKI”!

Na tę wiadomość toruńska uczelnia czekała ... 70 lat. Już bowiem u zarania dziejów UMK 
przymierzano się do utworzenia psychologii. Potem były jeszcze kolejne „podejścia do 
tematu”, ale dopiero teraz marzenia o psychologii się ziszczą. I wszystko wskazuje na to, 
że będzie to psychologia z najwyższej naukowej i dydaktycznej półki.

Na specjalnej konferencji prasowej rektor UMK prof. Andrzej Tretyn przedstawił 
dziennikarzom prof. Marię Lewicką (na zdjęciu) z Uniwersytetu Warszawskiego. To ona 
wraz z grupą współpracowników podjęła się zadania stworzenia psychologii na UMK. Na 
dodatek jest to swoista misja dziejowa.

– Jestem torunianką, tu spędziłam dzieciństwo. Dzieliliśmy mieszkanie z prof. Wła-
dysławem Dziewulskim, sąsiadując z prof. Wilhelminą Iwanowską. Jednak propozycję 
utworzenia psychologii na UMK podjęłam nie tylko ze względów sentymentalnych, jest 
szansa na utworzenie tu bardzo mocnego kierunku – mówi prof. Maria Lewicka. Dane 
jej będzie dokończyć rodzinne dzieło. To jej ojciec bowiem – prof. Andrzej Lewicki, jeden 
z twórców polskiej psychologii klinicznej – w 1945 roku starał się utworzyć psychologię 
na UMK. Wtedy się nie udało...

Prof. Maria Lewicka podzieliła się nie tylko wspomnieniami o Toruniu z czasów dzie-
ciństwa, ale nakreśliła też plany na najbliższy czas.

– Będziemy mieli oczywiście psychologię kliniczną, ale chcemy też rozwijać specja-
lizacje, których nie ma na innych uczelniach. Wielkim potencjałem UMK jest Interdyscy-
plinarne Centrum Nowoczesnych Technologii z tomografem funkcjonalnego rezonansu 
magnetycznego – dodała. Wskazała też na możliwość prowadzenia badań interdyscypli-
narnych, na przykład z kognitywistami, socjologami, ale także z geografami. Z tym ostat-
nimi choćby w kwestiach związanych z badaniami nad pamięcią społeczną.

Zapytana przez nas o współpracę z naukowcami z Collegium Medicum, podkreśliła, 
że to także bardzo cenne, wręcz unikatowe w skali kraju pole do współpracy z przedsta-
wicielami nauk medycznych (Collegium Medicum znajduje się w strukturach tylko dwóch 
polskich uczelni: UMK oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Psychologia znajdzie się w ofercie kierunków UMK w roku akademickim 2016/2017. 
Będą to jednolite studia magisterskie. W pierwszym roku planuje się przyjęcie 50 stu-
dentów. Prof. Lewicka jednoznacznie zadeklarowała, że będą to studia elitarne, na bar-
dzo wysokim poziomie. Studenci od samego początku będą uczestniczyli w badaniach 
klinicznych, a każdy znajdzie się pod opieką tutora. Przy okazji wspomniała, że studenci 
będą mieli też okazję poznać tak unikatowe dziedziny, jak dogoterapia czy hipoterapia.

Fot. Andrzej Romański
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KRONIKA REKTORSKA
8.06. Prorektor B. Przyborowska wzięła udział 

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

10.06. Prorektor J. Styczyński wziął udział w uro-
czystym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Technolo-
giczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. W tym samym 
dniu przewodniczył posiedzeniu Rady Społecznej Szpi-
tala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Byd-
goszczy.

10–12.06. Prorektor B. Przyborowska spotkała się 
z zespołem Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokonują-
cym oceny instytucjonalnej na Wydziale Matematyki 
i Informatyki. 

11.06. Prorektor J. Styczyński wziął udział w odby-
wającym się w Collegium Medicum posiedzeniu kancle-
rzy i kwestorów uczelni medycznych.

12.06. Prorektor J. Styczyński uczestniczył w kon-
ferencji Centrum Medycznego Kształcenia Podyplo-
mowego, podsumowującej realizację projektów sys-
temowych współfinansowanych w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

15.06. Prorektor J. Styczyński przewodniczył po-
siedzeniu Odwoławczej Komisji Oceniającej Nauczycieli 
Akademickich. Tego samego dnia przewodniczył posie-
dzeniu komisji konkursowej powołanej do rozstrzygnię-
cia konkursów w jednostkach międzywydziałowych.

16.06. Prorektor J. Styczyński przewodniczył po-
siedzeniu Rady Collegium Medicum.

16.06. JM Rektor A. Tretyn i prorektor D. Dziawgo 
uczestniczyli w posiedzeniu Rady Wydziału Politologii 
i Studiów Międzynarodowych. 

17.06. JM Rektor A. Tretyn i prorektor D. Dziawgo 
uczestniczyli w posiedzeniu Rady Wydziału Teologicz-
nego.

17.06. Prorektor A. Sokala spotkał się ze studen-
tami UMK, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki spor-
towe.

23.06. JM Rektor A. Tretyn wziął udział w posie-

dzeniu Rady Wydawniczej UMK. Tego samego dnia 

uczestniczył w gali wręczenia Nagród Prezydenta Mia-

sta Torunia.

24.06. Prorektor J. Styczyński uczestniczył 

w otwarciu Ogólnopolskiej Konferencji „Działania prze-

ciwdrobnoustrojowe. Drobnoustroje – wpływ czynni-

ków fizycznych i chemicznych”, organizowanej przez 

Katedrę i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum.

25.06. JM Rektor A. Tretyn przewodniczył posie-

dzeniu Komisji ds. Nauki.

25.06. Prorektor A. Sokala uczestniczył w uroczy-

stościach pogrzebowych prof. Zbigniewa Wojtczaka.

25–27.06. Prorektor D. Dziawgo uczestniczyła 

w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Finansowej na 

Uniwersytecie Szczecińskim.

26.06. JM Rektor A. Tretyn uczestniczył w uroczy-

stości podpisania listu intencyjnego w Kujawsko-Po-

morskim Urzędzie Marszałkowskim w sprawie przed-

siębiorczości akademickiej.

26.06. Prorektor J. Styczyński wziął udział w uro-

czystości zakończenia studiów przez pierwszych absol-

wentów kierunku lekarskiego prowadzonego w języku 

angielskim.

30.06. Prorektor B. Przyborowska wzięła udział 

w konferencji organizowanej przez Ośrodek Przetwa-

rzania Informacji, inaugurującej konkurs ,,Rozwój no-

woczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”.

30.06. Prorektor J. Styczyński uczestniczył w po-

siedzeniu Rady Programowej Centrum Komunikacji Kli-

nicznej.

1.07. Prorektor B. Przyborowska uczestniczyła 

w konferencji ,,Interdyscyplinarność w uniwersytecie 

– reguła czy wyjątek? Wyzwania i pułapki rozwiązań 

systemowych” na Uniwersytecie Warszawskim.

2–3.07. JM Rektor A. Tretyn wziął udział w posie-

dzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

14.07. JM Rektor A. Tretyn spotkał się z osobami 

tworzącymi na UMK kierunek psychologia.
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Wśród laureatów IV edycji ministerialnego progra-
mu „Diamentowy Grant 2015” znalazło się dwo-

je studentów UMK: Julia Kubica z Wydziału Lekarskie-
go Collegium Medicum oraz Jan Nikadon z Wydziału 
Humanistycznego.

Diamentowy Grant to program Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Jego laureatami może zostać 
co roku maksymalnie 100 najzdolniejszych studentów 
w Polsce (w tym roku doceniono 78 młodych naukow-
ców, którzy na realizację swoich projektów naukowych 
otrzymają ponad 14 milionów złotych). Głównym celem 
programu jest przyspieszenie rozwoju naukowego lau-
reatów przez umożliwienie im realizowania własnego 
projektu badawczego oraz szybszego rozpoczęcia stu-
diów doktoranckich (bez tytułu magistra). Wysokość 
dofinansowania wynosi maksymalnie 200 tys. zł, a pro-
jekt nie może trwać dłużej niż cztery lata. Od ostatniej 
edycji w programie mogą uczestniczyć również polscy 
studenci lub absolwenci, którzy odbyli studia I stopnia 
w jednostkach zagranicznych. 

DIAMENTOWY SUKCES

Studentka V roku kierunku lekarskiego w Colle-
gium Medicum UMK w Bydgoszczy, Julia Kubica zajmie 
się badaniem „Aktywności płytek krwi podczas hipoter-
mii terapeutycznej u pacjentów z zawałem serca leczo-
nych tikagrelorem”. 

Doceniony projekt Jana Nikadona z I roku kogni-
tywistyki II stopnia na UMK w Toruniu dotyczy „Kierun-
kowych związków przyczynowych pomiędzy zrekon-
struowaną aktywnością bioelektryczną węzłów sieci 
uwagowej: nowej metody i przykładu jej praktycznego 
zastosowania w badaniu EEG”.  (CPiI)

 
 Fot. nadesłane

Nowo powołana Rada Programowa Centrum Nowo-
czesności ,,Młyn Wiedzy” została zdominowana 

przez osoby związane z UMK. 
W Radzie powołanej na kadencję 2015–2018 

zasiadają następujące osoby związane z UMK:  
prof. Bogusław Buszewski z Wydziału Chemii, prof. 
Włodzisław Duch z Wydziału Fizyki, Astronomii i Infor-
matyki Stosowanej, prof. Leon Andrzejewski z Wydzia-
łu Nauk o Ziemi, prof. Andrzej Kus z Wydziału Fizyki, 
Astronomii i Informatyki Stosowanej, dr hab. Jerzy Łu-
kaszewicz, prof. UMK, dyrektor Interdyscyplinarnego 
Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, dr hab. Jan 
Iwaniszewski, prodziekan Wydziału Fizyki, Astronomii 
i Informatyki Stosowanej, dr nauk medycznych Marek 
Jurgowiak z Wydziału Farmaceutycznego Collegium 
Medicum (jako sekretarz Rady) oraz absolwenci UMK: 

RADA W MŁYNIE WIEDZY

Izabela Ziętara (przewodnicząca Rady), dr hab. Janusz 
Leon Wiśniewski, honorowy Ambasador naszej Uczelni 
(zastępca przewodniczącej), Łukasz Bartosik, Jarosław 
Józefowicz i Maja Lewandowska-Robak. 

Głównym zadaniem Rady jest pełnienie funk-
cji doradczej i opiniodawczej w sprawach związanych 
z działalnością statutową CNMW oraz promowanie idei 
placówki. Nominacje członkom, którzy (co warto pod-
kreślić) pełnią swoje funkcje społecznie, wręczył prezy-
dent Torunia Michał Zaleski.  (CPiI)
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Fot. Inpex

Wynalazki z UMK zdobyły medale na międzyna-
rodowych targach wystawienniczych „Inpex” 

w Pittsburghu (USA) oraz „Intarg” w Krakowie.
W ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego „Inkubator Innowacyjności”, który 
jest realizowany przez Akademicki Inkubator Przed-
siębiorczości UMK, wynalazki opracowane przez na-
ukowców z toruńskiej uczelni są prezentowane na 
międzynarodowych targach wynalazczości. W ostat-
nich tygodniach odniosły sukcesy na imprezach wysta-
wienniczych „Inpex” w Pittsburghu (USA) oraz „Intarg” 
w Krakowie.

 INPEX to największe targi wynalazczości 
w USA, rokrocznie od 30 lat w Pensylwanii. Targi 
umożliwiają wystawcom profesjonalną prezentację 
i promocję produktów oraz nawiązanie kontaktów biz-
nesowych z producentami, inwestorami, podmiotami 
zainteresowanymi współpracą naukową, wdrożeniami 
oraz zakupem licencji nowych technologii i produktów. 
Wynalazki są oceniane przez międzynarodowe jury. 
W tym roku zaprezentowano ponad 550 wynalazków 
z 24 krajów świata – m.in. z USA, z Polski, Australii, 
Kanady, Chin, Chorwacji, Egiptu, Francji, Iranu, Korei, 
Malezji, Meksyku, Maroko, Nowej Zelandii, Norwegii, 
Arabii Saudyjskiej, RPA, Szwecji, Rosji, Tajwanu, Turcji.

W tym roku jury nagrodziło złotym medalem 
z wyróżnieniem polski wynalazek o nazwie „System 

WYNALAZKI NA MEDAL
do wspomagania rozwoju percepcyjno-poznawcze-
go niemowląt i małych dzieci”, opracowany przez ze-
spół naukowców w składzie: prof. Włodzisław Duch, 
dr Bibianna Bałaj, dr Joanna Dreszer-Drogorób, prof. 
Oleksandr Sokolov, dr Tomasz Komendziński, dr hab. 
Jacek Matulewski, mgr inż. Dariusz Mikołajewski, Mi-
chał Meina i Tomasz Piotrowski. To pierwszy system 
o tak wszechstronnym zastosowaniu i budowie. Jego 
zadaniem jest monitorowanie i wspomaganie rozwoju 
zdolności percepcyjnych i poznawczych dla optymali-
zacji dalszych etapów uczenia się. Ten sam wynalazek 
zdobył uznanie na Międzynarodowych Targach Inno-
wacji Gospodarczych i Naukowych „Intarg” w Krako-
wie, gdzie otrzymał puchar przewodniczącego jury 
oraz złoty medal.

Sukces odniosły także trzy inne wynalazki 
opracowane przez naukowców z UMK. Złote meda-
le zdobyły opracowania: „Węgle aktywowane o wy-
sokiej zawartości azotu i wysokim przewodnictwie 
elektrycznym oraz sposób wytwarzania węgli ak-
tywowanych, zwłaszcza do wytwarzania elektrod” 
przygotowany przez prof. Jerzego P. Łukaszewicza 
i doktorantkę z Wydziału Chemii UMK, Annę Ilnicką 
oraz „System kolekcjonowania, przetwarzania i ana-
lizy danych pomiarowych pochodzących z pomiarów 
elektrochemicznych wodnych roztworów związków 
pierwiastków biogennych PNS (fosfor, azot, siarka)”, 
przygotowany przez zespół w składzie: prof. Jerzy P. 
Łukaszewicz, Paweł Rzymyszkiewicz, Piotr Matuszak 
i Grzegorz Grodzicki. Srebrny medal natomiast za „Me-
todę pomiaru optycznie stymulowanej luminescencji 
(OSL) z modulacją kształtu pasma stymulacji (band 
shape modulation – OSL, BSM-OSL)” zdobył wyna-
lazek przygotowany przez dr hab. Alicję Chruścińską. 
Targi „Intarg” organizowane są od 2002 r. w Kato-
wicach, ale tegoroczna poszerzona edycja odbyła 
się w Krakowie. Miała charakter międzynarodowy. 
W krakowskiej imprezie uczestniczyły 54 jednostki 
naukowe z 6 krajów. 

Warto przypomnieć, że 2 zgłoszenia patentowe 
z UMK docenione w Pittsburghu i Krakowie: „Węgle 
aktywowane o wysokiej zawartości azotu i wysokim 
przewodnictwie elektrycznym oraz sposób otrzymy-
wania węgli aktywowanych, zwłaszcza do wytwarza-
nia elektrod” oraz „System do wspomagania rozwoju 
percepcyjno-poznawczego niemowląt i małych dzieci” 
otrzymały również złote medale na 114. Targach Wy-
nalazczości w Paryżu (w maju 2015 r.).

W ramach projektu Inkubator Innowacyjności 
planowane jest jeszcze przygotowanie prototypu 
tychże wynalazków oraz profesjonalne opracowanie 
ekspertyz mających ułatwić proces ich komercyjnego 
wykorzystania. Projekt jest realizowany z funduszy 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

 (CPiI)
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Zorganizowane po raz czwarty na UMK „Forum 
Przedsiębiorczości Akademickiej” (9 czerwca 

2015 r.) było kulminacyjnym punktem działań, podej-
mowanych przez różne powołane do tego jednostki, 
zmierzających do łączenia świata nauki z biznesem. 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości od 
2008 r. prowadzi szkolenia, warsztaty i wykłady dla 
naukowców i studentów różnych typów studiów, dzia-
łalność ta ma im pomóc przygotować się do nawiąza-
nia bardziej ścisłych związków z biznesem. W minio-
nym roku realizacja projektu pod nazwą „Inkubator 
Innowacyjności” obejmowała organizację spotkań z cy-
klu Biznes-Nauka. Spotkania uczonych i przedsiębiorców 
w kameralnym gronie pozwalają na wzajemne poznanie 
się tych środowisk oraz zrozumienie specyficznych po-
jęć, problemów i oczekiwań, jakie towarzyszą uczonym 
i biznesmenom. Prezentowanie przez naukowców efek-
tów badań oraz możliwości ich wykorzystania są dla 
przedsiębiorców bardzo cenne. Z kolei naukowcy mogą 
się bezpośrednio zetknąć z oczekiwaniami drugiej stro-
ny, która chciałaby wykorzystać nowe technologie lub 
pracować nad usprawnieniem już istniejących. Udział 
brokera innowacji oraz specjalistów z Centrum Trans-
feru Technologii UMK Spółka z o.o. pozwala na zapro-
jektowanie wspólnych przedsięwzięć zmierzających do 
włączenia biznesu w finansowanie badań naukowych.

Tegoroczna impreza wystawiennicza, pod hono-
rowym patronatem rektora UMK i marszałka woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego, zgromadziła 30 wy-
stawców, z których każdy miał szansę na 15-minutową 
prezentację swojej wizji biznesu opartej na współpracy 
z naukowcami lub wizji prowadzenia badań naukowych 
na konkretne zapotrzebowanie przemysłu. 

Uroczystego otwarcia Forum dokonali wspólnie 
prof. Andrzej Tretyn, rektor UMK, Michał Korolko, przed-
stawiciel urzędu marszałkowskiego, i poseł Tomasz 

Tomasz Zekin-Kompanowski

FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
AKADEMICKIEJ

Lenz, który zawsze wspiera wszelkie inicjatywy promu-
jące przedsiębiorczość akademicką. 

Wzorem lat poprzednich imprezę otwierał wykład 
inauguracyjny, który tym razem wygłosił prof. Jerzy  
Łukaszewicz, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum 
Nowoczesnych Technologii UMK. Wykład „Czy na-
ukowiec może być przedsiębiorcą” wzbudził duże za-
interesowanie obecnych, a niektórych sprowokował 
do polemiki z prelegentem. Bardzo interesująca była 
prezentacja Michała Korolki, dyrektora Departamen-
tu Rozwoju Gospodarczego, Certyfikacji i Monitoringu 
Funduszy Unijnych Urzędu Marszałkowskiego. Dyrektor 
w największym skrócie przedstawił możliwości, które 
niesie ze sobą nowa perspektywa finansowania badań 
naukowych na potrzeby przedsiębiorstw. Nie mniej-
szym zainteresowaniem słuchaczy cieszyła się prezen-
tacja na temat projektowanej zmiany przepisów prawa, 
zmierzającej do wspierania innowacyjności.

Wystawcy mieli okazję wzajemnie się poznać, po-
rozmawiać z licznie przybyłymi przedsiębiorcami, stu-
dentami i naukowcami. Widząc zainteresowanie mło-
dych naukowców i studentów, którzy zaprezentowali 
swoje start-upy – czyli swoje pierwsze projekty bizne-
sowe w fazie tworzenia – można mieć nadzieję, że UMK 
będzie w czołówce szkół wyższych, jeżeli chodzi o liczbę 
generowanych firm typu akademickiego.

Prof. Jerzy Łukaszewicz podczas wykładu inauguracyjnego  Fot. Tomasz Zekin-Kompanowski
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Projekt przygotowany przez zespół naukowców 
z Katedry Prawa Konstytucyjnego UMK został za-

kwalifikowany do dofinansowania przez Radę Ambasa-
dorów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkie-
go w ramach tzw. grantów standardowych.

Projekt ,,Security in V4 constitutions and political 
practices” został opracowany przez dr hab. Agnieszkę 
Bień-Kacałę, prof. UMK, prof. Zbigniewa Witkowskiego 
oraz dr. Macieja Serowańca. Głównym celem projektu 
jest stworzenie jednolitego i kompleksowego podejścia 
w zakresie rozwiązywania kryzysów w obszarze V4 
oraz ustalenie kierunków reform regulacji prawnych 
w obszarze bezpieczeństwa. Analiza regulacji konsty-
tucyjnych Grupy Wyszehradzkiej odnoszących się do 
różnych kategorii bezpieczeństwa pozwoli na ocenę 
zdolności państw V4 do reakcji wobec narastających 
konfliktów w Europie Środkowo-Wschodniej.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest ko-
ordynatorem przedsięwzięcia, natomiast jego kierowni-
kiem naukowym jest dr hab. A. Bień-Kacała, prof. UMK. 
Partnerami projektu są Uniwersytet Karola w Pradze, 
Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytet Ko-
meńskiego w Bratysławie, Pécsi Tudományegyetem 
oraz Pázmány Péter Katolikus Egyetem w Budapeszcie. 
planowane jest wydanie monografii „Bezpieczeństwo 
w konstytucjach i praktyce ustrojowej państw Grupy 

DLA BEZPIECZEŃSTWA

Wyszehradzkiej”, z udziałem przedstawicieli czołowych 
polskich ośrodków naukowych oraz uczonych z Czech, 
Słowacji i Węgier. Pod koniec kwietnia przyszłego roku 
wnioskodawcy chcą zorganizować konferencję między-
narodową z udziałem wszystkich wykonawców grantu. 
Zaprezentowane zostaną rezultaty przeprowadzonych 
badań.

Realizacja grantu stanowić będzie kontynuację 
dotychczasowej owocnej współpracy pomiędzy Kate-
drą Prawa Konstytucyjnego UMK a czeskimi ośrodkami 
naukowymi, która ponad 30 lat temu została zainicjo-
wana przez obecnego kierownika katedry – prof. Zbi-
gniewa Witkowskiego. W tym czasie obie strony podjęły 
szereg wspólnych inicjatyw o charakterze naukowym: 
m.in. cykliczne ,,Prawnicze seminaria polsko-czeskie”, 
organizowane na przemian w Polsce i Czechach. Projekt 
badawczy będzie także podstawą do podjęcia szerszej 
współpracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z partne-
rami reprezentującymi słowackie i węgierskie ośrodki 
naukowe.

Ostateczna lista projektów objętych dofinansowa-
niem została ogłoszona 12 czerwca. Łącznie o dofinan-
sowanie ubiegały się 104 projekty (w tym 25 z Polski).

Prof. Agnieszka Bień-Kacała  Fot. nadesłana

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (In-
ternational Visegrad Fund – IVF) powstał na mocy 
podpisanego w 2000 r. przez premierów rządów 
państw V4 Statutu i jest jedyną zinstytucjonalizo-
waną formą współpracy wyszehradzkiej. Ma sta-
tus organizacji międzynarodowej, której Sekreta-
riat znajduje się w Bratysławie. Pracami Funduszu 
kierują mianowani na 3-letnią kadencję Dyrektor 
Wykonawczy i jego zastępca. Natomiast nadzór 
nad działaniami IVF należy do kompetencji państw 
członkowskich, które pełnią roczną rotacyjną prezy-
dencję, niezależnie od przewodnictwa w Grupie Wy-
szehradzkiej. Statutowymi organami Funduszu są: 
Rada Ambasadorów (składająca się z ambasadorów 
państw wyszehradzkich akredytowanych w kraju 
pełniącym przewodnictwo w IVF), a także Konferen-
cja Ministrów Spraw Zagranicznych V4. Istnieje rów-
nież specjalne stanowisko ds. Public Relations. Do 
głównych zadań Funduszu należą: budowa wspólnej 
tożsamości narodów wyszehradzkich, intensyfika-
cja kontaktów pomiędzy społeczeństwami, a także 
wspieranie współpracy kulturalnej, naukowej, edu-
kacyjnej, artystycznej i turystycznej oraz wymiany 
młodzieży. IVF prowadzi programy grantowe (tzw. 
granty małe, standardowe i strategiczne), programy 
stypendialne, programy adresowane do środowiska 
artystycznego oraz program grantów uniwersytec-
kich. W 2012 r. powstał specjalny program z myślą 
o współpracy z państwami Partnerstwa Wschodnie-
go, tzw. V4EaP (Visegrad for Eastern Partnership).
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Temat główny: przyszłość polskiej nauki. W konfe-
rencji, która odbyła się 24 czerwca w Warszawie, 

w Szkole Głównej Handlowej, wzięło udział około 
400 osób. Byli wśród nich przedstawiciele Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głów-
nej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitetu Polityki 
Naukowej, Obywateli Nauki i Komitetu Kryzysowego 
Humanistyki Polskiej, a także młodzi naukowcy, dokto-
ranci, studenci.

– W różnych miejscach, w różnych środowiskach 
trwa dyskusja o przyszłości nauki. To spotkanie jest 
pierwszym, w którym tak wiele różnych środowisk 
się spotyka, na którym skonfrontujemy nasze wizje, 
aspiracje i oczekiwania. Dziś, mam nadzieję, wybrzmią 
najważniejsze wyzwania i cele dotyczące przyszłości 
szkolnictwa wyższego i nauki – stwierdziła na począt-
ku debaty minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. 
Lena Kolarska-Bobińska. – Myśląc o realizacji tych ce-
lów, musimy pamiętać, że nie ma jednego szablonu 
i rozwiązania one size suits all. Zdaniem szefowej re-
sortu, kwestie fundamentalne to podniesienie poziomu 
badań i jakości kształcenia, zwiększanie oddziaływania 
nauki na otoczenie społeczno-gospodarcze, umiędzy-
narodowienie oraz zmiany w organizacji, zarządzaniu 
i finansowaniu nauki.

Minister nauki zaprezentowała propozycje nie-
których rozwiązań. Znalazły się wśród nich takie, które 
mają na celu stabilizację systemu finansowania uczelni, 
unowocześnienie sytemu awansu zawodowego, refor-
mę Polskiej Akademii Nauk.

– Zmiany powinny dotyczyć też studiów dok-
toranckich – stwierdziła także prof. Lena Kolarska-
-Bobińska. – Studia doktoranckie powinny być objęte 
systemem ocen i ewaluacji, zabezpieczającym przed 
nadmiernym kreowaniem liczby doktorantów. Studia 
doktoranckie powinny dążyć do interdyscyplinarności 
i być powiązane z wymianą międzynarodową.

 A oto kilka innych znaczących głosów z debaty.
– Szkolnictwo wyższe potrzebuje wielkiej zmiany, 

by osiągnąć główny cel, którym jest zwiększenie kon-
kurencyjności naszych uczelni w wymiarze lokalnym 
i międzynarodowym. Polska nie może stać się przegra-
ną w tej globalnej konkurencji o talenty – mówił prof. 
Jerzy Woźnicki, przewodniczący Rady Głównej Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Jego zdaniem konieczne jest 
powołanie do życia flagowych uniwersytetów badaw-
czych kształcących na najwyższym poziomie, a także 
ograniczenie umasowienia studiów.

Z kolei prof. Jarosław Górniak (Komitet Polityki 
Naukowej) przypomniał, że dyplom szkoły wyższej to 
nadal przepustka do kariery i szansa na lepsze zarobki. 
Prof. Janusz Bujnicki (KPN, Instytut Biologii Molekular-
nej i Komórkowej w Warszawie) wyraził przekonanie, 
że w nauce trzeba stawiać „na jakość, nie ilość”. Zda-
niem dr Justyny Olko z Uniwersytetu Warszawskiego 

jakość tę podnosi obecność naukowców z zewnątrz. 
W umiędzynarodowieniu musi jednak obowiązywać 
zasada partnerstwa, oznaczająca, że również polscy 
naukowcy powinni wyjeżdżać za granicę.

Do kwestii relacji nauka–dydaktyka oraz zasad 
finansowania nauki nawiązała dr hab. Aneta Pieniądz 
z Obywateli Nauki. – Teraz jesteśmy oceniani głównie 
pod kątem naszych wyników naukowych. Młodzi pra-
cownicy nie mają motywacji, by lepiej uczyć – stwier-
dziła. Uznała też, że podstawą finansowania polskiej 
nauki powinny być środki z budżetu państwa. – System 
grantowy nie może zastępować finansowania statu-
towego, które musi pokrywać podstawowe potrzeby 
jednostki naukowej. Popieramy przy tym finansowanie 
projakościowe, bo motywuje uczelnie do tego, by się 
starać – dodała.

Opinie i wnioski z debaty będą uważnie analizo-
wane, a na przełomie września i października minister-
stwo przedstawi całościowy program dotyczący przy-
szłości szkolnictwa wyższego i nauki.

W przygotowaniu artykułu wykorzystano mate-
riały udostępnione przez MNiSW

Winicjusz Schulz

TERAZ DEBATA,  
PO WAKACJACH PROGRAM

Fot. smashingshowcase
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Na czerwcowym posiedzeniu Senatu pełnomocnik 
rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych 

dr Dominik Antonowicz poinformował o nowym progra-
mie Narodowego Centrum Nauki – „Polonez”, dającym 
bardzo dobre finansowanie zatrudnienia badaczy przy-
jeżdżających z zagranicy. Udział uczelni w konkursach 
Poloneza wymaga przyjęcia Europejskiej Karty Naukow-
ca. We wrześniu Senat będzie dyskutował nad przyję-
ciem Karty, a NCN ogłosi pierwszy konkurs Poloneza.

Rektor prof. Andrzej Tretyn podsumował wyniki 
konsultacji społecznych w sprawie godła Uniwersytetu. 
Wzięło w nich udział 4,8 tys. studentów, pracowników 
i absolwentów. Większość opowiedziała się za eliminacją 
„buźki” ze „słoneczka” oraz starym krojem liter. Łacińska 
nazwa zostanie poprawiona na „Universitas Copernicana 
Thoruniensis”.

Prof. dr hab. Andrzej Wojtczak z Wydziału Chemii 
uzyskał mianowanie na stanowisko profesora zwyczaj-
nego na czas nieokreślony, tak samo jak prof. dr hab. Ewa 
Siemińska z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządza-
nia. Ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz z Wydziału Teo-
logicznego został mianowany na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego na czas nieokreślony, a dr hab. Paweł 
Molewski z Wydziału Nauk o Ziemi uzyskał zgodę Sena-
tu na zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczaj-
nego w UMK, jako podstawowym miejscu pracy, na pod-
stawie umowy o pracę na okres pięciu lat, podobnie jak 
dr hab. Iwona Agnieszka Massaka z Wydziału Politologii 
i Studiów Międzynarodowych.

Senat zatwierdził plan rzeczowo-finansowy UMK 
na 2015 rok. W części toruńskiej zaplanowano stratę na 
poziomie 5,7 mln zł, w części bydgoskiej — 1,3 mln zł. Jest 
to prognoza ostrożna, przy czym prorektor ds. ekono-
micznych i rozwoju, prof. Danuta Dziawgo przypomniała, 
że na rok ubiegły planowano stratę łączną w wysokości 
16 mln zł, a skończyło się zyskiem.

Zatwierdzono również roczne sprawozdania finan-
sowe szpitali uniwersyteckich. Oba zanotowały niewiel-
kie zyski. Stan zobowiązań Szpitala nr 1 im. dr. Antoniego 
Jurasza nadal jest jednak niepokojący. Wprowadzono 
zmiany w jego Statucie. Mają one charakter organizacyj-
ny i wiążą się z nadchodzącym procesem akredytacyj-
nym. Zmianie uległ też Statut Szpitala Uniwersyteckiego 
nr 2. Utworzono cztery nowe stanowiska podległe dy-
rektorowi.

Kolejna zmiana dotyczyła składów osobowych ko-
misji senackich do końca kadencji 2012–2016. Następna 

uchwała pozwoliła wyłączyć przewodniczącego Komisji 
Dyscyplinarnej Uniwersytetu ds. Nauczycieli Akademic-
kich, prof. Marka Kalinowskiego z prac w toku postę-
powania dyscyplinarnego wobec dziekana Wydziału 
Prawa i Administracji, prof. Tomasza Justyńskiego. Prof. 
Kalinowski jest pracownikiem Wydziału Prawa i Admini-
stracji, a zatem podwładnym prof. Justyńskiego.

Senatorowie zgodzili się na niewielkie zmiany 
w uchwale nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. 
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok 
studiów w roku akademickim 2015/2016.

Przyjęto nową uchwałę w sprawie zasad ustalania 
zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli aka-
demickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych za-
kresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin 
dydaktycznych.

Senat zgodził się na zwiększenie pensum asysten-
tów, adiunktów i profesorów nadzwyczajnych Wydziału 
Sztuk Pięknych w roku akademickim 2015/2016 do 240 
godzin.

Senatorowie wprowadzili drobną zmianę w uchwa-
le nr 79 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie trybu tworzenia 
nowego kierunku studiów wyższych, poziomu i profilu 
kształcenia, formy studiów i specjalności oraz prowadze-
nia na istniejącym kierunku studiów w języku obcym. Nie 
będzie już obowiązku dokumentowania dorobku wykła-
dowców w związku z nauczaniem na kierunkach studiów 
prowadzonych w języku obcym, jeśli takie same zajęcia 
prowadzą po polsku.

Kolejną uchwałą Senat zmienił uchwałę nr 142 
z dnia 16 grudnia 2014 r. zawierającą wytyczne dla rad 
wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpo-
wiadać programy kształcenia. Zastąpiono wymiar pro-
centowy wymiarem liczbowym punktów ECTS uzyski-
wanych przez studentów na zajęciach z obszaru nauk 
humanistycznych i społecznych.

Senat wyraził zgodę na użyczenie Szpitalowi Uni-
wersyteckiemu nr 1 nieruchomości Uniwersytetu poło-
żonych w Bydgoszczy. Było to potrzebne do sporządze-
nia wniosku do ministra skarbu o zgodę na użyczenie 
nieruchomości, z których Szpital już korzysta. Podobnie 
było w przypadku nieodpłatnego przekazania Szpitalowi 
Uniwersyteckiemu nr 1 majątku ruchomego kupionego 
w trakcie realizacji inwestycji „Wieloletni Program Me-
dyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersytec-
kiego w Bydgoszczy”.

Senat zatwierdził zarządzenie rektora w sprawie li-
kwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Gru-
dziądzu. W miejsce tego ośrodka może powstać wydział 
zamiejscowy.

Zatwierdzono zarządzenie rektora w sprawie 
zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Pedagogicz-
nych. Celem była zmiana nazw trzech wydziałowych 
katedr. Pozytywnie Senat zaopiniował także kilka zmian 
organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Sławomir Jaskólski

Z SENATU
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Szkoła Letnia Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla 
Cudzoziemców, jak co roku, zorganizowana została 

w Toruniu na UMK. Zajęcia trwały do 22 lipca. 
Szkoła Letnia na UMK jest organizowana przez 

Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców. 
Stanowi swego rodzaju połączenie intensywnego kursu 
języka polskiego (zajęcia i wykłady) oraz programu kul-
turalnego, w ramach którego uczestnicy poznają polską 
historię i tradycję oraz zwiedzają wybrane miasta. 

W tym roku w Szkole Letniej wzięło udział 59 osób 
z 21 państw (Austrii, Belgii, Białorusi, Chorwacji, Czech, 
Egiptu, Francji, Hiszpanii, Izraela, Japonii, Litwy, Łotwy, 
Niemiec, Rosji, Turcji, Ukrainy, USA, Węgier, Wielkiej 
Brytanii, Włoch oraz Zimbabwe). Byli wśród nich sty-
pendyści Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz uczestnicy komercyjni. Do Torunia przyjechały 
osoby w różnym wieku. Najstarszy uczestnik tegorocz-
nego kursu miał 66 lat.

SZKOŁA LETNIA NA UMK

W programie Szkoły Letniej znalazło się wiele 
atrakcji dla „wakacyjnych” studentów. Oprócz wycie-
czek i zwiedzania Torunia były to m.in. Wieczór Na-
rodów (na którym przedstawili swoje ojczyzny i cie-
kawostki z tymi krajami związane, tradycyjne pieśni), 
nauka tańców tradycyjnych, gra terenowa na terenie 
Starego Miasta w Toruniu, konkursy: ortograficzny oraz 
na najpiękniejsze polskie słowo (w ramach serii wykła-
dów o współczesnym języku polskim, organizowanych 
przez dr hab. Małgorzatę Gębkę-Wolak z Instytutu Ję-
zyka Polskiego UMK).  

 (CPiI)

UMK jest jednym z 18 podmiotów (uczelni, bi-
bliotek, instytutów naukowych), które weszły 

w skład polskiego konsorcjum humanistyki cy-
frowej DARIAH-PL. Polska grupa ma szansę dołą-
czyć wkrótce do europejskiej sieci.

Celem konsorcjum jest rozwój humanistyki cyfro-
wej w Polsce oraz współpraca w jej zakresie, polegają-
ca m.in. na wymianie myśli, tworzeniu nowych narzę-
dzi i prowadzeniu wspólnych projektów badawczych.

DARIAH (Digital Research Infrastructure for 
the Arts and Humanitie) jest największym w historii 
polskiej humanistyki konsorcjum naukowym. To rów-
nież drugie, obok niemieckiego, największe tego typu 
porozumienie w Europie. Jednym z zadań konsor-
cjum jest przygotowanie i koordynacja przystąpienia 
Polski do europejskiej infrastruktury DARIAH-ERIC, 
w ramach której prowadzone będą międzynarodowe 
badania związane z humanistyką cyfrową. Zielone 
światło w tej kwestii dała pod koniec czerwca Rada 
Ministrów, która zdecydowała, że polskie konsorcjum 
może ubiegać się o członkostwo w europejskiej sieci. 
Ostateczna decyzja należy do generalnego zgroma-
dzenia państw członkowskich DARIAH-ERIC. Ma ona 
zapaść w ciągu kilku miesięcy. Współpraca oznacza 
włączenie się polskich badaczy w badania mię-
dzynarodowe oraz możliwość skorzystania z do-
świadczeń i technik innych państw. DARIAH-ERIC 
składa się obecnie z piętnastu państw założycieli. 
W skład konsorcjów poszczególnych państw weszły 
najbardziej liczące się instytucje europejskie. Krajem 
gospodarzem jest Francja. 

Przedstawicielem UMK w radzie polskiego kon-
sorcjum jest prof. Danuta Dziawgo (na zdjęciu), prorek-
tor do spraw ekonomicznych i rozwoju. Koordynato-
rem DARIAH-PL jest Uniwersytet Warszawski.  (CPiI)

HUMANISTYKA 
CYFROWA

Fot. Andrzej Romański
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NOMINACJE PROFESORSKIE

W  ostatnim czasie 6 kolejnych naukowców z UMK 
odebrało z rąk Prezydenta RP nominacje pro-

fesorskie. Są to: prof. art. graf. Witold Michorzewski 
z Wydziału Sztuk Pięknych, ks. prof. Wojciech Pikor 
z Wydziału Teologicznego, prof. Violetta Konarska-
-Wrzosek z Wydziału Prawa i Administracji, prof. Jacek 
Gramatyka z Wydziału Sztuk Pięknych, prof. Alfred Lu-
trzykowski z Wydziału Politologii i Studiów Międzyna-
rodowych oraz prof. Iwona Imańska z Wydziału Nauk 
Historycznych UMK (zdjęcia na str. 2 okładki).

Profesor sztuk plastycznych Witold Michorzewski 
jest absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych UMK w To-
runiu. Dyplom w zakresie grafiki warsztatowej uzyskał 
w pracowni prof. Edmunda Piotrowicza w 1973 r. Dok-
toryzował się i habilitował w Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu. Na UMK w Toruniu pracuje od 2003 r. 
Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Projektowa-
nia Graficznego na ww. Wydziale. Prof. Michorzewski 
był uczestnikiem kilkudziesięciu wystaw zbiorowych 
i indywidualnych w kraju i za granicą, m.in. w Belgii, 
Czechach, Finlandii, Słowacji, USA. Uprawiane przez 
niego dyscypliny sztuki to projektowanie graficzne 
i grafika. Zajmuje się projektowaniem plakatów i zna-
ków graficznych. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień za 
działalność artystyczną, m.in.: I nagrodę w konkursie na 
plakat 12. Biennale Plakatu Polskiego (Katowice); II na-
grodę w ogólnopolskim konkursie na plakat PCK (War-
szawa); II i III nagrody w ogólnopolskim konkursie na 
plakat „Prezentacje Artystyczne” (Łódź); Srebrny Medal 
oraz Nagrodę na 13. Biennale Plakatu Polskiego (Kato-
wice), I nagrodę – Plakat Roku w konkursie „Najlepszy 
Plakat Warszawy w 1989 roku”. 

Ksiądz profesor nauk teologicznych Wojciech Pi-
kor urodził w 1969 r. w Gdańsku. W latach 1988–1994 
odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Se-
minarium Duchownym w Pelplinie. W 1994 r. uzyskał 
tytuł magistra na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Studia specjalistyczne z zakresu teologii biblijnej odbył 
tamże w latach 1994–1996. W latach 1994–2001 stu-
diował w Rzymie, m.in. na Papieskim Uniwersytecie 
Gregoriańskim (w 2001 r. obronił tam pracę doktorską). 
1 października 2003 r. został zatrudniony w Instytucie 
Nauk Biblijnych KUL. Od 2009 r. pełnił obowiązki kie-
rownika Katedry Egzegezy Ksiąg Prorockich Starego 
Testamentu ww. INB. 23 czerwca 2009 r. uzyskał sto-
pień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicz-
nych z zakresu biblistyki. 1 października 2011 r. został 
zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajne-
go na KUL. Na Wydziale Teologicznym UMK pracuje od 
1 października 2014 r., w Zakładzie Egzegezy i Teologii 

Starego Testamentu (Katedra Biblistyki) na stanowi-
sku profesora nadzwyczajnego. Jest autorem dziesię-
ciu książek oraz ponad dziewięćdziesięciu artykułów 
naukowych. Wypromował trzech doktorów. Główne 
kierunki jego pracy badawczej to studia nad księgami 
prorockimi Starego Testamentu, w szczególności nad 
Izajaszem i Ezechielem, analiza narracyjna i retoryczna 
w egzegezie biblijnej oraz metoda katechezy biblijnej. 

Profesor nauk prawnych Violetta Konarska-
-Wrzosek od 1977 r. jest związana z Katedrą Prawa 
Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administra-
cji UMK, którą to katedrą kieruje od 2011 r. Bezpośred-
nio po studiach na UMK, w latach 1975–1977 odbywała 
etatową aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódz-
kiego w Toruniu. W 1988 r. uzyskała stopień nauko-
wy doktora, a w 2002 r. – stopień naukowy doktora 
habilitowanego. Prof. Konarska-Wrzosek ma bardzo 
szerokie zainteresowania badawcze. Jest autorką 100 
publikacji naukowych z zakresu prawa karnego mate-
rialnego oraz 3 monografii, ponadto współautorką 16 
książek. Od 2005 r. jest członkiem Kolegium Redak-
cyjnego ,,Przeglądu Prawa Karnego”; w latach 2006–
2008 była wiceprzewodniczącą Komisji Dyscyplinar-
nej do spraw Nauczycieli Akademickich przy RGSzW. 
Obecnie już II kadencję pełni funkcję Rzecznika Dyscy-
plinarnego do spraw Pracowników Naukowych UMK. 
Od 2009 r. jest przewodniczącą zespołu powołanego 
przez Ministra Sprawiedliwości do przeprowadzenia 
zmian prawnych w zakresie problematyki nieletnich. 
Wypromowała 475 magistrów prawa i administracji, 
550 licencjatów administracji oraz 6 doktorów nauk 
prawnych.

Profesor sztuk plastycznych Jacek Gramatyka 
urodził się w Poznaniu. Studia w zakresie malarstwa 
ukończył na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, 
w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego i doc. 
Barbary Steyer. Dyplom uzyskał w 1982 r. w pracowni 
doc. Barbary Steyer. W 1983 r. został zatrudniony na 
UMK jako pracownik dydaktyczny na Wydziale Sztuk 
Pięknych. Prowadzi zajęcia dla studentów konserwacji 
malarstwa w dziedzinie rysunku i malarstwa dawnego 
i współczesnego. Od 1998 r. pracuje również w Akade-
mii Sztuk Pięknych w Poznaniu (w Pracowni Propedeu-
tyki Konserwacji Malarstwa i Obiektów Sztuki Współ-
czesnej, prowadzonej przez prof. Iwonę Szmelter).  
Od 2004 r. prowadzi Pracownię Technik Malarskich 
i Rysunkowych w Akademii Sztuk Pięknych (obecnie 
Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu. Uprawia malar-
stwo olejne i akwarelowe. Prof. Gramatyka brał udział 
w wielu wystawach i konkursach ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych. 

Profesor nauk społecznych Alfred Lutrzykowski 
ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Łódzkiego. Odbył aplikację sędziowską i złożył egzamin 
sędziowski. Doktorat obronił w 1976 r., habilitował się 
w 1982 r. W naszej Uczelni pracuje od 2004 r. Jest au-



13

aktualności

Prof. Bogumił Brzeziński z Wydziału Prawa i Admini-
stracji UMK został powołany do nowo utworzonej 

Rady Naukowej przy Krajowej Radzie Doradców Po-
datkowych. 

Rada będzie pełnić funkcję ciała opiniodawczo- 
-doradczego samorządu doradców podatkowych. 

Prof. Bogumił Brzeziński jest absolwentem na-
szego uniwersytetu i jego pracownikiem od 1974 roku. 
Obecnie kieruje Katedrą Prawa Finansów Publicznych 
UMK. Specjalizuje się w prawie podatkowym i prawie 
budżetowym. W latach 1990–1996 pełnił funkcję pro-
dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK. Poza 
tym przez lata był radcą prawnym w różnych firmach, 
a w okresie 2003–2004 zasiadał w Zespole Doradców 
Ministra Finansów.

Prof. Brzeziński był siatkarzem AZS Toruń, a także 
przewodnikiem turystycznym PTTK. 

 (CPiI)

RADA I PODATKI

torem ponad stu dwudziestu prac naukowych, w tym 
licznych o charakterze wielodyscyplinarnym. Profesor 
zajmuje się głównie problemami władzy publicznej 
i samorządu terytorialnego. Jest kierownikiem Katedry 
Systemu Politycznego RP na Wydziale Politologii i Stu-
diów Międzynarodowych UMK. Utrzymuje kontakty 
naukowe z kilkoma zagranicznymi placówkami nauko-
wymi. Był uczestnikiem bądź organizatorem szeregu 
międzynarodowych konferencji naukowych w kraju 
i za granicą. Wypromował ośmioro doktorów. Był re-
cenzentem w sześciu przewodach habilitacyjnych i w 
dwunastu przewodach doktorskich. W UMK wypromo-
wał ponad 170 magistrów i licencjatów. Jest członkiem 
Komisji Dyscyplinarnej dla Pracowników UMK. Prof.  
Lutrzykowski otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, 
m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Naro-
dowej, Medal Złoty za Długoletnią Służbę i inne. 

Profesor nauk humanistycznych Iwona Imańska 
jest absolwentką UMK. Studia na kierunku biblioteko-
znawstwo i informacja naukowa ukończyła w 1981 r. 
Rok później podjęła pracę w Zakładzie Bibliotekoznaw-

stwa i Informacji Naukowej (obecnie Instytut Informacji 
Naukowej i Bibliologii UMK). Od stycznia tego roku jest 
kierownikiem Zakładu Książki Dawnej i Współczesnej 
UMK. W 1990 r. obroniła pracę doktorską, napisaną 
pod kierunkiem prof. Jacka Staszewskiego, w 2002 r. 
uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humani-
stycznych w zakresie bibliologii. Od 2007 r. jest zatrud-
niona na stanowisku profesora nadzwyczajnego UMK. 
Zainteresowania badawcze prof. Imańskiej koncentrują 
się wokół tematyki związanej z historią książki w okre-
sie staropolskim, ze szczególnym uwzględnieniem dzie-
jów księgarstwa, kolekcjonerstwa książek oraz bibliotek 
prywatnych mieszczaństwa Prus Królewskich. Jest au-
torką następujących książek: „Obieg książki w Prusach 
Królewskich w XVIII wieku” (Toruń 1993); „Druk jako wie-
lofunkcyjny środek przekazu w czasach saskich” (Toruń 
2000); „Toruńskie aukcje książek w XVIII wieku” (Toruń 
2007) i „Per medium auctionis. Aukcje książek w Rze-
czypospolitej (XVII–XVIII w.)” (Toruń 2013). 

Opracował Wojciech Streich  
(źródło: materiały CPiI UMK)

4 miejsce wśród uniwersytetów i 5 miejsce wśród 
wszystkich przebadanych szkół wyższych – to wynik 
UMK w rankingu reputacji polskich uczelni Premium 
Brand 2015.

Badanie przeprowadził Dom Badawczy Maison 
na zlecenie Fundacji na rzecz Reputacji Marki Premium 
Brand. Przebadanych zostało 20 polskich uczelni. Pod 
uwagę brano takie kryteria, jak: prestiż, referencje, at-
mosferę medialną, CSR i perspektywy zawodowe. UMK 
zdobył 65 punktów na 100 możliwych, co kwalifikuje 
go do tytułu Marki Wysokiej Reputacji Premium Brand 

W RANKINGU  
PREMIUM BRAND

2015. Pierwsze miejsce w zestawieniu zajął Uniwersy-
tet Jagielloński z 74 punktami. Spośród uniwersytetów 
przed UMK uplasowały się Uniwersytet Warszawski 
i Uniwersytet Wrocławski.  (CPiI)

Fot. Andrzej Romański
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Organizowana w dwuletnim cyklu międzynaro-
dowa konferencja o temacie przewodnim „Przy-

szłość naukometrii” tego roku odbyła się w Stambu-
le w dniach 29 czerwca – 3 lipca. Konferencja ta jest 
uwierzytelnioną technologicznie platformą informa-
cyjną dla naukowców i praktyków w obszarze badań 
ilościowych oraz dla osób decyzyjnych w polityce na-
ukowej. W kampusie Uniwersytetu Boğaziçi (na zdję-
ciu) – organizatora konferencji pod auspicjami ISSI 
(International Society for Informetrics and Scientome-
trics) – urokliwym miejscu położonym nad Bosforem, 
można było zapoznać się z badaniami i koncepcjami 
przedstawicieli akademickich nie tylko z Europy, Chin 
i USA, gdzie zlokalizowana jest większość czołowych 
ośrodków naukometrycznych, lecz także z Nowej Ze-
landii, Iranu, Arabii Saudyjskiej i krajów afrykańskich. 

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów 
plenarnych wybitnych naukowców. Czołowy na 
świecie naukometra – Loet Leydesdorff (IPRG = 651) 
– w ostatnich latach koncentrujący się przeważnie na 
badaniach z teorii komunikacji i zachowań systemów 
dynamicznych, przedstawił koncepcję modelu potrój-

Veslava Osińska

PRZYSZŁOŚĆ 
NAUKOMETRII

nej Helisy dla międzyinstytucjonalnych więzi w ukła-
dzie Uniwersytet – Przemysł – Rząd, a w przełożeniu 
na efekty: wiedza – dobra – władza, gdzie spoiwem 
mają być właśnie innowacje.

Druga myśl przewodnia należała do Kevina  
Boyacka – znanego twórcy globalnych map nauki 
(www.mapofscience.com) i dyrektora ScieTechStrate-
gies. Zaznaczył on, że społeczność naukometryczna 
zbytnio koncentruje się na mierzeniu dokumentacji 
naukowej (publikacje i cytowania, altmetria), nie doce-
niając innych części składowych systemu, takich jak: 
dane, finansowanie, pracownicy, narzędzia, obiekty 
badawcze i innowacje. Wobec tego powinno się zba-
dać wzajemny wpływ i interakcję wszystkich elemen-
tów systemu, jednocześnie biorąc pod uwagę ludzkie 
motywacje, gdyż od tego zależą ścieżki kariery, wybór 
tematyki i historia rozwoju naukowca. „Jako jednostki, 
musimy siebie rozliczyć w służbie nauce i społeczeń-
stwu”.

Fala krytyki niewłaściwego wykorzystania 
wskaźników nauko- i informetrycznych kontynuowa-
na była poprzez rozesłanie manifestu do naukowców 
„Leiden Manifest for Research Metrics”, wydrukowa-
nego w kwietniu br. w ,,Nature”*. Wymieniono tu 10 
zasad praktycznego wykorzystania wskaźników do 
ilościowo-jakościowej oceny badań. Nie wolno mylić 
narzędzi naukometrycznych z celem. Poza głównymi 
statystykami trzeba przede wszystkim uwzględnić cel 
i charakter badań.

Szerokie interdyscyplinarne spektrum badawcze 
zdołano pogrupować w 4 kategoriach, dotyczących 
m.in.: wskaźników wydajności, algorytmów wykrywa-
nia treści, ewaluacji edukacji, badań i innowacji oraz 
sposobu, w jaki naukometria ma wspomagać rankingi 
uniwersytetów. W zakresie cytowań i współcytowań 
badacze koncentrowali się nie na WoS, lecz wokół za-
sobów wiedzy lokalnej, na poziomie krajowym, takich 
jak np.: wpływy współpracy zagranicznej w środowi-
skach uczelnianych, znaczenie pierwszych cytowań, 
rozmaite modele sieci cytowań. Wskaźniki bibliome-
tryczne wykorzystano do predykcji wydajności i tren-
dów w nauce, a w ich selekcji posłużono się sieciami 
Bayesa. N-gramy pozostają jedną z podstawowych 
metod w badaniu treści i rozpraszania tematyki ba-
dawczej.

Znaczna część referatów była poświęcona pro-
blemom altmetrii. Platformy sieciowe, takie jak np. 
Mendeley, analizowano pod kątem poczytności, 
ściągalności artykułów i tworzenia kręgów zaintere-
sowań. Dało się zauważyć, że w erze autopromocji 
własnych badań klasyczną bibliometrię zdominowała 
tematyka środowisk tweetowych, jako najpopular-
niejszych źródeł danych altmetrycznych. Jeśli czas, 
który minął od daty publikacji artykułu do pojawienia 
się tweetu, wyznaczany jest przez wydawcę, to o wie-

 Cztery kategorie naukowców ze względu na aktywność wykryte metodą autorską
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le łatwiej jest posłużyć się charakterystykami czaso-
wymi tweetu, jak np. czas życia, przesunięcie, kształt 
time series. Uwagę też poświęcono gender study 
w aktywności tweetujących. 

Autorka była jedyną reprezentantką Polski. Po-
wodem prawdopodobnie była wysoka opłata, co jest 
charakterystyczne dla wszystkich konferencji i se-
minariów naukometrycznych, gdyż korzystają z nich 
w dużej mierze twórcy polityki naukowej, menadże-
rowie i administratorzy nauki. Niemniej przeto pla-
kietka z napisem „Nicolaus Copernicus University” bez 
informacji o mieście i kraju zwróciła wiele razy uwagę 
uczestników. Znajomość UMK zadeklarowały osoby 
współpracujące z Biblioteką Uniwersytecką, z Biurem 
Rektora, z profesorem W. Duchem oraz ze środowi-
skiem bibliologów z UJ. 

Autorka wraz z mężem, Grzegorzem Osińskim 
przedstawiła nową koncepcję predykcji potencjału 
współpracy dla dowolnej pary naukowców w średniej 
grupie badawczej, liczącej 80 osób, na podstawie da-
nych o każdej formie aktywności. Symulacje zostały 

oparte na konstrukcji grafu Mycielskiego, mapy prze-
kroju Poincare i obliczeniu wymiaru fraktalnego.

Podczas konferencji w wizualizacji wyników 
dominowały tabele, wykresy słupkowe i liniowe, jak 
również sieci, wygenerowane w programie Pajek. Pod 
względem estetyczno-percepcyjnym, zachęcające 
do oglądania i analizy, zdecydowanie wyróżniały się 
amerykańskie prace, stosujące najnowsze formy info-
graficzne. 

Do ciekawych rozwiązań organizacyjnych należy 
zaliczyć: osobne forum dla doktorantów, wyznaczony 
pierwszy dzień na tutoriale i warsztaty (narzędzia: 
Sci2, VOSViewer, pakiet SNA w R), zwiedzanie i im-
prezy towarzyskie po zakończeniu konferencji. Pięcio-
tomowa seria materiałów konferencyjnych świadczy 
o kumulacji światowej wiedzy naukometrycznej i po-
trzebie jej dyfuzji na inne dziedziny.

* http://www.nature.com/news/bibliometrics-the-

leiden-manifesto-for-research-metrics-1.17351

Dr Veslava Osińska  Fot. nadesłana
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Fot. nadesłana

W  dniach 21–22 kwietnia br. na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu odbyło 

się IV Polsko-Czeskie Seminarium Prawnicze, poświę-
cone przemianom w zakresie podziału władzy w cze-
skim i polskim systemie konstytucyjnym.

Tegoroczne seminarium zostało zorganizowane 
w ramach dorocznych międzynarodowych ołomu-
nieckich dni prawniczych, które już po raz dziewiąty 
skupiły przedstawicieli różnych gałęzi prawa, re-
prezentujących czołowe ośrodki naukowe z Czech, 
Słowacji, Polski, Republiki Południowej Afryki oraz 
Wielkiej Brytanii. Podczas plenarnej sesji otwarcia 
konferencji prof. Z. Witkowski z Katedry Prawa Kon-
stytucyjnego UMK w Toruniu, który przewodniczył 
polskiej delegacji, wygłosił referat Demokratyczne 
przemiany w Polsce po 1989 roku i ich odzwierciedle-

Maciej Serowaniec

POLSKO-CZESKA  
DEBATA O PRAWIE

nie w prawie. Podczas sesji inauguracyjnej referaty 
wygłosili także J.E. Gary Koren – ambasador Izraela 
w Republice Czeskiej, prof. Hennie Strydom z Uniwer-
sytetu w Johannesburgu oraz prof. Susan Wolf z Nor-
thumbria Law School Newcastle.

W seminarium ze strony polskiej uczestniczy-
ły trzy uniwersytety: UMK, Uniwersytet Łódzki oraz 
Uniwersytet Gdański, stronę czeską reprezentowały 
natomiast uniwersytety: Karola w Pradze, Metropo-
litarny w Pradze oraz Uniwersytet Palackiego w Oło-
muńcu. Z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
w seminarium udział wzięli: prof. dr hab. Zbigniew 
Witkowski, dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, dr Maciej 
Serowaniec z Katedry Prawa Konstytucyjnego, a tak-
że dr Piotr Chrzczonowicz z Katedry Prawa Karnego 
i Polityki Kryminalnej. Łącznie wygłoszono dziesięć 
referatów, po pięć z obu krajów. Referaty i przebieg 
obfitych dyskusji towarzyszących prezentacji wszyst-
kich wystąpień seminaryjnych zostaną opublikowane 
w Ołomuńcu, w specjalnym wydawnictwie jeszcze 
w tym roku. Z delegacją polską spotkał się także rek-
tor Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu – prof. Ja-
roslav Miller.

Kolejna edycja seminarium odbędzie się za dwa 
lata w Łodzi, a jej organizatorami będą Katedry Prawa 
Konstytucyjnego UŁ i UMK (prof. K. Skotnicki i prof. 
Z. Witkowski).
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Zakończyła się rejestracja na studia stacjonarne 
I stopnia i jednolite magisterskie w pierwszym 

naborze na studia w roku akademickim 2015/2016. 
14 lipca (o godz. 14) zaprezentowano wyniki I etapu 
rekrutacji w pierwszym naborze.

Zgłosiło się ponad 9 tysięcy kandydatów (na 
5521 miejsc zapisało się 9204 kandydatów). Wśród 
najbardziej popularnych kierunków są m.in. nowo-
ści w ofercie UMK. Podobnie jak w ubiegłym roku 
najwięcej chętnych ubiega się o miejsce na studiach 
medycznych – 4824 na kierunku lekarskim i 1067 
na farmacji – a w kampusie toruńskim na prawo 
(1396 kandydatów). Ponad pół tysiąca osób chciało-
by studiować fizjoterapię (582), finanse i rachunko-
wość (559) oraz analitykę medyczną (515). Bardzo 
popularne wśród maturzystów są także: filologia 
angielska (433 kandydatów), dietetyka (420), pielę-
gniarstwo (418), administracja (367), bezpieczeństwo 
wewnętrzne (364), pedagogika (351), ekonomia (346) 
i zarządzanie (337).

W ofercie studiów na rok akademicki 2015/2016 
pojawiło się wiele nowości, których większość spotka-
ła się z zainteresowaniem przyszłych studentów. Bio-
logię sądową chciałoby studiować 330 osób, komuni-
kację i psychologię w biznesie 248, bezpieczeństwo 
narodowe 125, a architekturę wnętrz 51.  (CPiI)

REKRUTACJA 2015 –  
ODSŁONA PIERWSZA

Fot. Andrzej Romański 
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Na sierpień i wrzesień br. na UMK zaplanowano na-
stępujące konferencje naukowe (data, tytuł, orga-

nizatorzy):
l 24–26.08. 2nd International Conference: Polar Cli-

mate and Environmental Change in the Last Millennium; 
Wydział Nauk o Ziemi, International Arctic Science Comit-
tee (IASC), Polish Society of Geophysics, Pomorski Branch, 
Committee on Polar Research, Polish Academy of Science.

KONFERENCJE NAUKOWE

l 3–4.09. Synchronia i diachronia — zbliżenia 
i dialogi. Języki słowiańskie i ich odmiany; Instytut 
Języka Polskiego Wydziału Filologicznego.

l 3–6.09. VIII Konferencja Historyków Prawa 
Państw Nadbałtyckich; Wydział Prawa i Administra-
cji, Lehrstuhl für Bürg. Recht, Europa und Dt. Rechts-
geschichte, Kiel.

l 8–10.09. XIV Ogólnopolskie Seminarium Na-
ukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego – Dyna-
miczne Modele Ekonometryczne 2015; Wydział Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania, Komitet Statystyki 
i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk.

30 czerwca ukazał się pierwszy numer nowego czaso-
pisma „Temida. Kwartalnik Wydziału Prawa i Admini-
stracji UMK w Toruniu”.

Periodyk adresowany jest do całej społeczno-
ści akademickiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
wydziałów prawa w całej Polsce, przyjaciół Wydzia-
łu Prawa i Administracji UMK oraz szerokiego grona 
prawników i administratywistów.

Celem jest promocja ważnych i interesujących 
wydarzeń, również związanych z Toruniem i woje-
wództwem kujawsko-pomorskim, oraz integracja 
środowiska. Przyczynkiem do powstania kwartalnika 
„Temida” było przeświadczenie, że głos prawników jest 

Jacek Pakuła

KWARTALNIK PRAWNIKÓW

marginalizowany w dyskusji wokół stanu nauki i szkol-
nictwa wyższego. Dziś, w czasach postępującej ten-
dencji do uzawodowienia, dominują nauki ścisłe. Ma 
to oczywiste konsekwencje dla środowiska. Zakłada 
się bowiem, że standardy oceny mogą być podobne. 
Nie uwzględnia się natomiast specyfiki badań prowa-
dzonych w obrębie nauk prawnych.

Pierwszy numer otwiera rozmowa z prof. Ma-
rianem Filarem. Przeczytać można również wywiad 
z dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu 
mec. Wiktorem Indan-Pykno czy wspomnienie o pre-
zesie Sądu Apelacyjnego w Toruniu Antonim Balce-
rzyku, jednym z pierwszych wykładowców UMK. Czy-
telników może zainteresować rozmowa z rektorem 
Państwowego Uniwersytetu Akademii Prawa Ukrainy 
im. Jarosława Mądrego w Charkowie, prof. Vasylem Y. 
Tatsiyem oraz sekretarzem generalnym Państwowej 
Akademii Nauk Prawnych Ukrainy w Charkowie prof. 
Serhiyem M. Prylypko czy aktualny – w związku z ter-
minem składania ankiet przed redakcje czasopism na-
ukowych – tekst dotyczący punktowania periodyków, 
autorstwa dziekana Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Opolskiego prof. Piotra Steca i dr Alicji 
Jagielskiej-Burduk z Uniwersytetu Kazimierza Wiel-
kiego. Dopełnieniem są informacje o wydziałowych 
sukcesach i przedsięwzięciach, które miały miejsce 
w ostatnim czasie (granty, Wydziałowa Przestrzeń 
Artystyczna, Forum Pracodawców, nominacje profe-
sorskie itd.).

Z tych powodów bardzo serdecznie zapraszamy 
do lektury, a także do nadsyłania tekstów. Pierwsze 
mogą być opublikowane już w najbliższym, paździer-
nikowym numerze „Temidy”.

Dla wygody czytelników już pierwszy numer 
kwartalnika „Temida” (podobnie będzie z każdym ko-
lejnym) można przeczytać w Internecie. Zasadą ma 
być nieodpłatny charakter czasopisma. Dodatkowe in-
formacje można znaleźć na stronie internetowej WPiA 
(www.law.umk.pl) w zakładce Temida. 

Autor jest sekretarzem redakcji „Temidy”.
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l 9–12.09. XII Międzynarodowy Kongres PTA – 
,,Alergologia XXI wieku – nowe wyzwania, nowe moż-
liwości"; Wydział Lekarski, Polskie Towarzystwo Aler-
gologiczne.

l 14–18.09. VII Sympozjum Analizy Nieliniowej; 
Wydział Matematyki i Informatyki, Centrum Badań 
Nieliniowych im. J. P. Schaudera w Toruniu.

l 15–16.09. VI Konferencja Naukowa z cyklu Eko-
nomia i Prawo – ,,Kryzysy gospodarcze, ze szczegól-
nym uwzględnieniem uwarunkowań instytucjonal-
nych”; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

l 17–18.09. Czystość i brud. Higiena nowożytna 
(XV–XVIII w.); Zakład Historii Medycyny i Pielęgniar-
stwa, Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii.

l 17–18.09. 30 lat rusycystyki toruńskiej. Język, 
literatura, folklor; Katedra Filologii Słowiańskiej.

l 17–18.09. Krisen – Konflikte – Konsolidierungen. 
Politische, religiöse und gesellschaftliche Herausfor-
derungen in Zentraleuropa um 1400; Polska Misja Hi-
storyczna przy Uniwersytecie w Würzburgu, Würzbur-
ger Diözesangeschichtsverein, Zakład Historii Krajów 
Bałtyckich UMK, Universität Würzburg, Lehrstuhl für 
Fränkische Landesgeschichte.

l 18–19.09. Polska fantastyka najnowsza… spad-
kobiercy Jerzego Żuławskiego i Stanisława Lema?; 
Wydział Filologiczny, Kapituła Nagrody Literackiej im. 
Jerzego Żuławskiego.

l 21–23.09. Die Geschichte im Bild. 12. Tagung 
des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellen- 
editionen; Wydział Nauk Historycznych, Towarzystwo 
Naukowe w Toruniu, Universität Würzburg – Lehrstuhl 
für Fränkische Landesgeschichte.

l 23–24.09. Andersenowskie inspiracje w kultu-
rze i literaturze polskiej; Zakład Folklorystyki i Litera-
tury Popularnej, Instytut Literatury Polskiej.

l 24.09. Kreatywność w turystyce; Wydział Nauk 
o Ziemi.

l 24–26.09. PROTOLANG 4, Centrum Badań nad 
Ewolucją Języka; Katedra Filologii Angielskiej, Dept. of 
Philosophy, Communication and Visual Arts; Roma Tre.

l 24–26.09. List grecki i łaciński poprzez wieki; 
Katedra Filologii Klasycznej, Koło Toruńskie Polskiego 
Towarzystwa Filologicznego.

l 24–26.09. 7. Międzynarodowa Konferencja: Lo-
giki nieklasyczne. Teoria i zastosowania; Katedra Lo-
giki.

l 24–27.09. Zakony rycerskie wobec religijnej 
i funkcjonalnej odnowy — reforma, reformacja i seku-
laryzacja; Instytut Historii i Archiwistyki, Universitat 
Hamburg, Towarzystwo Naukowe w Toruniu.

l 28–29.09. Stanisław Witkiewicz po stu latach; 
Instytut Literatury Polskiej.

l 28–29.09. Odmienność w kulturze; Katedra Et-
nologii i Antropologii Kulturowej. (sj)

Społeczność Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarzą-
dzania UMK przyłączyła się do charytatywnej ini-

cjatywy Polskiej Akcji Humanitarnej – Pomoc Dzieciom 
Nepalu.

W ramach tegorocznej odsłony akcji „Na naszym 
Wydziale nie dziękujemy kwiatami” zwyczajowe kwiaty 
zostały zastąpione koszulkami z napisem NEPAL. Jest 
to z jednej strony manifestacja solidarności z Nepalem 
– krajem dotkniętym tragicznymi skutkami trzęsienia 
ziemi – z drugiej przywiązania do wartości, których fun-
damentem jest odpowiedzialność społeczna w biznesie.

Przypominamy, że w ubiegłym roku – dążąc do 
upowszechnienia w całym UMK inicjatywy Wydziału – 
rektor UMK wystąpił z apelem, aby kwiaty, będące tra-
dycyjną formą podziękowań, zastąpić cegiełkami two-
rzącymi fundusz wsparcia przeznaczony na stypendia 
dla wychowanków domów dziecka oraz uczniów Gim-
nazjum i Liceum Akademickiego z najuboższych rodzin. 
Zgromadzone środki zostaną wykorzystane na ten cel 
w roku akademickim 2015/2016. Inicjatorem przedsię-
wzięcia, którego głównym celem jest zachęcanie stu-
dentów ostatnich lat, przygotowujących się do egza-
minu kończącego studia, do działalności dobroczynnej, 
jest prof. Włodzimierz Karaszewski, kierownik Katedry 
Inwestycji i Nieruchomości UMK.

DZIECIOM Z NEPALU

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK 
od dawna jest zaangażowany w działalność charyta-
tywną. Przez wiele lat wspierał Dom Pomocy Społecz-
nej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu poprzez m.in. orga-
nizację koncertów charytatywnych.  (CPiI)

Fot. Andrzej Romański
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W   ramach programu „Mieszkanie dla absolwenta” 
Toruń przeznaczy rokrocznie pięć mieszkań dla 

najlepszych absolwentów toruńskich uczelni. Zgodnie 
z intencją władz naszego miasta, będzie to zachęta do 
tego, aby najlepsi absolwenci pozostali w naszym mie-
ście i stanowili wsparcie dla toruńskich firm.

Wniosek o „Mieszkanie dla absolwenta” złożyć 
może osoba, która

–  nie ukończyła 30 roku życia i posiada status ab-
solwenta uczelni wyższej mającej siedzibę w To-
runiu, ukończyła studia stacjonarne lub niesta-
cjonarne drugiego stopnia lub jednolite studia 
magisterskie na wydziałach lub w jednostkach 
organizacyjnych uczelni zlokalizowanych na te-
renie miasta Torunia;

–  jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, 
a miejscem świadczenia pracy jest miasto To-
ruń;

–  ukończyła studia ze średnią ocen co najmniej 
4,7;

–  prowadziła działalność naukową lub artystyczną 
mogącą wnieść znaczący wkład w rozwój nauki 

MIESZKANIE  
DLA ABSOLWENTA

lub sztuki, w szczególności wydała publikacje na-
ukowe, dokonała zgłoszenia patentowego, prze-
prowadziła projekt badawczy lub prowadziła 
prelekcje na konferencjach naukowych;

–  nie posiada prawa własności lokalu mieszkalne-
go, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalne-
go lub umowy najmu lokalu z mieszkaniowego 
zasobu Gminy Miasta Torunia;

–  złoży wniosek w Urzędzie Miasta do 31 lipca każ-
dego roku (weryfikacji formalnej wniosków do-
konuje jednostka Urzędu Miasta Torunia właści-
wa do spraw mieszkalnictwa w terminie do dnia 
31 sierpnia każdego roku).

Wnioski, które przeszły pozytywnie weryfikację 
formalną, podlegają ocenie merytorycznej przez Komi-
sję do spraw Realizacji Programu Absolwent, powołaną 
zarządzeniem prezydenta Torunia. Składa się ona z 7 
członków, w tym: z trzech przedstawicieli Prezydenta 
Miasta Torunia; jednego przedstawiciela Rady Miasta 
Torunia, wskazanego przez Radę odrębną uchwałą, 
oraz z trzech przedstawicieli pracowników naukowych 
uczelni wyższych Torunia desygnowanych – na pisemny 
wniosek Prezydenta Miasta Torunia – przez rektorów. 
Zatwierdzona lista kandydatów stanowi podstawę do 
zawarcia przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej umo-
wy najmu lokalu mieszkalnego z absolwentem.

Umowa najmu w ramach programu „Mieszkanie 
dla absolwenta” zawierana jest na 5 lat, jednak nie dłużej 
niż na czas trwania zatrudnienia na warunkach umowy 
o pracę. Ponadto absolwent po upływie każdego roku 
od dnia zawarcia umowy najmu składa zaświadczenie 
o zatrudnieniu. Po zakończeniu umowy najmu zawartej 
na czas określony, co najmniej przez 5 lat, na wniosek 
absolwenta i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji 
Mieszkaniowej i właściwej komisji Rady Miasta Torunia, 
można zawrzeć z absolwentem umowę najmu na czas 
nieokreślony.

Oprac. Wojciech Streich (źródło: www.torun.pl)

9 lipca w wieku 49 lat zmarł dr hab. Aleksander  
Główczewski z Wydziału Filologicznego UMK, badacz 
polskiej literatury i wielki znawca twórczości Bolesła-
wa Prusa, szczególnie powieści „Lalka”, której obszerne 
fragmenty recytował z pamięci.

Dr hab. Aleksander Główczewski na UMK w Toru-
niu pracował od 1990 r. Przez wiele lat pełnił obowiąz-
ki zastępcy dyrektora Instytutu Literatury Polskiej 
UMK. Był absolwentem filologii polskiej UMK (1990 r.). 
Na UMK uzyskał również stopień doktora (2000 r.)  

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
na podstawie rozprawy Poetyka i pragmatyka „roz-
mów z…” napisanej pod kierunkiem prof. Andrzeja 
Stoffa. Ostatnia książka dr. hab. Główczewskiego Ko-
mizm w literaturze. Studia w perspektywie komunika-
cyjnej (2013), będąca rozprawą habilitacyjną, uznana 
została przez środowisko literaturoznawców za pra-
cę fundamentalną o komizmie w rodzimej literatu-
rze i kulturze. Zainteresowania naukowe Aleksandra 
Główczewskiego obejmowały także teorię literatury, 
związki muzyki i literatury, fantastykę naukową. Jego 
prawdziwą pasją była także muzyka, szczególnie Jana 
Sebastiana Bacha.

Aleksander Główczewski był nauczycielem akade-
mickim bardzo lubianym przez studentów filologii pol-
skiej. Jego pogrzeb odbył się 13 lipca w Toruniu.  (CPiI)
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– Czy podróżowanie w kulturach tradycyjnych 
było zjawiskiem powszechnym – takim jakim jest 
dziś?

– Zdecydowanie nie. Podróżowanie w kulturach 
tradycyjnych nie było zjawiskiem powszechnym, 
ponieważ to były kultury bardzo mocno związane 
z konkretnym miejscem. Po pierwsze, istniała tech-
niczna trudność przemieszczania się: to były kultury 
generalnie mało mobilne. Bardzo trudno było podró-
żować ze względu na brak powszechnego dostępu 
do środków transportu, a także dlatego że podróżo-
wanie było bardzo drogie i niewiele osób było na nie 
stać. Dużo ważniejsze były jednak aspekty mental-
ne, tzn. wyobrażenia o tym, jak świat jest skonstru-
owany. Bardzo ważna była opozycja, podział świata 
na swój i obcy: orbis interior i orbis exterior. Świat, 
który był blisko, to był świat wartościowy i prawdzi-
wy, w którym można było sensownie funkcjonować. 
To, co istniało poza granicami tego świata, było cha-
osem, światem dzikim, nieużytecznym i bezpłodnym. 
W ogóle nie było po co tam jeździć, a do tego podróże 
poza granice swojego świata były niebezpieczne, po-
nieważ świat zewnętrzny był postrzegany jako świat 
działania różnych sił demonicznych. Można więc 
było narazić się na duże niebezpieczeństwa. A zatem 
z przyczyn materialno-technologicznych oraz mental-
nych w kulturach tradycyjnych zasadniczo nie podró-
żowano. A jeśli już podróżowano, to podróż miała inny 
wymiar: sakralny, inicjacyjny, np. ktoś wyprawiał się 
w daleką podróż do sanktuarium czy innego miejsca 
świętego. 

– W takim razie jak traktowano tych, którzy 
przekraczali granice „swojego świata”: wędrowców, 
włóczęgów, turystów…?

– Tak, to jest również ciekawe zagadnienie, po-
nieważ jednak trochę osób podróżowało. Oczywiście, 
to nie jest tak, że w ogóle nikt się nie ruszał. Była 
pewna grupa włóczęgów, których traktowano w bar-
dzo specyficzny sposób, mianowicie traktowano ich 
ambiwalentnie. Z jednej strony byli oni postrzegani 
jako obcy, przybysze z „tamtego” świata, i w związku 
z tym przypisywano im cechy trochę demoniczne, nie-
ludzkie, obawiano się ich, próbowano ich izolować czy 
trzymać na dystans. Ale z drugiej strony przypisywa-
no im właśnie pewne cechy sakralne, czyli traktowa-
no ich trochę jako wysłanników bogów. Na przykład 
w kulturze polskiej, już u jej początków, pojawia się 
bardzo ciekawy motyw w podaniu o Piaście, kiedy na 
postrzyżyny przybywa do Piasta jakichś dwóch ta-
jemniczych wędrowców. Nie wiadomo dokładnie, kim 
oni właściwie są, ale charakterystyczny jest dalszy 
ciąg tej historii: wędrowcy zostają ugoszczeni i praw-

PRZEKRACZANIE  
GRANIC ŚWIATÓW

Z dr. hab. Piotrem Grochowskim  
z Katedry Kulturoznawstwa UMK  

o tradycjach podróżowania  
rozmawia dr Marcin Lutomierski

dopodobnie na skutek tego, że Piast okazał się gościn-
ny i przyjął tych obcych wędrowców, później spływają 
na niego różne błogosławieństwa. To jest bardzo zna-
czące. Ten motyw był później transmitowany w kul-

Fot. Andrzej Romański
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turze i np. podobnie traktowano dawniej na wsiach 
wędrownych dziadów-żebraków. 

– Dziady – kim byli ci ludzie, którym poświęcił 
Pan jedną ze swoich książek? Jaką rolę pełnili?

– To byli w pewnym sensie przybysze z „tamte-
go” świata. Samo określenie „dziad” na wędrownego 
żebraka nie jest przypadkowe: dziad jako przodek 
i dziad jako wędrowny żebrak. Istnieje paralela między 
nimi, a mianowicie: wędrownych żebraków traktowa-
no jako osoby, które mają szczególnie bliski kontakt 
ze światem zmarłych, są niejako przedstawicielami 
świata zmarłych. I dlatego podstawową funkcją wę-
drownych żebraków było to, że modlili się za dusze 
zmarłych. Uważano, że ich modlitwa jest szczególnie 
skuteczna. Z jednej strony trochę się ich obawiano, ale 
z drugiej strony przyjmowano ich do domu, ponieważ 
strach było narazić się na gniew istoty, która przyby-
wa z zaświatów. 

– Co nam zostało z tradycyjnego pojmowania 
podróży? Czy są jakieś elementy wspólne dla kultury 
tradycyjnej i współczesnej?

– Wydaje mi się, że nie. A w każdym razie bar-
dzo mało jest tych elementów wspólnych, głównie 
z tych powodów, o których mówiłem wcześniej. Na-
sze myślenie o tym, jak świat jest skonstruowany, 
dramatycznie się zmieniło. Na skutek przekazów me-
dialnych świat stał się bardzo mały. Opozycja świat 
swój–świat obcy w zasadzie przestała funkcjonować 
w taki sposób jak dawniej. Po pierwsze, my bardzo 
chętnie jeździmy do obcych krajów. Po drugie, podró-
żowanie wpisuje się w szersze zjawisko, które socjo-
lodzy, np. Zygmunt Bauman, określają jako kolekcjo-
nowanie wrażeń. Jest to zarazem jeden z elementów 
budowania tożsamości współczesnego człowieka. 
Mówimy dziś: „jestem podróżnikiem, podróżuję 
w różne ciekawe miejsca, robię zdjęcia i wrzucam je 
na swojego facebooka. Zobaczcie, jaki jestem!”. Jest 
to współcześnie dosyć powszechna praktyka. Podró-
żowanie jest wysoko cenione na liście praktyk spo-
łecznych, cieszy się prestiżem. Moim zdaniem jest to 
kompletne odwrócenie sytuacji, z jaką mieliśmy do 
czynienia w kulturach tradycyjnych. 

– W związku z obchodzonym w tym roku jubile-
uszem 120-lecia Polskiego Towarzystwa Ludoznaw-
czego chciałbym zapytać o dziewiętnastowieczne 
podróże ludoznawców. 

– To było specyficzne podróżowanie: z miasta na 
wieś (w dużym skrócie i uproszczeniu). Wiązało się ono 
z oświeceniowo-romantycznym sposobem myślenia 
oraz fascynacją wsią i ludem, które były postrzegane 
jako rezerwuar wartości pierwotnych, podstawowych, 
nieskażonych „brudem” cywilizacji. Dobrze wiemy, że 
w okresie romantyzmu te wycieczki na wieś były bar-
dzo popularne, a ich głównym celem było poznawa-
nie mieszkającego tam ludu. Można by zaryzykować 
tezę, że był to początek pewnej formy podróżowania, 
która dzisiaj staje się bardzo popularna, mianowicie 
tzw. turystyki kulturowej. Ludziom nie wystarcza już 
pojechać gdzieś i np. spacerować czy leżeć na plaży. 
Chcą poznawać miejsca, które mają ciekawą, bogatą 
kulturę, ale zarazem chcą w jakiś sposób „praktycz-
nie” doświadczać tej kultury, a im bardziej egzotyczna 
i nieznana jest ta kultura, mniej „wyeksploatowana” 
turystycznie, tym lepiej. Turyści chcą dziś nie tylko 
oglądać eksponaty w muzeum, ale też uczestniczyć 
w czymś, przeżywać coś, angażować się w coś. Tak jak 
romantyczni miłośnicy ludu byli emocjonalnie zaanga-
żowani w ideę jego poznawania. Inna sprawa, że taki 
turysta poznający obce kultury nigdy nie stanie się ich 
członkiem, nigdy nie pozna i nie zrozumie ich w pełni, 
za to często ulega różnego rodzaju złudzeniom i two-
rzy rozmaite zmitologizowane obrazy.

– Dziękuję za rozmowę. 
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Pogoda, która do tej pory nas nie rozpieszczała, po-
woli stabilizuje się i zachęca do turystycznych eska-

pad i bliższego kontaktu z naturą. W powietrzu czuć 
wakacyjną bryzę, trudno więc usiedzieć na miejscu. 
Niestety, nie wszystkim dane jest ponieść się w peł-
ni tęsknocie i wyrwać na dłużej poza dom. Nic jednak 
straconego, zawsze można zrobić jedno-, dwudniowe 
wycieczki, najlepiej rowerowe, po najbliższej okolicy. 
Na szczęście nasz region jest niezwykle bogaty w za-
bytki i krajobrazowo urokliwy, pozostaje więc tylko 
spojrzeć na mapę, zaplanować i… ruszać.

Zachęcany przez redakcję ,,Głosu”, zgodziłem się 
na krótką prezentację kolejnej (po zeszłorocznej) propo-
zycji jednej z takich wycieczek. Wybór trasy był dosyć 
trudny, postanowiłem więc, że najlepszym wyjściem 
będzie swego rodzaju konsekwentna kontynuacja tury-
stycznej eksploracji regionu. Utrzymujemy zatem kie-
runek północny, z małym jednak odchyłem ku wscho-
dowi. 

Tym razem proponuję Państwu wycieczkę zbliżo-
ną do starego szlaku na Chełmno. Naszym miejscem 
docelowym niech będzie – oddalona o 26 kilometrów 
od Torunia – Nawra. Zanim jednak tam dotrzemy, war-
to zatrzymać się w kilku ciekawych miejscach. Kierując 
się z Torunia na północ, będziemy mieli okazję przeko-
nać się, jak bogatym w zabytki i urokliwym pod wzglę-
dem krajobrazu jest południowo-wschodni obszar zie-
mi chełmińskiej. Region ten słynie przede wszystkim 
ze średniowiecznej architektury sakralnej. Kilkadziesiąt 
murowanych wiejskich kościołów i kaplic stanowi dziś 
chyba najbardziej namacalne świadectwo znaczenia 
tego regionu w czasach dojrzałego i późnego średnio-
wiecza. Podróżując po tym terenie, warto jednak pa-
miętać, że nie są to jedyne atrakcje. 

Pierwszym godnym zobaczenia zabytkiem na tra-
sie do Nawry jest niewielki gotycki kościół pod wezwa-
niem Jana Chrzciciela w Świerczynkach. Położona jakieś 
dwieście metrów od głównej trasy ceglano-kamienna 
jednonawowa budowla wzniesiona została prawdo-
podobnie na przełomie XIV i XV w. Choć nie oparła się 
licznym późniejszym zmianom i modernizacjom, za-
chowała swój surowy, średniowieczny charakter. Na 
szczególną uwagę zasługuje forma jej zamkniętego 
wielobocznie dwuprzęsłowego prezbiterium, o naro-
żach opiętych malowniczymi jednouskokowymi szkar-
pami, zwieńczonymi pinaklami. Rozwiązanie to zdradza 
bliskie formalnie konotacje z monumentalnymi założe-
niami sakralnymi w Toruniu. Prawdziwa niespodzianka 
czeka nas jednak we wnętrzu świątyni. O jego charak-
terze przesądza zaskakująco bogate późnobarokowe 
wyposażenie, na które składa się ołtarz główny, dwa 
ołtarze boczne, stalle, ambona oraz architektoniczna 

Sebastian Dudzik

CZAS WAKACYJNYCH 
WYCIECZEK (II)

oprawa chrzcielnicy w formie fantazyjnego baldachimu. 
Na pierwszy rzut oka ten snycerski zespół jawi się jako 
jednolity stylistycznie, jednak przy wnikliwszym oglą-
dzie zauważyć można nie tylko różnice w strukturze ar-
chitektonicznej i ornamencie poszczególnych obiektów. 
W rzeźbiarskiej strukturze wyróżnić można elementy 
o wiele starsze – średniowieczne. Doskonałym przykła-
dem udanej koegzystencji form gotyckich i barokowych 
jest ołtarz główny świątyni. Datowane na przełom XVI 
i XVIII w. dwukondygnacyjne, bogato rzeźbione archi-
tektoniczne retabulum w dolnej niszy mieści późnogo-
tycką figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem, w górnej zaś 
niezwykle interesującą i stosunkowo rzadko spotykaną 
grupę Pietas Domini z początku szesnastego stulecia. 
W pobliżu ołtarza, po jego lewej stronie, znajdziemy 
jeszcze jedną średniowieczną rzeźbę. Jest nią datowana 
na lata siedemdziesiąte-osiemdziesiąte XIV w. pięknie 
polichromowana Pietà. 

Ze Świerczynek możemy odbić na Pigżę, w której 
warto zatrzymać się na chwilę przy pochodzącym z po-
czątku XX w. dworze (obecnie szkoła). 

Kościół w Świerczynkach
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Dalej droga zaprowadzi nas do Biskupic, gdzie 
oprócz XIX-wiecznego dworku główną atrakcją jest 
późnobarokowy (1760–1764) kościół pod wezwaniem 
św. Marii Magdaleny. Zbudowana z kamieni narzuto-
wych niewielka świątynia najprawdopodobniej po-
wtarza plan i przestrzenną organizację wcześniejszej, 

średniowiecznej budowli. W nakrytym sklepieniem ko-
lebkowym wnętrzu warto zwrócić uwagę na barokowy 
wystrój (ołtarz, feretrony) oraz nietuzinkową gotycką 
chrzcielnicę, której trzon uformowany został z frag-
mentu XIV-wiecznego portalu, pochodzącego prawdo-
podobnie z katedry w Chełmży. 

Z Biskupic jest już niedaleko do Nawry. Ta nie-
wielka wieś znana jest głównie z pałacu i powiązanego 
z nim założenia parkowego. Niestety, dziś oba te za-
bytki są mocno zdewastowane, nadal warto je jednak 
odwiedzić. Wzniesiony staraniem Konstantego Kru-
szyńskiego klasycystyczny pałac zaprojektował pod 
koniec lat dziewięćdziesiątych XVIII w. znany warszaw-
ski architekt Hilary Szpilowski. Monumentalna piętro-
wa rezydencja z wysuniętym przed lico kolumnowym 
portykiem mieścić miała bogatą bibliotekę rodową 
Kruszyńskich. 

W XIX w. pałac stał się ważnym lokalnym ośrod-
kiem polskiej kultury, a rodziny Kruszyńskich i Scza-
nieckich (późniejszych gospodarzy) uznawane były 
powszechnie za strażników narodowej świadomości. 
Walory sukcesywnie rozbudowywanego księgozbioru 
oraz archiwum i kolekcji artystycznej zachwalał choć-
by Jan Ursyn Niemcewicz czy Oskar Kolberg. Najpraw-
dopodobniej jeszcze przed połową XIX w. po bokach 

Kościół w Biskupicach

Pałac w Nawrze
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Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca do 
skorzystania z systemu „Odyseusz”, szczególnie 

tych, dla których podróże, peregrynacje, długi pobyt za 
granicą stanowią znaczną część ich życia czy działalno-
ści zawodowej.

Korzyści

–  w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczaj-
nych za granicą, MSZ będzie mogło nawiązać 
kontakt z daną osobą,

–  udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy 
poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-
-konsularną,

–  „Odyseusz” umożliwi również otrzymywanie re-
gularnych powiadomień dotyczących działalno-
ści placówki, informacji konsularnych,

–  a także – jeśli wyrazimy zgodę – może być wy-
korzystany w celu rejestracji do udziału w wy-
borach za granicą.

Jak się zarejestrować?

–  zgłoszenie swojego pobytu jest dobrowolne, 
jednak MSZ apeluje o korzystanie z tej możli-
wości,

–  zgłoszenia można dokonać na dwa sposoby: 
proste zgłoszenie podróży lub założenie pro-
filu w systemie (https://odyseusz.msz.gov.pl/
Home/RegisterTravel).

Praktyczne porady

–  Osobom przebywającym za granicą dłużej niż 
6 miesięcy ministerstwo zaleca założenie wła-
snego konta, które umożliwi modyfikację swo-

PODRÓŻUJ Z ODYSEUSZEM

ich danych kontaktowych, zgłaszanie kolejnych 
podróży oraz otrzymywanie newslettera i infor-
macji o terminach wyborów.

–  Wszystkie osoby, które założą konto w syste-
mie „Odyseusz”, otrzymają e-mail potwierdza-
jący ten fakt, a także będą im przesyłane regu-
larne (coroczne) przypomnienia o konieczności 
aktualizacji swoich danych osobowych i kontak-
towych. W razie zignorowania takiego wezwa-
nia konto zostanie automatycznie usunięte.

–  Osobom, które sporadycznie wyjeżdżają za gra-
nicę, poleca się proste zgłoszenie, bez zakłada-
nia profilu. Zgłoszenie takie będzie archiwizo-
wane w ciągu 14 dni od zakończenia podróży.

Myślimy, że warto skorzystać z oferty Minister-
stwa Spraw Zagranicznych, szczególnie po ostatnich 
wydarzeniach na Bliskim Wschodzie i w Europie.

Oprac. Wojciech Streich

pałacu dobudowano dwie klasycystyczne oficyny o fa-
sadach opiętych pilastrami, sugerującymi portykowe 
rozwiązanie, oraz charakterystycznych schodkowych 
szczytach. Cofnięte znacząco w stosunku do pałacowej 
fasady, tworzyły architektoniczną oprawę dla parko-
wego dziedzińca. Nieopodal pałacu znajduje się kolejny 
godny odwiedzenia zabytek. Jest nim gotycko-baroko-
wy kościół pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryj-
skiej. Pierwotna świątynia wzniesiona najprawdopo-
dobniej w XIV w. została gruntownie przebudowana po 
potopie szwedzkim i w latach siedemdziesiątych XVIII 
w. We wnętrzu, obok datowanych na połowę XVII w. 
stalli, XVIII-wiecznego ołtarza i rokokowej ambony, na 
szczególną uwagę zasługują pamiątki związane z przy-
wołaną już wcześniej rodziną Kruszyńskich. Jest to fun-
dowane przez Konstantego Kruszyńskiego epitafium 
z 1815 roku oraz obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem 

z pierwszej połowy XVII w., według ustnej tradycji przy-
wieziony z niewoli moskiewskiej przez Bernarda Kru-
szyńskiego. 

Powracając do Torunia, można nieco zmienić trasę, 
odwiedzając pochodzący z połowy XIX w. pałac i założe-
nie parkowe w Wybczu, kamienny kościół pod wezwa-
niem Podwyższenia Krzyża Świętego z przełomu XIII 
i XIV w. w Przecznie czy kościół i zamek w Bierzgłowie.

Zdjęcia: Sebastian Dudzik

Pierwsza część ukazała się w GU nr 8–9/2014 
(http://glos.umk.pl/2014/08/czas/). Redakcja ma na-
dzieję, że za rok ukaże się trzecia część tego cyklu, co 
– być może – zainspiruje dr. Sebastiana Dudzika do 
napisania książki (przewodnika?) o zabytkach naszego 
regionu.
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[…] Trzecia niedziela w podróży!  Rano minęliśmy Tiu-
meń.  To jedna ze stolic syberyjskiej ropy naftowej 
i gazu ziemnego. Nic więc dziwnego, że budynek sta-
cyjny nowoczesny i wręcz okazały. W nocy przekroczy-
liśmy większość syberyjskiej równiny, zaczynającej się 
w Nowosybirsku, ale wciąż na niej jesteśmy i będziemy 
aż do Swierdłowska (od 1991 r. – Jekaterynburga) u 
stóp Uralu. 

Noc była niezwykła, chyba jedna z najdziwniej-
szych w moim życiu. Jadąc na zachód, uciekamy od 
słońca, a ono nas za to karze stałym opóźnieniem swe-
go wschodu. Moje dziewczyny z przedziału położyły się 
spać o ósmej czy nawet siódmej wieczorem – według 
naszych zegarków – zażądały kategorycznie zgaszenia 
światła i spały godzin 12 czy nawet 13. Ja natomiast – 
mimo że poszedłem spać nieco później – obudziłem się 
o piątej, według mojego zegarka, i już nie mogłem zasnąć 
– męczyłem się, próbując jeszcze trochę pospać, tak aż 
do ósmej, kiedy nastąpił świt. Do tego byłem głodny, bez 
możliwości zjedzenia czegokolwiek. Podczas wszystkich 
moich dotychczasowych podróży – zawsze – czy chcę 
tego, czy nie – pamiętam o domu i tęsknię doń. Tak jak 
i podczas tej podróży, ale tym razem wrażeń było tyle, 
że dopiero dziś pomyślałem, że dobrze by było już być 
w domu. To dobrze, że takie myśli nachodzą mnie pod 

Stefan Melkowski

SŁOŃCU NAPRZECIW

koniec podróży, a nie na jej początku. Mam więc chyba 
jednak duszę podróżnika. 

Wróćmy jednak do wczorajszego wieczoru, któ-
ry okazał się – niespodziewanie – nader interesujący. 
Kiedy bowiem tak siedziałem – samotnie i bezczynnie, 
w ciemnym przedziale, zlitowali się nade mną dwaj Janu-
sze z naszej wycieczki, z sąsiedniego przedziału i zapro-
sili do siebie na ciekawe spotkanie. Oto bowiem jedzie 
i mieszka z nimi w przedziale – oprócz starszej Rosjanki 
z Moskwy – Chińczyk, mistrz walki kung-fu, który za-
mierza demonstrować zasady tej sztuki walki w Europie, 
a następnie w Afryce. Nie zna ani słowa w jakimkolwiek 
języku poza chińskim. Janusze zaprzyjaźnili się z nim „na 
migi”, już dość dawno, w Pekinie, a teraz zaprosili jeszcze 
złotowłosego Anglika, o którym tu już wspomniałem, 
przede wszystkim jako tłumacza, bo on mówi trochę po 

W lutym br. zmarł nasz kolega redakcyjny, dr 
Stefan Melkowski. Przez kilkanaście lat pisał do 
„Głosu Uczelni” artykuły, recenzje i felietony. Był za-
palonym podróżnikiem, odwiedził dziesiątki krajów; 
przez dłuższy czas przebywał w USA. Jednak jego 
wielkim marzeniem była podróż koleją transsyberyj-
ską do Pekinu. Udało mu się to marzenie zrealizować 
w styczniu 1991 roku. Po latach (w 2008 roku) opisał 
swoje przeżycia w książce Słońcu naprzeciw – koleją 
transsyberyjską do Chin, którą w pełnej wersji pla-
nował opublikować w wydawnictwie naszej Uczelni. 
Niestety, nie udało się, choroba była szybsza. Ukaza-
ła się tylko niskonakładowa wersja sygnalna. Posta-
nowiliśmy zatem zaprezentować niewielki fragment 
wspomnień Stefana w naszym wakacyjnym wyda-
niu ,,Głosu”.

Fot. wikipedia



27

temat numeru 

chińsku, więc będziemy mogli się czegoś dowiedzieć bliż-
szego od mistrza kung-fu o nim samym i o jego sztuce. 

Jednak może ciekawsze było to, czego dowiedzie-
liśmy się o nim samym, a przede wszystkim o Angliku, 
tym w portkach w kwiatki. Jest on artystą rzeźbiarzem, 
wykładowcą, bodajże na uniwersytecie w Coventry. 
Jak wiele uniwersytetów na zachodzie Europy i w USA, 
kształci także pisarzy, artystów plastyków, aktorów itd. 
Wysłał go więc ów uniwersytet na czteromiesięczne stu-
dia specjalistyczne do Chin. Stypendium było skromne, 
bo obejmowało tylko opłatę za studia w Chinach, nato-
miast utrzymanie i przejazdy musiał opłacić z własnej 
kieszeni. Wybiera zatem tanie środki komunikacji. Teraz 
jedzie pociągiem, z Pekinu, przez Warszawę i Berlin, do 
Londynu. Ciekawie opowiadał o swojej pracy i twórczo-
ści, zarazem pokazywał zdjęcia. Jeśli zaś chodzi o mistrza 
wschodniej sztuki walki, to okazało się, że jest on z zawo-
du policjantem. Pewnie także człowiekiem zaufania wła-
dzy, więc można go wypuścić na szeroki świat. I on też 
chciał się „zapromować” przed nami swoją sztuką, więc 
pokazywał albumy zdjęć ze swych walk, a nawet – nie 
zważając na ciasnotę przedziału – próbował coś zade-
monstrować ze swego repertuaru. 

Rano, przed Tiumeniem, zatrzymaliśmy się – nie 
wiem dlaczego – wśród brzózek, które wręcz wciskały się 
do naszego przedziału przez zamknięte okna – tak blisko 
były! Świat, który od dłuższego już czasu oglądamy – to 
doskonale równa płaszczyzna, pokryta białym śniegiem, 
a na niej zimowe kośćce drzew. Czarne na białym. Teraz 
zmiana – słońce przebija się przez chmury i oświetla sy-
beryjską równinę matowym światłem. Po korytarzach 
wagonów krążą znowu kolejne grupy handlarzy. Nasi pil-
nują swych zakupów – nasza czwórka także. Ten młody 
elegancki Rosjanin, który wczoraj w wagonie restauracyj-
nym prowadził dogłębną konwersację z trzema Chińczy-
kami, po angielsku oczywiście, też okazał się handlarzem, 
tylko jak gdyby z wyższej gildii. 

Słońce przebija się przez ścianę drzew iglastych, 
która też odcina nas od możliwości patrzenia w dal tej 
bezkresnej równiny. Znowu mijamy syberyjskie osiedle 
parterowych domków. Nazywa się Komyszłow. Gdy się 
jedzie przez Syberię, to bardzo chciałoby się dojrzeć 
coś, co by przypominało pole uprawne – tego ani śladu. 
Ziemia jałowa. Natomiast bardzo często mijamy różne-
go rodzaju zakłady przemysłowe, często gigantycznych 
rozmiarów, wszystkie dymiące, i zapewne produkujące 
ogromne ilości ścieków oraz innych odpadów. Zatem 
sprawą oczywistą są straty w naturalnych zasobach 
przyrodniczych tego wielkiego kraju. Gdy o tym myśla-
łem, pokazał się moim oczom fragment lasu z dorodnymi, 
starymi sosnami. Pewnie nie zauważyłbym tego, gdyby 
nie fakt, że takie dorodne sosny to naprawdę rzadkość na 
Syberii. Niestety, intensywna, a nieuważna eksploatacja 
bogactw naturalnych, wszelkiego rodzaju kopalin, przede 
wszystkim ropy naftowej i gazu ziemnego, niszczy przy-

rodę. Rabunkowa gospodarka drewnem też przyczyniła 
się walnie do wielkich zniszczeń drzewostanu. 

Wciąż jeszcze jesteśmy w Azji, ale zbliżamy się do 
umownej granicy z Europą, którą jest pasmo górskie Ura-
lu. Mijamy zasypane śniegiem osiedla. Wokół torów śnieg 
także głęboki, ale od czasu do czasu pojawiają się na nim 
ślady ludzkich stóp. Jesteśmy wreszcie w Swierdłowsku! 
Udało mi się pospacerować po dworcowym peronie. Wy-
glądająca właśnie przez okno Stenia zawołała: „Kościół, 
kościół… ”. Jednak był to tylko dom kultury, okazały pałac 
z iglicą na dachu i z gwiazdą na tej iglicy. Ruszyliśmy ku 
Europie. Niestety, słup na umownej granicy między Azją 
i Europą przegapiłem podczas obiadu w wagonie restau-
racyjnym. Więc jesteśmy już w Europie, a właściwie – na 
jej granicy – na Uralu. Teren pagórkowaty, więc niemożli-
we, żeby to był już Ural. To chyba wciąż tylko podgórska 
okolica! Górki wprawdzie stają się coraz wyższe, ale w su-
mie jednak niezbyt wysokie, pokryte lasami. W dolinach 
liczne zakłady przemysłowe – niektóre bardzo duże; no 
i oczywiście wiele dymiących kominów. To już prawdziwa 
moja obsesja – śledzenie tego dymiącego szkaradzień-
stwa! Obok fabryk – zazwyczaj kilka piętrowych bloków 
oraz rozległe kolonie rosyjskich drewnianych domków. 
Tam mieszkają zapewne ci, co pracują w tych fabrykach.

Wszystko w śniegu. Nasz długi pociąg wije się na 
zakręcie niczym chiński smok. Zobaczyłem jednak w od-
dali cerkiew – chyba czynna, bo kopuły zakończone 
krzyżem. Pojawił się wreszcie świerk, którego nie spo-
tkałem na Syberii. Ural wciąż nie straszy nas wysoko-
górskimi szczytami i urwiskami. W dalszym ciągu robi 
wrażenie ładnej podgórskiej krainy – niczym nasze Pod-
karpacie. Piękne lasy – drzewa tu jak gdyby o wiele bar-
dziej dorodne niż na Syberii. Śnieg, śnieg, śnieg! Tworzy 
on na drzewach bajkowe, fantazyjne kształty – wielkie 
czapy. Górki stają się trochę wyższe, ale wciąż daleko im 
do wysokogórskich rozmiarów. Mijamy wielkie składo-
wisko drewna – może to i tartak. Piękną krainą jest ten 
Ural, ale domki (chatki) tak samo tu biedne jak na całej 
rosyjskiej prowincji. Spodziewałem się, że na Uralu spo-
tkam dziką i groźną przyrodę, a tu łagodna, podgórska 
okolica. W głębokiej dolinie, na jej dnie płynie woda. My 
jedziemy nad tą doliną. Na drugim jej brzegu cerkiew – 
chyba czynna. 

Wreszcie Perm, stolica Uralu. Spacerujemy i śli-
zgamy się wraz z Krysią po permskim peronie dworco-
wym, dotykając w ten sposób uralskiej ziemi. Ruszamy. 
Jesteśmy już po zachodniej, europejskiej stronie Uralu, 
na skraju wielkiej rosyjskiej równiny. Przejechaliśmy wła-
śnie rzekę Kamę – tylko częściowo zamarzniętą. W nocy 
będziemy przemierzali tę równinę, na którą właśnie 
wjeżdżamy, a jutro w południe mamy być w Moskwie. 
Kończy się więc nasza wyprawa, także jej część rosyjska 
– równie dla mnie ważna, co część chińska. Została noc 
i pół dnia, no i pobyt w Moskwie [...].

Przygotował Wojciech Streich
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Rocznica 50-lecia byłego Klubu Morskiego (KM) przy 
UMK jest szczególną zachętą do wspomnień z tam-

tych czasów. W czasie obchodów 5-lecia istnienia KM, 
podczas seminarium morskiego inaugurującego Dni 
Morza w 1970 r. w Toruniu, Jerzy Szopa, minister żeglu-
gi, w wywiadzie dla „Tygodnika Morskiego” powiedział: 
„Są w kraju dwa szczególnie aktywne środowiska aka-
demickie interesujące się problematyką morską. Sku-
piają się one wokół Klubów Morskich w Łodzi i Toruniu. 
Resortowi zależy na rozwijaniu tej inicjatywy i dlatego 
w ramach swych możliwości stara się udzielić pomocy 
klubom”.

Tamten skromny jubileusz był okazją do podjęcia 
nowych inicjatyw, m.in. wystąpienia z wnioskiem o ho-
norowy patronat nad motorowcem „Kopernik”, który 
był wówczas jeszcze statkiem sprawnym, ale ... już 
nieco starym. Pływał od 16 lat i odbył blisko 100 rej-
sów. Jego złomowanie przewidziano na początku lat 
70. W tej sytuacji zaproponowano nadanie jednemu 
z nowo budowanych statków nazwy m/s „Mikołaj Ko-
pernik”; miał on podnieść banderę w 1973 r., w rocznicę 
500-lecia urodzin astronoma. Rektor UMK prof. Witold 
Łukaszewicz w imieniu UMK, Senatu i młodzieży akade-
mickiej zaproponował ministrowi żeglugi w 1970 r. pa-
tronat nad tym statkiem. Stało się jednak nieco inaczej. 
8 lutego 1972 r. w Kopenhadze odbył się chrzest statku, 
ale … m/s „Uniwersytet Toruński”, a matką chrzestną 
była prof. Wilhelmina Iwanowska, wybitna toruńska 

Roman Dąbek

ZNAK NEPTUNA (II)

Członkowie KM z wizytą na m/s „Kopernik” w Porcie Gdańskim (9.03.1969 r.)

astronom. W 1974 r. w stoczni Trosvik (Brevik, Norwe-
gia) zbudowano dla Polski prom kolejowo-samochodo-
wy o nazwie „Mikołaj Kopernik” (PLO). Okazało się, że 
jednostka ta już nie potrzebowała patronatu. I tak to 
zaprzestano kontynuowania prac w sekcji patronackiej. 

Rok 1973. Klub rozpoczął pracę w nowej struktu-
rze (18 kwietnia 1973 r. w miejsce Zrzeszenia Studen-
tów Polskich powstał Socjalistyczny Związek Studen-
tów Polskich), ale wciąż był w Komisji Kultury RU. Nadal 
wielkim problemem był brak własnych pomieszczeń, 
ale o tym poniżej. Będąc jedną z najaktywniej i najdłużej 
działających organizacji w toruńskim środowisku aka-
demickim, Klub Morski był też tematem publikacji pra-
sowych w takich gazetach i czasopismach, jak: toruń-
skie „Nowości”, regionalne „IKP”, „Dziennik Wieczorny”, 
„Gazeta Pomorska”, wydawane na Wybrzeżu: „Wieczór 
Wybrzeża”, „Tygodnik Morski”, „Litery” – miesięcznik 
społeczno-kulturalny Wybrzeża, „Kurier Szczeciński” 
oraz ogólnopolskie: „Sztandar Młodych”, „ITD”. Pokazuje 
to zakres oddziaływania Klubu i wkład w kulturę Toru-
nia i regionu.

Klub nasz urządzał atrakcyjne imprezy i spotkania, 
krótkie rejsy po Wiśle i dalsze do Grudziądza oraz Gdań-
ska, obozy szkoleniowe, plenery plastyczne, wystawy 
oraz dyskoteki, a także bale kapitańskie i morskie. Sta-
tystyki ukazują imponującą listę tych działań w latach 
1965–1981. Jednocześnie i w Toruniu, i na Wybrzeżu 
zauważało się duże zainteresowanie poczynaniami na-
szych studentów. 

Czym był Klub Morski dla przeciętnego studenta 
i studentki UMK? Była to propozycja innego modelu 
życia. Zamiast spędzania jesienno-zimowych wieczo-
rów w jednym z domów studenckich, mogli zetknąć 
się z czymś tajemniczym, egzotycznym i prawdziwą 
przygodą. Odpowiedź na to pytanie znajduje się rów-
nież w bardzo wielu wspomnieniach absolwentów (plon 
konkursów ogłoszonych przez Stowarzyszenie Absol-
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wentów UMK). Oto lista aktywnych działaczy z tego 
okresu: Roman Olszewski, Danuta Siemiutowicz, Irena 
Fajlhauer, Lucyna Nienartowicz, Andrzej Jamiołkowski, 
M. Nieścior, Jerzy Pronobis, Małgorzata Muszyńska, Da-
nuta Wachowiak, Wiesława Orczykowska, Wanda Ru-
siecka, Michał Zaleski, Zbigniew Michałowski, Ryszard 
Dworznikowski, Mirosław Zeidler i piszący te słowa.

Historia bojów o własny lokal rozpoczęła się 
wraz z narodzinami klubu (od 1965 r.). Najpierw nie-
wielki pokoik (wspólnie użytkowany z Komisją Kultu-
ry ZSP), świetlica w DS 3 (ul. Moniuszki 16/20). Próba 
„zagnieżdżenia się” na Bielanach początkowo w DS 7, 
a następnie w DS 8 nie powiodła się. W tej sytuacji po-
wrócono do pierwotnej idei, aby na centralnym osiedlu 
studenckim (starym) zagospodarować nieużyteczny te-
ren. Wizję projektu wykonali plastycy z Wydziału Sztuk 
Pięknych, natomiast plany architektoniczne zakładały 
dwupoziomowy obiekt z dużą salą klubową, nad którą 
miała być umieszczona nadbudówka okrętowa z masz-
tem i mostkiem kapitańskim. Zarządy portów Gdyni 
i Gdańska podjęły się przekazania i przetransportowa-
nia wspomnianych fragmentów statku wraz z kotwicą 
okrętową do Torunia. Ten oryginalny projekt nie został 
jednak nigdy zrealizowany, mimo że ministerstwo że-
glugi w 1970 r. przeznaczyło dla Klubu Morskiego 300 
tys. zł (dla porównania RU ZSP dysponowała wtedy 
rocznym budżetem ok. 50 tys. zł). Na przeszkodzie 
stanęły przepisy, niezezwalające na realizację takiej 
budowli i jej użytkowanie. W tej sytuacji pozostała już 
tylko adaptacja świetlicy w DS 3.

Prace adaptacyjne oraz wyposażenie w nowe sty-
lowe meble trwały do roku 1973. Ostatnim zadaniem 
było zamontowanie bulai w oknach i dzwonu okręto-
wego, którego dźwięk oznajmiałby rozpoczęcie i zakoń-
czenie wszystkich imprez klubowych. Niestety, władze 

miasta nie zezwoliły na umieszczenie przed domem 
studenckim kotwicy okrętowej. Przekazano ją później 
władzom miasta, a one umieściły ją na Bulwarze Fila-
delfijskim w pobliżu budynku dawnej Szkoły Morskiej, 
gdzie 6 listopada 1922 r. utworzono Oficerską Szkołę 
Marynarki Wojennej w Toruniu (obecnie w budynku tym 
znajduje się hotel Bulwar).

W 1975 r. Klub obchodził 10-lecie (prezesem był 
wtedy Jerzy Pronobis). Z tej okazji przygotowano 
w dniach 21–27 kwietnia Tydzień Prezentacji Morskich. 
Podobnie jak 5 lat wcześniej, tak również wówczas od-
było się spotkanie z byłymi działaczami. Zorganizowa-
no także rejs, wieczornicę poświęconą 10-letniej historii 
i Bal Morski. Niestety nie było zjazdu koleżeńskiego ani 
też nie wydano monografii o Klubie Morskim. Obchody 
jubileuszowe zakończyło otwarcie fotograficznej wy-
stawy poplenerowej i spotkanie z Bohdanem Kowal-
czykiem, rektorem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.

Warto przypomnieć, że latach 70. w lokalu, który 
uzyskał nieoficjalną nazwę „Wasz najlepszy Klub Mor-
ski”, przy ul. Moniuszki w DS 3, odbywały się prawie 
codziennie imprezy. Przykładowo przedstawiam wy-
kaz 13 przedsięwzięć – w układzie chronologicznym – 
z maja 1977 r. Były to: Turniej Wiedzy o Morzu i Okręcie; 
wystawa „Morze żywi” przygotowana przez Stowa-
rzyszenie Marynistów Polskich; finał Turnieju Wiedzy 
o Morzu i Okręcie; rejs Wisłą do Chełmna i Grudziądza; 
wieczór ballad morskich; wystawa modeli statków ry-
backich; wieczór klubowy i Bal Kapitański; występ ze-
społu estradowego „Dalmor”; premiera grupy wokalnej 
naszego Klubu „My – dzieci morza”.

W końcu lat siedemdziesiątych XX w. sytuacja 
ekonomiczna nie tylko na uczelniach, ale w całym kraju 
stale pogarszała się. Działalność statutowa Klubu Mor-
skiego zaczęła kuleć. Brakowało też zapału do dalszego 

Grupa członków klubu podczas rejsu po Wiśle z okazji 10-lecia Klubu Morskiego (były prezes Waldemar Dworznikowski w mun-
durze marynarskim)
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Wanda Rusiecka

CZŁONKOWIE KLUBU MORSKIEGO

2 lipca br. grupa absolwentów UMK z lat 70. ubie-
głego wieku, niegdyś aktywistów Klubu Morskiego, 
w składzie: Roman Dąbek i Roman Olszewski – dawni 
prezesi Klubu – oraz Jolanta Karmańska (dawniej Ma-
tiakowska), Małgorzata Neumann (Ossowska) i Wanda 
Rusiecka (Sukniewicz), została przyjęta przez prezy-
denta Torunia Michała Zaleskiego. Wizyta dotyczy-
ła tegorocznej 50. rocznicy założenia na UMK Klubu 
Morskiego, którego prezydent Zaleski jako student był 
aktywnym działaczem. Klub ten działał przez około 
25 lat, propagując zagadnienia marynistyczne wśród 
studentów i mieszkańców miasta.

W trakcie rozmowy dr Roman Dąbek przedstawił 
projekt upamiętnienia wielowiekowych tradycji mor-
skich Torunia, m.in. w formie monografii. Planuje być 
współautorem tej monografii i koordynatorem projek-
tu, którego realizacją zajęliby się dawni członkowie KM, 
wspomagani merytorycznie przez inne osoby; jeden 
z rozdziałów monografii dotyczyć ma długoletniej dzia-
łalności Klubu.

Prezydent Zaleski odniósł się życzliwie do tej idei, 
a gościom wręczył toruńskie materiały promocyjne. 
Nieformalny dalszy ciąg rocznicowego spotkania po-
święcony był wspominaniu dawnych dokonań i planom 
na przyszłość.

Na zdjęciu od lewej: Roman Olszewski, Jolanta Karmańska, Wanda Rusiecka, prezydent Michał 

Zaleski, Małgorzata Neumann, Roman Dąbek Fot. Wanda Rusiecka

jej rozwoju. Nawet przypadający w czerwcu 1980 r. jubi-
leusz 15-lecia przeszedł bez echa i nie odbyła się wtedy 
żadna uroczystość. W kraju działy się wówczas znacznie 
ważniejsze sprawy – strajki, powstanie „Solidarności”.

Wiosną 1980 r., gdy Polska była u progu katastro-
fy gospodarczej, w społeczeństwie narastała frustracja, 
która też ogarnęła środowisko akademickie w Toruniu. 
Na początku lat 80., za prezesury Ryszarda Dworzni-
kowskiego, w Klubie Morskim słabnie działalność. Or-
ganizowano wtedy głównie dyskoteki, które przynosiły 
pewien dochód do pustej już kasy SZSP. Jednakże nie 
odnotowano choćby jednego przykładu z bogatej dzia-
łalności poprzednich lat (np. spotkania z ludźmi morza). 
Lokal klubowy coraz częściej święcił pustkami. Klub we-
getował do początków grudnia 1981 r., kiedy to 13 grud-
nia stan wojenny położył kres wszelkiej działalności 
akademickiej na UMK. Zamknięty został też bezpowrot-
nie jeden z rozdziałów nienapisanej ciągle monografii 
o morskich tradycjach Torunia w XX w. Używając me-
tafory i słownictwa z wojennych gier morskich dla mło-
dzieży, można napisać, że wówczas Klub Morski został 
„trafiony i zatopiony”.

Istnieją fragmentaryczne informacje, że po „od-
wieszeniu” stanu wojennego w lipcu 1984 r., czyniono 
w środowisku studenckim próby reaktywowania Klubu 
Morskiego. Organizowano nawet spotkania i imprezy 
w dawnym lokalu klubu w DS 3, naturalnie pod szyldem 

Marynista toruński ... Michał Zaleski w czasie jednego z jubi-
leuszowych rejsów po Wiśle

Klubu Morskiego. Były to akcje już niestatutowe, więc 
nie można mówić o ciągłości organizacyjnej.

Od autora: Dziękuję dr. Wojciechowi Streichowi za 
opracowanie II części moich wspomnień.

Pierwsza część wspomnień ukazała się w „Głosie 
Uczelni” nr 6/2015.

 Zdjęcia: Roman Dąbek
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Dr inż. Mariusz Pawlak z Zakładu Chemii Kwantowej 
został powołany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego do Rady Młodych Naukowców. W radzie 
V kadencji zasiądzie 18 osób wyłonionych w drodze 
konkursu. Dr Pawlak jest w niej jedynym przedstawi-
cielem UMK i naszego regionu.

Rada jest organem doradczym ministra. Do jej 
najważniejszych zadań należy tworzenie warunków do 
dynamicznego rozwoju kariery młodych polskich uczo-
nych i wprowadzanie regulacji, które pozwolą w szer-
szym niż dotąd zakresie uwolnić i spożytkować ich ta-
lenty. Kadencja rady trwa rok. 

Dr inż. Mariusz Pawlak jest pracownikiem Zakła-
du Chemii Kwantowej Wydziału Chemii UMK. Tematy-
ka jego badań dotyczy fizyki atomowej i molekularnej, 
w szczególności obiektem jego zainteresowań są stany 
związane, rezonansowe, rydbergowskie i boromejskie 
układów kwantowych w polu laserowym, stałym polu 
elektrycznym oraz w otoczeniu plazmy.

 W latach 2013–2014 przebywał na stażu podok-
torskim w słynnym izraelskim instytucie badawczym 
Technion, z którego w ciągu ostatnich jedenastu lat aż 
czworo uczonych otrzymało Nagrodę Nobla w dziedzi-
nie chemii. Wcześniej, już podczas studiów doktoranc-
kich, odbył miesięczny staż we wspomnianym ośrodku 
oraz dwie trzytygodniowe wizyty w najbardziej znanej 
(głównie dzięki Nagrodzie Nobla dla C. V. Ramana) in-
dyjskiej placówce naukowej Indian Association for the 
Cultivation of Science w Kalkucie. Ponadto współpra-
cuje z zagranicznymi ośrodkami badawczymi, takimi 
jak: Harvard University (USA), Weizmann Institute of 
Science (Izrael), Ramakrishna Mission Vivekananda Uni-
versity (Indie). 

Wyniki dotychczasowych badań opublikował 
w prestiżowych światowych czasopismach z listy fila-
delfijskiej oraz zaprezentował na międzynarodowych 
konferencjach i sympozjach naukowych w kraju i za 
granicą (w Szwecji, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Słowa-
cji, Izraelu, Austrii) w formie komunikatów i plakatów. 
Wystąpienia te oraz rezultaty badań znalazły uznanie 

W RADZIE  
MŁODYCH NAUKOWCÓW

Fot. Andrzej Romański

obecnych tam ekspertów, czego potwierdzeniem jest 
m.in. nagroda za najlepszy plakat na 9th Central Euro-
pean Symposium on Theoretical Chemistry w Nowym 
Smokowcu. Ponadto dr Pawlak był beneficjentem pro-
gramów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(„Mobilność Plus”) oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
(„Skills”). Otrzymał też stypendium marszałka woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu 
„Stypendia dla doktorantów 2008/2009 – ZPORR”. 
 (CPiP)

Na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego po raz trzeci 
gościły ,,Nowalijki”, czyli Wakacyjna Wystawa Wy-

działu Sztuk Pięknych UMK. I w ten sposób tworzy się 
świetna wakacyjna tradycja.

Otwarcie ekspozycji odbyło się 7 lipca w samo po-
łudnie. ,,Nowalijki” organizowane są przez studentów 
Wydziału Sztuk Pięknych, którzy pragną pokazać swo-
ją twórczość szerszej publiczności. Były prezentowane 
prace studentów malarstwa, grafiki, rzeźby, edukacji 
artystycznej w zakresie sztuk plastycznych oraz kon-
serwacji i restauracji dzieł sztuki – prace, które powsta-
ły w roku akademickim 2014/2015. 

ARTYSTYCZNE  
,,NOWALIJKI”

Jak zapewniali organizatorzy, wystawa dawała 
zwiedzającym możliwość obcowania ze sztuką współ-
czesną, która niesie w sobie piękno, inspirację i prze-
słanie. A co najważniejsze, jest sztuką młodych ludzi, 
którzy tworzą z miłości do niej, nie dla zysku. 

Wstęp był bezpłatny. 
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14 grudnia 1990 r. w Klubie „Od Nowa” zainaugurowa-
no Festiwal „Toruń Blues Meeting”. Trzy lata później 
(11–12 marca), także w ,,Od Nowie”, odbyły się Alterna-
tywne Spotkania Teatralne KLAMRA. Oba festiwale od-
bywają się corocznie do dziś. Przez dekadę mogliśmy 
także uczestniczyć w Festiwalu Ekologicznym „Wiosna” 
(1993–2003).

25 października 1993 r. otwarto, pierwsze w Pol-
sce, Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absol-
wentów UMK (tzw. Biuro Karier). Obecnie biuro działa 
w Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. Projekt zrealizowano 
dzięki pomocy m.in.: Johna C. Franksa (dyrektora Biu-
ra Karier w Uniwersytecie w Hull, w Wielkiej Brytanii), 
UMK, Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, Krajowe-
go Urzędu Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w To-
runiu oraz Fundacji Know-How. Wsparcia udzielili także 
ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej oraz przedstawiciel British Council 
w Warszawie. Głównym konsultantem projektu i orga-

Weronika Krajniak

LATA 
DZIEWIĘĆDZIESIĄTE

nizatorem szkoleń był J. C. Franks. Personel szkolony 
był w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Ważnym wydarzeniem dla astronomów i amato-
rów nieba było uruchomienie w Piwnicach k. Torunia 
jednego z największych w Europie Środkowo-Wschod-
niej radioteleskopów – o średnicy 32 m. Warto wspo-
mnieć, że budowę teleskopu rozpoczęto w 1985 r.

Rok 1995 minął pod znakiem uroczystości jubile-
uszowych. 18–19 lutego obchodzono półwiecze naszej 

Podpisanie umowy (dotyczącej Biura Karier) przez prof. Andrzeja Jamiołkowskiego, rektora UMK

Radioteleskop w Piwnicach k. Torunia
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Uczelni. Spotkanie w Auli otworzył rektor prof. A. Ja-
miołkowski, który przypomniał najważniejsze wydarze-
nia w dziejach Uczelni, a następnie scharakteryzował jej 
obecny stan i perspektywy rozwoju. Z tej okazji wrę-
czono dr. Karlowi Dedeciusowi (RFN) doktorat honoris 
causa UMK za zasługi dla kultury polskiej oraz wkład 
w rozwój stosunków polsko-niemieckich. Na zakończe-
nie uroczystości otwarto wystawę cymeliów ze zbio-
rów Biblioteki Uniwersyteckiej.

W tym też roku działalność rozpoczął Studencki 
Klub „Kotłownia”, który działa do dziś w dawnych po-
mieszczeniach starej kotłowni przy Domu Studenckim 
nr 5 (ul. Słowackiego 5/7).

17–18 lutego 1996 r. odbył się pierwszy Zjazd Sto-
warzyszenia Absolwentów UMK. W Zjeździe uczestni-
czyło ponad 330 absolwentów. Byli żacy spotkali się 
z ówczesną kadrą naukową, władzami poszczególnych 
wydziałów, wysłuchali koncertu Chóru Kameralnego 
i Toruńskiej Orkiestry Kameralnej, a przede wszyst-
kim mogli wspólnie powspominać lata studenckie! We 
wrześniu 2014 r. odbył się już XX Zjazd Absolwentów 
UMK. 

6 kwietnia 1997 r. przy Studenckim Klubie Pracy 
Twórczej „Od Nowa” powstało kino Niebieski Kocyk. 

Pierwszym filmem wyświetlanym na dużym ekranie 
kina był „Andrej Rublow” w reż. Andrieja Tarkowskiego. 
W 1999 r. powołano Dyskusyjny Klub Filmowy ,,Niebie-
ski Kocyk”, który działa w ramach „Od Nowy” (od 2012 r. 
w ramach Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki „Od 
Nowa”) i ściśle współpracuje z Niebieskim Kocykiem. 
Celem działalności jest szerzenie kultury i wiedzy filmo-
wej wśród studentów, ze szczególnym uwzględnieniem 
klasyki filmowej.

Ważną uroczystością w czerwcu 1999 r. było spo-
tkanie w Auli UMK papieża Jana Pawła II z rektorami 
polskich uczelni, przedstawicielami Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej, Komitetu Badań Naukowych, Polskiej 
Akademii Nauk oraz Rady Głównej Szkolnictwa Wyż-
szego. Papieskie wystąpienie nosiło tytuł Fides et ratio. 

Opracowano na podstawie akt Archiwum UMK

Spotkanie Jana Pawła II z przedstawicielami nauki na UMK

Doktor honoris causa UMK, dr Karl Dedecius

VI Zjazd Absolwentów „Jesienne Powroty”, 2000 r.
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6 kwietnia br. odeszła od nas na zawsze Maria Stru-
tyńska, starsza kustosz dyplomowana, wieloletnia 
kierownik Sekcji Starych Druków naszej Biblioteki.

Maria Strutyńska urodziła się w 1952 r. w Lidz-
barku Warmińskim. Po maturze (w LO im. Kazimierza 
Jagiellończyka w rodzinnym mieście) rozpoczęła na 
Uniwersytecie Warszawskim studia z zakresu biblio-
tekoznawstwa i informacji naukowej. Pracę magister-
ską o działalności polskich towarzystw naukowych 
napisała pod kierunkiem jednego z najwybitniejszych 
historyków nauki, prof. Jerzego Dobrzyckiego, któ-
ry – co było ważne dla Pani Marii – specjalizował się 
w historii astronomii. Wielokrotnie odwoływała się do 
tego autorytetu.

Po studiach, w grudniu 1975 r. podjęła pracę 
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu – początkowo 
w Oddziale Informacji Naukowej, by w październiku 
1978 r. przejść do Oddziału Starych Druków, w którym 
pozostała do końca kariery zawodowej. W 1979 r. od-
była w Bibliotece Jagiellońskiej ważny specjalistyczny 
kurs z zakresu opracowywania starych druków. To 
wówczas poznała czołowych uczonych polskiej biblio-
logii, profesorów: Alodię Kawecką-Gryczową, Jadwigę 

Krzysztof Nierzwicki

POŻEGNANIE  
MARII STRUTYŃSKIEJ

Siniarską-Czaplicką i Jana Pirożyńskiego. Zawsze wy-
rażała się o nich z wielką atencją.

Odbyła wiele praktyk: w Bibliotece Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Bibliotece Polskiej Akademii 
Nauk w Gdańsku, w Bibliotece Narodowej. W latach 
1982–1983 zrealizowała podyplomowe studia neo- 
latynistyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersyte-
tu Łódzkiego, które były jej bardzo pomocne w pracy 
z książką zabytkową. 1 stycznia 1984 r. została kie-
rownikiem Sekcji Starych Druków, pełniąc tę funkcję 
z krótką przerwą do końca swych dni. 

Podjęła badania związane ściśle z zasobem sta-
rych druków Biblioteki Uniwersyteckiej. Owocem jej 
studiów były dwie książki, kilkanaście artykułów na-
ukowych i tyleż samo popularyzatorskich. Za dzieło 
jej życia można uznać opublikowany w 1995 r. Kata-
log inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toru-
niu. W kręgu jej zainteresowań pozostawały również 
piękne zabytkowe księgozbiory zakonne i kościelne: 
lubawskie i pelplińskie. W 1994 r. uzyskała stanowi-
sko kustosza dyplomowanego (bez konieczności zda-
wania egzaminu państwowego), a w 1998 r. – star-
szego kustosza dyplomowanego.

Maria Strutyńska prowadziła przez wiele lat za-
jęcia dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej oraz adeptów trudnej dziedziny konserwa-
cji papieru i skóry. W początku lat 90. badała zbiory 
Centralnej Naukowej Biblioteki Akademii Nauk Ukra-
iny w Kijowie w poszukiwaniu polskich książek. Była 
wieloletnim członkiem Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu oraz Polskiego Towarzystwa Bibliologicz-
nego. Cechowała ją ugruntowana studiami i latami 
praktyki wyjątkowa kompetencja. W środowisku pol-
skich bibliologów od lat cieszyła się dużym uznaniem.

Kiedy 5 lat temu podjąłem się misji kierowania 
Biblioteką, jako jedna z pierwszych zaproponowała 
pomoc. Toczyliśmy ożywione dyskusje, czasami spo-
ry, zawsze o sprawy merytoryczne. Przyświecał jej 
jeden cel – dobro Biblioteki. Podziwiałem ją za auten-
tyczną odwagę formułowania myśli. Dwa lata temu 
zaproponowała, abyśmy na 70-lecie Uniwersytetu 
i jego Biblioteki przygotowali monografię książnicy. 
Skonstruowała schemat. Przygotowała konferencję 
temu poświęconą. Żyła tą sprawą. I nagle wieść. Pani 
Maria w szpitalu. Diagnoza – nowotwór. Nie poddała 
się. Szybko zdecydowała się na operację. Już po kilku 
tygodniach planowała powrót do pracy. Odwiedziła 
mnie w Bibliotece. Uśmiechnięta. Pełna optymizmu. 
Przy kawie snuliśmy perspektywy dalszych prac nad 
monografią. Życzyłem Jej zwycięstwa w walce z cho-
robą. Ale to było nasze pożegnanie.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 8 kwiet-
nia br. w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Lidzbarku 
Warmińskim. Maria Strutyńska została pochowana 
na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Fot. Archiwum BU
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Prof. dr hab. Zbigniew Wojtczak był naukowcem, wy-
kładowcą i wychowawcą wielu pokoleń chemików. 

Urodził się w Grudziądzu w 1925 r., przez większość życia 
mieszkał w Toruniu i był związany z UMK. Wojna przerwa-
ła mu edukację, w czasie okupacji jego rodzina została 
wysiedlona do Lublina, gdzie pracował jako robotnik dro-
gowy. Tam też zaangażował się w walkę o niepodległość 
w szeregach Armii Krajowej, co po wojnie utrudniło mu 
start w dorosłym życiu. Za przynależność do AK został 
skazany na 5 lat więzienia. Maturę zdał eksternistycznie 
w 1947 r., podjął studia chemiczne na UMK, uzyskując 
stopień magistra w 1952 r. W czasie studiów pracował 
jako nauczyciel fizyki w Technikum Odzieżowym, a w la-
tach 1953–1956 w wytwórni serów topionych. 

W 1956 r. prof. Alina Ulińska zaproponowała mu 
pracę w Katedrze Chemii Ogólnej, gdzie organizowała 
się grupa badaczy zajmujących się nowatorską wów-
czas tematyką polimerową. W tej katedrze (później był 
to Zakład Chemii Ogólnej) przebył wszystkie etapy ka-
riery naukowej. Jego praca naukowa dotyczyła badania 
procesów fizykochemicznych w polielektrolitach, o któ-
rych wiedza była wtedy znikoma. W 1962 r. obronił pra-
cę doktorską Wzajemne oddziaływanie polielektrolitu 
ujemnego (kwasu polimetakrylowego) i kationów metali 
ziem alkalicznych w roztworach rozcieńczonych. W la-
tach 1967–1968 odbył staż naukowy w Centrum Badań 
Polimerowych w Strasburgu, co pozwoliło mu sfinali-
zować habilitację (Wpływ środowiska na konformacje 
cząsteczek różnych polikwasów), którą obronił w 1971 r. 
Rok później został mianowany docentem. Tytuł profesora 
uzyskał w 1989 r.

Od 1976 r. przez 20 lat był kierownikiem Zakładu 
Chemii Ogólnej. Zakład, liczący ok. 20 osób, rozwinął 
badania nad polimerami. Korzystały z nich liczne rzesze 
studentów, nie tylko chemii, ale też fizyki i biologii. Pod-
ręcznik Chemia ogólna i analityczna dla studentów bio-
logii współautorstwa Z. Wojtczaka (Wydawnictwo UMK) 
okazał się bestsellerem – doczekał się siedmiu wydań 
i wciąż jest w obiegu.

Profesor był zastępcą dyrektora Instytutu Chemii 
w latach 1975–1978, prezesem Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, członkiem Polskiego Towarzystwa Chemiczne-
go, Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz Klubu Pro-
fesora. Za swoją działalność został odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Me-
dalem ,,Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni”. Otrzy-
mał też nagrodę Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyż-
szego i Techniki oraz nagrody Rektora UMK. Po przejściu 
na emeryturę w 1996 r. zaangażował się w działalność 
społeczną. Szczególnie aktywnie działał w Światowym 
Związku Żołnierzy AK, ale nie zerwał kontaktów z macie-
rzystą katedrą.

Profesor zapisał się w naszej pamięci jako oso-
ba niezwykle życzliwa. Z dużym szacunkiem traktował 

Halina Kaczmarek

PROF. DR HAB.  
ZBIGNIEW WOJTCZAK 

(1925–2015)

wszystkich, bez względu na wiek i wykształcenie. Okazy-
wał życzliwość młodym adeptom nauki, chociaż był wy-
magającym profesorem w stosunku do studentów. 

Osobiście składał życzenia z okazji świąt wszystkim 
pracownikom, a paniom – również w Dniu Kobiet. Pie-
lęgnował serdeczną, nieomalże rodzinną atmosferę. Tu 
zawiązywały się przyjaźnie na całe życie. Można było li-
czyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów naukowych 
i wsparcie bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek. 
Indywidualne sukcesy zawodowe – doktoraty, habilitacje 
– były traktowane jako osiągnięcia całego zespołu.

Najbliżsi współpracownicy i uczniowie mogli po-
znać dobrze jego cechy charakteru i talenty, również 
te nienaukowe. Przede wszystkim był gawędziarzem 
i przekazywał nam często z humorem różne ciekawostki 
z podróży. Miał też wspaniały głos, o czym mogliśmy się 
niejednokrotnie przekonać, słuchając arii operowych czy 
kolęd na okolicznościowych spotkaniach lub uroczysto-
ściach. 

Zmarł 20 czerwca 2015 r., a 25 czerwca został po-
chowany na cmentarzu św. Jerzego, przy ul. Gałczyńskie-
go w Toruniu.

Pozostanie w naszej pamięci jako szlachetny, rzetel-
ny i życzliwy nauczyciel akademicki, który swoim przy-
kładem potrafił zaszczepić nam dobre wzorce akademic-
kie, godne naśladowania.
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W  nowym roku akademickim „Od Nowa” zapro-
ponuje prawdziwą kulturalną jesień. W planach 

pojawiają się koncerty, festiwale, wystawy, spotkania 
i seanse filmowe. Wszystkich studentów, pracowników 
i sympatyków Uczelni klub przywita ostatnią imprezą 
z cyklu 7 dancingów na 70-lecie UMK. Można powie-
dzieć, że cykl ten jest taneczną podróżą przez kolejne 
dziesięciolecia istnienia naszej Uczelni. 

Jesienią większość zespołów organizuje duże tra-
sy koncertowe. Grupy, które istnieją na scenie od wielu 
lat, mają już swój stały kalendarz koncertowy. Kult to 
właśnie jeden z takich zespołów, co roku od kilkunastu 
lat wyrusza w tzw. trasę pomarańczową, podczas któ-
rej odwiedza największe sale i hale w dużych miastach 
(w „Od Nowie” wystąpi 9 października). Poza Kazikiem 
Staszewskim jesienią w klubie zagrają między innymi: 
Natalia Przybysz, Mikromusic, Lemon, Kamil Bednarek, 
Dawid Podsiadło. Sensacją koncertowej jesieni będzie 
wielki powrót po latach przerwy legendarnej formacji 
Pidżama Porno. Dla fanów jazzu w jedną środę każdego 
miesiąca przewiduje się koncerty w ramach Jazz Clu-
bu, a dla fanów muzyki alternatywnej w czwartkowe 
wieczory zagra Koncertowa Fala, czyli będą to koncer-
ty połączone z transmisją na żywo przez Studenckie 
Radio Sfera. Wyjątkowe i charyzmatyczne wokalistki 
zaprezentują się podczas cyklu Od Nowa na Obcasach. 
Z kolei w Auli UMK wystąpią: Stare Dobre Małżeństwo, 
Ewa Farna, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, a także 
odbędzie się Piaf The Show i Musical Abba Club.

Tej jesieni nie zabraknie również kolejnych edycji 
festiwali, które na stałe zagościły już w kulturalnym 
kalendarzu w Polsce. 17 października zaplanowano 
kolejny Od Nowa Punk Fest, podczas którego zagra-
ją: Dezerter, Karcer, Astrid Lindgren, Lazy Class oraz 
747. W listopadzie odbędzie się jeden z najstarszych 
festiwali bluesowych w Polsce – Toruń Blues Meeting 
(20–21 listopada). Festiwal ma charakter międzynaro-
dowy, udział w nim biorą najlepsi polscy wykonawcy 
oraz bluesmani z USA, Europy, Azji oraz innych miejsc 
z całego świata. Na scenie pojawiają się artyści repre-
zentujący bluesa elektrycznego i akustycznego, boogie, 
jump, west coast,  blues-rocka, country bluesa, bluesa 
chicagowskiego.

19 grudnia, w okolicach kolejnej rocznicy śmierci 
Grzegorza Ciechowskiego, odbędzie się koncert po-
święcony pamięci muzyka. Podczas Koncertu Specjal-

KULTURALNA JESIEŃ

nego Pamięci GC największe gwiazdy polskiej sceny 
muzycznej wykonują utwory Grzegorza Ciechowskiego 
i Republiki.

Klub Od Nowa to jednak nie tylko muzyka, ale tak-
że sztuka współczesna, kino i teatr. W Galerii 011 oraz 
Galerii Dworzec Zachodni zostanie zrealizowanych kil-
kanaście wystaw. W ramach cyklu Young Art będą or-
ganizowane wystawy fotografii, rysunku i malarstwa 
studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. 
W Galerii Dworzec Zachodni obejrzymy między innymi 
wystawę malarstwa Włodzimierza Iwanka oraz wysta-
wę Festiwalu Fotografii Przyrodniczej ,,Sztuka Natury”. 
Podczas cyklu ArtClub będzie można porozmawiać z naj-
wybitniejszymi przedstawicielami sztuki współczesnej. 

Ponadto w ACKiS Od Nowa nie zabraknie filmo-
wych wrażeń. Już w połowie października rozpocznie 
się kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Fil-
mowego ,,Tofifest”. Jest to jedna z największych imprez 
filmowych w Polsce, nazywana ,,polskim Sundance”. 
Co roku w ramach festiwalu prezentowane są premie-
ry filmowe, panoramy kina narodowego, przeglądy 
tematyczne oraz pasma specjalne. Program festiwa-
lu wypełniony jest filmami ambitnymi, niezależnymi, 
o ogromnej wartości artystycznej, często znajdującymi 
się poza repertuarem komercyjnych kin. Z kolei w Ki-
nie Studenckim ,,Niebieski Kocyk” w każdy poniedzia-
łek i wtorek zobaczymy najnowsze premiery filmowe, 
a także seanse filmowej klasyki, pokazy filmowe z mu-
zyką na żywo oraz pokazy specjalne.

W nowym roku akademickim Od Nowa jeszcze 
bardziej otwiera się na studenckie inicjatywy. Pod-
czas Wieczorów Podróżnika będzie można spotkać się 
z wyjątkowymi ludźmi, którzy w nietypowy sposób od-
wiedzają różne zakątki świata. Dedykowane kobietom 
spotkania Forum Feminarum będą doskonałą okazją, 
aby poznać przedsiębiorcze kobiety i przede wszyst-
kim – wysłuchać ich historii i zainspirować się nimi. Raz 
w miesiącu będą się odbywały slamy poetyckie. Zasa-
dy slamu są proste: publiczność pełni rolę jury, poeta 
dostaje mikrofon i trzy minuty, podczas których przed-
stawia swoją twórczość. W odpowiedzi na prezento-
waną poezję publiczność może na bieżąco śmiać się, 
pokrzykiwać, bić brawo, gwizdać, buczeć i dogadywać. 
Dla miłośników stand-upu oraz teatru na małej scenie 
raz w miesiącu Toruńska Grupa TERAZ zaimprowizuje 
swój spektakl, inspirowany pomysłami i sugestiami pu-
bliczności.

Wszystkie te wydarzenia wypełniają kulturalny 
kalendarz po brzegi, przygotowując jesień pełną wra-
żeń. Jeszcze bardziej szczegółowy program opublikuje-
my w kolejnym numerze „Głosu Uczelni”.  (n)
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wspomnienia

1 lipca br. na cmentarzu w Myszyńcu pożegnaliśmy Mi-
rosława Drężka, który choć nigdy nie był pracownikiem 
naszego Uniwersytetu, od wielu lat był z nim bardzo 
związany, co sam wielokrotnie z dumą podkreślał.

Mirek Drężek pochodził z Kurpiów. Dzieciństwo 
spędził w miejscowości Drężek, kilka kilometrów od 
Myszyńca. Kurpie zawsze były mu najbliższe i często 
z sentymentem wracał do swoich rodzinnych stron, 
by w końcu powrócić tam na zawsze. Odszedł po kilku 
miesiącach walki z chorobą, w wieku zaledwie 49 lat.

Jego droga życiowa była ciekawa. Zgodnie z wolą 
rodziców miał trafić do seminarium duchownego 
w Olsztynie. Zdecydował się jednak na przyjazd do To-
runia, gdzie w 1985 roku rozpoczął studia historyczne. 
Od tej chwili na stałe związał się z naszym miastem 
i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Studiów nigdy 
nie ukończył, bo jak sam mawiał, chodziło mu tylko 
o wiedzę zawartą w książkach, a nie o dyplom. Był 
również inny powód – już na studiach rozpoczął dzia-
łalność biznesową, łącząc ją z podróżami, co zajmowa-
ło mu dużą część czasu. 

Pod koniec lat 80., podróżując do NRD, Turcji, 
na Węgry, a nawet na daleką Syberię, sprowadzał do 
naszego kraju głównie odzież, dezodoranty czy czeko-
ladę. Już wtedy był bardzo znaną postacią na terenie 
każdego domu studenckiego UMK. Wielu studentów 
i pracowników ubierało się w sprowadzane przez niego 
kurtki czy wymarzone jeansy. 

Dzięki zdobywanym w ten sposób funduszom Mi-
rek Drężek zaczął organizować kluby studenckie, z któ-
rymi głównie jest kojarzony.

 Pierwszy klub, Olimp mieścił się w DS 11 na 
Bielanach. W tamtym czasie Mirek Drężek skupił wokół 
siebie wielu przyjaciół i współpracowników. Chętnie 
zatrudniał kolegów ze studiów, którzy mieli problemy 
ze znalezieniem pracy. Wspomagał wielu utalentowa-
nych studentów oraz ich inicjatywy kulturalne czy na-
ukowe. 

Jednak do prawdziwej studenckiej legendy 
z pewnością przejdzie klub Kotłownia, mieszczący się 
w Domu Studenckim nr 5, przy ul. Słowackiego, który 
powstał od podstaw w 1995 roku. To miejsce było obo-
wiązkowym punktem każdego spragnionego dobrej 
zabawy studenta. Powiedzenie Wszystkie drogi pro-
wadzą do Kotła najlepiej świadczy o znaczeniu tego 
klubu w czasach jego świetności. Dzięki Mirkowi Dręż-
kowi klimat Kotłowni współtworzyli studenci, realizu-
jąc w niej wiele swoich pasji i pomysłów. Przykładem 
mogą być malowidła zdobiące wnętrze klubu, których 
autorami byli wówczas jeszcze studenci, a obecnie 
twórcy znanej w Polsce Galerii Rusz: Joanna Górska 
i Rafał Góralski. Kotłownia zawsze była otwarta dla 
wszelkich inicjatyw studenckich, imprez organizowa-
nych przez samorządy różnych wydziałów UMK.

MIROSŁAW DRĘŻEK – 
POŻEGNANIE

Równolegle z Kotłownią Mirek Drężek prowadził 
bar w klubie Od Nowa. Tu również dał się poznać jako 
człowiek angażujący się w wiele inicjatyw i działań ar-
tystycznych. Wielokrotnie organizował koncerty lub 
wspomagał je organizować, nie tylko na małej scenie 
klubu, ale również największych gwiazd polskiej muzy-
ki rockowej, takich jak Kult, Kazik na Żywo, Enej, Stra-
chy na Lachy i wielu innych. Był sponsorem i wydawcą 
Klamrowej Gazety Festiwalowej. Wspierał działalność 
Galerii 011 i Dworzec Zachodni oraz kina Niebieski Ko-
cyk. Zawsze można było na niego liczyć. Nie można za-
pominać również o juwenaliach studentów UMK, które 
Mirek Drężek współtworzył przez wiele lat. 

Bardzo angażował się w życie środowiska stu-
denckiego oraz w wydarzenia kulturalne i działania 
artystyczne naszej Uczelni. Nie wszyscy zdają sobie 
z tego sprawę, bo był człowiekiem niezwykle skrom-
nym. Jednak najważniejsze jest to, że bezinteresownie 
pomagał ludziom i wiele osób dużo mu zawdzięcza. Za-
pamiętamy go jako dobrego człowieka. 

Dyrektor, przyjaciele i współpracownicy 
z klubu „Od Nowa”

Fot. nadesłana
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aktualności

W  dniach 1–3 czerwca br. odbyła się kolejna, 
czwarta edycja ogólnopolskiej konferencji 

szkoleniowej Pomoc materialna dla studentów i dok-
torantów, zorganizowana przez Wydział Prawa i Ad-
ministracji UMK we współpracy z Fundacją Amicus. 
Patronat nad konferencją objęli: prof. Lena Kolarska-
-Bobińska – minister nauki i szkolnictwa wyższego, 
prof. Wiesław Banyś – przewodniczący Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. Jerzy 
Duszyński – prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Ro-
man Hauser – prezes Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego, Krzysztof Kwiatkowski – prezes Najwyższej 
Izby Kontroli, Piotr Całbecki – marszałek wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego, Michał Zaleski – pre-
zydent Miasta Torunia oraz prof. Tomasz Justyński 
– dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK.

Problematyka konferencji wzorem lat poprzed-
nich koncentrowała się wokół tytułowej pomocy ma-
terialnej dla studentów i doktorantów. Na uwagę za-

Jacek Pakuła

O POMOCY MATERIALNEJ

sługuje fakt, że wzięli w niej udział przede wszystkim 
pracownicy, w tym kierownicy, działów spraw stu-
denckich z całej Polski, reprezentujący szkoły wyższe 
i instytuty PAN. Tym samym toruńska konferencja 
jest największym tego rodzaju przedsięwzięciem 
w kraju, co zyskało uznanie ze strony MNiSW.

Wykład otwierający konferencję, poświęcony 
problematyce odpowiedniego stosowania przepi-
sów Kodeksu postępowania administracyjnego, wy-
głosił prof. Jan Paweł Tarno, sędzia NSA orzekający 
w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego, jeden 
z najwybitniejszych znawców problematyki. Grono 
wykładowców składało się z osób na co dzień zajmu-
jących się poszczególnymi kwestiami pomocy mate-
rialnej. Program został podzielony na bloki: struktura 
i podział funduszu pomocy materialnej, zasady ob-
liczania dochodu w rodzinie studenta; kryteria sty-
pendiów o charakterze naukowym; postępowanie 
w przedmiocie przyznawania pomocy materialnej, 
a także ochrona danych osobowych i informacja pu-
bliczna, odpowiedzialność dyscyplinarna i karna oraz 
obowiązki pracownicze osób zatrudnionych na sta-
nowiskach związanych z udzielaniem pomocy mate-
rialnej studentom i doktorantom.

Wprowadzony podczas tegorocznej edycji 
podział na grupy stanowił dla uczestników zachę-
tę do swobodnej dyskusji oraz wymiany dobrych 
praktyk. Zwracano uwagę na skomplikowane prze-
pisy, zwłaszcza w zakresie stypendium socjalnego. 
Powszechne umowy zlecenia mogą mieć wpływ 
na zmianę dochodu i prawo do stypendium, co ma 
faktyczne przełożenie na wydawanie kilku decyzji 
w ciągu jednego roku. Ożywione reakcje wywołała 
kwestia przyznawania zapomóg z tytułu urodzenia 
dziecka; pomoc taka wpisuje się jednak w konsty-
tucyjną zasadę pomocy rodzinie. Poruszona została 
także kwestia generatora wniosków, wprowadzone-
go m.in. na UMK w październiku 2014 r. Wprawdzie 
system ma ułatwiać m.in. podział funduszu pomocy 
materialnej poprzez zbiorcze dane, to jednak akcep-
tacja wniosku złożonego przez studenta za pośred-
nictwem generatora obliguje także pracownika do 
sprawdzenia takiego podania pod kątem meryto-
rycznym (np. obliczenie dochodu). Z tego powodu 
niektóre uczelnie wycofują się z generatora, bowiem 
de facto stosowanie go wiąże się z większym nakła-
dem pracy, a wcale nie przyspiesza wypłaty stypen-
diów. 

Uczestnicy zapowiedzieli udział w V edycji kon-
ferencji, zaplanowanej na 5–8 czerwca 2016 r. Do-
datkowe informacje będą zamieszczane na stronie 
poświęconej pomocy materialnej (www.fpm.umk.pl).

Fot. Jakub Karpiński
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nauka

W  związku z jubileuszową wystawą Nad zło-
to cenniejsze... Skarby Uniwersytetu Miko-

łaja Kopernika dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Toruniu dr Krzysztof Nierzwicki podjął decyzję 
o przygotowaniu multimedialnej prezentacji 3D jed-
nego z naszych najcenniejszych zabytków z kolekcji 
srebrnych opraw. Ponieważ najkorzystniejszą i naj-
bardziej profesjonalną ofertę otrzymaliśmy od Ma-
łopolskiego Instytutu Kultury, który tworzy w Kra-
kowie fantastyczny zbiór cyfrowy Wirtualne Muzea 
Małopolski, 8 czerwca br. wcześnie rano wyjechała 
z Biblioteki Uniwersyteckiej niezwykle cenna księga, 
pochodząca z XVI-wiecznej kolekcji Srebrnej Biblio-
teki księcia Albrechta Pruskiego i jego żony Anny Ma-
rii z Królewca.

Ten niezwykły zabytek złotnictwa autorstwa 
Pawła Hoffmana z 1555 r. – pod troskliwą opieką 
konserwatora i odpowiednią ochroną – wyruszył 
w długą podróż do Krakowa do ,,Regionalnej Pra-
cowni Digitalizacji“ Małopolskiego Instytutu Kultury, 
gdzie w ciągu zaledwie doby poddano go skanowa-
niu i fotografowaniu dla stworzenia przestrzennego 
obrazu, który wzbogaciłby ekspozycję. W Toruniu nie 
mamy na razie takiego laboratorium, które mogłoby 
sprostać temu zadaniu. Pracownia digitalizacji Biblio-
teki Uniwersyteckiej, doskonale doposażona przez 
marszałka naszego województwa w ostatnim roku, 
nie ma skanerów 3D i oprogramowania do tworzenia 
wizualizacji przestrzennych.

Wieczorem (9 czerwca) zabytek szczęśliwie po-
wrócił do naszego miasta i swojej stałej bezpiecznej 
siedziby. Biblioteka Uniwersytecka jest wdzięczna 
Alicji Sułkowskiej i całemu zespołowi krakowskie-
mu, który bezinteresownie i sprawnie zdigitalizował 
obiekt i opiekował się nim przez dobę, a także przygo-
towuje dla nas prezentację multimedialną. Ten rodzaj 
współpracy, otwartej i życzliwej dla dobra naszych 
wspólnych zabytków kultury, kiedy nie liczy się czasu 
i pieniędzy dla szerokiego upowszechnienia informacji 
o cennych kolekcjach, jest szczególnie bliski sercu kon-
serwatorów i bibliotekarzy.

Lidia Bannach-Szewczyk, 
Bożena Bednarek-Michalska

SKARBY TORUNIA  
Z WIZYTĄ W KRAKOWIE

Fot. Sebastian Woźniak, arch. MIK (2015), CC-BY 3.0 PL

Wystawę Nad złoto cenniejsze...Skarby Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika, którą zorganizowały 
– z okazji jublileuszu UMK – Biblioteka Uniwersytec-
ka w Toruniu wraz z Muzeum Okręgowym w Toru-
niu, można było podziwiać w Muzeum Okręgowym 
w Toruniu od 14 do 30 czerwca. Zaprezentowano na 
niej 15 – z liczącej pierwotnie 20 – srebrnych opraw 
z kolekcji księcia Albrechta Pruskiego. Była to jedna 
z niewielu okazji, by je zobaczyć, nie wiadomo, kiedy 
trafi się następna.

Projekt prof. Violetty Wróblewskiej z Wydzia-
łu Filologicznego UMK został nagrodzony  

w konkursie „Tradycja” w ramach Narodowego Progra-
mu Rozwoju Humanistyki.

Dofinansowanie w konkursie „Tradycja” przy-
znano 47 najlepszym projektom badawczym z ca-
łej Polski, wyłonionym spośród 520 wniosków. Jak 
informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, popularność konkursu szła w parze z wyso-
kim poziomem zgłoszeń, w związku z czym Rada 
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki  

SUKCES W „TRADYCJI”

wraz z MNiSW zdecydowały się na podwyższenie po-
czątkowego budżetu konkursu o ponad 9 mln zł. Osta-
tecznie wyniósł on 49 253 932 zł. 

Dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK 
otrzymała dotację w wysokości 304 437 zł  
na realizację projektu „Słownik polskiej bajki ludowej”. 
 (CPiI)
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sport

Nasi sportowcy-studenci z różnym powodzeniem 
startowali w Akademickich Mistrzostwach Polski 

2014/2015. Były medale, były miłe niespodzianki, nie 
zabrakło także rozczarowań. Oto krótkie podsumowa-
nie tych występów.

Lekkoatleci z finałów AMP, które odbyły się w Ło-
dzi, przywieźli aż osiem medali. Na podium stanęli: 
Anna Błaszkowska w biegu na 100 m (srebro wśród 
uniwersytetów), Paweł Pasiński w rzucie dyskiem (zło-
to w klasyfikacji generalnej i wśród uniwersytetów) 
oraz w pchnięciu kulą (brąz wśród uniwersytetów), 
sztafeta 4×100 metrów kobiet w składzie Julia Pliszka, 
Anna Błaszkowska, Dagna Wleklińska i Paulina Makow-
ska (srebro w kategorii generalnej oraz srebro wśród 
uniwersytetów) oraz sztafeta 4×400 metrów, w której 
biegły te same zawodniczki (brąz w klasyfikacji general-
nej i złoto wśród uniwersytetów).

Medal zdobył także przedstawiciel wspinaczki 
sportowej. Podczas rywalizacji w Sosnowcu Dawid 
Białecki uplasował się na najniższym stopniu podium 
w kategorii uniwersyteckiej. Także na południu Polski, 
w Bytomiu, o medale walczyli judocy i judoczki. Druży-
na kobiet zajęła 3 miejsce w klasyfikacji uniwersytetów. 
Indywidualnie Anna Załęczna wywalczyło srebro, zaś 
Eliza Mioducka – brąz. W męskim zespole brązowe me-
dale zdobyli Daniel Moskal i Wladislaw Tarasevicz.

MEDALI  
NIE ZABRAKŁO

Bez zwycięstwa w gdańskim turnieju finałowym 
AMP pozostały tenisistki stołowe, które przegrały trzy 
spotkania (z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersy-
tetem Wrocławskim oraz UMCS Lublin) i zostały skla-
syfikowane na miejscach 13–16. 

W półfinałach Akademickich Mistrzostw Polski 
w Siatkówce Plażowej, które rozegrano w Pogorzelicy, 
nasz uniwersytet reprezentowało pięć duetów, trzy 
żeńskie i dwa męskie. Niestety, żadnej z par nie udało 
się awansować do turnieju finałowego. Marta Wiśniew-
ska i Monika Gajtkowska oraz Agata Lewicka i Natalia 
Bryl uplasowały się tuż „pod kreską”, a więc na 9 miej-
scu. Marta Gabriel i Olga Kobrin zajęły 13 pozycję, po-
dobnie jak duet Dominik Zieliński i Damian Gajewski. 
Z kolei Rafał Chojnacki i Kacper Krzewiński zostali skla-
syfikowani na 17 miejscu.

Na półfinale udział w studenckiej rywalizacji za-
kończyli także nasi szczypiorniści. Podczas turnieju 
w Poznaniu rozegrali trzy spotkania, z których wygrali 
tylko jedno, i w końcowym rozrachunku zajęli miejsce 
w przedziale 9–12. Z takim samym dorobkiem zakoń-
czyły półfinałowe zmagania koszykarki UMK, które 
rywalizowały także w Poznaniu. Wygrały tylko jedno 
z trzech spotkań i znalazły się poza grupą drużyn, które 
wywalczyły awans do finałów.

Również na szczeblu półfinału udział w Akademic-
kich Mistrzostwach Polski sezonu 2015/2016 zakoń-
czyły siatkarki UMK, które w Gdańsku przegrały dwa 
spotkania po tie-breaku, siatkarze, mimo bardzo dobrej 
postawy w Poznaniu (wysokie 6. miejsce), futsalowcy 
(8. miejsce w Szczecinie) oraz badmintoniści sklasyfi-
kowani zostali na miejscach 17–20 podczas rywalizacji 
w Łodzi.  (rk)

Kolejna edycja Plaży Gotyku przeszła do historii. Im-
preza organizowana przez AZS UMK rozwija się z roku 
na rok i cieszy się coraz większą popularnością i pre-
stiżem.

Podczas tegorocznej edycji, już tradycyjnie, roze-
grano m.in. mistrzostwa UMK w siatkówce plażowej. 
Do rywalizacji zgłosiło się siedem duetów. Co ciekawe, 
wśród nich były tylko dwie pary żaków i aż pięć – stu-
dentek. A przed rokiem, przypomnijmy, do rywalizacji 
zgłosili się jedynie studenci. Oto medaliści mistrzostw 
naszej uczelni. Mężczyźni: 1. Kacper Krzewiński i Ra-
fał Chojnacki, 2. Kuba Orzeł i Maciej Manista; kobiety: 
1. Agata Lewicka i Natalia Bryl, 2. Marta Wiśniewska 
i Monika Gajtkowska oraz 3. Weronika Izmajłowicz 
i iwona Milkowska.  (rk)Fot. nadesłana

STUDENTKI POLUBIŁY PIASEK
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felietony

Już ponad 30 lat jako dziennikarz zajmuję się toruń-
skim uniwersytetem. Konferencja prasowa, pod-

czas której rektor prof. Andrzej Tretyn obwieścił, że na 
UMK będzie wreszcie można studiować psychologię, 
miała także dla mnie symboliczne znaczenie. Dane mi 
było przeprowadzać wywiady z kolejnymi rektorami 
toruńskiej uczelni. Jedno z częstych pytań, jakie pod-
czas owych rozmów padało, brzmiało: „Panie rektorze, 
a jakich kierunków w ofercie UMK najbardziej braku-
je?”. Początkowo (choć rektorzy się zmieniali) odpowie-
dzi były zwykle identyczne: dziennikarstwa, medycyny 
i psychologii.

Dziennikarstwo na UMK już mamy i to wygene-
rowane – jak się mówi – własnymi siłami. Ale z pozo-
stałymi dwoma elementami triady marzeń sprawa ma 
się wręcz symbolicznie. Sprawiedliwość dziejowa, pętla 
czasu – takie określenia są tu jak najbardziej adekwatne.

Sięgnijmy zatem do historii. Medycyna bowiem 
miała być już w palecie kierunków u zarania dziejów 
UMK; nawet w związku z tym przygotowano pomiesz-
czenia prosektoryjne w jednym z UMK-owskich gma-
chów. Ale komunistyczne władze skierowały medyków 
do Gdańska. Po latach w Bydgoszczy powstała filia 
gdańskiej Akademii Medycznej, potem samodzielna Aka-
demia. I ta właśnie ponad 10 lat temu stała się nieod-
łączną częścią UMK. Pętla czasu? Oczywiście.

Winicjusz Schulz

GŁOS NA STRONIE

Teraz równie symbolicznie pojawi się w Toruniu 
psychologia. Jej twórczynią jest prof. Maria Lewicka 
z Uniwersytetu Warszawskiego. I jest w tym także ele-
ment symboliczny. To jej ojciec – prof. Andrzej Lewicki 
– miał w początkach dziejów UMK stworzyć w Toruniu 
psychologię. I teraz dzieło ojca dokończy córka, a dla niej 
Toruń to nie jest jakieś tam miasto, do którego się prze-
prowadzi. To zarazem jej kraina dzieciństwa, a wiele jej 
wspomnień z tamtego czasu dotyczy także „ojców – za-
łożycieli UMK”, którzy byli jej ... sąsiadami.

A gdy jeszcze człek usłyszał, że nie ma być to jakaś 
tam psychologia – byle tylko można ją było wpisać na 
listę kierunków, lecz „psychologia z górnej półki”, to tylko 
cieszyć się wypada z takiego symbolicznego zamknięcia 
kolejnej pętli czasu. Na wieść o tym, kto i jaką psycholo-
gię w Toruniu tworzy, na branżowych portalach pojawiły 
się komentarze, że na UMK będzie może nawet najlepsza 
psychologia w Polsce. Radosna wiadomość na wakacje!

Niektórzy pewnie jeszcze pamiętają piosenkę „Kuba 
– wyspa, jak wulkan gorąca. Wtedy takie piosenki 

były przepustką do marzeń o dalekich podróżach, dzi-
siaj nie trzeba już śpiewać, żeby zostać globtroterem. 
Do wyboru i koloru mamy ofert wyjazdów i różnego 
rodzaju atrakcji turystycznych. 

Rodzi się jednak pytanie, dlaczego tak chętnie po-
dróżujemy. Co nas podrywa z fotela, aby opuścić bez-
pieczne mieszkanie lub dom i tłuc się na przykład po 
wyspach greckich, chorwackich, żeglować po Morzu 
Śródziemnym czy też oglądać fiordy w piekielnie drogiej 
Norwegii? Na to pytanie najtrafniej chyba odpowiedział 
kiedyś Leszek Kołakowski: Nie, nie dla wiedzy podróżu-
jemy. Nie po to też podróżujemy, by na chwilę z codzien-
nych trosk się wyrwać i o kłopotach zapomnieć [...] Nie, 
nie żądza wiedzy nas gna ani ochota ucieczki, ale cieka-
wość, a ciekawość, jak się zdaje, jest osobnym popędem, 
do innych niesprowadzalnym.

Te mądre trzy zdania pokazują nam pewną stro-
nę naszej natury, która już w XX wieku została uśpio-
na. To, co robimy obecnie – najczęściej dwutygodniowy 
wyjazd wakacyjny – to tylko echo, mgliste wspomnienie 
ruchliwości nacji zamieszkujących znane nam ziemie 
w minionych wiekach. Bez samolotów i samochodów lu-
dzie – mając do dyspozycji głównie konie – przemierzali 
ogromne odległości, które można liczyć w tysiącach ki-
lometrów. Armie Aleksandra Wielkiego, Czyngis-chana 
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czy kupcy podróżujący jedwabnym szlakiem bili rekordy 
współczesnych maratończyków w przemieszczaniu się 
po Eurazji. Myślę, że gnała ich nie tylko żądza władzy 
i pieniądza, ale także wspomniana ciekawość.

Także Polacy pod koniec XVI i w XVII wieku, kiedy 
to nasze państwo było ogromne i rozciągało się od Inf-
lant po Zaporoże, byli zapalonymi podróżnikami i wę-
drowcami. A że trzeba było jeszcze do tego walczyć, 
m.in. ze Szwedami, Tatarami, Turkami, Kozakami, z ko-
nia nie zsiadało się całymi miesiącami. Był to zresztą 
często sposób na życie. 

Obecnie nasz kraj nie jest już tak wielki jak 400 
lat temu, jednak mamy tyle wspaniałych miejsc, które 
warto odwiedzić. Może warto zrezygnować z przerekla-
mowanych zagranicznych kurortów i ruszyć na zwie-
dzanie Polski, która – daję słowo – zaskoczy i zachwyci 
niejednym.

A więc niech CIEKAWOŚĆ będzie z Wami!




