w numerze

UMK I ZUS – UMOWA I DEBATA

U

niwersytet Mikołaja Kopernika i Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisały umowę o współpracy. Podpisanie umowy poprzedziła debata dotycząca systemu emerytalnego.
UMK wraz z ZUS zrealizują projekt „Ubezpieczenia społeczne – edukacja z ZUS”,
który skierowany jest do studentów studiów I, II i III stopnia, studiów podyplomowych,
a także pracowników uczelni. Ponadto strony przewidują realizację wspólnych projektów naukowych i edukacyjnych w zakresie ubezpieczeń społecznych. Uniwersytet będzie
wspierał ZUS w zakresie doradztwa i konsultacji oraz organizował dla pracowników ZUS
kursy i studia podyplomowe. Z kolei ZUS umożliwi studentom odbywanie praktyk i staży
w swoich placówkach, zapewni także wsparcie merytoryczne dla studentów i doktorantów piszących prace z zakresu ubezpieczeń społecznych i będzie organizował szkolenia
dla pracowników Uniwersytetu.
12 września w Collegium Maximum UMK umowę podpisały: prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska (po prawej) i prorektor UMK ds. ekonomicznych, prof. Danuta Dziawgo. (CPiI)
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Z DOŁÓW ŚMIERCI

Fot. Andrzej Romański

W GRONIE MINISTERIALNYCH EKSPERTÓW

D

wóch pracowników UMK: dr Henryk Nowicki i dr Paweł Nowicki zostało powołanych
przez Ministerstwo Rozwoju do zespołu ekspertów pracujących nad rozwiązaniami
systemowymi oraz prawnymi dotyczącymi partnerstw publiczno-prywatnych.
Dr Henryk Nowicki z Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa
i Administracji UMK został członkiem grupy roboczej ds. polityki rządu w zakresie PPP, natomiast dr Paweł Nowicki z Katedry Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji
UMK znalazł się w grupie roboczej ds. przeglądu prawa w zakresie PPP.
Oba zespoły zainaugurowały działalność w sierpniu br. Skupiają najlepszych ekspertów i praktyków w tematyce partnerstw publiczno-prywatnych. Warto przypomnieć, że
obaj prawnicy z UMK są również członkami Komisji ds. Wspierania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działającej przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. (CPiI)
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NOWA SIEDZIBA „GŁOSU UCZELNI”

R

edakcja „Głosu Uczelni” od niedawna ma nową siedzibę. Teraz znajdziecie nas Państwo w budynku przy ul. Reja 25 (w tym samym budynku mieści się m.in. także księgarnia PWN). Nasze adresy e-mailowe oraz numery telefonów pozostały te same, co
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Winicjusz Schulz

GODŁA I SZTANDARY

W

arto o tym wiedzieć i pamiętać: Uniwersytet
Mikołaja Kopernika, oprócz niedawno oficjalnie
przyjętego systemu identyfikacji wizualnej (zawierającego m.in. precyzyjnie określone barwy, logo itp.),
posiada także godło i sztandar. Podobnie rzecz ma się
z Collegium Medicum UMK.
18 sierpnia rektor prof. Andrzej Tretyn wydał zarządzenie w sprawie zasad używania godła i sztandaru Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz
godła i sztandaru Collegium Medicum im. Ludwika
Rydygiera w Bydgoszczy. W zarządzeniu tym rektor

4

precyzyjnie określił, gdzie, w jakich sytuacjach można
tych symboli używać i kto ma prawo nimi dysponować.
Należy stwierdzić, że generalnie godła i sztandary – zgodnie z intencją rektorskiego dokumentu – mieć
będą szczególną rangę. Ich użycie bowiem związane
będzie wyłącznie z najważniejszymi wydarzeniami
i publikacjami UMK, a także przedmiotami o znaczeniu
symbolicznym.
A oto szczegóły tego ważnego zarządzenia. Godło Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest
używane: w tradycyjnych insygniach władz Uniwersytetu, na internetowej stronie głównej Uniwersytetu i Collegium Medicum, w czasopismach naukowych
wydawanych przez Uniwersytet, w winiecie Biuletynu
Prawnego Uniwersytetu, gdy przepisy prawa stanowią podstawę do umieszczenia go na dokumentach
wydawanych przez Uniwersytet, w znaczkach mosiężnych, w czasie szczególnie uroczystych okazji. Użycie
godła w tym ostatnim przypadku wymaga zgody rektora.
Per analogia godło Collegium Medicum jest używane: w tradycyjnych insygniach władz Uniwersytetu,
na internetowej stronie głównej Collegium Medicum,
gdy przepisy prawa stanowią podstawę do umieszczenia go na dokumentach wydawanych przez Uniwersytet, w czasie szczególnie uroczystych okazji (w takich
z kolei przypadkach wymagana jest zgoda prorektora
właściwego do spraw Collegium Medicum).
Z kolei sztandar Uniwersytetu – zgodnie z zarządzeniem rektora – jest używany w czasie ogólnouniwersyteckiej inauguracji roku akademickiego, Święta
Uniwersytetu oraz innych szczególnych uroczystości
(po uzyskaniu zgody rektora), a sztandar Collegium
Medicum jest używany w czasie inauguracji roku akademickiego na wydziałach wchodzących w skład Collegium Medicum, a także podczas innych szczególnych
uroczystości (w tym drugim przypadku po uzyskaniu
zgody prorektora właściwego do spraw Collegium Medicum).
A co z dotychczasowymi materiałami i dokumentami zawierającymi godło Uniwersytetu lub godło Collegium Medicum, na przykład papierami firmowymi?
Mogą być nadal używane na dotychczasowych zasadach do wyczerpania zapasów, ale nie dłużej niż do
31 grudnia 2016 r.
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aktualności
1 września rozpoczęła się nowa kadencja władz rektorskich UMK. I już tego samego dnia odbyło się kilka znaczących spotkań, z tym pierwsze kolegium rektorskie
w nowym składzie. Pożegnano też pełnomocników
oraz prorektorów, którzy sprawowali swe obowiązki
w minionych czterech latach.
Spotkaniom tym towarzyszyła w Collegium Maximum konferencja prasowa. Rektor prof. Andrzej Tretyn
nawiązał podczas niej do trwającej jeszcze rekrutacji,
sytuacji finansowej UMK, a także zamierzeń zarówno
na najbliższe miesiące, jak i kolejne lata.
– To będzie udany rok, gdy chodzi o rekrutację, a
nowe kierunki cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – poinformował z satysfakcją rektor. W tym kontekście wymienił psychologię, gospodarkę przestrzenną, a także ubiegłoroczny „hit” rekrutacyjny – biologię
sądową, zapewniając, że wnioski z tegorocznej rekrutacji posłużą do prowadzenia długofalowej polityki w tym
zakresie.
– Zarówno w nadchodzącym roku akademickim,
jak i w całej nowej kadencji chcemy położyć nacisk na
umiędzynarodowienie naszego uniwersytetu – dodał
prof. Tretyn. – I stąd też obowiązki związane z tą kwestią przejmie nowy prorektor prof. Wojciech Wysota
(również uczestniczący w konferencji prasowej – przyp.
red.), który będzie odpowiedzialny nie tylko za współpracę z zagranicą, ale także z otoczeniem gospodarczym. Chcemy bowiem jeszcze bardziej otworzyć się na
współpracę z przedsiębiorstwami działającymi w naszym regionie.
Nawiązując do sytuacji finansowej uniwersytetu
rektor przypomniał, że miniony rok UMK zamknął sporym zyskiem. W tym roku przewidziana jest wprawdzie



Winicjusz Schulz

KADENCJA
PEŁNA WYZWAŃ
strata na poziomie 700 tysięcy złotych, ale ze wstępnych danych za pierwsze półrocze wynika, że możliwe
jest zamknięcie także obecnego roku zyskiem.
Zapytaliśmy prof. Andrzeja Tretyna o to, jak po minionej kadencji, wypełnionej zwieńczonymi sukcesem
staraniami o zbilansowanie finansów UMK, zamierza
ten trend utrzymać, by kłopoty finansowe nie powróciły. Rektor oświadczył, że temu właśnie służyć będzie
wdrażany już od przyszłego roku program stabilizacji
finansów, który będzie utrwalał tę filozofię działania,
jaka sprawdziła się: wydziały uzyskały autonomię finansową. Teraz wydziały, które uzyskują zysk będą
mogły przeznaczać go na swój rozwój.
– Pożyczkę, jaką swego czasu zaciągnęliśmy, spłaciliśmy. Mamy płynność finansową, a nawet środki na
koncie – podsumował rektor.
W kontekście podnoszenia prestiżu i pozycji
międzynarodowej UMK, znajdujących wyraz także
w światowych rankingach, zapytaliśmy prof. Andrzeja
Tretyna o planowane działania w tym zakresie, między innymi dotyczące publikacji dorobku toruńskich
uczonych w najbardziej prestiżowych czasopismach
naukowych. Rektor wskazał, że w tych kwestiach klu-

Fot. Andrzej Romański
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aktualności
czowe będą działania dwóch osób. Pierwsza osoba to
prof. Jacek Kubica, nowy prorektor do spraw badań
naukowych.
– Jest bardzo wymagający wobec siebie, a także
wobec swych współpracowników, gdy chodzi o publikowanie naukowe – dodał rektor.
Druga wskazana przez rektora osoba to dr hab.
Dominik Antonowicz (pełnomocnik rektora ds. rankingów i ewaluacji badań naukowych), który będzie dokonywał analiz bibliometrycznych, będzie kontaktował się
z tymi instytucjami, które prowadzą różnego rodzaju
rankingi – aby zawsze informacje z UMK pochodziły
z jednego źródła.

– I ten bieżący rok chcemy poświęcić także na analizy, które dadzą nam odpowiedzi na pytania: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy i co musimy zrobić, by swoją
sytuację poprawić – stwierdził w tym kontekście prof.
Andrzej Tretyn. – Jesteśmy przekonani, że w przyszłym
roku będzie uchwalona ustawa, która w zasadniczy
sposób zmieni pojęcie uczelni: badawczych, naukowo-dydaktycznych. Takie rozwiązania są niezbędne, abyśmy mogli konkurować na globalnym rynku nie tylko
instytucji dydaktycznych, ale także naukowych. My
chcemy z wyprzedzeniem się do tego przygotować, aby
pracownicy UMK wiedzieli, jakie wobec nich będą stosowane kryteria ocen.

Władze rektorskie UMK w kadencji 2016–2020
– prof. dr hab. Andrzej Tretyn – rektor UMK
– prof. dr hab. Andrzej Sokala – prorektor ds. studenckich i polityki kadrowej;
– prof. dr hab. Jacek Kubica – prorektor ds. badań naukowych;
– prof. dr hab. Danuta Dziawgo – prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju;
– prof. dr hab. Beata Przyborowska – prorektor ds. kształcenia;
– prof. dr hab. Wojciech Wysota – prorektor ds. współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym;
– prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska – prorektor ds. Collegium Medicum.
Pełnomocnicy rektora
– dr hab. Dominik Antonowicz – pełnomocnik rektora ds. rankingów i ewaluacji badań naukowych;
– prof. dr hab. Roman Bäcker – pełnomocnik rektora ds. integracji i innowacji;
– prof. dr hab. Adam Buciński – pełnomocnik rektora ds. studenckich i kształcenia Collegium Medicum w Bydgoszczy;
– prof. dr hab. Mariusz Dubiel – pełnomocnik rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum w Bydgoszczy;
– dr hab. Mieczysław Kunz – pełnomocnik rektora ds. promocji Uniwersytetu;
– prof. dr hab. Jacek Manitius – pełnomocnik rektora ds. klinicznych Collegium Medicum w Bydgoszczy;
– dr Tomasz Wolniewicz – uczelniany koordynator ds. informatyzacji uczelni.

WYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH
W KONTRAKCIE

P
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rojekt Budowy Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego przy Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu został wpisany do Kontraktu Terytorialnego Ministerstwa Rozwoju dla województwa
kujawsko-pomorskiego. Oznacza to, że WSzP będzie
się mógł ubiegać się o wsparcie na realizację zadania
z unijnych środków.
Pięć kujawsko-pomorskich konsorcjów międzyuczelnianych oraz toruński oddział PAN będą rywalizowały o 33 miliony euro z funduszy europejskich na
przedsięwzięcia związane z budową akademickiej infrastruktury badawczo-rozwojowej. Wpisany do Kontraktu Terytorialnego projekt Monumentum Sonus
Visio. Akademickie Centra Przemysłów Kreatywnych
Kultury, Sztuki i Ochrony Zabytków opracowany został

przez Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w konsorcjum z WSG w Bydgoszczy oraz Akademią Muzyczną
w Bydgoszczy. W Kontrakcie ujęte zostały inwestycje
strategiczne dla rozwoju naszego regionu. W ramach
projektu Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu planuje rozbudowę siedziby głównej oraz budowę Centrum
Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego.
Projekt Monumentum Sonus Visio ma na celu poszerzenie zakresu prac badawczych uczelni o najnowsze technologie, dostosowania procesów dydaktycznych do najnowszych potrzeb rynku pracy, zaś profilu
prowadzonych badań do potrzeb gospodarki kreatywnej. Uzyskał bardzo wysokie oceny Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wpis do Kontraktu Terytorialnego umożliwia ubieganie się o współfinansowanie budowy Centrum Badań
i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków
budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014–2020. 
(CPiI)

Rozmowa
– Proponuję Państwu dekadę naprawdę szybkiego
marszu – to słowa ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Szkolnictwo wyższe ma być bardziej nowoczesne, elitarne, umiędzynarodowione. Na
niedawnej konferencji prasowej przypomniał Pan, że już
w niedalekim czasie polskie szkolnictwo czekają rewolucyjne zmiany, by mogło być konkurencyjne w Europie
i na świecie. I dodał Pan, że UMK do tej rewolucji musi
się z wyprzedzeniem przygotować. Na czym te przygotowania będą polegały?
– Nie jesteśmy uczelnią, która musiałaby czekać na
to, co minister ogłosi i zaczynać wszystko od początku.
Przygotowujemy się do tego, aby UMK zyskał miano jednej z elitarnych uczelni badawczych. Mają one cieszyć
się pewnymi przywilejami. Przede wszystkim wysokość
dotacji podstawowej nie będzie w ich przypadku aż tak
istotnie zależeć od liczby studentów. Przed nami są jeszcze prace trzech zespołów wyłonionych przez ministra,
które ze swoimi zadaniami mają uporać się do końca listopada, po czym ministerstwo przeanalizuje zgłoszone
propozycje, również w odniesieniu do możliwości finansowych. Dopiero na Kongresie Nauki Polskiej w Krakowie w 2017 r. mają zostać ogłoszone stosowne ustalenia.
Ze spotkania prezydium KRASP z ministrem, które odbyło się w ubiegłym tygodniu, wiemy, że w przyszłym roku
budżet na naukę może wzrosnąć o 200 mln zł. Minister
Gowin stara się o pozyskanie dalszych 500 mln zł. Ile by
tych pieniędzy nie było, nie zostaną one rozdane między uczelnie, ale trafią do Narodowego Centrum Nauki
z przeznaczeniem na konkursy, na finansowanie projektów badawczych.



ELITARNA REWOLUCJA
Z prof. Andrzejem Tretynem, rektorem UMK,
rozmawia Winicjusz Schulz

– Przed Panem druga, i wygląda na to, że bardzo
trudna rektorska kadencja. Warto przy okazji zauważyć, że w XXI wieku urzędującym rektorom toruńskiego uniwersytetu zwykle nie dane było sprawować tego
urzędu przez dwie kadencje. W obliczu wspomnianych
już zapowiedzi, to może być kadencja przełomowa,
która na długi czas określi status UMK, zadecyduje, czy
będziemy elitarną uczelnią badawczą.
– Musimy od naszych pracowników wymagać,
aby czuli się członkami takiej właśnie uczelni. Być może
powinniśmy jeszcze więcej czasu i wysiłków poświęcać na rozwój naukowy. Wszyscy muszą zrozumieć,
że nie ma odwrotu – i resort, i społeczeństwo będą od
nas wymagać efektywnej pracy naukowej. W związku
z tym będę chciał kreować politykę nagradzania osób
najaktywniejszych na tym polu. Nowy algorytm służący
do obliczania wielkości dotacji, który zapewne będzie
stosowany już od przyszłego roku, będzie preferował
uczelnie aktywne w pozyskiwaniu zewnętrznych środków na realizację badań naukowych oraz te, w których
składach znajdują się jednostki podstawowe z kategoriami A+ bądź A.

Fot. Andrzej Romański
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Rozmowa
– Podczas niedawnej konferencji prasowej, inaugurującej nową kadencję władz rektorskich, z satysfakcją
mówił Pan o korzystnej sytuacji finansowej UMK, o powodzeniu programu naprawczego. Ale nic nie jest dane
na zawsze. I w tym kontekście wspomniał Pan o programie stabilizacyjnym, który ma być realizowany od przyszłego roku. Na czym ma polegać?
– Myślę, że ten rok będzie decydujący, jeśli chodzi
o przyszłość finansów naszej uczelni, jako że kończymy
ten trzyletni program naprawczy. Z drugiej strony zmiana algorytmu może zwiększyć lub zmniejszyć wielkość
dotacji dla całej uczelni nawet o 5 proc. Chcielibyśmy być
w grupie uczelni ze zwiększonym budżetem. Mam też
nadzieję, że ten nowy algorytm nie będzie co roku zmieniany, bo to zagroziłoby naszej stabilności. Na rok bieżący
zaplanowaliśmy niewielką stratę, ale z pewnych danych
wynika, że zakończymy rok 2016 niewielkim zyskiem.
Natomiast od przyszłego roku wydziałom ze zrównoważonymi lub dodatnimi budżetami zostaną „zmazane”
długi z poprzednich lat, co da im wyraźną ulgę. Zwróćmy
uwagę, że jeśli jakiś wydział wchodził w okres naprawczy
z deficytem w wysokości 2 mln zł, a w roku następnym
poprawił wynik o 1 mln zł, to sumarycznie za 2 lata ma
3 mln zł zadłużenia. Jeżeli wydział zaplanuje na rok 2017
nadwyżkę, to połowę tej nadwyżki będzie mógł wykorzystać we własnym zakresie, ale tylko na cele rozwojowe, a nie na podwyżki pensji czy konsumpcję. Nadwyżki
musimy przeznaczać na rozwój, wspieranie najaktywniejszych pracowników, zespołów naukowych oraz badań interdyscyplinarnych, które zresztą mogą wymagać
zaangażowania pracowników różnych jednostek.
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– Pozostańmy jeszcze na chwilę przy finansach. Już
tylko nieliczne wydziały są pod finansową kreską. Ten
z największym deficytem to Wydział Sztuk Pięknych.
Ale czy jego kondycja w dużej mierze nie wynika ze złego modelu finansowania szkolnictwa wyższego? Liczne
budynki, małe grupy – to generuje koszty. Czy „sztuki”
także mogą być na plusie?
– Jest to wydział specyficzny, ale gdybyśmy założyli, że nie może być na plusie, to musielibyśmy się zgodzić,
że inne wydziały, a także rektor i kanclerz, będą musieli
się dokładać do jego działalności. Na dłuższą metę taka
sytuacja byłaby niemożliwa do utrzymania. Dlatego też
przed Wydziałem Sztuk Pięknych stoją poważne wyzwania związane z cięciem kosztów. Przystępując do finansowej rewolucji na UMK, za podstawę przyjęliśmy koszty
czy kosztochłonność. Nie było to może tak do końca racjonalne i sprawiedliwe, bo wydziały, których działalność
jest bardziej kosztochłonna, dostały na początek odpowiednio większe budżety. Tak naprawdę im powinno
się szybciej udać uzyskać docelowy wynik. Uważam, że
wszystkie jednostki toruńskie – poza Wydziałem Sztuk
Pięknych – w perspektywie dwóch lat powinny notować
przychody nie niższe od kosztów.

– W poprzednim pytaniu dotknęliśmy bardzo ważnego problemu, z jakim boryka się polskie szkolnictwo
wyższe. Model finansowania, nazwijmy go umownie „od
studenta”, może był dobry w czasach edukacyjnego boomu, ale teraz chyba generuje patologię akademicką?
Przyjmuje się słabych kandydatów, potem przymyka
oko na niedostatki wiedzy studentów, bo przecież bardziej się opłaca mieć nawet miernych studentów, niż ich
nie mieć. Minister Gowin twierdzi, że da się to zmienić
tak, by uczelnie przyjmujące tylko najzdolniejszych kandydatów nie były za to karane finansowo. Są szanse na
taką zmianę?
– Zobaczymy. Pan minister ma wiele pomysłów, ale
wiemy, że różnice między pomysłami a ustawami bywają
znaczne, bo ostateczne przepisy są przyjmowane w drodze kompromisu. Powiedzmy sobie jasno: w parlamencie
nie ma przychylności czy pobłażliwości dla środowiska
naukowego i dla uczelni.
– Oczywiście fundamentalne zmiany w funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego wymagają zmian na szczeblu nie pojedynczej uczelni, ale całego kraju. Został Pan
w tym roku także wiceprzewodniczącym Konferencji
Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Będzie
Pan miał zatem możliwość sugerowania pewnych rozwiązań, wyrażania ważnych opinii dotyczących całego
polskiego szkolnictwa wyższego. Ma Pan już listę takich
spraw, które powinny w pierwszej kolejności zostać załatwione, zwłaszcza że rodzi się koncepcja nowej ustawy
o szkolnictwie wyższym. Jakie to sprawy i rozwiązania?
– Te kwestie jeszcze nie zostały do końca ustalone
w prezydium KRASP. Przewodniczący prof. Jan Szmidt
zorganizował jak dotąd tylko wstępne spotkanie, na którym wybraliśmy szefów komisji. Zakresy kompetencji
poszczególnych osób będziemy zapewne ustalać w trzyosobowym gronie prezydium. Chciałbym mieć wpływ
na sprawy związane z nauką i rankingami, ale też chcę
uczestniczyć w pracach przygotowawczych do nowej
ustawy, a następnie w jej procedowaniu w parlamencie.
– Na wspomnianej już konferencji prasowej wyraził Pan zadowolenie z przebiegu tegorocznej rekrutacji.
Niekorzystne trendy zostały zahamowane, nowe propozycje, z psychologią na czele, cieszą się dużym powodzeniem. Skwitował to Pan stwierdzeniem „wyciągniemy
z tego wnioski na przyszłość”. Jakie to wnioski? Czym
mogą skutkować?
– Chciałbym podkreślić, że w tym roku wszystkie
nowe kierunki studiów spotkały się z zainteresowaniem młodzieży, a w przypadku psychologii to zainteresowanie było oczywiście bardzo duże. To pokazuje, że
propozycje przemyślane, dopracowane i wypełniające
regionalne luki poprawiają nabory na studia. Będziemy się starali, aby informacje o nowościach w tym obszarze były jak najwcześniej publikowane w mediach,

Rozmowa
aby młodzież dowiadywała się o nich z odpowiednim
wyprzedzeniem. W przypadku psychologii okazuje się
zresztą, że większość przyjętych pochodzi spoza naszego regionu, a niektórzy z nich mają nawet 40 lat. Informacja o nowych kierunkach musi też być precyzyjna,
bo w przeszłości zdarzało się, że nazwy kierunków były
mylące albo niedokładne i powodowały rozczarowania
w trakcie nauki na pierwszym roku.
– Terminy są bardzo ważne, bo do początków lutego abiturienci muszą zadecydować, które przedmioty ostatecznie będą zdawać na maturze. To oznacza, że
spóźniona informacja może przekreślić szanse powodzenia kierunku.
– Były takie przypadki. W przyszłości będziemy
się na tym bardzo skupiać, podobnie jak na tym, jak
studenci będą przyjmować nowe kierunki. Chodzi o to,
abyśmy oferowali kierunki zgodne z tym, czego mogą
się po nich spodziewać kandydaci na studia.
– Jednym z częstszych zagadnień, jakie pojawiają
się w debatach o kondycji UMK, jest kwestia większego
umiędzynarodowienia uczelni. Sugestia jak najbardziej
słuszna, ale jak w niedalekiej perspektywie osiągnąć
w tej materii spektakularny sukces? Może warto, by
jednostki, wydziały, które w tej dziedzinie są w uczelnianej czołówce, podzieliły się doświadczeniami z innymi?
– Tegoroczny nabór może nie jest przełomowy, ale
wskazuje, że mamy możliwości internacjonalizacji, gdyż
po raz pierwszy przyjęliśmy na studia aż 150 obcokrajowców, a do tej pory mieliśmy ich ogółem ok. 330. To
zwiększenie umiędzynarodowienia nastąpiło przede
wszystkim w kampusie toruńskim, gdyż na kierunek lekarski przyjmuje się rokrocznie tę samą liczbę kandydatów. Jestem przekonany, że prorektor odpowiedzialny
za umiędzynarodowienie, czyli prof. Wojciech Wysota,
który właśnie teraz odwiedza uczelnie chińskie, będzie
odnosił w tej dziedzinie z roku na rok duże sukcesy.
– Nową kadencję wraz z Panem rozpoczęli także
prorektorzy. Jakie najważniejsze zadania przed nimi
Pan postawił?
– Po pierwsze: dyscyplina finansowa. Po drugie:
musimy dbać o poziom i jakość, co dotyczy zarówno
nauki, jak i kształcenia. Musimy też dbać o markę naszego uniwersytetu jako jednej z najlepszych uczelni
w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Ta marka
jest już dostrzegana zarówno w resorcie, jak i w różnych gremiach przygotowujących rankingi uczelni. Jeśli
idzie o publikowanie wyników prac naukowych, notujemy stałą tendencję wzrostową. Już nie tylko przedstawiciele nauk ścisłych czy o życiu, ale także humaniści,
ekonomiści czy prawnicy publikują w czasopismach
o zasięgu międzynarodowym.

– Mianował Pan także kilku pełnomocników. Bardzo ciekawy zakres obowiązków będzie miał dr hab.
Dominik Antonowicz.
– Dr hab. Dominik Antonowicz ma już spore doświadczenie, bo przez prawie pół kadencji zastępował
prof. Włodzisława Ducha na stanowisku prorektora
właściwego ds. badań naukowych. W nowej kadencji
będzie natomiast zajmował się analizowaniem i przygotowywaniem materiałów źródłowych dla instytucji
zajmujących się rankingami. Jego doświadczenie i wiedza pomogą nam uniknąć przypadkowości udostępnianych danych, ale przede wszystkim popełniania błędów
z przeszłości, które kosztowały nas sporo, jeśli chodzi
o lokaty zajmowane w rankingach. Dzięki jego kompetencjom i kontaktowości możemy w krótkim czasie poprawić swoje notowania w rankingach. Na pewno nie
będzie on się skupiał na samym wypełnianiu ankiet, ale
będzie gotowy do bezpośrednich rozmów i wyjaśniania
różnych zależności. Sprzyjająca jest jego znajomość
realiów nie tylko polskich, ale i europejskich. Właśnie
przebywa w Liverpoolu, gdzie ogłaszane są najnowsze
wyniki rankingu QS, które zresztą już znamy. Są one dla
nas nadal korzystne, chociaż wiemy, że dzięki pewnym
dalszym działaniom możemy się znaleźć wśród 700
najlepszych na świecie uczelni.
– Z kolei prof. Roman Bäcker został pełnomocnikiem ds. integracji i innowacji. Brzmi to dość tajemniczo...
– Chciałem wykorzystać umiejętności mediacyjne
prof. Romana Bäckera, który był dziekanem przez dwie
kadencje. Chcę, aby pomógł mi w prowadzeniu rozmów
z otoczeniem, na przykład z politykami.
– Cztery lata przed Panem i Pańskimi współpracownikami. No to wybiegnijmy w przyszłość. Jest rok
2020. I jak wygląda UMK? Jakim jest uniwersytetem?
– Ma mniej studentów, jest uniwersytetem stabilnym finansowo, notującym niewielkie zyski. Być może
jest uniwersytetem czwartym w Polsce i na pewno
znajduje się w elitarnej grupie kilku uczelni o charakterze badawczym. Z tymi celami wiąże się dobór osób,
które mają zarządzać uniwersytetem, takich jak prof.
Jacek Kubica, który na Wydziale Lekarskim bardzo wysoko podniósł poprzeczkę, jeśli chodzi o awanse czy
nagrody, i rozumie złożoność uczelni, na którą składa
się nie tylko medycyna, nauki o życiu i nauki ścisłe, ale
też humanistyka czy sztuki piękne. Z punktu widzenia
naszej pozycji w rankingach to w tych ostatnich dziedzinach możemy zanotować największy postęp, bo
w fizyce czy chemii już niewiele da się poprawić. Taki
kierunek rozwoju jest niezbędny, jeśli patrzymy na
uczelnie wyprzedzające nas w rankingu QS.
– Dziękuję za rozmowę.
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QS WOW NEWS Z UMK

O

dkrycie astronomów z UMK trafiło na łamy „QS
WOW News”. Wśród najważniejszych newsów ze
świata nauki w ostatnich miesiącach znalazło się odkrycie ciepłego Jowisza.

UMK W PRESTIŻOWYM
RANKINGU

U

niwersytet Mikołaja Kopernika po raz czwarty
znalazł się w prestiżowym QS World University
Ranking. Zestawienie obejmuje 4% najlepszych szkół
wyższych na świecie, w tym tylko sześć uczelni w Polsce.
W rankingu brane są pod uwagę następujące kryteria: opinia wykładowców (40% oceny ogólnej), opinia
pracodawców (10%), stosunek liczby studentów do liczby wykładowców (20%), tzw. cytacyjność publikacji naukowych na podstawie Scopus (20%), odsetek wykładowców zagranicznych (5%) oraz odsetek studentów
zagranicznych (5%).
W rankingu znalazło się sześć polskich uczelni. Z
naszego kraju sklasyfikowane zostały: Uniwersytet
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„QS WOW News” to kwartalnik, który ukazuje się
w wersji elektronicznej i jako newsletter wysłany jest
do pół miliona naukowców, a także władz i pracowników uczelni na całym świecie. Publikacja gromadzi informacje o ważnych wydarzeniach i niezwykłych osiągnięciach naukowych.
W najnowszym numerze znalazł się artykuł o niezwykłym odkryciu toruńskich astronomów z początku 2016 r. Międzynarodowy zespół, kierowany przez
prof. Andrzeja Niedzielskiego z Centrum Astronomii
UMK, odkrył tak zwanego ciepłego Jowisza. Był to
jednocześnie planetarny jubileusz, ponieważ obiekt o
nazwie TYC 3667-1280-1 był częścią już dwudziestego układu planetarnego odkrytego przez astronomów
z UMK. W artykule wymieniono także odkrycia prof.
Aleksandra Wolszczana, który podczas prac na UMK
jako pierwszy, we wrześniu 1991 r., odkrył planety
spoza układu słonecznego. Również opisano odkrycie
z 2005 r. metody mierzenia prędkości gwiazd w ciasnych układach podwójnych prof. Macieja Konackiego . WOW News nr 22 w wersji elektronicznej dostępne jest na stronie www.qswownews.com (artykuł
o polskich astronomach na str. 81).

(CPiI)

Warszawski (na 366. miejscu), Uniwersytet Jagielloński (w grupie rankingowej 431–440), Politechnika Warszawska (w grupie 601–650), a także UMK, Uniwersytet
Łódzki oraz Uniwersytet Wrocławski (w grupie 701+).
Ranking przeprowadzany jest od 2004 roku
przez organizację Quacquarelli Symonds zajmującą się
problematyką nauczania na poziomie wyższym. Najważniejszym celem rankingu jest umożliwienie kandydatom na studia racjonalnego wyboru uczelni oraz
popularyzacja idei studiowania poza krajem ojczystym.
UMK od kilku lat znajduje się w wąskim gronie polskich uczelni w rankingu QS World University Rankings.
Po raz pierwszy w zestawieniu znalazł się w 2013 r., obecny był również w roku 2014 i 2015. W czerwcu 2016 r.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika znalazł się w pierwszej
setce QS University Ranking dla Europy i Azji Środkowej.
UMK, z łączną oceną 42,5, zajął 99. miejsce i zanotował
awans względem zeszłorocznego zestawienia (wówczas
znalazł się na miejscu 101).

(CPiI)
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U

niwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu znalazł
się na 8. miejscu w Polsce i 25. w Europie Środkowo-Wschodniej w prestiżowym zestawieniu Nature
Index 2016.
Nature Index uwzględnia liczbę i wartość artykułów naukowych, opublikowanych przez autorów z danej
instytucji w najważniejszych i najbardziej wpływowych
czasopismach, poświęconych naukom przyrodniczym.
Zestawienie obejmuje publikacje z 68 tytułów, których
selekcji dokonał zespół czynnych naukowców, niezależny od autora rankingu – Nature Research. Punktowane
są zarówno teksty przygotowane samodzielnie, jak i we
współpracy z naukowcami z innych jednostek. Tabela
Nature Index dostarcza aktualnych informacji o wynikach pracy naukowej, pozwala również porządkować je
według instytucji, kraju lub regionu.
UMK utrzymał 8. miejsce wśród polskich uczelni,
wyprzedzając m.in. uczelnie medyczne (Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
czy Pomorski Uniwersytet Medyczny), jak i część technicznych (np. Politechnikę Gdańską, Politechnikę Łódzką, Politechnikę Śląską).
Na tle innych ośrodków w kraju UMK najlepiej
wypadł w zakresie nauk o ziemi i środowisku, ustępując jedynie Uniwersytetowi Warszawskiemu. Pod
względem liczby artykułów, których uczeni z UMK
byli autorami bądź współautorami, wygrywają fizyka i astronomia (47 artykułów). Największy skok –

D

wa repozytoria Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
znalazły się na wysokich miejscach w Rankingu
Web of Repositories.

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa (której
koordynatorem jest Biblioteka Uniwersytecka UMK)
jest 5. w Polsce oraz na 523. na świecie. KPBC wyprzedziła między innymi Jagiellońską Bibliotekę Cyfrową i E-bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego.
Natomiast Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zajęło 11. miejsce w zestawieniu
krajowym i 868. w światowym. Najwyżej w Polsce
sklasyfikowano AMUR – Adam Mickiewicz University
Repository (287. miejsce na świecie).
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa (KPBC)
jest projektem realizowanym przez instytucje współpracujące w ramach Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego. W ramach
tych kolekcji gromadzone są różnego typy dokumenty: książki, czasopisma, rękopisy, mapy, dzieła sztuki, ulotki, plakaty, ekslibrisy, pocztówki i inne. Koordynatorem projektu jest Biblioteka Uniwersytecka
UMK, uczestnikiem projektu Biblioteka Collegium
Medicum.

NATURE INDEX 2016
o 107% – UMK odnotował natomiast w dziedzinie nauk
o życiu.
Wśród uczelni Europy Środkowo-Wschodniej
UMK zajmuje 25. miejsce, a w całej Europie – 300.
Polskie zestawienie obejmuje 43 szkoły wyższe. Na
czele uplasował się Uniwersytet Warszawski przed
Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Wrocławskim. UMK jest jedyną uczelnią z województwa
kujawsko-pomorskiego, która została sklasyfikowana
w rankingu.
(CPiI)

REPOZYTORIA UMK
WYSOKO
Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
gromadzi, przechowuje i udostępnia dokumenty cyfrowe, które są efektem prac badawczych i dydaktycznych pracowników i doktorantów UMK. Jego celem jest
promowanie dorobku naukowego, badań prowadzonych na toruńskim uniwersytecie oraz wspomaganie
dydaktyki. Repozytorium zawiera artykuły naukowe,
sprawozdania, preprinty, raporty, materiały konferencyjne, dydaktyczne itp. Zasób zorganizowany jest wokół zespołów, które odpowiadają wydziałom i innym
jednostkom uczelni. Do chwili obecnej w Repozytorium
zgromadzono 3502 prace.
(CPiI)
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6 704 076 zł; kampus bydgoski: 2 granty na kwotę
3 101 988 zł).

Wojciech Streich, Marta Jaworska

Tabela 2. Granty przyznane przez NCBiR w 2015 r.

BADANIA NAUKOWE

Od

kilku już lat informujemy o miejscu UMK w różnego rodzaju rankingach krajowych i zagranicznych. Jednym z filarów oceny jest działalność naukowo-badawcza. Spójrzmy zatem, jak wyglądała ona
w 2015 roku.
Ciągle głównym źródłem finansowania badań jest
budżet państwa. Niestety niechętnie sięgamy do pieniędzy unijnych, ale też trzeba nadmienić, że nie jest
łatwo je otrzymać – chociaż Dział Międzynarodowych
Programów Badawczych UMK twierdzi, że nie taki diabeł straszny i zachęca wszystkich zainteresowanych do
rozmowy, a przynajmniej do odwiedzenia ich strony internetowej.
W poniższym artykule skupiono się na finansach
krajowych. Pokazano w nim nie tylko stronę finansową,
ale również inne elementy, jak np. aktywność publikacyjną czy patentową.

Granty przyznane
Narodowe Centrum Nauki
W 2015 roku NCN przyznało UMK 49 grantów na
kwotę 15 881 033 zł (kampus toruński: 46 grantów na
kwotę 14 433 800 zł; kampus bydgoski: 3 granty na
kwotę 1 447 233 zł).
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
NCBiR przyznało UMK 5 grantów na kwotę
9 806 064 zł (kampus toruński: 3 granty na kwotę

Lp.

Liczba
grantów

Wydział

Kwota
przyznana[zł]

1.

Chemii

3

2.

Lekarski

2

3 101 988,00

5

9 806 064,00

Razem

6 704 076,00

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
W 2015 roku MNiSW przyznało łącznie 31 grantów
na łączną kwotę 7 423 879 zł celem realizacji projektów
badawczych w ramach programów:
1.	Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (1 grant
o wartości 304 437 zł).
2.	
Iuventus Plus (7 grantów o łącznej wartości
1 947 498 zł).
3.	Diamentowy Grant (2 granty o wartości 399 579 zł).
4.	
Mobilność Plus (2 granty o łącznej wartości
586 000 zł).
5.	
Stypendia dla Wybitnych Młodych Naukowców
(4 stypendia o łącznej wartości 776 160 zł).
6.	SPUB – Specjalne Urządzenia Badawcze (7 przedsięwzięć na łączną kwotę 2 819 796 zł).
7.	
DUN – Działalność Upowszechniająca Naukę
(8 przedsięwzięć na łączną kwotę 580 400 zł).
Należy dodać, że w minionym roku w ramach programu MNiSW Top 500 Innovators 3 pracowników UMK
(kampus bydgoski) uczestniczyło w programach stażowo-szkoleniowych organizowanych w najlepszych na
świecie centrach transferu technologii.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
W minionym roku FNP po raz kolejny przyznała
Stypendia dla Młodych Naukowców (Program START).

Tabela 1. Granty przyznane przez NCN w 2015 r.
Lp.
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Wydział

1.

Biologii i Ochrony Środowiska

2.

Chemii

Liczba
grantów

Kwota przyznana[zł]

5

1 338 603,00

13

4 790 888,00
975 855,00

3.

Farmaceutyczny

2

4.

Filologiczny

1

110 137,00

5.

Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

9

4 308 518,00
395 625,00

6.

Humanistyczny

1

7.

Lekarski

0

8.

Matematyki i Informatyki

3

9.

Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

2

252 580,00

10.

Nauk Historycznych

5

1 345 786,00

897 090,00

11.

Nauk o Zdrowiu

1

471 378,00

12.

Nauk o Ziemi

1

390 503,00

0

13.

Nauk Pedagogicznych

14.

Politologii i Studiów Międzynarodowych

1

64 786,00

15.

Prawa i Administracji

4

389 642,00

16.

Sztuk Pięknych

0

17.

Teologiczny

0
Razem

49

15 881 033,00

Temat numeru
Tabela 3. Granty przyznane przez MNiSW w 2015 r.
Lp.

Jednostka

Liczba
grantów

Kwota przyznana[zł]

1.

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

1

242 526,00

2.

Wydział Chemii

3

792 840,00

3.

Wydział Filologiczny

1

304 437,00

4.

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

8

2 499 212,00

5.

Wydział Humanistyczny

1

199 579,00

6.

Wydział Lekarski

2

500 000,00
606 000,00

7.

Wydział Matematyki i Informatyki

1

8.

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

0

9.

Wydział Nauk Historycznych

2

156 796,00

10.

Wydział Nauk o Ziemi

1

204 000,00
388 080,00

11.

Wydział Nauk Pedagogicznych

2

12.

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

0

13.

Wydział Prawa i Administracji

0

14.

Wydział Sztuk Pięknych

0

15.

Wydział Teologiczny

0

16.

Biblioteka Uniwersytecka

2

290 000,00

17.

Uczelniane Centrum Informatyczne

1

950 000,00

18.

Wydawnictwo Naukowe

6

290 400,00

31

7 423 879,00

Razem

Laureatami XXIII już edycji programu zostały następujące osoby z UMK:
1.	dr Izabela Kamińska z Wydziału Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej;
2.	mgr Błażej Kuźniacki z Wydziału Prawa i Administracji;
3.	mgr Małgorzata Szultka-Młyńska z Wydziału Chemii;
4.	mgr Piotr Wcisło z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.
Santander Universidades
W 2015 roku Uczelnia nasza zawarła z Bankiem
Zachodnim WBK umowę na kontynuację współpracy w ramach programu Santander Universidades
oraz umowę kolejnej darowizny o wartości 135 000,00
zł na realizację następujących przedsięwzięć:
1.	stypendia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika o łącznej wartości 50 000 zł,

2.	
seminarium polskich i hiszpańskich przedstawicieli firm rodzinnych i ekspertów, które zostanie zrealizowane przez Wydział Humanistyczny,
kwota dofinansowania przez BZ WBK wyniosła
80 000 zł,
3.	
nagroda „Santander Universidades” przyznawana
przez UMK Najlepszemu Studentowi roku akademickiego ufundowana przez BZ WBK o wartości
5 000 zł.
Program będzie realizowany od 2016 roku.

Granty realizowane
Narodowe Centrum Nauki (NCN)
W roku minionym realizowano 188 grantów NCN
na ogólną kwotę 17 384 208,47 zł (kampus toruński: 172
granty na kwotę 15 094 130,76 zł; kampus bydgoski: 16
grantów na kwotę: 2 290 077,71 zł).
Największą aktywnością w tym zakresie wykazały się: Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Astronomii i In-
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Temat numeru
formatyki Stosowanej oraz Wydział Biologii i Ochrony
Środowiska.

Programy Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Tabela 4. Granty NCN realizowane w UMK w 2015 r.

– Iuventus Plus

Lp.

Wydział

Liczba
grantów

Kwota
wydana[zł]

1.

Biologii i Ochrony Środowiska

20

1 631 056,31

2.

Chemii

32

4 067 207,02

3.

Farmaceutyczny

9

1 494 453,99

4.

Filologiczny

6

417 420,14

5.

Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej

32

4 688 114,60

6.

Humanistyczny

13

441 684,65

7.

Lekarski

6

760 878,30

8.

Matematyki i Informatyki

16

1 372 608,45

9.

Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania

7

357 204,40

10.

Nauk Historycznych

18

879 172,18

11.

Nauk o Zdrowiu

1

34 745,42

12.

Nauk o Ziemi

6

287 984,56

13.

Nauk Pedagogicznych

0

14.

Politologii i Studiów
Międzynarodowych

6

305 876,05

15.

Prawa i Administracji

10

175 665,01

16.

Sztuk Pięknych

4

283 593,65

17.

Teologiczny

2

186 543,74

Razem

188

17 384 208,47

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)
W 2015 r. realizowano 11 projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na
łączną kwotę 3 021 700,57 zł.

Celem programu jest wsparcie badań naukowych
prowadzonych przez wybitnych młodych naukowców,
których efekty promowane są w drodze ich publikacji
w najlepszych światowych czasopismach ujętych w wykazie Journal Citation Reports (JCR) lub ERIH, a przez to
zachęcenie młodych badaczy do podejmowania tego
rodzaju działalności.
W omawianym okresie realizowano w UMK 11 projektów w ramach ww. programu, a wykonanie wyniosło
1 219 690,14 zł.
Tabela 6. Projekty realizowane w ramach Iuventus Plus
w 2015 r.
Lp.

Wydział

Liczba
umów

Wykonanie
[zł]

1.

Biologii i Ochrony Środowiska

1

150 341,79

2.

Chemii

4

497 857,41

3.

Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej

5

396 714,94

4.

Lekarski
Razem

1

174 776,00

11

1 219 690,14

– Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH)
Tabela 5. Granty NCBiR realizowane w UMK w 2015 r.
Lp.

Wydział

Kwota
wydana[zł]

1.

Chemii

4

550 715,14

2.

Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej

3

1 048 663,25

3.

Humanistyczny

1

124 628,45

4.

Lekarski

3

1 297 693,73

11

3 021 700,57

Razem
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Liczba
projektów

Celem NPRH jest zapewnienie rozwoju badań humanistycznych o zasadniczym znaczeniu dla zachowania polskiej tożsamości narodowej, w tym dotyczących
kultury narodowej, a także wsparcie działań mających
na celu upowszechnienie wyników polskich badań oraz
myśli humanistycznej w świecie.

Temat numeru
W ubiegłym roku realizowano 15 grantów w ramach NPRH (wszystkie w części toruńskiej) na kwotę
1 343 602,28 zł.
Tabela 7. Projekty realizowane w ramach NPRH
w 2015 r.
Lp.

Wydział

Liczba
grantów

Kwota
wydana[zł]

1.

Filologiczny

5

452 022,90

2.

Nauk Historycznych

7

677 886,91

3.

Biblioteka Uniwersytecka

3

213 692,47

15

1 343 602,28

Razem

pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Program
zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu
w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza terytorium RP, prowadzącej w sposób ciągły badania
naukowe lub prace rozwojowe oraz podróży między
miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek.
W 2015 r. realizowano 5 grantów uzyskanych w III
edycji (wszystkie na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) – uczestnikom programu przekazano w sumie 949 194 zł.

– Diamentowy Grant
– Specjalne urządzenia badawcze (SPUB)
Celem programu jest stworzenie możliwości rozwoju naukowego wybitnie uzdolnionym absolwentom
studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich, prowadzącym badania naukowe, tak aby dać im
możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej i rozpoczęcia pracy nad rozprawą doktorską.
W omawianym okresie realizowano w naszym
Uniwersytecie 5 projektów tego typu, a wykonanie wyniosło 125 968,24 zł.
Tabela 8. Diamentowe Granty realizowane 2015 r.
Lp.
1.

Wydział
Chemii

Liczba
grantów

Kwota
wydana[zł]

1

14 064,64

2.

Farmaceutyczny

1

2 745,92

3.

Lekarski

1

32 826,06

4.

Nauk Historycznych

1

45 535,91

5.

Teologiczny

1

30 795,71

Razem

5

125 968,24

– Brokerzy Innowacji
Celem programu była poprawa efektywności procesu komercjalizacji wyników badań naukowych, stworzenie infrastruktury społecznej wspierającej proces
komercjalizacji wiedzy i integracji środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz upowszechnianie
wyników badań naukowych w środowisku przedsiębiorców.
30 września ub. roku, zgodnie z zaplanowanym
harmonogramem, Wydział Chemii zakończył realizację
projektu, w którym rolę Brokera Innowacji pełnił mgr
Henryk Tomaszewski (w 2015 r. w ramach projektu wykonanie wyniosło 68 723,00 zł).

W roku 2015 jednostki UMK (tylko toruńskie) realizowały 9 projektów w ramach dotacji SPUB na łączną
kwotę 2 861 492,36 zł.
Tabela 9. Dotacje SPUB realizowane w 2015 r.
Lp.

Liczba
grantów

Wydział

Kwota
wydana[zł]

1.

Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej

2.

Matematyki i Informatyki

1

606 000,00

3.

Nauk Historycznych

3

245 833,60

4.

Nauk o Ziemi

2

5.

Uczelniane Centrum
Informatyczne

1

Razem

9

2

928 673,75

180 702,67
900 282,34
2 861 492,36

– Działalność upowszechniająca naukę (DUN)
W minionym roku cztery jednostki w części toruńskiej Uniwersytetu wykonywały 11 grantów w ramach działalności upowszechniającej naukę na kwotę
563 109,16 zł.
Tabela 10.
w 2015 r.
Lp.

Działalność

upowszechniająca

Jednostka

Liczba
grantów

naukę

Kwota
wykonana [zł]

1.

Wydział Humanistyczny

1

13 200,00

2.

Biblioteka Uniwersytecka

4

196 991,74

3.

Centrum Promocji i Informacji

1

83 000,00

4.

Wydawnictwo Naukowe

5

269 917,42

Razem

11

563 109,16

Granty z dochodów własnych
Realizowano także 1 grant z dochodów własnych
Uniwersytetu wspomagający proces badawczy oraz informacyjny na kwotę 91 323,79 zł.

– Mobilność Plus
Celem programu jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich,
udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych

Granty dla młodych naukowców
oraz uczestników studiów doktoranckich
W roku 2015 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika realizowano 368 grantów na kwotę 1 635 057,92 zł
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temat numeru
(kampus toruński: 339 grantów na łączną kwotę
756 008,36 zł, kampus bydgoski: 29 grantów na łączną
kwotę 879 049,56 zł).
Tabela 13. Granty dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich realizowane w 2015 r.
Lp.

Wydział

Liczba
grantów

Kwota
przyznana [zł]
105 739,00

1.

Biologii i Ochrony Środowiska

24

2.

Chemii

33

30 757,13

3.

Farmaceutyczny

3

57 824,63

4.

Filologiczny

8

17 583,51

5.

Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej

27

149 677,93

6.

Humanistyczny

7.

8

14 321,71

Lekarski

18

706 489,07

Dla porównania:
w 2014 r. realizowano 712 grantów na kwotę
25 478 993,08 zł,
w 2013 r. realizowano 728 grantów na kwotę
25 044 049,58 zł,
w 2012 r. realizowano 742 granty na kwotę
20 580 045,00 zł,
w 2011 r. realizowano 729 grantów na kwotę
19 138 027 zł,
w 2010 r. realizowano 475 grantów na kwotę
13 266 012,44 zł.
Tabela 14. Podsumowanie działalności naukowo-badawczej w roku 2015 (środki krajowe)

8.

Matematyki i Informatyki

13

51 201,02

9.

Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania

28

53 608,40

Granty NCN

10.

Nauk Historycznych

74

90 457,76

Granty NCBiR

11.

Nauk o Zdrowiu

8

114 735,86

12.

Nauk o Ziemi

17

29 939,45

13.

Nauk Pedagogicznych

20

14.

Politologii i Studiów
Międzynarodowych

15.

Prawa i Administracji

16.
17.

Liczba

Wykonanie [zł]

188

17 384 208,47

11

3 021 700,57

Programy MNiSW – Iuventus Plus

11

1 219 690,14

55 483,15

Programy MNiSW – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

15

1 343 602,28

40

52 942,58

Programy MNiSW – Diamentowy Grant

5

125 968,24

18

33 684,06

Sztuk Pięknych

9

42 542,71

Programy MNiSW – Brokerzy Innowacji

1

68 723,00

Teologiczny

7

28 069,95

Razem

368

1 635 057,92

Podsumowanie działalności naukowo-badawczej
w roku 2015 (środki krajowe)
Nie sposób w tym artykule pokazać pełnej aktywności naszych wydziałów i wymienić wszystkie
realizowane w UMK rodzaje grantów lub programów
związanych z badaniami naukowymi. Spójrzmy na podsumowanie minionego roku, a konkretnie na środki finansowe i liczbę przedsięwzięć. Prowadzono 625 grantów na kwotę blisko 29,3 mln zł, co oznacza wzrost ich
wartości o 3 785 076,85 zł, tj. o 15 procent w stosunku
do 2014 roku.

Rodzaj

Programy MNiSW – Mobilność Plus

5

949 194,00

Specjalne urządzenia badawcze (SPUB)

9

2 861 492,36

Działalność upowszechniająca naukę
(DUN)

11

563 109,16

Granty dla młodych naukowców
oraz uczestników st. doktoranckich

368

Granty UMK (z dochodów własnych)

1

Granty ogółem

625

1 635 057,92
91 323,79
29 264 069,93

Dotacje na działalność statutową
oraz młodych naukowców
i uczestników studiów doktoranckich
Uniwersytet Mikołaja Kopernika na „dotację podmiotową na działalność statutową jednostek organizacyjnych UMK i dotację celową służącą rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich”
otrzymał w ubiegłym roku kwotę 17 717 844 zł (kampus
toruński: 11 040 794 zł, kampus bydgoski: 6 677 050 zł).
Dla porównania:
w 2014 r. – 15 979 495 zł (kampus toruński: 10 436 115,
kampus bydgoski: 5 543 380),
w 2013 r. – 15 717 510 zł (kampus toruński: 11 405 620,
kampus bydgoski: 4 311 890),
w 2012 r. – 14 529 360 zł (kampus toruński: 10 961 020,
kampus bydgoski: 3 568 340).

Konferencje naukowe

16

W roku sprawozdawczym 2015 w Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu zarejestrowano 147 konferencji naukowych (w kampusie toruńskim 141, w kampusie bydgoskim: 6), w tym 46 międzynarodowych

temat numeru
Tabela 15. Dotacja na działalność statutową jednostek UMK oraz służąca rozwojowi młodych naukowców i studiów
doktoranckich w roku 2015 [w zł]
Lp.

Wydział

Kwota
przyznana
na utrzymanie
potencjału
badawczego

Kwota przyznana
na rozwój młodych
naukowców
i uczestników st.
doktoranckich

Kwota
przyznana
ze względu
na zdarzenie
losowe

Kwota ogółem

917 150

133 330

1 050 480

Chemii

1 180 810

137 320

1 318 130

3.

Farmaceutyczny

1 436 940

63 490

1 500 430

4.

Filologiczny

783 080

82 390

865 470

5.

Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

1 447 340

188 460

6.

Humanistyczny

570 620

333 340

903 960

7.

Lekarski

3 371 050

718 830

4 089 880

8.

Matematyki i Informatyki

444 240

66 520

510 760

9.

Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

290 370

69 140

359 510

10.

Nauk Historycznych

807 360

229 780

1 037 140

11.

Nauk o Zdrowiu

998 910

87 830

1 086 740

12.

Nauk o Ziemi

331 440

38 100

369 540

13.

Nauk Pedagogicznych

312 620

69 540

382 160

14.

Politologii i Studiów Międzynarodowych

345 000

125 470

470 470

268 510

86 420

354 930

1 122 140

44 850

1 166 990

190 730

38 550

74 000

303 280

14 818 310

2 513 360

386 174

17 717 844

1.

Biologii i Ochrony Środowiska

2.

15.

Prawa i Administracji

16.

Sztuk Pięknych

17.

Teologiczny

Razem

(w kampusie toruńskim 44, w kampusie bydgoskim:
2) i 101 krajowych (w kampusie toruńskim 97, w kampusie bydgoskim 4).

Działalność wynalazcza w 2015 roku
W 2015 roku pracownicy Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu uzyskali łącznie 16 patentów krajowych i międzynarodowych.
Tabela 16. Patenty uzyskane w 2015 r.
Lp.

Wydział

Liczba
patentów

1.

Biologii i Ochrony Środowiska

1

2.

Chemii

4

3.

Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

7

4.

Humanistyczny

1

5.

Nauk o Zdrowiu

2

6.

Nauk o Ziemi

1
Razem

16

Tabela 17. Zgłoszenia patentowe w 2015 r.
Lp.

Wydział

Liczba
grantów

1.

Chemii

2.

Farmaceutyczny

6
1

3.

Humanistyczny

1

4.

Nauk o Zdrowiu

2
Razem

10

312 174

1 947 974

Publikacje, czasopisma
W roku 2015 pracownicy UMK opublikowali 2595
prac naukowych (kampus toruński: 1919, kampus bydgoski: 676), w tym 855 prac w czasopismach z listy filadelfijskiej (kampus toruński: 524, kampus bydgoski:
331).
Dla porównania w 2014 r. pracownicy UMK opublikowali 3612 prac naukowych (kampus toruński: 2856,
kampus bydgoski: 503) w tym 817 prac w czasopismach
z listy filadelfijskiej (kampus toruński: 490, kampus bydgoski: 314).
W powyższym artykule zaprezentowano tylko część dokonań pracowników naszej Uczelni (wydaje się, że tę najważniejszą i policzalną), gdyż nie
sposób wymienić wszystkiego. Mamy świadomość,
że do przedstawionego tu dorobku należałoby
wziąć pod uwagę prestiżowe nagrody i wyróżnienia, granty, w których jesteśmy podwykonawcami,
ekspertyzy, opinie itp. Pamiętamy także o osobach,
które otrzymały prestiżowe stypendia krajowe
i zagraniczne. Wliczyć należy również – i to podkreślamy – imponujący dorobek pracowników Wydziału
Sztuk Pięknych, zarówno ten artystyczny, jak i konserwatorski.
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temat numeru

Z NAGRODĄ PREMIERA

Fot. Andrzej Romański

Dr

Piotr Wcisło z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK został laureatem
nagrody przyznawanej przez prezesa Rady Ministrów
za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną.
Naukowiec z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Nagrodę Premiera otrzymał za wyróżnioną rozprawę
doktorską Molecular collisions and shapes of optical resonances, przygotowaną pod kierunkiem prof. Romana
Ciuryły. Nagrody Premiera przyznawane są corocznie
w czterech kategoriach: wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą
nadania stopnia doktora habilitowanego, osiągnięcia
naukowe lub artystyczne, osiągnięcia naukowo-techniczne.
Nagrodzona rozprawa dr. Piotra Wcisły przedstawia nowe metody badania zderzeń molekuł

W PAN
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Dr hab. Mirosław A. Supruniuk, kierownik Archiwum Emigracji i Muzeum Uniwersyteckiego, został

i atomów oraz wpływu tych zderzeń na oddziaływanie
światła z materią w fazie gazowej. Umożliwia to redukowanie błędów systematycznych w ultradokładnej
metrologii optycznej opartej na dopplerowsko poszerzonej spektroskopii molekularnej, co poza wartością
aplikacyjną ma też czysto fizyczne implikacje, ponieważ
pozwala zwiększyć dokładność pomiaru energii przejść
w molekule H2. Otwiera to drogę do jeszcze dokładniejszego testowania efektów wynikających z elektrodynamiki kwantowej czy wręcz do poszukiwania nowej
fizyki wychodzącej poza model standardowy (np. dalekozasięgowych oddziaływań hadron-hadron). Z drugiej
strony, osiągnięcie to daje eksperymentalną możliwość
obserwowania i zrozumienia samej dynamiki zderzeń
i tym samym np. testowania poprawności potencjałów
ab initio. Przykładem niezwykle wartościowego wyniku dr. Piotra Wcisły, ujętego w jego rozprawie doktorskiej, jest wyjaśnienie jednej z ciekawszych zagadek
współczesnej spektroskopii pozostającej (pomimo prowadzonych nad nią badań) bez odpowiedzi od 25 lat –
wyjaśnił on pochodzenie fundamentalnej rozbieżności
między zmierzonymi i wyliczonymi wartościami poszerzenia linii molekularnego wodoru zaburzonego przez
dużo cięższe atomy argonu.
Dr Piotr Wcisło – jest absolwentem Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (specjalność fizyka atomowa) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2010 r.). Pracę
doktorską zrealizował w Instytucie Fizyki Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie od 2015 r. jest zatrudniony jako asystent w Zakładzie Fizyki Molekularnej, Atomowej i Optycznej. Ma za sobą 6-miesięczny
staż w Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics
w Cambridge w Stanach Zjednoczonych, miesięczną wizytę w Vrije Universiteit w Amsterdamie, a także liczne krótkie wyjazdy naukowe, m.in. do Francji
i Włoch. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień,
m.in. nagrody im. prof. Stanisława Pieńkowskiego
za osiągnięcia w dziedzinie fizyki eksperymentalnej (2015) czy nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego za pracę magisterską (2012). W 2015 r.
został stypendystą programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, a w 2016 r. – jednym
z laureatów konkursu Sonata organizowanego przez
Narodowe Centrum Nauki, otrzymując grant na realizację projektu „Stany rozproszeniowe w ultradokładnej
spektroskopii molekularnej – eksperyment i obliczenia
ab initio dla układu H2-He”. 
(CPiI)

powołany w skład Komitetu Historii Nauki i Techniki
przy Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję do 2018
roku.

(CPiI)

WspomnieniA

Z

awsze, gdy odchodzi ktoś z naszych bliskich, przyjaciół, znajomych, wraz z bólem i smutkiem przychodzi pytanie – jaki będzie teraz świat bez niego, co
się w nim zmieni, co straciliśmy na zawsze wraz z jego
odejściem?
Od kilku dni na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
nie ma już osoby, do której można było pójść z każdym
problemem. Doktor Bronisław Żurawski nigdy nie odmawiał pomocy. Trudno dziś zliczyć, w jak wiele spraw
zaangażował się przez te wszystkie lata. Każdy z ośmiu
rektorów, z którymi współpracował, mógłby opowiedzieć o tym wiele historii. Czasem miał świadomość, że
jakaś sprawa jest beznadziejna, że po prostu nie można już pomóc, a mimo to próbował, bo wiedział, że dla
wielu jest ostatnią szansą, niemal najwyższą instancją.
Zdobył sobie ogromny autorytet wśród pracowników,
nie tylko należących do Związku Nauczycielstwa Polskiego, bo każdy z nich wiedział, że może liczyć na jego
wsparcie. Sam miałem niezliczone okazje do rozmów
z doktorem Żurawskim – i o wielkich sprawach Uniwersytetu, i o problemach pojedynczych pracowników.
Nie zawsze mogłem uczynić zadość jego prośbom, ale
zawsze byłem pod wrażeniem jego otwartości, wrażliwości i – nie umiem znaleźć lepszego słowa – zwykłej
ludzkiej dobroci. Nie robił tego jako prezes związku zawodowego, nie traktował swojego zaangażowania wyłącznie jako obowiązku spoczywającego na nim z tytułu
pełnionej funkcji. Czynił to z dobroci serca.
Ja sam także zadałem sobie pytanie, jaki będzie
mój świat po odejściu Bronisława Żurawskiego. Będzie
w nim brakować tych dyskusji, tego oddania Uniwersytetowi i tego ogromnego doświadczenia, które zdobył
i którym tak chętnie się dzielił. Będzie w nim brakować tego wyjątkowego spojrzenia na Uniwersytet, łączącego dwie perspektywy – pojedynczego człowieka
i wielkiej instytucji. Jakże często potrafił udowodnić, że
te dwa spojrzenia absolutnie się nie wykluczają. Przeciwnie – znakomicie dopełniają. Nam, z konieczności
zapatrzonym czasem w dokumenty, statystyki, algorytmy, wykazy, przypominał niezmiennie, że Uniwersytet
to przede wszystkim ludzie, ze swoim życiem i swoimi
problemami. To zawsze była ważna lekcja, którą przyjmowaliśmy, także ja, z pokorą.
Bronisław Żurawski, jak mało kto, rozumiał Uniwersytet. Rozumiał, że to wyjątkowa instytucja, której
nie da się porównać ze zwykłym miejscem pracy, która ma swoje tradycje, swój sposób działania i swoje
prawa. Żył Uniwersytetem, zawsze mając na uwadze
jego pomyślność. Zaskakiwał swoją umiejętnością patrzenia w przyszłość. To za jego sprawą nasz Uniwersytet, niemal 40 lat temu, rozpoczął erę komputeryzacji.
W czasach, gdy komputer był dla większości pojęciem
abstrakcyjnym, potrafił dostrzec jego potencjał dla rozwoju uniwersytetu. Dziś trudno wyobrazić nam sobie
jak śmiała i odważna była wówczas ta wizja.

POŻEGNANIE
DR. BRONISŁAWA
ŻURAWSKIEGO

Fot. Alina Dauksza-Wiśniewska

Chciałbym, aby ślad po świętej pamięci Bronisławie Żurawskim pozostał nie tylko w Uniwersytecie
jako całości, ale w każdym z nas. Jeśli będzie widział, że
pozostał tu nie tylko we wspomnieniach, ale w naszym
sposobie patrzenia na Uniwersytet i jego problemy,
w podejmowanych przez nas decyzjach, w śmiałych wizjach, będzie na tamtym świecie szczęśliwy i spokojny.
Panie Doktorze, Panie Prezesie, dziękuję za
wszystko, co zrobił Pan dla naszego Uniwersytetu. Odprowadza dziś Pana wdzięczność niezliczonej rzeszy
ludzi, którzy zaufali Pańskiej dobroci i wrażliwości. Odprowadza Pana wdzięczność Uniwersytetu, który dzięki Panu stał się nie tylko silniejszy i nowocześniejszy, ale
po ludzku lepszy.
Rodzinie, Bliskim, Współpracownikom składam
w imieniu całej społeczności akademickiej wyrazy najgłębszego współczucia.
Niech spoczywa w pokoju!
[Przemówienie wygłoszone przez rektora UMK,
prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna na pogrzebie dr. Bronisława Żurawskiego – 9.08.2016 r., cmentarz przy ul.
Gałczyńskiego w Toruniu – red.]
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Pod patronatem GŁosu uczelni

Jacek Gackowski, Alina Sosnowska

TRZY JUBILEUSZE
ARCHEOLOGÓW

W

2016 roku przypadają trzy rocznice powstania instytucji archeologicznych o charakterze
badawczo-akademickim oraz kształtowania się ich
ram organizacyjnych. Z tego dziedzictwa wyrasta
dzisiejszy Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. To właśnie im toruńska archeologia
uniwersytecka zawdzięcza swój aktualny kształt organizacyjny i merytoryczne ukierunkowanie badań.
Patronat prasowy nad obchodami tych jubileuszy
sprawuje „Głos Uczelni”.
Pokrótce pozwalamy sobie przypomnieć te ważkie zdarzenia z przeszłości. Pamięć o nich jest bowiem
nieodłączną częścią naszej tożsamości badawczo-naukowej. Osiemdziesiąt lat temu, w 1936 roku, sekcja
archeologiczna Instytutu Bałtyckiego, głównie za
przyczyną aktywności Romana Jakimowicza, opublikowała program badań naukowych w zakresie
archeologii pradziejowej i średniowiecznej. Niestety,
wydarzenia kolejnych lat przerwały tę cenną inicjatywę, do której powrócono zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Już bowiem w 1946 roku, zatem 70 lat
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temu – w ramach organizacyjnych nowo powstałego
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – rozpoczął działalność Zakład Prehistorii, którego pierwszym kierownikiem został wspomniany R. Jakimowicz. W 1976 roku,
zatem stosunkowo niedawno, bo 40 lat temu, toruński ośrodek archeologii akademickiej uzyskał status Instytutu Archeologii i Etnografii. Wielu obecnie
działających archeologów zdobywało wykształcenie
w okresie jego istnienia do końca 2002 roku.
7 i 8 października br. w siedzibie Instytutu Archeologii UMK, przy ul. Szosa Bydgoska 44/48, odbędzie się okolicznościowa konferencja naukowa pt.
„80, 70, 40 – Trzy Jubileusze Archeologii Akademickiej w Toruniu”. Spotkanie będzie podzielone na cztery panele tematyczne: 1. Historia archeologii akademickiej w Toruniu i jej twórcy; 2. Jak nas widzą inni; 3.
Badania młodych archeologów toruńskiego ośrodka
akademickiego; 4. Centra i zespoły badawcze – historia i teraźniejszość. Konferencję wzbogaci kilka
imprez towarzyszących: przegląd filmów (m.in. TVP)
z udziałem toruńskich archeologów, pokazy w ramach tzw. archeologii żywej. W siedzibie Instytutu
będą prezentowane dwie wystawy: okolicznościowa,
poświęcona założycielowi toruńskiej archeologii akademickiej – prof. Romanowi Jakimowiczowi oraz stała, prezentująca pozamuzealne zbiory, zgromadzone
w Instytucie Archeologii. Trwałym śladem spoktania
będzie publikacja pokonferencyjna, która ukaże się
w 2017 roku.
Patronat honorowy nad konferencją objęli między innymi rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
– prof. Andrzej Tretyn oraz marszałek województwa
kujawsko-pomorskiego – Piotr Całbecki.

Fot. Wiesław Ochotny

Nauka

W

dniach 21–23 czerwca br., w ślicznej scenerii
zespołu pałacowo-klasztornego Zakonu Najświętszego Zbawiciela św. Brygidy w Gdańsku-Oliwie,
odbyło się VI Prawnicze Kolokwium Polsko-Włoskie.
Organizatorami przedsięwzięcia były Uniwersytet LUISS Guido Carli z Rzymu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytet Gdański.
Ideą wiodącą, odbywających się nieprzerwanie już
od 16 lat na przemian w Polsce i we Włoszech, kolokwiów
są istotne przekształcenia ustrojowe dokonujące się
aktualnie w obu krajach. Tym razem kolokwium gdańskie poświęcone było roli partii politycznych, zarówno
w kontekście obowiązujących regulacji normatywnych,
jak również dotychczasowej praktyki ustrojowej. W kolokwium ze strony polskiej reprezentowanych było
osiem uniwersytetów (UMK, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), a ze strony
włoskiej cztery (LUISS Roma, Uniwersytet Lumsa w Palermo, Uniwersytet Molise, Uniwersytet w Sienie oraz
Uniwersytet „Tor Vergata” Roma). Przedstawiono 20
referatów, w tym 10 polskich, i 4 komunikaty naukowe.
Przewodniczącymi delegacji polskiej był prof. dr hab.
Zbigniew Witkowski wraz z prof. dr hab. Andrzejem
Szmytem z Uniwersytetu Gdańskiego, a włoskiej prof.
dr Gian C. De Martin – pomysłodawcy i realizatorzy idei
kolokwium. W delegacji polskiej wzięła także udział b.
premier RP i b. ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej
prof. Hanna Suchocka z UAM w Poznaniu, od początku
uczestnicząca w realizacji idei tego kolokwium.

Dr Maciej Serowaniec

WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ
POLSKO-WŁOSKIEJ
CIĄG DALSZY…
Spotkanie, współorganizowane i współfinansowane przez Uniwersytet Gdański i UMK, stało się
dobrą okazją do wymiany wiedzy oraz doświadczeń
polskich i włoskich związanych z meandrami rządzącymi krajowymi scenami politycznymi oraz partiami politycznymi na poziomie europejskim. Referaty
i przebieg obfitych dyskusji towarzyszących prezentacji wszystkich wystąpień seminaryjnych zostaną opublikowane w kolejnym tomie rocznika „Studi polacco-italiani di Toruń/Toruńskie studia polsko-włoskie”
(9 punktów na liście MNiSzW), mającym ujrzeć światło dzienne jeszcze do końca bieżącego roku. Wielkie
słowa uznania należą się dziekanowi Wydziału Prawa
Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jakubowi Stelinie oraz
prof. Andrzejowi Szmytowi i jego znakomitej Katedrze
Prawa Konstytucyjnego.
Kolejna edycja seminarium będzie mieć miejsce za
dwa lata (2018) w Palermo, a jej współorganizatorem
będą rzymski LUISS Guido Carli oraz Uniwersytet Lumsa Palermo.

Fot. nadesłana
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Aktualności
WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

DZIEKANI I PRODZIEKANI
WYDZIAŁÓW UMK
NA KADENCJĘ 2016–2020

85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 15,
tel. (52) 585-34-01, fax (52) 585-36-75
dziekfarm@cm.umk.pl
Dziekan: prof. dr hab. Stefan Kruszewski
Prodziekani:
prof. dr hab. Eugenia Gospodarek–Komkowska – ds.
jakości kształcenia
prof. dr hab. Ewa Żekanowska – ds. studenckich
dr hab. Michał Marszałł, prof. UMK – ds. nauki

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

D

ziałalność w nowej kadencji rozpoczęły nie tylko władze rektorskie, ale i także dziekańskie.
W poprzednich numerach „Głosu Uczelni” informowaliśmy o wynikach wyborów na poszczególnych wydziałach. Dziś przypominamy, kto w nowej kadencji
2016–2020 sprawować będzie dziekańskie obowiązki.
Zapewne przydatne mogą okazać się także informacje
o adresach, telefonach oraz kontaktach e-mailowych.
Skorzystaliśmy z danych udostępnionych przez CPiI.

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY
ŚRODOWISKA
87-100 Toruń, ul. Lwowska 1,
tel. (56) 611-25-20, fax (56) 611-47-72
dwbios@umk.pl
Dziekan: prof. dr hab. Werner Ulrich
Prodziekani:
prof. dr hab. Maria Magdalena Stankiewicz – ds. badań
naukowych
dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska, prof. UMK – ds. studenckich
dr Edmund Kartanas – ds. kształcenia

WYDZIAŁ CHEMII
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87-100 Toruń, ul. Gagarina 7,
tel. (56) 611-43-02, fax (56) 654-24-77
wydzial@chem.umk.pl
Dziekan: prof. dr hab. Edward Szłyk
Prodziekani:
dr hab. Iwona Łakomska, prof. UMK – ds. rozwoju
i współpracy z zagranicą
dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK – ds. nauki i organizacji
dr hab. Urszula Kiełkowska – ds. studenckich i dydaktyki

87-100 Toruń, ul. Fosa Staromiejska 3,
tel. (56) 611-35-11, fax (56) 611-35-07
dziekanat_wf@umk.pl
Dziekan: dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK
Prodziekani:
dr hab. Dariusz Pniewski – ds. studenckich i kształcenia
dr Adam Kola – ds. organizacji i rozwoju

WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII
I INFORMATYKI STOSOWANEJ
87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 5,
tel. (56) 611-32-73, fax (56) 611-24-18
wyfa@fizyka.umk.pl
Dziekan: prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski
Prodziekani:
dr hab. Winicjusz Drozdowski, prof. UMK – ds. kształcenia i badań naukowych
dr hab. Jacek Jurkowski – ds. organizacji kształcenia
dr Anna Bartkiewicz – ds. studentów

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
87-100 Toruń, ul. Fosa Staromiejska 1a,
tel. (56) 611-36-34, fax (56) 611-36-32
whminus@umk.pl
Dziekan: dr hab. Radosław Sojak
Prodziekani:
dr Anita Pacholik-Żuromska – ds. studenckich
dr Krzysztof Pietrowicz – ds. organizacyjnych

WYDZIAŁ LEKARSKI
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13,
tel. (52) 585-33-96, fax (52) 585-33-95
dzieklek@cm.umk.pl
Dziekan: dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK
Prodziekani:
prof. dr hab. Michał Szpinda – ds. studenckich
prof. dr hab. Alina Woźniak – ds. polityki kadrowej i finansowej
dr hab. Marek Koziński – ds. naukowo-badawczych

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18,

Aktualności
tel. (56) 611-34-01, fax (56) 611-29-87

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH
87-100 Toruń, ul. Gagarina 9,

wmii@mat.umk.pl
Dziekan: prof. dr hab. Sławomir Rybicki

tel. (56) 611-31-15, fax (56) 611-31-25

Prodziekani:

dziekped@umk.pl

prof. dr hab. Krzysztof Frączek – ds. naukowych

Dziekan: dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK

prof. dr hab. Stanisław Kasjan – ds. studenckich

Prodziekani:

dr Danuta Rozpłoch-Nowakowska – ds. ogólnych

ks. dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK – ds. studenckich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH
I ZARZĄDZANIA

dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK – ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej
dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK – ds. dydaktycznych

87-100 Toruń, ul. Gagarina 13a,
tel. (56) 611-46-08, fax (56) 611-22-80
dziekan@econ.umk.pl

WYDZIAŁ POLITOLOGII
I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Dziekan: dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK

87-100 Toruń, ul. Batorego 39 L,

Prodziekani:

tel. (56) 611-21-25, fax (56) 611-21-11

dr hab. Aldona Glińska-Neweś, prof. UMK – ds. współ-

wpism@umk.pl

pracy z zagranicą i rozwoju

Dziekan: dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

dr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK – ds. nauki

Prodziekani:

dr Ryszard Lorenczewski – ds. studentów

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH
87-100 Toruń, ul. Bojarskiego 1,
tel. (56) 611-37-12, fax (56) 611-37-74
dziekanat_wnh@umk.pl
Dziekan: prof. dr hab. Stanisław Roszak
Prodziekani:

dr hab. Bartłomiej Michalak – ds. nauki
dr hab. Beata Stachowiak – ds. kształcenia
dr Patryk Tomaszewski – ds. studenckich

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
87-100 Toruń, ul. Bojarskiego 3,
tel. (56) 611-40-00, fax (56) 611-40-05
wpia@law.umk.pl

dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK – ds. stu-

Dziekan: prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

denckich

Prodziekani:

dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska – ds.

prof. dr hab. Bożena Gronowska – ds. nauki i współpra-

kształcenia, promocji i rekrutacji

cy z zagranicą

dr Jacek Rakoczy – ds. współpracy z otoczeniem ze-

dr hab. Piotr Rączka – ds. studenckich

wnętrznym

dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski – ds. ekonomicznych

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 15,

i rozwoju

WYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH

tel. (52) 585-34-50, fax (52) 585-34-51

87-100 Toruń, ul. Sienkiewicza 30/32,

dziekwnoz@cm.umk.pl

tel. (56) 611-38-02, fax (56) 611-38-45

Dziekan: prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

WSP@umk.pl

Prodziekani:

Dziekan: dr hab. Elżbieta Basiul, prof. UMK

prof. dr hab. Alina Borkowska – ds. ekonomicznych

Prodziekani:

i nauki

dr hab. Alicja Majewska, prof. UMK – ds. ogólnych

prof. dr hab. Jacek Klawe – ds. studenckich i polityki

dr Mirosław Wachowiak – ds. kształcenia i organizacji

kadrowej

studiów

dr hab. Maria Kłopocka – ds. kształcenia i rozwoju

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
87-100 Toruń, ul. Lwowska 1,
tel. (56) 611-25-85, fax (56) 611-25-86
dwnozi@umk.pl

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
87-100 Toruń, ul. Gagarina 37,
tel. (56) 611-49-94, fax (56) 611-49-91
teologia@umk.pl
Dziekan: ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

Dziekan: dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

Prodziekani:

Prodziekani:

ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński – ds. studenckich i dy-

dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec – ds. kształcenia

daktycznych

dr Marcin Świtoniak – ds. studentów

ks. dr hab. Piotr Roszak – ds. nauki
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Winicjusz Schulz

DROGA DO INDEKSU

Fot. Andrzej Romański
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ednym radość od samego początku, drugim test
na cierpliwość, ale niektórym rozczarowanie – to
przynosi coroczna rekrutacja na studia. W tym roku na
indeksy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (na studiach
stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich)
było chętnych ponad 19 300 osób.
Zainteresowanie było większe niż rok temu. Zadowolenia z tegorocznej rekrutacji nie krył także podczas
konferencji prasowej rektor UMK prof. Andrzej Tretyn.
A „Głos Uczelni”, tradycyjnie już, postanowił przyjrzeć
się szczegółom tegorocznej rywalizacji o miejsca na
studiach na toruńskim uniwersytecie.
Nim jednak zagłębimy się w detale, kilka dodatkowych wyjaśnień – ważnych zwłaszcza dla osób
rzadziej stykających się z problemami rekrutacji.
Nabór na studia nie odbywa się jednego dnia, lecz
trwa wiele tygodni. W poszczególnych turach ogłaszane są listy podstawowe i rezerwowe. To naturalne – sporo jest bowiem osób, które uczestniczą
w rekrutacji na różnych kierunkach, a nawet na wie-

lu uczelniach i dopiero po ogłoszeniu pierwszych
wyników, dokonują wyboru. Są też i tacy, którym
początkowo nie udaje się zdobyć indeks na wymarzony kierunek, choć brakuje im niewielu punktów,
ale marzenia spełniają się jednak w którejś z kolejnych tur, bo – co także naturalne – progi punktowe
w kolejnych turach bywają obniżane.
Przypomnijmy też, że na UMK obowiązuje system preferencji. Oznacza on, że to kandydatka lub kandydat decyduje o hierarchii ważności poszczególnych wybranych kierunków. Warto
o tym pamiętać, że do systemu rekrutacji wpisuje się
kierunki nie losowo, nie alfabetycznie, ale biorąc pod
uwagę ich ważność dla kandydata. Błąd może wiele
kosztować. Przekonała się o tym jedna z tegorocznych
kandydatek. Na pierwszym miejscu listy wpisała konserwację i restaurację dzieł sztuki, a na drugim kierunek lekarski. Zrobiła tak w przekonaniu, że jak dostanie
się na oba kierunki to będzie mogła wybierać. Wyniki
maturalne miała świetne: dawały jej już w pierwszej
turze indeks, ale na konserwacji, bo ją wpisała na
pierwszym miejscu. Dziewczyna jednak – jak dowiedzieliśmy się od jej ojca – bardziej widziała się w roli
specjalistki od ratowania życia i zdrowia niż ratowania
dzieł sztuki. Ją zaś uratowało to, że zdobyła indeks na
medycynę także w Gdańsku, ale, jak z tego przykładu widać, roztargnienie lub niedoczytanie regulaminu
rekrutacji może sporo kosztować, nawet pożegnanie
z życiowymi planami.
Rekrutację można analizować na różne sposoby.
Można wskazywać najpopularniejsze kierunki, czyli te,
na które jest najwięcej chętnych, ale można także wskazywać kierunki, na które dostać się najtrudniej, biorąc
pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce czy liczbę punktów, jakie trzeba mieć, by zdobyć wymarzony
indeks. Czasem jedne kryteria idą w parze z drugimi.
Najlepszymi tego przykładami mogą być kierunek lekarski i prawo – od lat jest wielu chętnych, ale i zarazem bardzo wysokie są progi punktowe.
Czołówka tegoroczna najpopularniejszych kierunków na UMK to wspomniany już kierunek lekarski
(prawie 4700 chętnych), prawo (1340), farmacja (900),
fizjoterapia (645), finanse i rachunkowość (575), psychologia (550). W czołówce znalazły się także (wg danych
udostępnionych przez Centrum Promocji i Informacji
UMK) z Collegium Medicum – analityka medyczna, pielęgniarstwo, dietetyka, a z kampusu toruńskiego – filologia angielska, biologia sądowa.
Jedno z najczęstszych pytań, jakie jeszcze
wiele miesięcy przed rekrutacją zadają kandydaci
(i ich rodzice zwykle też), brzmi: ile punktów trzeba
mieć, żeby się dostać ... i tu pada nazwa wymarzonego
kierunku.
A zatem, ile tych punktów trzeba było mieć w tym
roku? Finalnych limitów nie znamy, bo – gdy pisaliśmy
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ten artykuł – rekrutacja jeszcze trwała. Dla ujednolicenia obrazu postanowiliśmy się oprzeć na danych
z I tury – oznaczających, że kto tyle punktów miał, ten
indeks zdobywał natychmiast i spokojnie mógł wyjechać na wakacje (oczywiście po spełnieniu wszystkich
wymogów formalnych, czyli złożeniu kompletu dokumentów).
Sięgnijmy do danych udostępnionych przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. W Collegium Medicum

Na

Wydziale Nauk o Ziemi w ramach Tourist Summer Camp gościła grupa studentów z Beijing
Union University (Chiny).

czołówka wyglądała następująco (w przypadku farmacji musieliśmy punkty podzielić na pół): kierunek lekarski (85 punktów), farmacja (70,9), analityka medyczna
(55), fizjoterapia (52,8), optyka okularowa z elementami
optometrii (52).
W kampusie toruńskim zdobycie indeksu w I turze
było najtrudniejsze na: biologii sądowej (80,4 pkt), japonistyce (69,57), prawie (69,2), anglistyce (67,75), architekturze wnętrz (66,75).

CHIŃSKIE LATO

Ich dziesięciodniowy pobyt był pełen atrakcji.
Chińscy studenci uczestniczyli zarówno w zajęciach dydaktycznych poświęconych turystyce w Polsce, w krajach skandynawskich, turystyce kulinarnej, wodnej,
ekstremalnej, zdrowotnej i spa oraz globalnym problemom związanym z turystyką, ale także w wielu innych
imprezach.
Zwiedzili nie tylko Toruń. W programie ich pobytu
znalazły się wycieczki do Gdańska, Ciechocinka oraz do
Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach. Uczestniczyli w wyprawie do winnicy, uczyli się pieczenia pierników, odbyli kurs wspinaczkowy w parku linowym na
Barbarce i wzięli udział w zajęciach aqua fitness. Na zakończenie pobytu zaplanowano dwudniową wycieczkę
na Pojezierze Brodnickie, połączoną ze spływem kajakowym Drwęcą. 
(win)
Fot. Andrzej Romański

Wykorzystano materiały udostępnione przez CPiI

S

tudenci Wydziału Matematyki i Informatyki UMK
w międzynarodowych zawodach matematycznych
w Błagojewgradzie (Bułgaria) zdobyli dwie nagrody
i wyróżnienie.

W 23. edycji zawodów (IMC 2016), organizowanych
przez University College London oraz American University w Bułgarii, wzięło udział 320 studentów z Europy,
Afryki, Azji i obu Ameryk. Uniwersytet Mikołaja Kopernika był reprezentowany przez troje studentów Wydziału Matematyki i Informatyki: Ewelinę Betlejewską,
Mikołaja Marciniaka i Janusza Schmude. Najlepszym
wynikiem udział w zawodach zakończył Janusz Schmude, który został laureatem nagrody pierwszego stopnia.
Mikołaj Marciniak uzyskał nagrodę drugiego stopnia, a
Ewelina Betlejewska – wyróżnienie.
Podczas każdego z dwóch dni zawodów studenci
mieli pięć godzin na rozwiązanie pięciu zadań wybranych przez międzynarodowe jury. Nagrodę pierwszego

MATEMATYCY Z NAGRODAMI
stopnia otrzymywał student, który uzyskał co najmniej
52 punkty (na 100 możliwych do zdobycia).
Uczestników do zawodów przygotowywali: dr Robert Skiba, mgr Bartosz Bieganowski oraz mgr Daniel
Strzelecki, który był również członkiem jury. Wyjazd na
zawody był częściowo finansowany przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych!”.
Warto dodać, że studenci UMK systematycznie
odnoszą sukcesy w międzynarodowych zawodach
matematycznych. W tegorocznej edycji „Vojtech Jarnik
Mathematical Competition” w Czechach zdobyli medal
i wyróżnienie, a rok temu z Błagojewgradu również
przywieźli zestaw nagród. 
(CPiI)
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Jadwiga Magryta-Łapicz

Z DOŁÓW ŚMIERCI
NA POLSKI PANTEON
Korespondencja własna z Gdańska

Z

adośćuczynienie. W końcu! Doczekali się… Te słowa
mocno wybrzmiały w czasie uroczystości pogrzebowych żołnierzy niezłomnych: Feliksa Selmanowicza
ps. Zagończyk i Danuty Siedzikówny ps. Inka, które
zostały zorganizowane w Gdańsku 27 i 28 sierpnia
2016 r. przez NSZZ „Solidarność” oraz Komisję Ścigania
Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej.
Padały one nie tylko podczas uroczystej mszy św.
w Bazylice Mariackiej w Gdańsku z ust przedstawicieli władz państwowych (przemówienie prezydenta RP,
Andrzeja Dudy) oraz kościelnych (homilia arcybiskupa
Sławoja Leszka Głodzia), ale były też wypowiadane
przez zwykłych uczestników konduktu pogrzebowego,
który przemierzał ulice miasta dokładnie w 70. rocznicę wykonania wyroków śmierci na Ince i Zagończyku
w gdańskim więzieniu karno-śledczym na ul. Kurkowej.
Inka i Zagończyk. On – urodzony w 1904 r. w Wilnie,
42-letni, doświadczony dowódca szwadronu dywersyjnego 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Ona – urodzona w 1928 r. na Podlasiu już w Polsce odrodzonej,
młoda, niespełna 18-letnia sanitariuszka, rówieśniczka
jego syna Feliksa. Przedstawiciele dwóch różnych pokoleń Polaków, a jednak połączyła ich wspólna sprawa,
służba w tej samej 5. Wileńskiej Brygadzie AK, a także
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śmierć i miejsce pochówku. Aresztowani w lipcu 1946 r.,
więzieni i torturowani w tym samym areszcie w Gdańsku, skazani na karę śmierci wyrokiem Wojskowego
Sądu Rejonowego, rozstrzelani zostali w piwnicach
więzienia tego samego dnia – 28 sierpnia 1946 r. Stojąc
przed plutonem egzekucyjnym, nie pozwolili zawiązać
sobie oczu i oboje zdążyli krzyknąć: Niech żyje Polska,
co później potwierdzili świadkowie. Ich ciała wrzucone
po egzekucji do bezimiennych dołów śmierci, odnalezione zostały dopiero w 2014 r. pod płytami chodnika
na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku przez zespół
IPN, kierowany przez prof. K. Szwagrzyka. Genius loci.
Szczątki ofiar znajdowały się w pobliżu symbolicznych
nagrobków postawionych im w ramach przywracania
dobrego imienia… Po 70. latach 28 sierpnia 2016 r. te
symboliczne groby stały się grobami rzeczywistymi:
Inka i Zagończyk połączeni wspólnym losem zostali pochowani obok siebie.
Długo czekałaś, Inko, na ten dzień! Długo czekałeś nań, Panie Poruczniku Zagończyku! Długo czekałaś Polsko! – mówił w homilii metropolita gdański.
To przywracanie dobrego imienia ofiarom zbrodni
sądowych i ich rehabilitacja następowały stopniowo.
W 1992 r. w biuletynie „Szaniec” ukazał się artykuł Z.
Szczurka Zemsta w majestacie prawa na 17-letniej sanitariuszce. W 1997 r. Sąd Wojewódzki w Gdańsku unieważnił wyroki śmierci wydane na Inkę i Zagończyka.
W 2006 r. w ramach Sceny Faktu TVP pokazany został
spektakl Inka na podstawie scenariusza W. Tomczyka;
ukazują się też publikacje i odsłaniane są pomniki (np.
w Gdańsku-Oruni, w Miłomłynie). Państwowy pogrzeb
i akty mianowania na oficerskie stopnie wojskowe to
uwieńczenie całego ciągu starań, aby żołnierzy wyklętych wydobyć z dołów niepamięci.
28 sierpnia 2016 r. w gdańskiej Bazylice szeregowa Danuta Siedzikówna ps. Inka, sanitariuszka i łączniczka, mianowana została przez prezydenta RP na
stopień podporucznika. Jej losy i historia jej rodziny to

Fot. Czesław Łapicz
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wyrazisty zapis polskich dróg do wolności. Ojciec Wacław – działacz antycarski, zesłaniec syberyjski, ciężko doświadczony przez totalitaryzm sowiecki żołnierz
Armii Andersa, zmarły w Iranie. Matka – Eugenia z Tymińskich, torturowana i stracona przez Niemców pod
Białymstokiem w 1943 r. za współpracę z Armią Krajową. Inka, ich córka, skazana na śmierć wyrokiem sądu
stalinowskiego, dobita strzałem z bliskiej odległości
przez polskiego dowódcę plutonu egzekucyjnego, gdyż
nie zginęła od razu po komendzie: Po zdrajcach narodu
polskiego, ognia!
28 sierpnia 2016 r. podporucznik Feliks Selmanowicz ps. Zagończyk mianowany został na stopień
podpułkownika. Jego pseudonim o wyraźnie Sienkiewiczowskim rodowodzie dobrze ujmuje różne etapy jego
życia: 14-letni ochotnik Samoobrony Wileńskiej 1918 r.,
16-letni uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.,
żołnierz kampanii wrześniowej 1939 r., zagończyk
w szeregach podziemnych Brygad Wileńskich Szczerbca, Ronina, Łupaszki.
Przed egzekucją napisał list do syna, nigdy niewysłany przez władze więzienne: … Kochaj Polskę…, bądź
posłuszny Matce… To, co pozostawiam na tym świecie
najdroższego, to Polskę i Ciebie… Ten list – testament,
odnaleziony po latach w archiwach IPN, został odczytany przez jego wnuczkę Barbarę Budzińską w trakcie
uroczystości na Cmentarzu Garnizonowym.
Inka w celi śmierci napisała gryps: Jest mi smutno,
że muszę umierać. Powiedzcie mojej Babci, że zachowałam się jak trzeba. Do tych słów nawiązała między
innymi Alicja Węgorzewska w hymnie Inka zaśpiewanym w Bazylice po wręczeniu pierścieni „Inki”:
Z woli własnej, z woli Nieba. Zachowałam się jak
trzeba /…/
My Wyklęci, My Żołnierze. Dziś walczymy o Przymierze.
Trumny Inki i Zagończyka zostały wystawione
dzień przed głównymi uroczystościami w Kaplicy Królewskiej w Gdańsku; wartę honorową pełnili przy nich
harcerze, weterani, stoczniowcy, marynarze, strzelcy.
Doczekali się. Skazali ich na śmierć i zapomnienie. Ale
doczekali się – mówi weteranka stojąca na ulicy Św.
Ducha w niekończącej się kolejce do Kaplicy. Doczekałam się… – dodaje. Cały Gdańsk powinien tutaj stać.
I Polska też – uzupełnia ktoś inny – przyjechaliśmy tutaj specjalnie z Warszawy. W kolejce obok siebie stoją
ludzie z różnych pokoleń, dużo młodych w koszulkach
z orłami, rodziny z dziećmi, działacze Solidarności. Andrzej i Joanna Gwiazdowie udzielają wywiadu, obok
przechodzą politycy i pracownicy IPN w ciemnych garniturach (wśród nich toruński historyk prof. W. Polak).
Weteran w galowym mundurze zbiera datki na pomnik
Niezłomnych w Regnach, rozdaje broszury informacyjne oraz biało-czerwone opaski z napisem: Na zawsze
w pamięci Żołnierze Wyklęci. Inny kombatant rozma-

wia z młodzieżą z grup rekonstrukcyjnych: Jeszcze się
trzymam, ale mów głośniej, chłopcze, bo ja mam słuch
artylerzysty. W kolejce pęka wieloletnia tama milczenia. A mój ojciec nie mówił nam, że ma brata w Anglii,
żołnierza Andersa – słychać z jednej strony; z drugiej
zaś dobiegają strzępy relacji starszej pani: …drugi brat
postrzelony w brzuch zmarł w marcu 44. roku, a trzeci
aresztowany przez UB w 46. roku…
Podobne tłumy zaczęły znów gromadzić się następnego dnia wokół Bazyliki Mariackiej, przed którą
wskazano miejsce składania wiązanek i wieńców.
Taki wieniec złożyli m. in. zarząd i członkowie
ogólnopolskiego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, którzy przyjechali z różnych stron Polski:
Lublina, Torunia, Legnicy, Poznania, aby wziąć udział
w ostatniej drodze Inki i Zagończyka. Bo przecież 5. Wileńska Brygada AK, w której oni służyli, tzw. Brygada
Śmierci dowodzona przez majora Zygmunta Szyndzielarza „Łupaszkę”, powstała w 1943 r. na Wileńszczyźnie, gdzie walczyła najpierw z Niemcami i Sowietami.
Dopiero później, po rozbrojeniu w 44. roku, zostaje odtworzona najpierw na Białostocczyźnie, a potem jesienią 45. roku na Pomorzu Gdańskim, gdzie oparciem dla
podziemia mieli być przesiedleńcy ze Wschodu. Inka
i Zagończyk łączą zatem Wilno z Gdańskiem, Kresy
Wschodnie z Pomorzem, dlatego też nie mogło zabraknąć przedstawicieli Towarzystwa, którego członkowie
mają korzenie kresowe. Przyjazd tych osób koordynował w Gdańsku Przemysław Namsołek, wieceprezes
Oddziału Pomorskiego TMWiZW, siostrzeniec prof.
S. Kalembki, którego rodzina zmuszona była opuścić
Wilno.
Reprezentanci Towarzystwa znaleźli się w tłumie
osób uczestniczących we mszy pogrzebowej na placu przed Bazyliką, gdyż w świątyni zabrakło miejsca
dla wszystkich chętnych. Zebrani z aplauzem przyjęli
zwłaszcza akty mianowania Inki i Zagończyka na stopnie wojskowe, co chwila rozlegały się oklaski przerywane skandowaniem: Cześć i chwała Bohaterom. Tej
podniosłej, wspólnotowej atmosfery nie osłabiły nawet
incydentalne, dobiegające z obrzeży zebranego tłumu,
okrzyki pod adresem KOD-u i Lecha Wałęsy.
Bez zakłóceń sformowano także kondukt pogrzebowy na ul. Piwnej, na czele którego ruszyła Orkiestra
i Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej oraz
poczty sztandarowe, a za nimi wojskowe hummery
i armatnie lawety z dwiema trumnami przykrytymi
biało-czerwonymi flagami, a także kapłani (również
z Torunia), rodzina, władze państwowe i tłumy ludzi. Na
starówce morze głów, flag i transparentów, ale na ul.
3. Maja prowadzącej na cmentarz oczekiwało początkowo niewiele osób: studenci z ryngrafami 5. Brygady
na piersiach, panie z Polonii szwajcarskiej, kibice Lechii.
Jakiś pochód, ludzie sobie idą, chodźmy stąd – mówi
młoda kobieta do małej córki, zainteresowanej zbliża-
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Aktualności
jącymi się radiowozami. Ale za chwilę tłum gęstnieje:
tysiące ludzi w kondukcie, na chodnikach, w otwartych oknach – idą ludzie w różnym wieku, pod różnymi

jący świadectwo, że są idee, które łączą pokolenia, że

sztandarami, z różnych stron Polski oraz z zagranicy;

RP „manifestacją zadośćuczynienia wobec bohaterów

idą Kaszubi w regionalnych strojach, kluby Gazety Pol-

przywracającą godność Państwu Polskiemu”, skręca

skiej, narodowcy; słychać śpiewy i okrzyki Zagończyku,

w stronę Cmentarza Garnizonowego.

nasz kochany, My Polacy pamiętamy! Wśród wielu
chorągwi i bannerów zwraca uwagę wielki transparent
z napisem: V Wileńska Brygada Śmierci majora Łupaszki znowu w marszu, wokół którego skupili się ludzie da-

Winicjusz Schulz

WŚRÓD
DOBRYCH WZORÓW

M

iło nam poinformować, że projekt identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika znalazł
się w finale konkursu Dobry Wzór 2016. Współtwórcą
tego projektu jest prof. Edward Saliński – artysta od lat
współpracujący z „Głosem Uczelni”, autor opracowania
graficznego naszego czasopisma, a także okładek zdobiących poszczególne numery „Głosu”.
Wspomniany system identyfikacji wizualnej stworzony został przez zespół, którym, obok prof. Edwarda
Salińskiego, kierował także jego syn – dr Szymon Saliński (studio graficzne S3design).
Cieszy fakt, że toruńskie rozwiązanie zostało
uznane przez branżę, gdyż organizatorem konkursu
jest Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Dobry Wzór
to konkurs ze sporymi tradycjami – organizowany jest
bowiem od 1993 roku. Zaproszenia do konkursu otrzy-

28

nadal ważny jest conradowski imperatyw „Tak trzeba”.
Kondukt żałobny, będący według Prezydenta

Jeszcze tylko słowa pieśni 5. Wileńskiej Brygady
AK: Już dopala się ogień ogniska…
Jeszcze tylko transparent: Brukowały Wasze kości
naszą drogę do Wolności…

mują wykonawcy, usługodawcy, producenci, studia
projektowe, których produkty i usługi zyskały specjalne
rekomendacje fachowców – ekspertów Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.
W tegorocznej edycji pierwotnie do rywalizacji
zgłoszono aż 222 produkty i usługi, z których do finału
zakwalifikowano 136 w dziewięciu kategoriach: dom,
praca, sfera publiczna, usługi, nowe technologie, grafika
użytkowa i opakowania, nowe materiały produkcyjne,
transport i komunikacja, moda i akcesoria. W konkursie przyznane zostaną również trzy nagrody specjalne
w kategoriach: wzór roku, produkt roku i designer roku.
Toruński projekt rywalizuje w kategorii „grafika użytkowa i opakowania”.
Trzeba przyznać, że toruński projekt walczy o laury w bardzo silnej konkurencji. Za rywali ma bowiem
m.in. identyfikację wizualną festiwalu Gdynia Design
Days 2016, identyfikację wizualną Słupska, identyfikację wizualną Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu
Badań Literackich PAN, a także projekty graficzne stron
internetowych, serii wyrobów kosmetycznych, spożywczych, publikacji itd.
Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano 20 października. Najciekawsze prace i rozwiązania pokazane
zostaną na pokonkursowej wystawie, która prezentowana będzie od 21 października do 1 grudnia w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego przy ul. Świętojerskiej
5/7 w Warszawie.

Głos z kuchni

P

rawdziwa kuchnia to rzemiosło, indywidualna
praca kucharza (z zawodu lub zamiłowania), który
dzięki swej wiedzy i estetycznemu wyczuciu potrafi z prostych składników stworzyć coś niezwykłego.
Przemysł spożywczy, któremu skądinąd zawdzięczamy
tanie i bezpieczne jedzenie, ma tendencję, by robić coś
zwykłego z niezwykłych nawet rzeczy i bardzo ogranicza dostępną gamę produktów, pomysłów i smaków.

Kopalnią takich pomysłów może być choćby
niepozorna śliwka, jeden z najbardziej oswojonych
owoców w naszej kuchni. Suszona, wędzona, przecierana na powidła, zalewana cukrem, przerabiana
na śliwowicę, była przez wieki szeroko dostępnym
półproduktem dla całego szeregu pomysłowych dań.
Pojawiają się one już w Compendium ferculorum
z 1682 r., najstarszej polskiej książce kucharskiej („Tort
z śliw świeżych”, śliwkowe potrawki z drobiu i ryb).
W pochodzącej także z XVII wieku Modzie bardzo
dobrej smażenia różnych konfektów znalazły się śliwki
smażone w cukrze oraz dwa rodzaje suszonych śliwek.
Anonimowy kucharz Radziwiłłów opisał barokową gigantyczną śliwę sklejoną z wielu owoców oraz sposób
suszenia śliwek z migdałem zamiast pestki i z dodatkiem cukru i imbiru. Do krótkiego zestawu naszych
historycznych pomysłów na śliwki dołączamy jeszcze
„omlet” Jana Szyttlera, autora kulinarnych bestsellerów
z Wilna oraz lekko piernikową zupę śliwkową z najstarszej toruńskiej książki kucharskiej z 1885 r.

Śliwy w drugi sposób sucho
Śliwy na pół poprzerzynawszy, z nich kostki powyruczaj. Na ich miejsce włóż migdał odłuszczony, cukru
tłuczonego na pół z imbierem namieszaj, a tak dobrze
je wprzód, niż migdały we środek wsadzisz, natrzyj. Na
ostatek ususz w piecu.
Moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów
i innych słodkości, a także przyrządzania wszelkich
potraw, pieczenia chleba, i inne sekreta gospodarskie
i kuchenne, opr. i wyd. J. Dumanowski i R. Jankowski,
„Monumenta Poloniae Culinaria. t. II, Warszawa 2011.

Omlet ze śliwek węgierek [1846 r.]
Najwyborniejsze na ten cel są śliwki węgierki
dojrzałe i prosto z drzewa. Gdzie są ogrody, właściciel
onych może na jesień z rozkoszą nasycać się wybornym
omletem śliwkowym. Wybiera się na półmisek przeznaczony dla osób czterech, śliwek dojrzałych sztuk dwadzieścia lub nieco więcej, rozkraja się każdą z osobna
na pół, odrzucają się pestki, i na omlecie połówki śliwek
kłaść jedna obok drugiej skórką do góry, tym sposobem
całą patelnię okrywszy, osypać miałkim cukrem z utłuczonym cynamonem, i wstawić do gorącego pieca na

Jarosław Dumanowski

ŚLIWKA HISTORYCZNIE

trzynóżkach, aby wierzch mocniej się opiekł, przez pół
kwadransa gotowy omlet można dawać do stołu.
Szyttler J., Skrzętna gospodyni, czyli tom drugi
„Kucharki oszczędnej”, Wilno 1846.

Zupa ze śliwek [1885 r.]
Wziąć dwie kwarty dobrych dojrzałych śliwek
(najlepiej węgierek), włożyć do garnka, zalać wodą,
aby je objęła, i zagotować, mieszając często, aby się
nie przypaliły. Skoro się rozgotują, przetrzeć przez sito,
wsypać trochę cynamonu, pół funta cukru, kilka utłuczonych goździków, szklankę wina, rozprowadzić gotowaną wodą, zagotować i wylać na grzanki z bułki. Zamiast wina można użyć dla odmiany pół kwarty świeżej
śmietany.
Chcąc przyrządzić zupę na suchy post, trzeba
wziąć na dwa talerze ćwierć funta suszonych śliwek,
rozgotować dobrze z małą ilością wody i cynamonu.
Osobno cztery dobre grzyby średniej wielkości ugotować na miękko w półkwartowym rondlu, odwarem
tych grzybów przetrzeć przez durszlak śliwki, grzyby
posiekać jak najdrobniej, wrzucić w zupę i na tym smaku ugotować troszkę, z półkwaterka mąki zacierek. Podając na wazę, osłodzić.
Kuchnia polska. Niezbędny podręcznik dla kucharzy, gospodyń miejskich i wiejskich, Toruń 1885.
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Meandry polszczyzny

Sebastian Żurowski

FRAJER W ARESZCIE
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ak wiadomo, główny budynek Wydziału Filologicznego wraz Kościołem Mariackim i „beczką” Aresztu
Śledczego tworzy „trójkąt wychowawczy”. Dziś przejdziemy kilkadziesiąt metrów z Collegium Maius na drugą stronę Fosy Staromiejskiej.
Tzw. języki tajemne to dla językoznawców interesujący obiekt badań. Tyle że nie można tak po prostu
wejść do więzienia czy jednostki wojskowej i zrobić ankietę. Osoby z grup używających języka, który ma być
nieczytelny dla osób spoza danej grupy, na pewno nie
podzielą się swoją kompetencją językową z badaczem.
Prawie wszystko to, co wiarygodnego obecnie
wiadomo o języku i subkulturze więziennej, pochodzi
z badań „pod przykrywką”. Słownikowe opracowanie
gwar przestępczych zostało przygotowane przez Klemensa Stępniaka, milicjanta (później policjanta), który
spędził około roku w więzieniach i opisał polską grypserę. Początkowo jego słowniki były wydawane jako wewnętrzne materiały szkoleniowe dla funkcjonariuszy,
po 1989 r. pojawiły się na rynku wydawniczym. „Słownik tajemnych gwar przestępczych” (Londyn 1993) zawiera właśnie słownictwo „ukradzione” przestępcom.
Co ciekawe, Klemens Stępniak był absolwentem filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim i miał nawet

stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Nadany oczywiście na podstawie pracy
o języku przestępców.
Najłatwiej dostępny książkowy opis całej subkultury więziennej zawiera z kolei książka wydana w Polsce pod tytułem „Gry więzienne” (Warszawa 2006)
Marka M. Kamińskiego z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine. Jej autor w czasie studiów w Warszawie
w 1985 r. został aresztowany przez Służbę Bezpieczeństwa za prowadzenie podziemnych wydawnictw i jako
więzień polityczny trafił do więzienia z kryminalistami.
Sam też miałem okazję kilka razy trafić na krótki
czas do aresztu. Na szczęście nie w wyniku decyzji sądu,
ale w porozumieniu z oficerem prasowym Aresztu Śledczego w Toruniu, ppor. dr Agnieszką Szatkowską, która
od kilku lat prowadzi w areszcie program resocjalizacyjny „ABC polszczyzny”. Gdy do aresztu czy więzienia
przychodzi ktoś z zewnątrz, jest to zawsze jakaś atrakcja dla osadzonych. Problem w tym, że gość nigdy nie
wie, czego się spodziewać. O ile można być raczej pewnym, że nic nie zagraża naszej nietykalności cielesnej,
to już wcale nie jest pewne, że to, co będziemy chcieli
powiedzieć, spotka się z jakimkolwiek zainteresowaniem. W czasie większości moich pogadanek w toruńskim areszcie nie miałem przygotowanego dokładnego
planu wykładu. Wiem już za to, że jest kilka tematów,
które są w stanie zainteresować osoby biorące udział
w takich spotkaniach: wulgaryzmy, pochodzenie języków i słów, zróżnicowanie regionalne polszczyzny – to
najważniejsze z nich. Jeżeli opowieść będzie się kręcić
wokół takiej tematyki, być może uda się uzyskać jakieś zaangażowanie. A wtedy być może sami powiedzą
coś, co będzie punktem zaczepienia dalszej opowieści.
I może nawet o coś zapytają, co jest już wielkim sukcesem „dydaktycznym”.
Na zakończenie przytoczę opowiedzianą „bajerą”
przez Marka Kamińskiego bajkę o Czerwonym Kapturku (uwaga, pojawiają się wulgaryzmy):
Śmigała Krasna Kanioła przez las na chawirę do
herodki jareckiej. Tachała ze sobą pół bańki maryśki i skorupiaki. Przyfilował ją git wilk multirecydywa.
Czmychnął za nią drapaka i taki jej kit żeni. Gdzie się
bujasz lala? Zgredy kazali mi herodce jareckiej szamańska zatachać. Na to wilk szpulasa na chawirę,
obszamał herodkę, pierdolnął się na kojo i komarunek
świruje. Wjeżdża Krasna Kanioła. A na co ci takie niekiepskie patrzałki? Ażebym mogła gitniej na ciebie filować! A na co ci taka niekiepska kopara? Żebym mogła
gitniej do ciebie nawijać! A na co ci takie niekiepskie
tryby? Żebym cię mogła gitniej obszamać! Obszamał
wilk Krasną Kaniołę i dalej komaruje. Wtem wjeżdża
cwel Gajowy z giwerą na plerach. Pierdolnął wilkowi
fest sznyta na samarze, wytargał herodkę jarecką
i Krasną Kaniołę i razem barabanik dykty obalili.
Powodzenia w tłumaczeniu na „nasze”!

Kultura

J

ak się ktoś nazywa Davon Allman i jest synem Gregga, tego Gregga to... No właśnie. Pewnie ma się do
wyboru dwie drogi: albo uciekać od muzyki jak najdalej,
albo zanurzyć się w nią głęboko. Davon wybrał to drugie
i z pokorą przyjmuje sytuacje, gdy zapowiadający jego
koncerty nawiązują do The Allman Brothers Band.
Ale stosunek Davona do tradycji i własnych rodzinnych korzeni jest specyficzny (o tym jednak za
chwilę). Davon Allman Band zagrał w Toruniu, w klubie
„Od Nowa” w ramach europejskiej trasy. Tłumów nie
było. Może z uwagi na termin (poniedziałek, wieczór),
może dlatego, że jeszcze studenci nie wrócili, a może po
prostu dlatego, że Polacy są muzycznie bardzo europocentryczni. I być może The Allman Brother Band, który
dla Amerykanów jest ikoną, dla nas jest co najwyżej
szyldem jakiegoś tam zespołu z dziejów rocka.
Ale dajmy już spokój poprzedniemu pokoleniu Allmanów. Co zaproponował Davon i jego zespół (dodajmy, że w większości bardzo młody)? W zasadzie trudno
o jednoznaczne określenie. Blues, southern rock? Też,
ale to nie wyczerpuje tematu. Czasem można się spotkać z określeniem: „to takie amerykańskie granie”. Pasuje, ale nadal jest to wymijająca odpowiedź, bo niby
co oznacza?
Wsłuchiwałem się w kolejne odsłony koncertu
Davona i raz po raz przeżywałem zaskoczenie. To był
bardzo swoisty flirt z publicznością. Myślicie, że już
mnie poznaliście? Już wiecie, co będę grał do końca
wieczoru? No to pora na kolejną niespodziankę... I tak
do końca.
Allman junior pokazał, jak pojemnym pojęciem
może być określenie „amerykański rock”. To niewątpliwie klimaty okołobluesowe (z nawiązaniami do Erica
Claptona włącznie). To także wirtuozersko-psychodeliczne popisy gitarowe. Ale w tej formule mieszczą się
także echa nawet rocka progresywnego (Styx, Kansas). Kolejną niespodzianką dla mniej wtajemniczonych
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OJCIEC BYŁBY DUMNY
w dyskografię Davona Allmana była jego świetna i odśpiewana z publicznością wersja „No Woman, No Cry”
– jednego z najsłynniejszych utworów Boba Marleya.
Hymn reggae zabrzmiał tu jednak jak hymn bluesa!
Davon – w ramach owego flirtu z widownią – dość
długo przekonywał nas, że ma głos ciepły i spokojny,
aż tu nagle okazało się, że moc jest nie tylko gitarze,
ale i także głosie. Wspomniałem, że tłumów nie było.
I bardzo dobrze! Dzięki temu koncert zyskał na bezpośredniości, wręcz intymności. Przyznajcie Państwo,
kiedy zdarzało się Wam słuchać klasowego wykonawcy
stojącego tuż obok Was, witającego się, wręczającego kostkę od gitary? Kiedy słuchaliście kogoś takiego
śpiewającego przez chwilę nawet bez jakiegokolwiek
nagłośnienia (jak w operze!)? Takie rzeczy tylko owego
wieczoru!
Ale – jak już stwierdziłem – to był koncert niespodzianek i takim do końca pozostał. No bo jakiej odwagi
artystycznej trzeba, by zakończyć główną część koncertu fantastycznym i majestatycznym wprawdzie, ale
utworem instrumentalnym? A potem te bisy! Davon Allman przypomniał w nich nie tylko, że jest człowiekiem
pogodnym i dowcipnym, ale w jakże przekorny sposób
ukazał swój specyficzny stosunek do rockowej tradycji – szacunek, ale i zarazem uśmiech. W takiej formule
zagościli w ów wieczór na scenie Lynyrd Skynyrd, Led
Zeppelin, Black Sabbath, Nirvana (i The Allman Brothers
Band też!). Tata Gregg byłby z pewnością dumny z syna.

Fot. Winicjusz Schulz
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STAN SKUPIENIA
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rudno dziś w jakikolwiek sposób polemizować ze
stwierdzeniem, że żyjemy w epoce kultury wizualnej. Nasza codzienność, niczym patchwork, składa się z tysięcy obrazów pozszywanych w trudną do
zrozumienia, a tym bardziej opisania, narrację. Już
nawet nie dziwimy się kuriozalnymi zestawieniami znaczeń, symboli czy odwołań. Patos miesza się
z farsą, tragizm z tandetną uciechą.
W następujących po sobie sekwencjach atakujących nasze zmysły w niemal każdej sekundzie brak
jest jakichkolwiek związków, ale nas to wcale już nie
intryguje. Ciekawym odzwierciedleniem takiej rzeczywistości jest świat telewizyjnych reklam. W ciągu kilku
minut „dostajemy w pakiecie” świat proszków do prania, nieocenione dobrodziejstwa branych kredytów czy
istną orgię smaku po zjedzeniu homogenizowanego
serka. Przestają już dziwić najdziwniejsze choćby wątki
skojarzeniowe wiążące reklamowany produkt z naszymi najskrytszymi marzeniami. Problem w tym, że sens
tak budowanej narracji jest kuriozalny. Pustkę i brak logiki przykrywa tu rozmach i oczywiście wielki format.
Ogromną część naszego codziennego wizualnego patchworku zabudowują wielkoformatowe obrazy, przekazy proste i syntetyczne. Na ulicach krzyczą do nas
ogromnych rozmiarów bilbordy, lightboxy, bannery. Czy
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Ewa Skaper Brzydko Ładnie

ktoś zauważył, jak gigantyczne witryny sklepów na naszej pięknej starówce „amputowały” logiczną konstrukcję zabytkowych kamienic? Niestety, większość ludzi
tego nie dostrzega, bo ich wzrok grzęźnie w kuszących
obrazach wielkich sklepowych „akwariów”.
Ta smutna konstatacja prowadzi do pytania, czy potrafimy jeszcze pochylić się nad czymś niewielkim? Skupić
na jakimś mikroświecie? Wierzę, że tak. Takie wprowadzenie się w swoisty stan kupienia, niemalże kontemplacji
nad choćby najmniejszym okruchem rzeczywistości może
przecież przynieść zaskakujące doznania tak zmysłowe,
jak i intelektualne.
Doskonałą do tego okazją jest pokonkursowa
wystawa dziesiątej, jubileuszowej edycji Biennale Małych Form Malarskich, którą zobaczyć można na piętrze
toruńskiej Galerii Sztuki Wozownia. Tradycyjnie już artyści z całej Polski mogli zaprezentować twórczość rzadko
oglądaną na wielkich ekspozycjach sztuki współczesnej.
Nie znaczy to wcale, że gorszej jakości czy mniej ciekawą.
Od wielu lat impreza wzbudza duże zainteresowanie potwierdzając, że malarstwo , także to niewielkich rozmiarów, wciąż jest wielce żywotnym i atrakcyjnym medium
artystycznej ekspresji. W ostatnich latach można wręcz
zaobserwować jego ekspansję połączoną z ciekawym
flirtem z nowymi technologiami budowania, kodowania
i utrwalania obrazu. Tendencje te widoczne są też na toruńskiej wystawie.
Czym tak na prawdę jest mała forma malarska i jakie ma cechy sobie właściwe? Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle trudna, a
w zasadzie nie ma jednej poprawnej odpowiedzi. Poszukując jej Natalia Cieślak (autorka wstępu do katalogu wystawy i zarazem jurorka konkursu) sięgnęła nawet do porównań z rzeczywistością literacką.
Punktem wyjścia dla niej miała być esencjonalność
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czy też naturalny syntetyczny charakter wypowiedzi.
Z pewnością wybór małego formatu jest w pewnym
sensie elementem strategii artystycznego wyboru. Czasem utożsamianego z dobrowolnym lub wymuszonym
przez czynniki zewnętrzne samoograniczeniem artysty.
Przywołane przez Natalię Cieślak samoograniczenie się artysty, wydaje mi się jedynie połowiczną prawdą. Każdy malarz, decydując się na działanie
w określonym formacie (nawet niech to będą gigantyczne płótna Matejki czy Jacksona Pollocka), decyduje się na samoograniczenie, stosuje też ściśle dopasowaną do potrzeby strategię wyboru nie tylko medium
i techniki, ale też ograniczania pola swej ingerencji.
Jedynie działanie pozbawione jakiegokolwiek „ramowania” uwolnione jest od tego czynnika, należy się
jednak zastanowić, czy czasem jedną z istotnych cech
sztuki nie jest swoiste porządkowanie, zagospodarowywanie rzeczywistości? Jeśli tak, to ramowanie, ba,
nawet świadome przekraczanie ram zarazem i każda próba ich deprecjonowania wyznacza reguły gry,
w których samoograniczenie wiązane z definiowaniem obszaru artystycznej interwencji jest naturalnym czynnikiem twórczej kreacji. Problem w tym, że
w małej formie „oddziaływanie” granicznych wartości
(ramowania, kadrowania) jest o wiele silniejsze i bardziej skupione, niż w wielkich formatach. To może
stwarzać ograniczenia, może też być przez artystów
wykorzystane jako atut w budowaniu wizualnej narracji. Jest to więc nie tyle samoograniczenie, co świadome wykorzystanie sugestywnych wartości i sił
determinujących postrzeganie i „czytanie” obrazów,
a które w naturalny sposób zmuszają tak twórcę, jak
i odbiorcę do wyciszenia się, chwilowego chociaż odseparowania się od otaczającej nas krzykliwej rzeczywistości – słowem osiągnięcie stanu skupienia i równowagi.
Toruński przegląd pokazuje, jak trudną sztuką jest
tworzenie sugestywnych malarskich mikroświatów,
jednocześnie udowadnia też, że mała forma wcale nie
musi być „uboższą” siostrą pełnowymiarowych realizacji. Niewielki format nie tyle ogranicza, co wymusza na
artyście pewien określony sposób działania, charakterystyczne rozgrywanie płaszczyzny, czy nawet trzeciego wymiaru. Nawet faktura uderzeń pędzla działa tutaj
całkiem inaczej, bardziej „rzeźbiarsko”, niż w dużych
formach. Eksplorowanie przestrzennego potencjału
malarstwa widoczne jest w wielu pracach, jak choćby
w Znakach Czasu III Beaty Bugaj Tomaszewskiej, kompozycji Destrukcja – ogień 01 Marcina Jakubczaka, czy
niepokojącej swą organiczną naturą nagrodzonej pracy
Zmysłowy Katarzyny Tretyn-Zečević.
Fascynujące jest to, że małe formy w sposób naturalny zachęcają artystów do eksponowania dwóch
przeciwstawnych strategii obrazowania. Nigdzie indziej
w sztuce zarówno fragmentowanie rzeczywistości, jak

Weronika Teplicka Stan tymczasowy

i tworzenie kompletnych mikroświatów, nie jest tak
sugestywne w wymiarze symbolicznym i wizualnym.
Dowodów na to nie trzeba wcale daleko szukać. Wystarczy przyjrzeć się bliżej prezentowanym pracom.
Charakterystyczna dla „sztucznej” rzeczywistości tendencja do wycinania towarzyszącej temu procesowi
dekompozycji rozpoznawalnego świata obecna jest
w wielu prezentowanych na wystawie malowidłach.
Taką twórczą strategię prezentują choćby nagrodzone
kompozycje Stan tymczasowy III Weroniki Teplickiej czy
Kod 35° 23’N 139° 38’E Marcina Szymielewicza. Zupełnie odwrotną tendencję prezentuje inna nagrodzona
praca Brzydko Ładnie Ewy Skaper, w której mikroświat,
zbudowany na wzór dziecięcej zabawki-wycinanki definiują ułożone obok siebie malowane ubranka, które
mają „odczarować” niechcianą rzeczywistość.
To tylko niektóre, wybrane wątki obecne na toruńskiej pokonkursowej wystawie. Różnorodność prac
cieszy i dobrze rokuje na przyszłość. Szkoda tylko, że
zabrakło przedstawicieli kilku znaczących ośrodków
artystycznych, w których działają doskonali malarze
małych form.
Zdjęcia: archiwum Wozowni
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Małgorzata Tarkowska

KULTURALNA JESIEŃ

Jedną z gwiazd tegorocznego Toruń Blues Meetingu będzie
Niki Buzz. 
Fot. nikibuzz.com

K
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olejny rok akademicki to nie tylko rozpoczęcie
nauki i studiów, ale również początek kulturalnego sezonu w klubie „Od Nowa”. Jak co roku jesienią, w ramach pomarańczowej trasy, wystąpi Kult
(6 października). Poza Kazikiem Staszewskim, jesienią
w „Od Nowie” zagrają między innymi: Kortez, Hey, Happysad, Vader, Farben Lehre, Taco Hemingway, Analogs,
Coma, Akurat, Lech Janerka, Pidżama Porno.
Dla fanów jazzu w jedną środę każdego miesiąca
odbędą się koncerty w ramach Jazz Clubu – zagrają
m.in.: Kamil Piotrowicz Sextet, Michał Hajduczenia. Z kolei w Auli UMK wystąpią: Stare Dobre Małżeństwo, Zbigniew Wodecki, Lao Che, Śpiewające Fortepiany, Drupi.
W każdy poniedziałek i wtorek w Kinie Niebieski
Kocyk będzie można zobaczyć najlepsze ambitne filmy,
między innymi: najnowszy film Woody’ego Allena „Śmietanka towarzyska”, film Pedro Almodovara „Julieta” czy
film z Meryl Streep „Boska Florence”.
Ważną część kulturalnej działalności Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” stanowią
cyklicznie odbywające się slamy poetyckie, występy
grupy TERAZ, artclub, stand-up oraz wystawy. Sensacją
tej jesieni będzie wystawa „Beksiński nieznany”. Multimedialna prezentacja blisko stu prac Zdzisława Beksiń-

skiego będzie szansą na zmierzenie się z mało znanym
szerszej publiczności dorobkiem artysty obejmującym
prace fotograficzne, grafikę modyfikowaną komputerowo oraz fotomontaż.
Tej jesieni nie zabraknie również kolejnych edycji
festiwali, które na stałe zagościły już w kulturalnym kalendarzu w Polsce. 15 października zaplanowano kolejny
Od Nowa Punk Fest, podczas którego zagrają: Podwórkowi Chuligani, 1125, Gaga Zielone Żabki, Old Fashioned.
Bez wątpienia jest to jedna z dwóch największych cyklicznych klubowych imprez tego typu w kraju, ale jedyna, która stara się szerzej przedstawiać zjawisko kulturowe, jakim jest szeroko rozumiany punk. W listopadzie
odbędzie się jeden z najstarszych festiwali bluesowych
w Polsce – Toruń Blues Meeting (18–19 listopada). Festiwal ma charakter międzynarodowy, udział w nim biorą
najlepsi polscy wykonawcy oraz bluesmani z USA, Europy, Azji oraz innych miejsc z całego świata. W tym roku
zagrają: Niki Buzz (USA/Nl), Buzma Folk Blues (Cz), Et
Tumason (Is), Oldbreakout, Dżem, Tortilla Jutas & Pilibavičius, Blues Duo (Lt), Kasa Chorych, Nadmiar, Kulisz
Trio. Toruń Blues Meeting jest największym festiwalem
bluesowym w regionie. Znany jest głównie ze wspaniałej atmosfery, która przypomina coroczne spotkania
przyjaciół. Niezmiennie od lat do toruńskiej „Od Nowy”
zjeżdżają w tym czasie fani tej muzyki z całego kraju. Na
scenie „Od Nowy” pojawiają się wykonawcy reprezentujący bluesa elektrycznego i akustycznego, boogie, jump,
west coast, blues-rocka, country bluesa i oczywiście nieśmiertelnego bluesa chicagowskiego. Bywalcy festiwalu
mogą podziwiać zespoły, duety i solistów, weteranów
i młodych adeptów bluesowej sztuki, którzy maja okazję wystąpić przed szerszą publicznością, u boku swoich
starszych kolegów „po fachu”.
17 grudnia, w okolicach kolejnej rocznicy śmierci
Grzegorza Ciechowskiego, odbędzie się koncert poświęcony pamięci muzyka. Podczas 15 edycji Koncertu Specjalnego Pamięci GC największe gwiazdy polskiej sceny
muzycznej wykonują utwory Grzegorza Ciechowskiego
i Republiki. W poprzednich edycjach wystąpili m.in.:
Kayah, Justyna Steczkowska, Anna Maria Jopek, T.Love, Kazik Staszewski, Kasia Nosowska, Maria Peszek,
Grzegorz Turnau, Coma, Artur Rojek, Mela Koteluk, TSA,
Brodka, Katarzyna Groniec, Renata Przemyk, Acid Drinkers, Tomasz Organek i wielu innych.
Poza wrażeniami koncertowymi na uwagę zasługuje 14 edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest (16–22 października). MFF Tofifest jest dziś
jedną z najciekawszych imprez filmowych w Polsce. Nazywany „festiwalem niepokornego kina”, przyciąga widzów i gwiazdy ekranu. Co roku w programie festiwalu
prezentowane jest blisko 150 filmów, skupionych wokół
ducha niepokorności i twórczego buntu. Osią konkursów
festiwalowych są światowe debiuty filmowe. W Toruniu
ma też miejsce wiele polskich i europejskich premier.
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3.10. (poniedziałek), godz. 19:00, Galeria 011: wernisaż wystawy fotografii Alicji Krzyżelewskiej.
3.10. (poniedziałek), godz. 20:00, mała scena: Grupa Improwizacyjna Teraz – spektakl improwizowany.
4.10. (wtorek), godz. 19:00, Kino Studenckie Niebieski Kocyk przedstawia: „Boska Florence”.
5.10. (środa), godz. 20:00, Stand-Up – Polska.
6.10. (piątek), godz. 19:00, koncert zespołu Kult.
7.10. (sobota), godz. 20:00, koncert zespołu Kortez.
10.10. (poniedziałek), godz. 19:00, Kino Studenckie
Niebieski Kocyk przedstawia: „Śmietanka Towarzyska”.
10.10. (poniedziałek), godz. 20:00, mała scena:
Slam Poetycki.
11.10. (wtorek), godz. 19:00, Kino Studenckie Niebieski Kocyk przedstawia: „Julieta”.
12.10. (środa), godz. 20:00, mała scena: Jazz Club .
13.10. (czwartek), godz. 20:00, Otrzęsiny UMK –
koncert Paraliż Band.
14.10. (piątek), godz. 19:00, Galeria Dworzec Zachodni: wernisaż wystawy malarstwa prof. Petera
Geithego.
14.10. (piątek), godz. 20:00, mała scena: Koncertowa fala: Adrian Leverkuhn.
15.10. (piątek), godz. 17:00, Od Nowa Punk Fest.
Zagrają: Podwórkowi Chuligani (Płock), 1125 (Złotów),
Gaga Zielone Żabki (Jawor), Old Fashioned (Bydgoszcz)
16–22.10. (niedziela–sobota), 14. Międzynarodowy
Festiwal Filmowy Tofifest. Informacje: www.tofifest.pl
24.10. (poniedziałek), godz. 19:00, Kino Studenckie
Niebieski Kocyk przedstawia: „Legion samobójców”.
25.10. (wtorek), godz. 19:00, Kino Studenckie Niebieski Kocyk przedstawia: „Ostatnia rodzina”.
26.10. (wtorek), godz. 20:00, mała scena: Wieczór
Podróżnika.

Hey

OD NOWA ZAPRASZA

Fot. Archiwum ACKiS „Od Nowa”
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wspomnienia
Mieliśmy jeden, jedyny komputer, który służył do
wszystkiego: do wprowadzania danych (bo już 20 lat
temu staraliśmy się działać lepiej i sprawniej niż za króla Ćwieczka), do wystawiania faktur, potem także do
sprzedaży. Wszystko robiliśmy na tym jednym komputerze. Dzisiaj sytuacja nie do pomyślenia. Od początku
istnienia księgarni trzeba było walczyć o wszystko –
o komputery, drukarki, a także studentów, którzy pomagali nam w okresach wzmożonego ruchu. A ruch był
spory. Pamiętne były październikowe kolejki, gdy brać
studencka napierała, żeby zdobyć podręczniki: najpierw po koszyk, następnie do kasy. Kupowali wszystko, co było dostępne. Fakt, że wielu podręczników nie
można było zdobyć. Powoli tworzył się rynek księgarski w nowej sytuacji po transformacji. Studenci stali po
koszyki, a ostatni w kolejce, która zakręcała parę razy,
często stał na alejce wjazdowej na tyły księgarni. To
były czasy!

Sylwia Murawska

ŻEGNAMY
KSIĘGARNIĘ UMK

Student wtedy rozróżniał księgarnię od biblioteki, czyli zaglądał i tu, i tam. A dziś? Niedawno mieliśmy
młodego klienta, który koniecznie chciał się dostać do
księgarni po godzinach pracy, ponieważ twierdził, że
jego kolega był tutaj i opracowywał jakąś lekturę i on
chciałby dokończyć jej opracowywanie. Trudno było mu
wytłumaczyć, że nie mógł tego robić w księgarni. Byli
i tacy, którzy chcieli… wypożyczyć książkę.

Fot. Andrzej Romański

P

amiętacie Państwo tę małą księgarenkę na szóstym piętrze w Rektoracie? Ja też jak przez mgłę.
Taki był początek naszej Księgarni UMK. Tam jako studentka kupowałam książki.
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Potem pamiętam księgarnię w Domu Studenckim
nr 12, gdzie dzieliły nas tylko drzwi wewnętrzne z szybą, przez którą słychać było tętno akademika i krzyki p.
Wiesi, bardzo charakternej portierki. (Na panie z portierni zawsze można było liczyć, zwłaszcza gdy klient
nie mógł dotrzeć w godzinach pracy naszej placówki – u
nich można było odebrać książkę). Pamiętam to szczególnie dobrze, dlatego że zostałam w niej zatrudniona.
Wspomnienia są bardzo żywe. Widzę ludzi z tamtych
czasów, współpracowników, ale i klientów, zwłaszcza
niektórych. Pani Ola Konrad – szefowa, jej syn, Sławek,
Tomek Kompanowski i wiele innych osób, które przewinęły się przez księgarnię.

To do nas przychodzili pracownicy innych uczelni,
będący gośćmi na UMK, żeby kupić prace naszych naukowców albo książki o Toruniu. Albumy o naszym mieście najczęściej kupowali cudzoziemcy. Muszę przyznać,
że nie raz czuliśmy się oceniani po naszym przedpotopowym sprzęcie, ale klienci mogli za to kupić książki
płacąc kartą, czego długo na uniwersytecie nie było.
A sławna Promocja Edukacyjna, która odbywała się w marcu i była przeznaczona dla maturzystów
i przyszłych studentów? Skrypty przygotowujące
do matury i na studia cieszyły się niezwykłym wręcz
zainteresowaniem, szczególnie na studia prawnicze
i ekonomiczne. Promocja odbywała się w auli, a stoły,
które służyły nam za prowizoryczną ladę, pod naporem
kandydatów, razem z nami i książkami przesuwały się
coraz bliżej ściany znajdującej się za plecami. Chętnych,
żeby kupić, ale i wystawić na sprzedaż swoją ofertę wydawniczą było tak wielu, że przygotowania do imprezy
trwały długo i zabierały mnóstwo energii. A księgarnia
przy ul. Reja także musiała działać. Wszystkie ręce na
pokład!
Brakuje mi tej wspólnoty ludzi, którzy pracują na
konto jednej uczelni, całej uczelni. Naukowcy tworzący
dzieła, wydawca drukujący je i księgarnia, która dystrybuuje dorobek pracowników uczelni. Tak to powin-
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no wyglądać, po to zostaliśmy powołani, do sprzedaży
publikacji wydawnictwa UMK. I wywiązywaliśmy się
z tego zadania celująco. Mało tego, rozwinęliśmy się,
stając jedną z najlepszych księgarni w Polsce północnej. To do nas przyjeżdżały osoby z nadzieją, że tylko tu
będą mogły zdobyć daną pozycję. Z bogatą ofertą wyszliśmy do wszystkich, tworząc księgarnię internetową.
Z naszej strony korzystali i zamawiali ludzie z całego
świata. Wysyłaliśmy książki nawet do Japonii, na Wybrzeże Kości Słoniowej, Australii... Wysyłanie paczek do
Wielkiej Brytanii czy Niemiec nie robiło na nas wrażenia.
Z kronikarskiego obowiązku powinnam wspomnieć, że stosunkowo krótko istniała także filia księgarni w Bibliotece Głównej. I jeszcze kilka słów o otoczeniu
– były czasy, kiedy wokół księgarni teren był zawsze
zadbany. Pani Maria, która wówczas była kierownikiem

DS 12, dbała o kwiaty, trawnik i krzewy przy akademiku,
również na terenie przed sklepem. Nigdy nie powiedziała złego słowa. Pani Mario, ukłony!
Czas zacząć nowy etap w życiu. Kończy się nasza
praca w ramach uczelni, księgarnia przestaje funkcjonować jako jednostka uniwersytetu. Dziękujemy za owocną współpracę: bibliotekom, jednostkom, kwesturze
i władzom. Szczególne podziękowania należą się naszym klientom, którzy dawali nam radość i spełnienie
w pracy księgarza, często stawiając wysokie wymagania. Mam nadzieję, że w większości spełnione. Będziemy
na państwa czekać w tym samym miejscu, choć pewnie
adres strony internetowej i adresy mailowe się zmienią.
Mimo to będziemy oczekiwać na Państwa zamówienia i odwiedziny w naszej nowej Księgarni PWN przy
ul. Reja. Do zobaczenia!

M

łodzi artyści z Torunia, Wrocławia, Gdańska
uczestniczą w spotkaniu ze światem osobnym,
niezwykłym, gdzie przyroda jeszcze w naturalnej postaci. Kraina z pozoru na końcu świata, ale jest w samym centrum różnych kulturowych obecności zadomowionych tu od wieków, wokół majestatycznej rzeki
Bug, w jej środkowym biegu, królowej tutejszych żywiołów, krwiobiegu tej ziemi.
Żeby najbliżej dotknąć rzeki, należało spłynąć
kajakiem po niej wiele kilometrów w upalny czerwcowy dzień, ujrzeć ją z jej tafli wśród kapryśnych zakoli,
zanurzyć dłoń w jej chłodzie i zielonobrunatnym kolorze, powąchać bagnisty zapach, widzieć zimorodka
i spokojną czaplę, poczuć między palcami dno śliskiego
mułu i próbować zobaczyć istotę niezwykłego światła
w iluzyjnym lustrze spływającym w powolny sen obrazie, w którym misterium zatraciło ostre brzegi rzeczywiste. I trzeba było otworzyć się na niespodziankę
niezwykłych spotkań z tutejszymi ludźmi, na Sugrach
z Lechem Ściborem Rylskim, na „Zastronku” w Lisznej,
w Jabłecznej, w Hannie, w Sławatyczach, z wójtem,
w Domu Kultury, z młodzieżą, strażą graniczną. Tutejszy człowiek zasiedziały jak wszystko tutaj; spokojny,
czasem nostalgiczny, gościnny i uczynny, w zadumie
ze zgodą na siebie samego. Wszystko razem, cały ten
świat, tutejsi ludzie, ta jedyna noc, jedyny w roku obrzęd chwały światła, rzeka Bug, powietrza gorąc, przestrzeń nieba, rozległe łąki, łęgi, pola, mimo że konkretne
w tajemniczy sposób, odrealniają ich widzenie, unoszą
w czystą postać poetycką, w czystą formę, sublimację,
istotę. Toż to czysta poezja, czysta forma w malarstwie.
Jest nadzieja, że ze spotkania osobnych młodych
artystycznych światów z osobnym światem rzeki Bug
narodziło się coś wartościowego, niezwykłego, osobnego, wartego zachowania w pamięci. Spróbujmy odnaleźć to na wystawie.

Prof. Stanisław Baj

SPOTKANIE NAD BUGIEM
***
Studencka międzyuczelniana wystawa poplenerowa „Plener nad Bugiem” prezentowana jest w Galerii
Forum Wydziału Sztuk Pięknych do 6 października. Kuratorami pleneru i wystawy byli: Dominika Borys, Anna
Wysocka i Ireneusz Kopacz.
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kultura
Kiedy jakiś czas temu pisałem o debiutanckim al-

Winicjusz Schulz

bumie naszego fotoreportera Andrzeja Romańskiego,
bardziej starałem się pokazać jego fascynacje, także
ulubionych artystów – no bo jak inaczej naprowadzić
potencjalnego słuchacza na trop tego, co z nieznanej

GIMNASTYK

płyty zabrzmi. Te konotacje pozostały aktualne również
na „Gimnastyku”, choć artystyczna obecność na tej płycie choćby na przykład Grzegorza Ciechowskiego jest
tu inna.
To nie są już fascynacje „wprost”: lubię, podziwiam
tych artystów, to oni skłonili mnie do zajęcia się także
muzyką. Teraz to już raczej deklaracja: interesują nas
podobne brzmienia, interesują nas podobne sprawy, a
w przypadku takiego choćby „Okienka” szukanie oryginalnej metaforyki wywodzącej się z tego samego pnia.
Ciechowski lubił urzędnicze metafory. Andrzej też chętnie bawi się takim językiem, ale ma to dodatkowy sens.
Miotamy się między sztampą i schematami a pragnieniem luzu. Bywamy wtłoczeni między rygorami, wymogami, nastawieniami a tęsknotą do wolności („Nie będę
facetem z twoich słów”). Czyhają na nas pułapki („Alkohol alkorytarz”), próbujemy sprostać oczekiwaniom
(„Gimnastyk”). Ta – z konieczności – lapidarna i krótka
wyliczanka jawi się niczym katalog spraw ważnych: dużych i małych. Od – przepraszam za patos – zagadnień
egzystencjalnych, po krótkie codzienne zaskoczenia
i dylematy.
Między wspomnianymi już dźwiękami perkusji
jest też dużo fajnej muzyki. Dopisek na okładce jest
znaczący: „wszystko nagrał Gitaromański”. I poradził
sobie z tym bardzo dobrze. Oczywiście gitary rządzą.
Sporo wirtuozerii, ale już bez tak słyszalnych fascynacji Robertem Frippem z King Crimson. Jest progres (nie
utożsamiać z progresją) w postaci własnego stylu. Inspirować się kimś to nie grzech (tak czynili najwięksi),
ale zbudować coś na tym: to już sztuka. Na skojarzenia wokalne z Lechem Janerką i ciut z Grzegorzem Ciechowskim nic nie poradzę (ech, ta skłonność do przeciągania niektórych samogłosek).
Ale dorzucić muszę jeszcze jedną refleksję: i w muzyce, i w tekstach czuje się myślenie obrazami. Chwilami ma się wrażenie, że tekstem i muzyką Gitaromański
chce namalować obraz – choć w przypadku fotoreportera bardziej pasowałoby określenie zrobić artystyczne

N
38

ie, to nie będzie artykuł o ... sporcie, ale o życiu
i muzyce. Ich rytmie. Legendarny album „The Dark
Side Of The Moon” Pink Floyd zaczyna się i kończy odgłosami bicia serca. Drugi album Gitaromańskiego zaczynają i kończą te same dźwięki perkusji. A co między
nimi?

zdjęcie – i postawić przed nami. Barwy, cienie, światło,
rekwizyty. Jest tego doprawdy sporo.
Druga płyta w życiu każdego artysty przynosi odpowiedź na wiele ważnych pytań, w tym to najważniejsze: czy warto? W przypadku Gitaromańskiego odpowiedź jest prosta: warto!

sport

D

wóch wioślarzy AZS-u UMK Energi Toruń reprezentowało nasz kraj podczas tegorocznych Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Osady,
w których płynęli nasi zawodnicy, były blisko wywalczenia medali.

W RIO TUŻ ZA PODIUM

Mirosław Ziętarski rywalizował w czwórce podwójnej. Polacy finał zakończyli na czwartym miejscu.
Do podium zabrakło im zaledwie 1,44 sekundy. Tyle
stracili do trzecich na mecie Estończyków. Z kolei męska ósemka, w składzie z Robertem Fuchsem, uplasowała się ostatecznie na piątej pozycji. Do medalu zabrakło trzech sekund. Obu olimpijczykom zadaliśmy te
same pytania.
– Przegraliście medale o niewiele. Gdybyście jeszcze raz mieli płynąć finał, rozegralibyście go tak samo,
czy może byłyby pewne korekty, np. w taktyce?
MIROSŁAW ZIĘTARSKI: Finał przegraliśmy na
starcie, kiedy wszyscy rywale nam uciekli. Poniekąd
było to spowodowane trudnymi warunkami , które
panowały na torze. Każdy z nas pojechał finał na 100
proc., zabrakło doświadczenia. Na pewno lepszy start
i więcej dokładności – nad tym musimy pracować, jeżeli
chcemy wygrywać.
ROBERT FUCHS: W finale jedyne, na czym moglibyśmy się skoncentrować, to na szybszym starcie, ale
mimo wszystko 3 sekundy to na tyle dużo, iż ciężko by
było ich szukać na pierwszej części dystansu.
– Zapewne tuż po finałach pojawiła się u was tzw.
sportowa złość i żal, że nie było medalu. Czy teraz, po
kilku tygodniach, emocje opadły? Czy to czwarte miejsce was cieszy, czy nadal pozostaje niedosyt?
MZ: Na początku byłem rozczarowany naszym
wynikiem, że nie weszliśmy na podium. Teraz już pogodziłem z tym, że zajęliśmy czwarte miejsce. Nie byliśmy

Mirosław Ziętarski 

Robert Fuchs

Fot. nadesłana

Fot. nadesłana
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rozmaitości
faworytami , a jednak walczyliśmy i byliśmy blisko zdobycia medalu. Nie powiem, że jest cudownie, po prostu
jest dobrze.
RF: Ciężko mówić o żalu i złości. W ósemce 3 sekundy to długość łodzi, więc przegraliśmy o niecałe
19 metrów. Na pewno było „gdybanie”, ale rywale byli
szybsi i trzeba się z tym pogodzić.
– Jaką widzicie przyszłość waszej osady? Chcecie
dalej pływać w tym składzie?
MZ: Przed nami kolejne cztery lata, karty zostaną
rozdane od nowa, tylko od nas zależy, czy przetrwamy
w tym składzie do następnych igrzysk.
RF: Niestety, ale przyszłość naszej osady nie
leży w naszych rękach, o wszystkim decydują władze
związku i trenerzy. Na razie niczego nie jesteśmy pewni, o niczym nie wiemy, każdy odpoczywa po ostatnim
ciężkim roku.

ORGANIZACJA
ROKU AKADEMICKIEGO
2016/2017

Z

godnie z zarządzeniem rektora nr 94
(z 15.06.2016 r., poz. 243) w sprawie organizacji
roku akademickiego 2016/2017, ustalono ramową organizację roku akademickiego 2016/2017.

Semestr zimowy – potrwa od 1 października
2016 r. do 19 lutego 2017 r.
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– To były wasze pierwsze igrzyska, jakie wrażenia
po pobycie w Rio? Wszystko było tak, jak sobie wyobrażaliście?
MZ: Igrzyska wyróżniają się na tle wszystkich innych imprez sportowych. W jednym miejscu spotykają się wszyscy najlepsi sportowcy świata w większości
dyscyplin. Na początku chyba zaskoczyliśmy organizatorów tak szybkim przyjazdem do wioski olimpijskiej.
Były niedociągnięcia, ale to naprawdę nic wielkiego.
Igrzyska olimpijskie w Rio zapamiętam jako świetną imprezę sportową.
RF: Jakoś nieszczególnie nastawiałem się na wyjazd do Rio. Przede wszystkim były to zawody, jak każde
inne i trzeba było do nich podejść z profesjonalizmem.
Na wycieczki czy zwiedzanie można sobie pozwolić po
zawodach. Życie w wiosce i jeżdżenie na tor bardzo
przypominały codzienną monotonię obozową, tylko
wokół kręciło się troszkę więcej osób niż w Wałczu.
Rozmawiał Radosław Kowalski

– Ostateczny termin uzyskania zaliczeń objętych planem studiów i zdania egzaminów w semestrze zimowym – 28 lutego 2017 r.
– Wakacje wiosenne – od 13 kwietnia 2017 r. do
18 kwietnia 2017 r.
– Zajęcia dydaktyczne – od 19 kwietnia 2017 r. do
14 czerwca 2017 r.
– Egzaminacyjna sesja letnia – od 16 czerwca 2017 r. do
30 czerwca 2017 r.
– Wakacje letnie – od 1 lipca 2017 r. do 30 września
2017 r.
– Egzaminacyjna sesja poprawkowa – od 4 września
2017 r. do 11 września 2017 r.
– Ostateczny termin uzyskania zaliczeń objętych planem studiów i zdania egzaminów
w semestrze letnim – 20 września 2017 r.

– Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 –
29 września 2016 r. (czwartek).
– Zajęcia dydaktyczne – od 3 października 2016 r. do
22 grudnia 2016 r.
– Wakacje zimowe – od 23 grudnia 2016 r. do 8 stycznia 2017 r.
– Zajęcia dydaktyczne – od 9 stycznia 2017 r. do 5 lutego 2017 r.
– Egzaminacyjna sesja zimowa – od 6 lutego 2017 r. do
18 lutego 2017 r.
– Święto Uniwersytetu – 19 lutego 2017 r. (niedziela).

Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są następujące dni wolne od pracy: 1 listopada 2016 r. (Wszystkich Świętych), 11 listopada 2016 r. (Narodowe Święto
Niepodległości), 6 stycznia 2017 r. (Święto Trzech Króli), 1 maja 2017 r. (Święto Państwowe), 3 maja 2017 r.
(Święto Narodowe Trzeciego Maja), 4 czerwca 2017 r.
(Zielone Świątki), 15 czerwca 2017 r. (Boże Ciało).

Semestr letni – potrwa od 20 lutego 2017 r.
do 30 września 2017 r.

W celu umożliwienia realizacji zajęć zgodnie z planem studiów ustala się, że 2 lutego 2017 r. (w czwartek)
odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek, a 14 czerwca (w środę) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek.
(ws)

– Zajęcia dydaktyczne – od 20 lutego 2017 r. do 12
kwietnia 2017 r.

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są: 31 października 2016 r., 2 listopada 2016 r.,
2 maja 2017 r. oraz 19–20 maja 2017 r. (Juwenalia).

felietony

W

ydaje się, że kilkanaście, dwadzieścia lat to niezbyt długi czas. Ot, dzieci co najwyżej zdążą
w nim dojrzeć. Ale w nauce to prawie epoka. I aniśmy
się obejrzeli, a już jesteśmy w zupełnie innej.
Zerknijmy przez chwilę, nim rzucimy się w wir nowego roku akademickiego, w lata 90. minionego wieku.
Polska dopiero uczy się demokracji i kapitalizmu. NATO
i Unia Europejska ledwie są gdzieś tam w oddali majaczącym i wymarzonym celem (ech, jakże dziś nam
spowszedniały). Na uczelniach boom, bo przecież każdy magistrem chce być (dla wielu nawet obojętnie od
czego, byle papier był). Dzikie tłumy szturmują więc
szkoły wyższe. Niemałe grono wykładowców staje się
obwoźnymi handlarzami wiedzą, głosząc te same treści nawet na kilkunastu uczelniach (tak było w przypadku rekordzistów). Na uprawianie prawdziwej nauki
bywa, że w takiej sytuacji czasu nie starcza.
A dziś? Unijne programy, wyjazdy naukowe, walka o każdego potencjalnego studenta (i nie tylko jest to
efekt niżu demograficznego). Już tylko nieliczne kierunki mają po kilku lub kilkunastu kandydatów na jedno
miejsce i mogą wyselekcjonować rzeczywiście talenty. Także sama kariera naukowa inaczej się jawi. Nie
wystarczy życzliwa opinia mentora czy przebojowość.
Sieć to zweryfikuje: zważą człowieka naukowo, zmierzą, „zbibliometryzują” i nie pomoże zaklinanie rzeczywistości.

T

o już koniec wakacji. Jaskółki odleciały, bociany
szykują się do dalekich lotów, a ostatni nasi pracownicy z pewnym ociąganiem (tak sądzę) wracają „na
uczelni łono”. Oprócz bagaży przywozimy wspomnienia
i mnóstwo zdjęć, które szczelnie zapełniają nasze aparaty i komórki.
Jednak tu pojawia się problem: wszystkie nasze fotki umieszczamy w wirtualnej przestrzeni, która
lubi niestety płatać różnego rodzaju figle kończące się
utratą naszych artystycznych dokonań. Przestrzeń ta
ma jeszcze jedną właściwość, jak nie „połknie” od razu
naszych zdjęć, to powoduje, że na przestrzeni kilku lat
gdzieś one znikają i to w postępie geometrycznym.
Pamiętam pobyt Jana Pawła II w UMK i jego spotkanie ze światem nauki. Zrobiono wtedy tysiące, jak nie
dziesiątki tysięcy, zdjęć. Proszę w tej chwili je odnaleźć,
zobaczycie jak niewiele ich zostało. Komórki zostały
wymienione, karty gdzieś się zapodziały, a to co zostało… „no miałem je, tylko nie mogę ich znaleźć”.
Powyższych problemów nie mieli nasi dziadkowie,
czy rodzice. Może fotografii nie mieli za wiele, ale zawsze mieli je pod ręką – w albumach lub w pudełkach,
które leżały na kredensie. I w każdej chwili byli przygotowani do rodzinnych opowieści. A teraz? „Słuchajcie
pokażcie zdjęcia z waszego pobytu w Grecji (tu można
wstawić dowolny kraj lub miejscowość)”. Co słyszymy

Winicjusz Schulz

Głos na stronie
I zapewne m.in. to miał na myśli prof. Andrzej
Tretyn, gdy na konferencji inaugurującej nową kadencję władz rektorskich stwierdził, że trzeba wyciągać
wnioski z trwającej rekrutacji i trzeba przygotować się
z wyprzedzeniem na rewolucyjne zmiany w polskiej
nauce. Bo te z pewnością zachodzą, a jak jeszcze dodać do tego rodzącą się nową ustawę o szkolnictwie
wyższym (w przyszłym roku ma trafić do społecznych
konsultacji), to wyzwanie staje się pełne. Kto będzie gotów, ten wygra i zagra w elicie, w takiej naukowej Lidze
Mistrzów.
Z pewnością, jeśli zapowiedzi staną się faktem,
wygrają nie tylko uczelnie silne naukowo, ale potrafiące efektywnie współpracować zarówno z otoczeniem
gospodarczym, jak i całym naukowym światem. Po
partnersku, bez prowincjonalnych kompleksów. Przez
dziesięciolecia słychać było jakże często biadolenie,
utyskiwanie, że Polacy nie mają przecież szans w globalnej konkurencji. Teraz nadszedł czas, by udowodnić,
że to nie musi być prawdą.

Wojciech Streich

ZARAZ WRACAM
często w odpowiedzi: „Kurczę, mamy problem, gdyż
nasza komórka wpadła nam do wody i wszystko diabli
wzięli”. No i nie zobaczymy naszych dzieci, wnuków lub
znajomych, jak wydawali swoją nadwyżkę budżetową.
Wiadomo jednak, że większość szczęśliwie dowozi
do domu swój sprzęt i ta większość chce się pochwalić
w pracy lub przed znajomymi swoimi wojażami. Aliści
tu pojawia się kolejny problem – niewiele osób chce
oglądać nasze przygody i chwile szczęścia. Materia
stała się oporna, zniecierpliwiona i wszystkowiedząca.
Proszę pamiętać, że jak już uda nam się kogoś posadzić przed laptopem lub komórką, to możemy podczas
„seansu” zaprezentować jedynie kilkadziesiąt zdjęć. Powyżej trzydziestu – obserwujemy gwałtowne zmęczenie materii i nerwowe spojrzenia na zegarek.
Na koniec więc – pamiętajmy po powrocie z wakacji: oglądajmy swoje fotki szybko jak się da, gdyż tak
szybko znikają i nie pokazujmy ich znajomym, chyba że
ograniczymy się do kilkunastu obrazów.
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