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CO I JAK ZMIENIAĆ  
W NAUKACH SPOŁECZNYCH  
I HUMANISTYCZNYCH  
W POLSCE?

W  ramach przygotowań do przyszłorocznego Narodowego Kongresu Nauki w ca-
łym kraju organizowanych jest dziesięć konferencji programowych poprzedza-

jących to wydarzenie. Tylko jedna z nich dedykowana jest naukom społecznym i hu-
manistycznym. I to właśnie ta konferencja zatytułowana Co i jak zmieniać w naukach 
społecznych i humanistycznych w Polsce? zostanie zorganizowana 25 listopada w go-
ścinnych progach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Zmieniające się otoczenie społeczno-gospodarcze, preferujące ścisłe, przyrodnicze 
i techniczne kierunki nauki spowodowało osłabienie pozycji polskiej humanistyki i nauk 
społecznych. Panuje przekonanie o tym, że nie mają one praktycznego i rynkowego zna-
czenia, a z drugiej strony nie docenia się ich kluczowego znaczenia cywilizacyjnego. Teza 
o niepraktyczności i gospodarczej nieprzydatności humanistyki wynika z niedostrzega-
nia wzrostu znaczenia kompetencji ogólnych we współczesnej gospodarce, znaczenia 
instytucji i ładu normatywnego dla rozwoju gospodarczego i zdolności do refleksyjnych 
usprawnień w tym obszarze, kształtowania relacji międzyludzkich, a także roli humani-
styki w ukierunkowywaniu innowacji.

W tym kontekście kluczowe stają się pytania o miejsce nauk społecznych i huma-
nistycznych w planowanym nowym porządku prawno-instytucjonalnym nauki polskiej. 
Konferencja organizowana w Toruniu ma służyć z jednej strony pobudzeniu środowi-
skowej debaty, z drugiej zaś wypracowaniu projektów zmian prawnych, które mogłyby 
wejść do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.

Dlatego planowana konferencja będzie miała roboczy charakter i przyniesie pro-
pozycje konkretnych, realistycznych rozwiązań dla nauk społecznych i humanistycznych 
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w kontekście planowanej systemowej reformy nauki 
i szkolnictwa wyższego w Polsce. Planowana jest też 
jako wydarzenie nie-rytualne, co oznacza, że ma być 
rodzajem autentycznych środowiskowych konsultacji 
społecznych, wokół których możliwe będzie budowanie 
konsensusu środowiskowego i wsparcia politycznego. 

W związku z tym konferencję poprzedzi dzień pra-
cy warsztatowej, do której zaproszono młodych i rela-
tywnie młodych badaczy z rożnych dyscyplin i ośrod-
ków z całej Polski. 

W siedmiu grupach roboczych opracują oni wstęp-
ne propozycje regulacji dotyczących nauk społecznych 
i humanistycznych. Propozycje te zostaną poddane na-
stępnie dyskusji w dniu konferencji. Po jej zakończeniu 
zostaną zredagowane i przedstawione Ministerstwu 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako oficjalny, konklu-
zywny efekt spotkania.

W dniu warsztatowym uczestnicy debatować 
będą w następujących zespołach tematycznych koor-
dynowanych przez gospodarzy z UMK: Jak ewaluować 
nauki społeczne i humanistyczne w Polsce? (Rafał Tocz-
ko – Wydział Filologiczny UMK – filologia klasyczna); 
Aplikacyjność nauk humanistycznych i społecznych. 
(Piotr Stankiewicz – Wydział Humanistyczny UMK – so-
cjologia); Doskonałość badawcza i dydaktyczna w na-
ukach społecznych i humanistycznych (Tomasz Kupś 
– Wydział Humanistyczny UMK – filozofia); System 
grantowy dla nauk społecznych i humanistycznych – 
dysfunkcje i możliwości (Julia Kapelańska-Pręgowska 
– Wydział Prawa i Administracji UMK – prawo); System 
publikacji i publikowanie w naukach społecznych i hu-
manistycznych – w poszukiwaniu porównywalności. 
(Joanna Piechowiak-Lamparska – Wydział Politologii 
i Stosunków Międzynarodowych UMK – politologia); 
Ścieżki kariery młodych badaczy w naukach społecz-
nych i humanistycznych. (Marcin Pawlak – Wydział 
Nauk Historycznych UMK – historia). Całość dopełnią 
warsztaty studenckie pt. Szanse i bariery w studiowa-
niu NSH w Polsce, koordynowane przez Martynę Hoff-
mann z Wydziału Humanistycznego.

Samą konferencję otworzy wystąpienie wicepre-
miera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosła-
wa Gowina oraz prorektora UMK profesora Andrzeja 
Sokali. Do wygłoszenia wystąpień programowych za-
proszono m.in. profesora Przemysława Urbańczyka 
z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, który będzie 

mówił o barierach rozwoju nauk humanistycznych 
w Polsce w kontekście obowiązujących obecnie regu-
lacji. 

Następnie przewidziano cztery panele. Pierwszy 
z nich zatytułowany System grantowy dla nauk spo-
łecznych i humanistycznych – rola zreorganizowanego 
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w refor-
mie NSH w Polsce poprowadzi profesor Włodzimierz 
Bolecki, przewodniczący Rady Narodowego Programu 
Rozwoju Humanistyki. Profesor Anna Giza-Poleszczuk, 
prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. rozwoju, po-
prowadzi panel zatytułowany Aplikacyjność w naukach 
społecznych i humanistycznych. O ekspertyzie w NSH 
i o relacjach NSH z rynkiem i instytucjami publicznymi. 
Po przerwie dyskusji pt. System publikowania w na-
ukach społecznych i humanistycznych – w poszukiwa-
niu porównywalności przewodniczyć będzie profesor 
Ewa Dahlig-Turek z Instytutu Sztuki PAN oraz Komitetu 
Ewaluacji Jednostek Naukowych. Ostatni panel, zatytu-
łowany Ścieżki kariery i studiowania w naukach spo-
łecznych i humanistycznych, moderuje profesor Maciej 
Duszczyk, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. 
naukowych. Całość zamkną wystąpienia podsumowu-
jące profesorów: Jarosław Górniaka, przewodniczącego 
Rady Narodowego Kongresu Nauki oraz Tomasza Szlen-
daka, dyrektora Instytutu Socjologii UMK.

Spotkania warsztatowe (o charakterze zamknię-
tym) zespołów tematycznych odbywać się będą w gma-
chu Wydziału Humanistycznego, natomiast miejscem 
obrad plenarnych konferencji, w których uczestniczyć 
mogą wszyscy zainteresowani, będzie Centrum Kultu-
ralno-Kongresowe Jordanki. Rozpoczęcie o godz. 9:00.

Najważniejsze ustalenia konferencji, przekazane 
w formie pisemnej do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, zaprezentujemy czytelnikom „Głosu Uczelni” 
w styczniu.
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Ta inauguracja nowego roku akademickiego na Uni-
wersytecie Mikołaja Kopernika była nietuzinkowa 

z wielu powodów. Począwszy od nietypowego terminu 
(29 września), poprzez dobór gości po pewne symbo-
liczne wręcz wydarzenia – łączące przeszłość uniwer-
sytetu i Torunia z teraźniejszością i przyszłością.

Tradycyjne „Gaudeamus” rozbrzmiało w auli na 
Bielanach w obecności wicepremiera oraz ministra na-
uki i szkolnictwa Jarosława Gowina. Licznie przybyli 
także parlamentarzyści z różnych opcji politycznych. 
Delegacja .Nowoczesnej (z Ryszardem Petru) urządziła 
nawet przed aulą zaimprowizowaną konferencję pra-
sową poświęconą edukacji oraz procedowanej w parla-
mencie ustawie antyaborcyjnej.

Na nietuzinkowość uroczystości miał bez wątpie-
nia także wpływ fakt, że była to pierwsza inauguracja 
z psychologią, która po kilkudziesięciu latach oczekiwa-
nia wreszcie na stałe znalazła się w ofercie dydaktycz-
nej i naukowej UMK. A stało się tak za sprawą starań 
m.in. prof. Marii Lewickiej – córki jednego z twórców 
toruńskiej uczelni prof. Andrzeja Lewickiego. Co ojcu 
nie dane było zrealizować tuż po II wojnie światowej, 
to udało się teraz córce. Historia zatoczyła koło. Prof. 
Lewicka z dumą podkreśla swe związki z Toruniem, 
w którym spędziła dzieciństwo i do którego teraz wró-
ciła.

Winicjusz Schulz

TRADYCJA  
I PRZYSZŁOŚĆ

Równie symboliczna była ta inauguracja dla jesz-
cze jednej osoby: prof. Konrada Koernera, wybitnego 
językoznawcy niemieckiego, który tego dnia odebrał 
najwyższą akademicką godność – tytuł doktora hono-
ris causa UMK. W 1939 roku prof. Koerner urodził się 
w Mlewcu koło Torunia w niemieckiej rodzinie, która 
przyjęła polskie obywatelstwo i była bardzo zasłużo-
na w dziejach Torunia. Pradziadek nowego honorowe-
go doktora UMK był przez prawie 30 lat burmistrzem 
Torunia, on zaś sam od lat utrzymuje bliskie kontakty  
z Toruniem i toruńskimi naukowcami (szczegółowo 
sylwetkę i dokonania prof. Koernera prezentujemy 
oddzielnie). Laudację na cześć prof. Koernera wygłosił 
prof. Aleksander Szwedek.

O aktualnej pozycji Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika na akademickiej mapie nie tylko Polski, ale 

 Fot. Andrzej Romański
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W  Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 
(w tym Collegium Medicum) jest zatrudnionych 

4039 pracowników, w tym: 2112 nauczycieli akademic-
kich oraz 1927 pracowników niebędących nauczyciela-
mi akademickimi.

Wśród 2112 nauczycieli akademickich jest 285 pro-
fesorów z tytułem naukowym, 177 profesorów nadzwy-
czajnych ze stopniem naukowym doktora habilitowa-
nego. Łącznie na stanowiskach profesorów zatrudnione 

UMK W LICZBACH – 
PRACOWNICY 

są 462 osoby, 269 doktorów habilitowanych zatrudnio-
nych na stanowiskach adiunkta. Razem zatrudnionych 
w Uczelni jest 731 profesorów i doktorów habilitowa-
nych (samodzielnych pracowników naukowo-dydak-
tycznych), 1022 doktorów, 359 pozostałych (magistrów 
i lekarzy).

W roku akademickim 2015/2016 8 profesorów 
otrzymało tytuł naukowy, 36 nauczycieli akademickich 
uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego, 
a 50 – stopień naukowy doktora.

W roku akademickim 2015/2016 rektor awanso-
wał 25 profesorów na stanowisko profesora zwyczaj-
nego i 19 nauczycieli akademickich na stanowisko pro-
fesora nadzwyczajnego.

Z liczby 285 profesorów z tytułem naukowym dla 
272 UMK jest podstawowym, a dla 13 UMK jest dodat-
kowym miejscem pracy.  (CPiI)

i świata mówił rektor prof. Andrzej Tretyn. Nawiązał 
też do wyzwań, jakie już w najbliższym czasie staną 
przed toruńskim uniwersytetem. Rektor wyraził prze-
konanie, że UMK znajdzie swe miejsce w gronie pol-
skich elitarnych uczelni badawczych. Przemówienie 
okolicznościowe prof. Andrzeja Tretyna prezentujemy 
oddzielnie – podobnie jak wystąpienie ministra Jaro-
sława Gowina.

Wicepremier i minister nakreślił w nim założenia 
gruntownych reform, jakie już rozpoczęły się w szkol-
nictwie wyższym, a których zwieńczeniem będą Kon-
gres Nauki Polskiej oraz nowa ustawa sejmowa (obec-
nie pracują nad nią trzy niezależne zespoły).

Tradycyjnie podczas uroczystości inaugurującej 
nowy rok akademicki odbyły się immatrykulacja stu-
dentów I roku, a także przysięga uczniów Gimnazjum 
i Liceum Akademickiego.

Rektor wręczył nagrody I stopnia nauczycielom 
akademickim. Były rektor UMK, prof. Andrzej Jamioł-
kowski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki 
Stosowanej otrzymał nagrodę za całokształt osią-
gnięć naukowych, organizacyjnych i dydaktycznych. 
Z kolei nagrodami za osiągnięcia uzyskane w dzie-
dzinie naukowo-badawczej w 2015 r. uhonorowa-
ni zostali: w obszarze nauk społeczno-ekonomicz-
nych – prof. Jacek Bartyzel z Wydziału Politologii  
i Studiów Międzynarodowych, w obszarze nauk ści-
słych – zespół w składzie: dr Tomasz Klimsiak i dr hab. 
Andrzej Rozkosz, prof. UMK z Wydziału Matematyki 
i Informatyki, w obszarze nauk o życiu – dr Dorota 
Kozielewicz z Wydziału Lekarskiego Collegium Medi-
cum UMK, a w obszarze nauk humanistycznych prof. 
Tomasz Szlendak z Wydziału Humanistycznego.

Prof. Andrzej Tretyn specjalne podziękowania skie-
rował do gen. Zbigniewa Nowka oraz prof. Wojciecha 
Polaka za organizację uroczystości związanych z obcho-
dami 35-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMK.

Jak co roku wręczono też nagrody „Archiwum 
Emigracji”. W tym roku otrzymali je dr Joanna Kulpińska 
oraz mgr Grzegorz Fijas (oboje z Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie).

Zgodnie z wieloletnią tradycją podczas inaugu-
racji nie zabrakło nagród dla najlepszego absolwenta, 
najlepszego studenta i najlepszego studenta-sportow-
ca UMK w minionym roku akademickim (decyzje w tej 
sprawie podejmuje Senat UMK). W tym roku otrzymali 
je: mgr Joanna Siminska z Wydziału Nauk o Zdrowiu CM 
UMK (najlepszy absolwent), Janusz Schmude z Wydzia-
łu Matematyki i Informatyki (najlepszy student) i Maria 
Sobańska z Wydziału Sztuk Pięknych (najlepszy stu-
dent-sportowiec). Z kolei tytuł najlepszego ucznia Gim-
nazjum i Liceum Akademickiego przypadł Zofii Kaczma-
rek. 

Uroczystości zwieńczył odwołujący się do bardzo 
aktualnych problemów i przyjęty wręcz entuzjastycznie 
brawami wykład inauguracyjny zatytułowany „Psycho-
logia społeczna wobec społecznych podziałów: jak skle-
ić to, czego się skleić nie da?”. Wygłosiła go prof. Maria 
Lewicka. Także ten wykład prezentujemy w oddzielnej 
publikacji.

Jak co roku przed uroczystościami w auli na Biela-
nach rektor i członkowie Senatu UMK złożyli wiązankę 
kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na Rynku 
Staromiejskim.
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Możliwość uczestniczenia w tej uroczystości rozpo-
częcia roku akademickiego na Uniwersytecie Mi-

kołaja Kopernika to jest dla mnie wielka radość, bo już 
wielokrotnie publicznie deklarowałem, że gdybym nie 
mieszkał w Krakowie, to na pewno chciałbym mieszkać 
w Toruniu. Podobno o Toruniu mówi się, że jest Kra-
kowem północy, równie dobrze można by powiedzieć 
o Krakowie, że jest Toruniem południa. 

Ale jest to dla mnie także zaszczyt i okazja, żeby 
podzielić się z państwem refleksjami na temat tego, co 
nas czeka, bo to jest rzeczywiście początek szczegól-
nego roku akademickiego, roku – jak powiedział pan 
rektor – czekają nas intensywne debaty na temat po-
żądanego i docelowego modelu szkolnictwa wyższego 
i nauki. Dużo musi się zmienić na polskich uczelniach, tak 
żeby zarówno kadra naukowa, administracja, a przede 
wszystkim studenci mieli poczucie głębokiej satysfakcji 
ze wspólnego dążenia ku prawdzie.

Zacznę od kilku liczb, Polska jest na 24 miejscu, je-
żeli chodzi o poziom PKB, poziom zamożności. A jak to 
wygląda jeżeli chodzi o miejsce pod względem nakła-
dów na naukę? Jesteśmy na miejscu 37, czyli pierwszy 
wniosek to jest wniosek o dramatycznym niedoinwe-
stowaniu polskiej nauki. Myślę, że będę miał niedługo 
dobre informacje, jeżeli chodzi o poziom dofinansowania 
nauki w przyszłorocznym budżecie. Ale jest liczba trze-
cia, jeżeli pod względem poziomu finansowania nauki 
jesteśmy pod koniec czwartej dziesiątki na świecie, to 
należałoby się spodziewać, że także pod względem osią-
gnięć naukowych lokujemy się gdzieś w tych okolicach. 
Takie jest zresztą dosyć rozpowszechnione przekonanie 
wśród Polaków, że nie mamy szczególnych powodów 
do tego, żeby się chlubić osiągnięciami polskiej nauki. 
Ta liczba, którą zaraz wymienię jest zaskoczeniem i to 

DROGA  
DO DOSKONAŁOŚCI 

NAUKOWEJ  
I DYDAKTYCZNEJ

Wystąpienie Jarosława Gowina, wicepremiera, 
ministra nauki i szkolnictwa wyższego  

podczas inauguracji roku akademickiego 
2016/2017 na UMK

zaskoczeniem bardzo pozytywnym, bo pod względem 
poziomu jakości badań naukowych Polska sytuuje się na 
miejscu dwudziestym. A więc, mimo dramatycznie ni-
skiego poziomu finansowania nauki, mamy bardzo duże 
osiągnięcia i bardzo duży, chociaż nie wykorzystywany 
w pełni, potencjał naukowy.

Ale jest też liczba czwarta, liczba znacznie mniej 
optymistyczna. Wiecie państwo, że wszystkie najlep-
sze polskie uczelnie, nie tylko w rankingu szanghajskim, 
ale i w innych rankingach, systematycznie od szeregu 
lat obniżają swoją pozycję. Jeżeli zsumować pozycje 
polskich uczelni w tych rankingach, to sytuujemy się na 
miejscu 38. Jest jakiś paradoks – pod względem badań 
jesteśmy na miejscu 20, pod względem poziomu uczel-
ni, poziomu kształcenia, na miejscu 38. To wskazuje, że 
mamy pewien strukturalny problem ze szkolnictwem 
wyższym. Ale nie powinniśmy na wszystko patrzeć 

 Fot. Andrzej Romański
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w czarnych barwach. Są też osiągnięcia, w dużo bardziej 
miarodajnym – niż ranking szanghajski – rankingu Ti-
mes’a (co prawda najlepsze polskie uczelnie w tym roku 
spadły tu do szóstej setki na świecie) w pierwszym ty-
siącu pojawiły się po raz pierwszy dwie nowe uczelnie, 
jedna z nich to Uniwersytet Łódzki, a druga to właśnie 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Moja obecność tutaj 
to jest także wyraz podziwu, wdzięczności i uznania dla 
całej wspólnoty akademickiej. Serdecznie wam gratuluję 
tego sukcesu. Rzeczywiście, jest tak jak powiedział pan 
rektor, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest jedną 
z najprężniej rozwijających się naukowo i dydaktycznie 
uczelni w Polsce. Ogromne gratulacje!

Co się musi zmienić, żebyśmy pod względem badań 
naukowych weszli do drugiej dziesiątki? Myślę, że stać 
nas na to, żebyśmy w perspektywie dekady weszli do 
pierwszej dziesiątki na świecie. Co musi się zmienić, żeby 
polskie uczelnie lepiej kształciły? Niedawno ogłosiłem 
moją strategię działań na najbliższe 3 lata. Ona ma długą 
nazwę, ale powiem tylko o niektórych jej elementach. Po 
pierwsze jest to strategia na rzecz doskonałości nauko-
wej. Do tej pory już przez 27 lat niepodległej, demokra-
tycznej Polski rządzący formułowali wobec środowiska 
akademickiego oczekiwania, że uczelnie będą przede 
wszystkim kształciły i to, jak wspomniał pan rektor, 
w sposób masowy. Teraz zmieniamy wektor oczekiwań, 
teraz najważniejsza stanie się doskonałość naukowa, 
a więc pogłębianie osiągnięć naukowych i na to będzie 
położony akcent. Wszystkie zmiany, które będziemy – 
wierzę, że wspólnie – wprowadzać w tej kadencji, mają 
w pierwszej kolejności służyć podniesieniu jakości polskiej 
nauki. Ale to jest także strategia na rzecz nowoczesne-
go szkolnictwa wyższego. No właśnie, mówiłem o tych 
strukturalnych problemach polskich uczelni i naprawdę 
na uczelniach trzeba wprowadzać stopniowe, ewolu-
cyjne, przemyślane, przedyskutowane i zaakceptowane 
przez środowiska akademickie, ale jednak konsekwent-
ne i głębokie zmiany. Trzeba zejść z drogi kształcenia 
masowego, którego ubocznym skutkiem jest obniżenie 
jakości tego kształcenia. Pracujemy w ministerstwie, 
ale też we współpracy z szerokimi kręgami środowisk 
naukowych i akademickich nad rozmaitymi rozwiązania-
mi, które będą promowały wysoką jakość kształcenia. 
Jakie to rozwiązania? Po pierwsze już od 1 październi-
ka na uczelniach będzie zdecydowanie mniej biurokracji. 
Wchodzi w życie ustawa deregulacyjna i chciałbym tutaj 
zaapelować do wszystkich państwa rektorów, do całej 
społeczności akademickiej, żebyście uwierzyli, że tej biu-
rokracji może i powinno być zdecydowanie mniej. Mówię 
o tym dlatego, że duża część tej zbytecznej pracy była do 
tej pory generowana przez złe rozwiązania ustawowe, 
przez nadmiernie szczegółowe, nieprzemyślane rozpo-
rządzenia ministerstwa (ale jest też taka część, która jest 
generowana na poziomie regulacji wewnątrzuczelnia-
nych.) Chciałbym, żeby ten rok akademicki, który się roz-

poczyna, był zarazem pierwszym okresem pogłębiania 
wolności akademickiej, ograniczania biurokracji, stawia-
nia na wolność, na swobodę myśli, na swobodę debat, 
a nie na wypełnianie papierków, sprawozdań i nikomu do 
niczego niepotrzebnej biurokracji.

Zmieni się w ślad za tym filozofia działania Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej. Ona już nie może być, nie będzie, 
ciałem kontrolnym, sprawdzającym, czy wszystko zga-
dza się w papierach. Polska Komisja Akredytacyjna ma 
być zespołem mistrzów, mentorów, którzy przyjeżdżają 
na uczelnie nie kontrolować – te funkcje przejmie mini-
sterstwo – tylko pomagać, towarzyszyć w drodze do jak 
najwyższego poziomu kształcenia, w drodze do dosko-
nałości nie tylko naukowej, ale także dydaktycznej.

Pod kątem projakościowym chcę zmienić także 
zasady finansowania. Nie będę wchodził w szczegóły – 
czeka nas na ten temat na pewno jeszcze gorąca dys-
kusja, bo są to tematy, które zawsze wywołują emocje, 
ale generalnie rzecz biorąc powiem tak, że ten nowy al-
gorytm finansowy odchodzi od zbyt ścisłego, rodzącego 
patologie, związku pomiędzy poziomem finansowania 
uczelni a liczbą studentów. Ten związek prowadził do 
częstego zjawiska, zwłaszcza w warunkach niżu demo-
graficznego do na szczęście niepowszechnego, ale jed-
nak częstego obniżania poziomu wymagań – i na wej-
ściu, i na wyjściu. Ja nie jestem rewolucjonistą, nie jest 
też tak, żebym uważał, że wszystko trzeba wymyślać od 
początku, są dobre wzorce zagraniczne. W tym przypad-
ku chcemy zastosować model skandynawski, gdzie po-
ziom finansowania nie jest skorelowany z liczbą studen-
tów, ale z czynnikiem jakościowym, jakim jest proporcja 
między liczbą studentów a liczbą pracowników nauko-
wych. Skandynawowie po wieloletnich badaniach doszli 
do wniosku, że ta optymalna proporcja to jeden pracow-
nik na 12 studentów. Wtedy jest szansa na kształcenie, 
na formację młodego człowieka, wtedy jest szansa na 
relację mistrz-uczeń. Takie właśnie rozwiązanie chciał-
bym, aby zaczęło obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. 
To będzie wyzwanie dla wielu uczelni, chociaż muszę 
powiedzieć, że akurat Uniwersytet Mikołaja Koperni-
ka nie ma pod tym względem powodów do niepokoju, 
gdyż wszystkie uczelnie, które dbają o jakość kształcenia 
i równocześnie rozwijają na wysokim poziomie badania 
naukowe skorzystają, a przede wszystkim studenci tych 
uczelni, na nowych rozwiązaniach. 

Musimy zwiększyć poziom umiędzynarodowienia 
polskich uczelni, wspominał o tym pan rektor na przy-
kładzie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W przyszłym 
roku chciałbym powołać Narodową Agencję Współpracy 
Akademickiej, a więc taki polski odpowiednik niemieckiej 
DAAD, instytucji, której powstania polscy naukowcy ocze-
kiwali od wielu lat. Instytucja ta będzie odpowiedzialna za 
stworzenie przemyślanego, spójnego systemu stypendial-
nego, adresowanego zarówno do polskich studentów i na-
ukowców wyjeżdżających za granicę, ale także będzie to 
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instytucja odpowiedzialna za przyjazd do Polski studen-
tów z zagranicy – jest to wielka szansa w warunkach niżu 
demograficznego – ale także szansa dla naukowców, bo 
również pod względem naukowym kadra polskich uczelni 
powinna mieć charakter bardziej międzynarodowy.

Myślę, proszę państwa, że jesteśmy w takim prze-
łomowym momencie historycznym. W momencie, kiedy 
prawie po 200 latach jesteśmy w stanie odwrócić wek-
tor drenażu mózgów. Do tej pory przez 200 lat najzdol-
niejsi polscy uczeni, najzdolniejsza młodzież często emi-
growała. Dzisiaj stać już nas na to w sensie finansowym, 
ale myślę, że także stać nas będzie za chwilę w sensie or-
ganizacyjnym, żeby ten drenaż mózgów odwrócić, żeby 
zacząć ściągać do polskich uczelni (i w ogóle do Polski) 
zdolnych doktorantów, postdoców, profesorów i to już 
nie tylko zza naszej wschodniej granicy, ale także z Euro-
py Zachodniej czy innych kontynentów.

Zwieńczeniem działań zmierzających do podnie-
sienia jakości polskich uczelni ma być powołanie no-
wego typu uczelni. Chodzi o uczelnie badawcze, które 
koncentrują się na kształceniu elitarnym i równocześnie 
pozwalają naukowcom, uwolnionym od nadmiaru zajęć 
dydaktycznych i od zbyt rozbudowanych pensów dy-
daktycznych, koncentrować się w większym stopniu na 
badaniach naukowych. Chcę powiedzieć, że będę kon-
sekwentnie dążył do powstania takich uczelni w Polsce. 
Ale na pewno nie odbędzie się to drogą wskazania ich 
arbitralnie przez ministerstwo. Chcemy stworzyć jasne 
kryteria, które muszą one spełnić, aby uzyskać status 
uczelni badawczych. Chcemy stworzyć system korzy-
ści i mapę drogową, a potem niech uczelnie konkurują 
i niech wygrywa najlepszy. Trzymam kciuki, żeby wśród 
tych najlepszych był też Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Strategia, którą ogłosiłem jest także strategią na 
rzecz partnerstwa między nauką a biznesem, nauką 
a gospodarką. Nie będę się na ten temat rozwodził, 
wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę jak bardzo jest 
to ważne. Chcemy, żeby polskie uczelnie były aktywne 
w tym zakresie, w którym ich działalność ma znaczenie 
dla gospodarki. Ja jestem filozofem i wiem, że nauki hu-
manistyczne mają fundamentalne znaczenie dla duszy 
narodu, że trzeba kultywować bezinteresowne docie-
kanie prawdy, ale oprócz tego trzeba w bardziej ścisły, 
bardziej twórczy sposób skorelować działania polskich 
uczelni, instytutów badawczych, z potrzebami polskiej 
gospodarki. Mówiąc krótko, pod tym względem strate-
gia, którą zaproponowałem, jest komplementarna wo-
bec planu premiera Morawieckiego. Chcę zresztą powie-
dzieć, że w przyszłym tygodniu sejm będzie głosował 
nad ustawą o innowacyjności, mającą kluczowe znacze-
nie z punktu widzenia współpracy nauki i gospodarki i, 
sądząc po głosowaniach w komisji, ustawa zostanie po-
parta przez wszystkie kluby parlamentarne. 

To jest dobry znak, tak jak dobrym znakiem jest fakt, 
że wszystkie, jak do tej pory, ustawy przygotowane przez 

ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego w tej kadencji 
zyskały poparcie także klubów opozycyjnych. Toruń jest 
miastem tchnącym tradycją, więc myślę, że jest to bar-
dzo dobre miejsce, żeby powiedzieć, że mam nadzieję, 
iż również pod względem poparcia dla ustaw przygoto-
wywanych przez moje ministerstwo wypracujemy dobrą 
tradycję, żeby te ustawy były popierane przez wszystkich. 
Ale, żeby tak się stało, to ustawy te nie mogą mieć cha-
rakteru arbitralnego. Od początku mówiłem, że kluczowe 
znaczenie dla mnie ma to, abyśmy wypracowywali nowe 
rozwiązania w dialogu i to w dialogu podwójnym: między 
ministerstwem, rządem a środowiskiem akademickim, ale 
także wewnątrz środowiska akademickiego, bo wewnątrz 
państwa środowiska ścierają się różne koncepcje, rożne 
idee, różne uzasadnione interesy. To wszystko trzeba rów-
noważyć, trzeba szukać rozwiązań, które będą optymal-
ne z punktu widzenia całej ekosfery systemu szkolnictwa 
wyższego i nauki. Dlatego zwieńczeniem tych wszystkich 
działań, o których mówię, jest przyjęcie ustawy o szkolnic-
twie wyższym. Ale znowu, ta ustawa nie zostanie arbitral-
nie narzucona, nie zostanie napisana na biurku ministrów 
czy urzędników. Drogą dojścia jest głęboki, wewnętrzny 
dialog. Po pierwsze konkurs, który wyłonił trzy zespoły; 
one w tej chwili pracują nad konkurencyjnymi propozycja-
mi nowej ustawy. Ale rozpoczynamy też cykl debat i kon-
ferencji, których zwieńczeniem w przyszłym roku będzie 
Narodowy Kongres Nauki. Pan rektor wspominał, że jedna 
z takich konferencji, poświęcona humanistyce, odbędzie 
się już w listopadzie w murach państwa Uczelni.

Wierzę w tę nową ustawę, która zapewne będzie 
budziła emocje, różnorodne oceny – bo ta różnorodność 
jest wpisana w naturę świata akademickiego, wspólno-
ty akademickiej. Ale wierzę, że ta ustawa pomoże nam 
wszystkim, żeby wielki potencjał polskich naukowców 
i wielki potencjał polskich studentów był wykorzystywa-
ny lepiej niż do tej pory. Ja mogę państwu zadeklarować, 
że przez całą tę kadencję ja i moje ministerstwo będzie-
my tak działali, jak przez ostatnie 10 miesięcy. Jesteśmy 
otwarci na dialog, jesteśmy otwarci na głosy krytyczne. 
Potrafimy wycofywać się z błędnych propozycji, ale rów-
nocześnie chcemy w sposób spokojny, ewolucyjny, ak-
ceptowany przez środowisko akademickie, a w każdym 
razie przez tę najbardziej modernizacyjnie nastawioną 
część środowiska akademickiego, doprowadzić do głębo-
kich zmian, które spowodują, że polskie uczelnie, polskie 
instytuty badawcze będą kształcić i prowadzić badania 
naukowe na poziomie odpowiadającym aspiracjom Po-
laków, dumie Polaków z tego, jaka jest nasza wspaniała 
tradycja, nasze wspaniałe dziedzictwo i tego, jak wspa-
niale może wyglądać polska przyszłość. Bardzo dziękuję 
całej wspólnocie akademickiej Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika za to, że jesteście państwo pod tym względem 
drogowskazem dla prawie wszystkich uczelni w Polsce.

Tekst spisał i zredagował Wojciech Streich.  
Tekst nieautoryzowany. Tytuł pochodzi od redakcji.
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Przed nami nowy rok akademicki, który przypadać 
będzie na czas dyskusji o modelu nauki i szkolnic-

twa wyższego. Mamy nadzieję, że planowane zmiany 
przyczynią się do rozwoju uczelni najsilniejszych na-
ukowo, takich jak Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 
To także rok zamykający trzyletni program naprawy 
finansów naszej uczelni. Gdy go wprowadzaliśmy, gro-
ziła nam utrata płynności finansowej i perspektywa 
zarządu komisarycznego. 

Obecnie Uniwersytet bilansuje swoje przychody 
i koszty. To wreszcie rok otwierający nową kadencję 
władz rektorskich i dziekańskich. Prorektorom, pełno-
mocnikom, dziekanom, prodziekanom i członkom Se-
natu, którzy zakończyli swoją trudną misję, serdecznie 
dziękuję za cztery lata wspólnej pracy. Wszystkim, któ-
rzy będą współdecydowali o jego rozwoju w kolejnych 

CZAS WIELKICH ZMIAN
Wystąpienie rektora UMK  
prof. Andrzeja Tretyna

latach życzę powodzenia w realizacji ważnych zadań, 
jakie nas czekają.

Szanowni Państwo,
W tym roku mija 25 lat od dokonania jednego 

z największych odkryć naukowych. Absolwent i wie-
loletni pracownik naszego Uniwersytetu, profesor 
Aleksander Wolszczan, odkrył pierwsze planety leżące 
poza Układem Słonecznym. Od tego czasu nasi astro-
nomowie uczestniczyli w wielu podobnych odkryciach. 
Kilka miesięcy temu międzynarodowy zespół, którym 
kieruje prof. Andrzej Niedzielski z Centrum Astronomii 
UMK, ogłosił odkrycie swojego dwudziestego poza-
słonecznego układu planet. To tylko jeden z obszarów 
nauki, w którym odnosimy znaczące sukcesy. Chcemy 
zdobyć status uniwersytetu badawczego – to nasz cel 
na najbliższe lata, ambitny, ale w pełni realny. Znajdu-
jemy się w czołówce polskich uczelni pod względem 
uzyskiwanych grantów. Tylko w ostatnich konkursach 
Narodowego Centrum Nauki: Opus, Preludium i Sonata 
– pracownicy naszego Uniwersytetu zdobyli 22 granty.  
W ostatnio rozstrzygniętym elitarnym konkursie Sym-
fonia, wśród pięciu projektów zakwalifikowanych do fi-
nansowania, znalazł się nasz projekt „W poszukiwaniu 
źródeł aktywności poznawczej mózgu”. Wysokość jego 
dofinansowania to prawie pięć milionów złotych. Jest 
to kolejny, trzeci z rzędu, tego typu grant realizowany 
w naszej uczelni. 

 Fot. Andrzej Romański
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Ważnym etapem w dążeniu do uniwersytetu 
badawczego będą zmiany w funkcjonowaniu Interdy-
scyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii. 
Istniejące od trzech lat Centrum stało się jednym z naj-
ważniejszych ośrodków naukowych w kraju, realizuje 32 
granty badawcze na sumę prawie 50 milionów złotych. 
Chcemy jeszcze lepiej wykorzystać jego potencjał. Od 
pierwszego stycznia przyszłego roku Centrum zostanie 
przekształcone w jednostkę podstawową, podlegającą 
parametryzacji i zatrudniającą pracowników na etatach 
badawczych na czas określony, tak by mogli skupić się 
wyłącznie na realizacji swoich projektów badawczych. 
Chcemy, by w Centrum pracowali najlepsi nasi naukow-
cy, prowadzący badania o wyjątkowym znaczeniu na-
ukowym, społecznym i gospodarczym. Tworzenie po-
dobnych jednostek na polskich uczelniach może być, 
w mojej opinii, jedną z dróg wzmacniania ich potencjału 
naukowego i bardziej wydajnego wykorzystania posia-
danej aparatury. 

Jesteśmy blisko stworzenia Centrum Badań i Kon-
serwacji Dziedzictwa Kulturowego. Nasze nadzieje na 
jego powstanie wzmacnia fakt wpisania Centrum do 
Kontraktu Terytorialnego Ministerstwa Rozwoju dla 
województwa kujawsko-pomorskiego. Toruńska szkoła 
konserwacji zabytków i dzieł sztuki jest znana na całym 
świecie i od dekad stanowi jedną z wizytówek naszego 
Uniwersytetu. Stworzenie Centrum pozwoli nie tylko na 
prowadzenie prac konserwatorskich, ale także na roz-
wój badań naukowych i opracowywanie nowoczesnych 
technik w tej dziedzinie.

Siła naukowa UMK i osiągnięcia naszych pracow-
ników są zauważane i doceniane w świecie, a efektem 
tego jest stała już obecność naszego Uniwersytetu 
w najważniejszych rankingach międzynarodowych. 
Z siedmiu najbardziej liczących się zestawień zna-
leźliśmy się w sześciu, ustępując pod tym względem 
tylko dwóm polskim uniwersytetom: Jagiellońskiemu 
i Warszawskiemu. Jesteśmy doceniani przez między-
narodowe instytucje oceniające poziom badań nauko-
wych, dydaktyki oraz warunki pracy i studiowania. 
Byliśmy pierwszą uczelnią w Polsce, która otrzymała 
certyfikat Komisji Europejskiej HR Excelence in Rese-
arch oraz pierwszą publiczną uczelnią w kraju, która 
szczyci się certyfikatem The Association to Advance 
Collegiate Schools of Business, przyznawanym naj-
lepszym uczelniom kształcącym w zakresie ekonomii 
i zarządzania. 

Realizacja naszych zamierzeń nie będzie moż-
liwa bez odważnych zmian systemowych w polskiej 
nauce i szkolnictwie wyższym. Nie możemy liczyć ma 
sukces w budowie silnej polskiej nauki i wysokiej po-
zycji naszych uczelni w światowych rankingach bez 
odpowiedniego finansowania. W projekcje przyszło-
rocznego budżetu państwa zakładane jest zamrożenie 
wydatków na szkolnictwo wyższe i ich wzrost na na-

ukę zaledwie o 200 mln zł. Jako rektor Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika i wiceprzewodniczący Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich chciałbym 
zaapelować do obecnych na sali parlamentarzystów 
o wsparcie dla pana ministra Gowina zabiegającego 
o przekazanie na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego 
dodatkowych 500 mln. Przy całej świadomości po-
trzeb budżetowych musimy powiedzieć wyraźnie, że 
poziom finansowania nauki i szkolnictwa wyższego ma 
bezpośrednie i zasadnicze przełożenie na rozwój pań-
stwa i społeczeństwa. 

Nasz Uniwersytet jest gotowy nie tylko do wpro-
wadzania koniecznych zmian, ale także do ich przygo-
towywania i wypracowania. Jeden z trzech projektów, 
które mają stać się podstawą do przygotowania refor-
my nauki i szkolnictwa wyższego, przygotowany został 
przez zespół pod kierunkiem profesora Marka Kwieka 
z udziałem pracowników Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika. Za kilka tygodni na naszej Uczelni odbędzie się 
debata przedstawicieli nauk humanistycznych zorgani-
zowana w ramach przygotowań do przyszłorocznego 
Kongresu Nauki Polskiej. Wybór Torunia nie jest przy-
padkowy – na UMK działa jeden z najlepszych wydzia-
łów humanistycznych w Polsce, który w ostatniej ocenie 
parametrycznej uzyskał kategorię A+.

Warunkiem rozwoju naukowego naszych uczelni 
jest ścisła współpraca między nimi, w tym tworzenie 
wspólnych programów i projektów, włącznie z urucha-
mianiem studiów międzyuczelnianych. Każdego roku 
z radością witamy na naszej uroczystości rektorów pu-
blicznych szkół wyższych z naszego regionu i cieszę się, 
że będziemy dziś mieli okazję do rozmów o ściślejszej 
współpracy zakończonych podpisaniem listu intencyj-
nego. Nasz wspólny potencjał oraz szerokie pole badań 
naukowych i kształcenia będą służyć zarówno nam sa-
mym, jak i naszemu regionowi i polskiej nauce. Bardzo 
dziękuję Panom Rektorom za otwartość na tę współ-
pracę. 

Panie i Panowie,
Podobnie jak w ubiegłych latach Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika proponuje przyszłym studentom 
nowe kierunki studiów. Pozwólcie Państwo, że wspo-
mnę szerzej o jednym z nich: o psychologii. To spełnie-
nie marzeń, które nasza społeczność snuła od początku 
istnienia Uniwersytetu. Od tego roku akademickiego to 
marzenie spełnia pani profesor Maria Lewicka, której oj-
ciec, profesor Andrzej Lewicki, siedemdziesiąt lat temu 
był pionierem psychologii na UMK. Pani profesor i jej 
współpracownicy z Warszawy, Łodzi, Krakowa zdecy-
dowali się przenieść na stałe do Torunia i tu realizować 
swoje naukowe plany i dydaktyczne pasje. Chciałbym 
wszystkim państwu podziękować za tę decyzję. Jest 
ona dla nas wielkim zobowiązaniem. 

Od kilku lat działamy na rzecz większego umię-
dzynarodowienia naszego Uniwersytetu. Zależy nam 
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zwłaszcza na studentach zagranicznych, którzy odby-
waliby u nas pełen cykl studiów w języku polskim lub 
angielskim. Przypomnę, że od dwóch lat każdy wydział 
ma w swojej ofercie przynajmniej jeden kierunek stu-
diów prowadzony wyłącznie po angielsku. Te wysiłki 
przynoszą efekty. W tym roku w gronie osób rozpoczy-
nających studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
jest ponad 130. cudzoziemców. To jednak wciąż poniżej 
naszych założeń – chcemy, aby co najmniej pięć procent 
naszych studentów pochodziło z zagranicy i ten cel na 
pewno osiągniemy.

Panie i Panowie,
Chciałbym niezwykle serdecznie powitać studen-

tów, zwłaszcza tych, którzy od poniedziałku po raz 
pierwszy zasiądą w salach wykładowych. Nasz Uni-
wersytet niezmiennie stara się tworzyć dogodne wa-
runki studiowania i spędzania czasu wolnego, a przede 
wszystkim zapewnić najwyższy poziom kształcenia, 
oparty na prowadzonych na Uniwersytecie badaniach 
naukowych. W czasach masowego kształcenia studen-
tów, sam fakt posiadania dyplomu przestał być argu-
mentem na rynku pracy. Szanse w coraz większym 
stopniu zależą od uczelni, która wydała dyplom. Ukoń-
czenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest dla pra-
codawców gwarancją wykształcenia na najwyższym 
poziomie. Proszę, byście wykorzystali państwo możli-
wości, jakie daje nasz Uniwersytet. 

Szanowni Państwo,
Zgodnie z tradycją w dniu inauguracji roku akade-

mickiego wspominamy członków naszej społeczności 
zmarłych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Od-
szedł od nas doktor honoris causa UMK Gerhard Otto 
Oexle. Odeszli od nas pracownicy naukowi: prof. Alicja 
Łodzińska, prof. Eugenia Anna Wesołowska, prof. Fran-

ciszek Bylicki, prof. Andrzej Bączyński, prof. Tadeusz 
Grudziński, prof. Zygmunt Mackiewicz – doktor hono-
ris causa UMK, prof. Edmund Nartowicz, prof. Hubert 
Oczkowski, prof. Andrzej Zieliński, dr hab. Eleonora 
Danilczuk, dr Monika Struensee, dr Wacława Świętek, 
dr Kazimierz Marciniak, dr Bronisław Żurawski, mgr 
Mirosława Wojtczak, mgr Roman Suchocki, pracownik 
Biblioteki Uniwersyteckiej Stanisław Wasilewski, pra-
cownicy administracji i obsługi: Halina Breńska, Irena 
Staszkiewicz, Danuta Szatkowska, Mirosław Bojaro-
wicz, Andrzej Breński, Rafał Kornaszewski, Marek Nor-
dwind, studenci: Katarzyna Kowalska, Marta Szklarska, 
Arkadiusz Chudek i Kamil Szczodrowski. Proszę, byśmy 
wspólnie uczcili ich pamięć.

Panie i Panowie,
Rozpoczynający się dziś rok akademicki oraz nowa 

kadencja władz uniwersytetu będą owocne i pomyślne 
dla naszej społeczności. Będziemy umieli wspólnie wy-
korzystać szanse, jakie pojawią się przed nami, będzie-
my gotowi na to, by odpowiedzieć na stawiane przed 
nami wyzwania. Przy stworzeniu odpowiednich warun-
ków, zwłaszcza związanych z oczekiwanymi zmianami 
w finansowaniu szkolnictwa wyższego, zbudujemy sil-
ny, liczący się uniwersytet badawczy, z którego będzie-
my dumni, i który stanie się jedną z najważniejszych sił 
napędowych polskiej nauki. Wspomniany profesor An-
drzej Lewicki, współtworząc nasz uniwersytet, często 
powtarzał, że Toruń może być polskim Oxfordem, tak 
pod względem siły naukowej, jak i atmosfery miasta. 
Spełnimy to marzenie.

Ogłaszam rozpoczęcie roku akademickiego 
2016/2017. Quod bonum, felix, faustum fortunatumque 
sit!

Tytuł publikacji pochodzi od redakcji. 

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toru-
niu studiuje około 25 tys. studentów (z czego 

w kampusie toruńskim – ponad 19 tys., w kampusie 
bydgoskim około 6 tys.). W roku 2016/2017 na studiach 
stacjonarnych I stopnia, II stopnia i jednolitych magi-
sterskich rozpocznie naukę ponad 8 tys. osób. Absol-
wentami UMK w roku 2015/2016 zostało 5 637 osób. 
Na UMK studiuje ponad 950 doktorantów.

36 studentom i doktorantom UMK (31 osobom  
z kampusu toruńskiego i 5 osobom z Collegium Medi-
cum) minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena 
Kolarska-Bobińska przyznała stypendia ministra za 
wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016.

UMK W LICZBACH – STUDENCI 
W UMK w roku 2015/2016 studiowało 397 stu-

dentów cudzoziemców, z czego 31 to osoby pocho-
dzenia polskiego. Zdecydowana większość z nich od-
bywała kształcenie na studiach stacjonarnych (392). 
Studenci obcokrajowcy studiowali na 16 z 17 wydzia-
łów UMK, najwięcej na Wydziale Lekarskim, Wydziale 
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydziale Politologii  
i Studiów Międzynarodowych oraz Wydziale Prawa 
i Administracji. Najchętniej wybieranymi przez obco- 
krajowców kierunkami były: kierunek lekarski (202), za-
rządzanie (35) i prawo (20). 

W UMK kształcą się studenci z 29 krajów, najwięcej 
osób jest z Norwegii (90), Szwecji (61), Ukrainy (39), Bia-
łorusi (33), Francji (31), Hiszpanii (30). W UMK studiują 
również osoby z takich krajów jak: Arabia Saudyjska, Ar-
menia, Azerbejdżan, Bułgaria, Chiny, Dania, Indie, Irlan-
dia, Kanada, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Maroko, Mongo-
lia, Niemcy, Rosja, Rumunia, Serbia, Stany Zjednoczone, 
Turcja, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy.  (CPiI)
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Profesor Ernst Frideryk Konrad Koerner urodził się 
w roku 1939 w Mlewcu k. Torunia. Posiada polskie 

świadectwo urodzenia i choć jako dziecko władał bie-
gle językiem polskim, to fakt, że jego rodzina, niesiona 
kolejami losu, znalazła się w Niemczech, nie pozwolił 
mu na utrzymanie polszczyzny. 

Historia obecności rodziny profesora w Toruniu 
i oko licach sięga początku XVIII wieku. Jego przodko-
wie byli kupcami i urzędnikami publicznymi. Pradziadek 
profeso ra, Theodor Eduard Koerner, prawnik, od 1842 
roku przez 30 lat piastował – będąc wybierany na kolej-
ne kadencje – stanowisko burmistrza Torunia. Za jego 
czasów postawiono w Toruniu pomnik Mikołaja Koper-
nika. Po roku 1919 rodzina profesora wybrała obywa-
telstwo polskie, a jego ojciec służył w polskiej kawalerii. 

Profesor E. F. K. Koerner studiował w Getyndze, 
Berli nie i Edynburgu, kończąc studia magisterskie 
w Giessen. Sto pień doktora uzyskał w 1971 roku na Uni-
wersytecie Simona Frasera w Vancouver. Jego doktorat 
doczekał się publikacji, a w późniejszym okresie prze-
kładów na języki hiszpański, japoński i węgierski. 

Po 25 latach owocnej, naznaczonej licznymi 
sukcesa mi pracy na Uniwersytecie w Ottawie, profesor 
przeszedł na emeryturę i przeniósł się do Berlina, gdzie 
jest związany z Zentrum für Allgemeine Sprachwissen-
schaft. Od roku 1973 pozostaje jedną z głównych po-
staci reprezentujących swo im autorytetem najpoważ-
niejszą w świecie językoznawczym oficynę wydawniczą 
Johna Benjaminsa w Amsterdamie. 

Profesor E. F. K. Koerner jest twórcą odrębnego 
dzia łu nauki o języku – historiografii językoznawstwa. 
Jest ini cjatorem i redaktorem wielu czasopism, a także 
kilku serii monograficznych odzwierciedlających rozlicz-
ne dokonania w zakresie tej dyscypliny. We wspomnia-
nych seriach ukaza ło się ponad 500 tomów. Profesor 
jest też autorem 15 książek i niezliczonych artykułów. 
Między innymi jest współredak torem trzytomowej 
historii językoznawstwa – zawierającej szczegółowe 
i wysoce kompetentne opracowania w zakre sie kierun-
ków i rozwoju myśli językoznawczej, obejmują ce prze-
strzeń historyczną i kulturową od Sumerów po czasy 
współczesne. Dorobek akademicki profesora E. F. K. 
Koer nera jest tak olbrzymi, że sam opis bibliograficzny 
zajmu je 120 stron za okres jego działalności w latach 
1968–1999, a po roku 1999 – 42 strony. 

Ukazujące się pod jego redakcją przedruki, 
tłumacze nia i opracowania rozpowszechniają i zacho-
wują dla potom ności ogromny dorobek myśli języko-
znawczej w rozlicznych seriach wydawniczych i czaso-
pismach, szczególnie we wspo mnianej renomowanej 
oficynie Johna Benjaminsa. Sprawi ło to, że jego dzia-
łalność zasłużyła na miano „Koernerow skiej rewolucji”.

Od początku swojej kariery profesor E. F. K. Koer-
ner był gorliwym propagatorem osiągnięć polskiej myśli 
językoznaw czej. Wprowadził do świata językoznawcze-

go prace wybit nych językoznawców polskich XIX wieku 
– Jana Baudouina de Courtenay i Mikołaja Kruszew-
skiego – językoznawców, któ rych dokonania stanowiły 
wzorzec i źródło inspiracji dla rozwoju strukturalizmu, 
jednej z najważniejszych pozycji te oretycznych języko-
znawstwa światowego XX wieku. Z jego inicjatywy ich 
prace zostały przetłumaczone na kilka języ ków, a hasło 
jego autorstwa o Mikołaju Kruszewskim zna lazło swoje 
miejsce w angielskojęzycznym wydawnictwie wieloto-
mowym – Encyklopedia Britannica. Profesor był ini-
cjatorem i współredaktorem dwóch obszernych mo-
nografii zawierających zbiory artykułów poświęconych 
historii my śli językoznawczej w Polsce. Opublikowane 
w języku angiel skim stanowią kanoniczną konstelację 
odniesień do języko znawstwa światowego. W redakcji 
tychże, pod kierunkiem profesora Aleksandra Szwedka, 
brała udział Katedra Filolo gii Angielskiej UMK.

W trakcie swojej imponującej kariery profesor 
wykła dał w wielu krajach świata na kilku kontynentach. 
Wygłosił 225 referatów na konferencjach. Jest dokto-
rem honoris causa Uniwersytetów w Petersburgu, Sofii 
i Edynburgu. 

Na potrzeby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – 
w roku 2000 – profesor E. F. K. Koerner ustanowił Fun-
dusz Naukowo-Badawczy im. Theodora Koernera, co 
pozwoliło na przyznanie dotychczas 22 grantów.

DOCTOR HONORIS CAUSA 
– PROF. ERNST FRIDERYK 

KONRAD KOERNER

 Fot. Andrzej Romański



14

temat numeru

Podczas inauguracji poznaliśmy najlepszego ab-
solwenta, studenta i studenta-sportowca UMK 

w minionym roku akademickim. Przyznano również 
nagrody za szczególnie znaczące osiągnięcia w mię-
dzynarodowych zawodach matematycznych.

Najlepszym Absolwentem Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w roku akademickim 2015/2016 została mgr 
Joanna Siminska (Wydział Nauk o Zdrowiu). Laureatka 
jest absolwentką studiów licencjackich na kierunku ra-
townictwo medyczne, wcześniej, w 2014 r. ukończyła 
studia magisterskie na kierunku fizjoterapia, obecnie 
jest uczestniczką studiów doktoranckich z zakresu nauk 
medycznych. Z całego okresu studiów osiągnęła średnią 
ocen 4,53 i ocenę bardzo dobrą z pracy dyplomowej. Ak-
tywność badawcza Joanny Siminskiej obejmuje udział 
w ponad 60 konferencjach naukowych, głównie o cha-
rakterze międzynarodowym (we Włoszech, Niemczech, 
Austrii, Tajlandii, Stanach Zjednoczonych). Laureatka 
jest autorką 42 publikacji naukowych, a wśród zdoby-
tych przez nią wyróżnień znajduje się m.in. I nagroda na 
International Medical Conference, (16–18.04.2015, Kra-
ków) otrzymana za pracę Palliative care, palliative sur-
gery and the professional care of patient in the terminal 
stage of disease – do we really know everything about 
this terms?. Joanna Siminska aktywnie działała w Stu-
denckim Kole Naukowym Rehabilitacji, współorganizo-

wała Ogólnopolską Konferencję Doktorantów i Młodych 
Naukowców oraz Konferencję Central European Confe-
rence on Regenerative Medicine w Bydgoszczy. 

Senat Akademicki tytuł Najlepszego Studenta 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w roku 2015/2016 
przyznał Januszowi Schmude z Wydziału Matematyki 
i Informatyki, studentowi kierunku matematyka, spe-
cjalność matematyka teoretyczna. Laureat w minionym 
roku akademickim osiągnął średnią ocen 5.0. Janusz 
Schmude studiował pod opieką naukową dr. hab. Grze-
gorza Bobińskiego, prof. UMK w ramach Indywidual-
nego Planu Studiów, zgłębiając problemy styku teorii 
reprezentacji i geometrii algebraicznej. W trakcie stu-
diów reprezentował z sukcesami Wydział Matematyki 
i Informatyki w międzynarodowych zawodach mate-
matycznych dla studentów. Do jego najważniejszych 
osiągnięć na tym polu w roku akademickim 2015/16 
należą: 6. miejsce (najlepsze w historii startów studen-
tów Wydziału) na 26. Międzynarodowych Zawodach 
Matematycznych im. Wojciecha Jarnika, przeprowa-
dzonych w kwietniu 2016 r. na Uniwersytecie w Ostra-
wie; nagroda na 23. Międzynarodowych Zawodach 
Matematycznych dla Studentów, które odbyły się 
w lipca i sierpnia 2016 r. w Błagojewgradzie w Bułgarii; 
nagroda w zawodach William Lowell Putnam Competi-
tion 2015; nagroda w zawodach The Online Mathemat-
ics Competition for Students of European Universities 
Octoberfest 2015. Sukcesy odnoszone przez Janusza 
Schmude zaowocowały w marcu 2016 r. zdobyciem 
przez niego wspólnie z Mikołajem Marciniakiem, rów-
nież studentem WMiI, grantu w organizowanym przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkur-

NAJLEPSI NA UMK

 Fot. Andrzej Romański
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Moją prezentację można streścić w jednym zdaniu: 
bardzo łatwo jest podzielić ludzi, bardzo trudno 

potem ten podział ponownie skleić. Ale to się da! Psy-
chologowie społeczni zjedli zęby na badaniu tego, jakie 
są przyczyny podziałów społecznych, jakie są ich kon-
sekwencje, ale również jakie są możliwe środki zarad-
cze, które pozwalają przywrócić stan pierwotny. 

Zanim przejdę do właściwego tematu mojego 
wystąpienia chciałam Państwu powiedzieć, że ziemia 
kujawsko-pomorska wydała dwóch wybitnych psy-
chologów społecznych, ojców psychologii społecznej 
światowej oraz europejskiej. Jednym z nich jest nie-
miecki psycholog żydowskiego pochodzenia Kurt Lewin 
(1890–1947) urodzony w Mogilnie, a więc na ziemi ku-
jawsko-pomorskiej, ojciec światowej psychologii spo-
łecznej, a drugi to Henri Tajfel (1919–1982), polski Żyd, 
urodzony we Włocławku, ojciec europejskiej psycholo-
gii społecznej. W 2004 r. Instytut Psychologii Uniwersy-
tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizował 
uroczystość wmurowania tablicy pamiątkowej na bu-
dynku w Mogilnie, w którym urodził się Kurt Lewin. Za 
3 lata czeka nas wielka uroczystość uczczenia stulecia 
urodzin Henri Tajfela. Mam nadzieję, że zorganizujemy 
to razem z władzami Włocławka. Całe środowisko pol-
skich psychologów społecznych zostanie do tej uroczy-
stości włączone.

A teraz przejdę do właściwego wykładu. Otóż, 
podziały społeczne są rzeczą naturalną, różnimy się 
swoimi cechami i poglądami; grupy społeczne się róż-
nią. Podziały są konsekwencją naturalnej tendencji do 
kategoryzowania rzeczywistości, do nadawania jej po-
rządku – inaczej byśmy mieli do czynienia z chaosem in-
formacyjnym. Ale są one również przesłanką podziału 
na „my i oni”, na grupę własną i grupę obcą. Stanowi to 
źródło poczucia tożsamości grupowej, dumy osobistej 
z przynależności do grupy. Podziały społeczne mogą 
być wynikiem odmiennej historii, odmiennej kultury, 

odmiennych wpływów kulturowych, mogą wynikać 
z konfliktu interesów, a więc np. z konfliktu o ograni-
czone zasoby, których nie da się podzielić, mogą wyni-
kać z faktycznych, rzeczywistych różnic między ludźmi, 
takich jak odmienne systemy wartości, sposoby życia 
czy wizje rzeczywistości, ale mogą też być oparte na 
zupełnie arbitralnych kryteriach.

Wspomniane podziały mogą pełnić funkcje kon-
struktywne, ponieważ dzięki nim uczymy się rozumieć 
perspektywę innego, ale mogą też mieć konsekwencje 
destruktywne, włącznie z wojną domową. Na przy-
kład podział naszego sąsiedniego kraju (Ukraina) jest 
wynikiem odmiennych wpływów historycznych, poli-
tycznych i kulturowych. Jest to podział, który bardzo 
trudno przezwyciężyć, co nie oznacza oczywiście, że 
jest to niemożliwe. Z kolei przykładem konfliktu inte-
resów może być walka o wspólne terytorium, jaka mia-
ła miejsce w przypadku polsko-ukraińskiego konfliktu 
o wschodnią Galicję po I wojnie światowej. Są też po-
działy wynikające z wyznawania odmiennych wartości, 
poglądów czy różnych wizji rzeczywistości. Nawiązuję 
do nich, gdyż trudno nie mówić o nich, gdy mówimy 
o podziałach społecznych w Polsce. Są wreszcie podzia-
ły, w których zewnętrznemu obserwatorowi naprawdę 

sie „Najlepsi z najlepszych”. Ponadto laureat aktywnie 
uczestniczy w pracach Koła Naukowego Matematyków 
na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK. 

Najlepszym Studentem–Sportowcem UMK w roku 
akademickim 2015/2016 została Maria Sobańska, stu-
dentka II roku kierunku konserwacja i restauracja dzieł 
sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Laureatka 
uprawia wspinaczkę sportową. Do jej najważniejszych 
osiągnięć sportowych w minionym roku akademickim 
należą: brązowy medal w boulderingu w klasyfikacji 
generalnej Akademickich Mistrzostw Polski, złoty me-
dal w boulderingu oraz IV miejsce w konkurencji „na 
trudność” w klasyfikacji Uniwersytetów Akademickich 
Mistrzostw Polski.

Specjalnym wyróżnieniem Senat UMK nagrodził 
zespół studentów z Wydziału Matematyki i Informaty-

ki, którzy w minionym roku akademickim odnieśli licz-
ne sukcesy w międzynarodowych zawodach matema-
tycznych. Zespół w składzie: Aurelia Bartnicka, Ewelina 
Betlejewska, Bartosz Makuracki, Bartosz Marciniak, 
Janusz Schmude w roku akademickim 2015/2016 z po-
wodzeniem uczestniczyli w William Lowell Putnam Ma-
thematical Competition, North Countries Universities 
Mathematical Competition (Sankt Petersburg), Inter-
national Mathematics Competition for University Stu-
dents (Błagojewgrad) oraz Vojtech Jarnik Mathematical 
Competition (Ostrawa). Janusz Schmude oraz Mikołaj 
Marciniak są również laureatami programu Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Najlepsi z Najlep-
szych!”, w ramach którego otrzymali grant w wysokości 
23 650,00 zł na uczestnictwo w wymienionych wy-
żej międzynarodowych konkursach.  (CPiI)

Prof. Maria Lewicka

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA  
WOBEC SPOŁECZNYCH 

PODZIAŁÓW: JAK SKLEIĆ TO, 
CZEGO SKLEIĆ SIĘ NIE DA
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trudno jest zrozumieć o co chodzi, np. konflikt toruń-
sko-bydgoski. Ale nawet takie podziały, które dokonały 
się według zupełnie przypadkowego kryterium, mogą 
mieć destrukcyjne konsekwencje.

Chciałabym o tym ostatnim rodzaju podziałów 
powiedzieć kilka słów, gdyż badania nad jego konse-
kwencjami zawdzięczamy Henriemu Tajfelowi i jego 
paradygmatowi minimalnej grupy. Otóż poprosił on 
uczniów jednej ze szkół, żeby wyrazili swoje preferen-
cje w stosunku do dwóch przedstawionych im abstrak-
cyjnych obrazów (Paula Klee i Wassily’a Kandinskiego). 
Oczywiście abstrakcyjne obrazy nic nie mówiły mło-
dym ludziom, nie byli oni nawet w stanie ich za bardzo 
odróżnić. Ale każdy z nich coś powiedział, np. wolę ten 
pierwszy. Wtedy eksperymentator szeptał mu do ucha 
„należysz do grupy Klee”, przy czym dawał mu do zrozu-
mienia, że istnieje też grupa Kandinsky, której podobają 
się inne obrazy. W ten sposób przekonał uczniów, że 
należą do jakiejś grupy, ale też, że jest jakaś inna gru-
pa, która ma zupełnie inne preferencje, czyli dokonał 
zupełnie arbitralnego podziału na grupy zwolenników 
Klee oraz Kandinsky’ego. Następnie postawił ich przed 
zadaniem decyzyjnym polegającym na tym, że mogli 
przyznać punkty członkowi własnej grupy (np.Klee), ale 
oznaczało to automatyczne przyznanie określonej licz-
by punktów członkowi drugiej grupy. 

Można zatem było przyznać 19 punktów członko-
wi własnej grupy (Klee); oznaczało to jednak, że członek 
drugiej grupy (Kandinsky) otrzymywał wtedy 25 punk-
tów. Maksymalizowano zatem wspólny zysk, ale ozna-
czało to wyższy zysk członka grupy obcej niż własnej. 
Można było też przyznać odpowiednio mniej punktów 
członkowi własnej grupy np. 15, 14, 13 itd., wtedy czło-
nek grupy drugiej dostawał też odpowiednio mniej 
punktów. Na przykład, gdyby członek własnej grupy 
dostał 7 punktów, wtedy ten z drugiej grupy otrzymał-
by tylko 1 punkt. Co uczniowie wybierali dla członków 
własnej grupy? Oczywiście – 7 lub niewiele więcej, tak 
aby osoba z drugiej grupy otrzymała mniej aniżeli oni. 
A więc woleli sami przegrać, aby tylko nie dostać mniej 
niż ten drugi. Czyli jak widać zupełnie bezsensowny, 
arbitralny podział może prowadzić do destrukcyjnych 
konsekwencji.

Można z grona zupełnie nieznających się osób zro-
bić dwa zwaśnione obozy. Taki był wynik eksperymentu 
przeprowadzonego przez amerykańskiego psychologa 
tureckiego pochodzenia Muzafera Sherifa (1906–1988) 
na przełomie lat 40 i 50 XX wieku. Otóż Sherif zapro-
sił na obóz harcerski uczniów, którzy się uprzednio nie 
znali. Podzielił ich na dwie grupy, przypisał im odmien-
ne nazwy (np. Buldogi i Czerwone Diabły). Nie pozwolił 

się im się między sobą kontaktować, a następnie zor-
ganizował sytuację rywalizacji między tymi grupami. 
Rywalizacja ta bardzo szybko doprowadziła do tego, 
że uczniowie w ramach swoich grup wypracowali we-
wnętrzne normy zakazujące zdrady i kontaktowania 
się z przedstawicielami drugiej grupy, co ostatecznie 
doprowadziło do jawnego konfliktu międzygrupowego. 
W kolejnych krokach Sherif próbował pogodzić skłóco-
nych chłopców, powiem o tym później. 

Podziały mogą być oparte na różnicach poglądów 
lub na różnicach pewnych cech – to co „nasze” oceniane 
jest pozytywnie, to co „obce” – negatywnie. Tu chciała-
bym odnieść się do innego klasyka psychologii społecz-
nej, amerykańskiego badacza Deana Peabody’ego. Ba-
dacz ten mówi: ludzie różnią się cechami – są np. takie 
osoby, które oszczędzają pieniądze, raczej niechętnie je 
wydają i takie osoby, które chętnie dzielą się tym, co 
mają. One same określają się z reguły „jestem oszczęd-
ny” i „jestem hojny”. Ale jak te osoby określają się wza-
jemnie? Otóż oszczędny myśli pewnie o tym drugim 
„rozrzutny”, a hojny – „skąpy”. Czyli opis cechy podobny, 
ale ocena zupełnie inna. A teraz popatrzmy na nasz wła-
sny przykład. W Polsce od XIX wieku ścierają się dwie 
wizje polskości, dwie wizje patriotyzmu: wizja roman-
tyczna – w dużym stopniu odwołująca się do naszych 
moralnych zwycięstw, dumy narodowej, kładąca nacisk 
na tożsamość narodową, na pozytywne karty naszej 
historii itd. oraz wizja pozytywistyczna, która przede 
wszystkim zwraca uwagę na pracę od podstaw, na to, 
że Polska jest częścią Europy, na tolerancję i otwartość 
wobec mniejszości narodowych. W tym drugim przy-
padku patriotyzm ma charakter bardziej indywiduali-
styczny, mniej manifestowany. Mimo różnic te dwie 
wizje mają ze sobą sporo wspólnego, są to dwa zbiory, 
które mają duży zbiór wspólny. Obie grupy o swoich 
własnych poglądach i sobie samych myślą pozytyw-
nie. A jak myślą o sobie nawzajem? Prawdopodobnie 
dla przedstawiciela wizji romantycznej przedstawiciel 
wizji pozytywistycznej to typowy leming uprawiają-
cy politykę wstydu, drugi sort Polaka. Natomiast dla 
przedstawiciela wizji pozytywistycznej ten romantyk to 
oszołom, posiadający archaiczną wizję Polski, nacjona-
lista i ksenofob.

Są wreszcie takie podziały, które w znacznym 
stopniu są nieprzezwyciężalne, oparte na podstawo-
wych różnicach ideologicznych. Takim podziałem jest 
podział na prawicę i lewicę. Różnicę tę, moim zdaniem, 
dobrze zdefiniował filozof i psycholog Silvan Tomkins 
(1911–1991) poprzez wzajemną relację między warto-
ściami oraz jednostką. Jeżeli uważamy, że wartości 
są nadrzędne względem jednostki, są autonomiczne 

Klee 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Kandinsky 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
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względem niej, a człowiek jest tylko instrumentem re-
alizacji tych wartości, to mamy do czynienia z prawicą, 
jeżeli natomiast to człowiek jest wartością nadrzęd-
ną, jest źródłem wartości, to wtedy mamy do czynie-
nia z lewicą. Taki podział jest rzeczywiście trudny do 
przezwyciężenia, aczkolwiek, jak to podkreśla Tomkins, 
przecina on wiele dziedzin, a więc można być w jednej 
z nich prawicowcem, a w drugiej lewicowcem – a więc 
możliwe są płaszczyzny wspólnego porozumienia.

Jak dochodzi do skonfliktowania dwóch różnią-
cych się grup? Jedną z teorii to wyjaśniających jest 
teoria projekcji wewnątrzgrupowej dwóch niemieckich 
psychologów Amelie Mummenday i Michaela Wenzela. 
Według tej teorii jeżeli dwie grupy są częścią jakiejś gru-
py nadrzędnej, jakiejś ogólniejszej kategorii i obie mają 
prawo przynależeć do tej ogólnej kategorii, i jeżeli jedna 
z tych grup rzutuje (projektuje) swoje własne cechy na 
cechy kategorii ogólnej, to prowadzi to do tego, że ta 
druga grupa będzie deprecjonowana, będzie traktowa-
na jako gorszy reprezentant ogólnej kategorii. I żeby nie 
być gołosłownym – jeżeli mamy w Polsce dwie wizje: 
romantyczną i pozytywistyczną reprezentowane przez 
dwie grupy, które w jednakowym stopniu należą do 
kategorii „Polacy” i jeżeli któraś z tych grup projektuje 
swoje cechy i własne poglądy na całą kategorię (a więc 
przykładowo „prawdziwym Polakiem” jest tylko repre-
zentant wizji „romantycznej”), to musi to doprowadzić 
do tego, że wizja pozytywistyczna będzie traktowana 
jako mniej polska, a jej przedstawiciele jako w mniej-
szym stopniu zasługujący na miano Polaka. Lecz chcia-

łam też powiedzieć, że możliwa jest też odwrotna sy-
tuacja.

Jakie są konsekwencje podziału? Są one dwojakie-
go rodzaju, po pierwsze są to konsekwencje poznawcze 
– a więc zaczynamy widzieć różnice pomiędzy dwiema 
grupami jako większe niż one naprawdę są, uważamy, 
że członkowie grupy obcej są bardziej odmienni od 
członków grupy własnej, aniżeli tak jest faktycznie. Są 
też konsekwencje emocjonalno-motywacyjne – o jed-
nych już mówiłam, jest to faworyzacja grupy własnej 
i maksymalizacja różnicy wypłat między grupą własną 
i obcą. Drugą konsekwencją są procesy infrahumaniza-
cji, o których powiem za chwilę. Wróćmy teraz do osoby 
Henriego Tajfela. Jego teoria akcentuacji mówi, że jeżeli 
na istniejący podział, gdzie ludzie różnią się, ale nie tak, 
że jedni mają wyłącznie cechy A, a drudzy cechy B, na-
łoży się jeszcze inny podział np. to, że jedni są zwolen-
nikami partii X, a drudzy Y, to wtedy te różnice między 
tymi grupami wydają się większe, niż są w rzeczywisto-
ści. Odwołam się do eksperymentu samego Tajfela. Po-
kazywał on badanym ludziki o różnej wysokości i póź-
niej mówił oglądającym, iż jedni są to Skandynawowie, 
a drudzy – Koreańczycy. Wiadomo, że Skandynawowie 
jako grupa są generalnie wyżsi aniżeli Koreańczycy, 
a więc te pierwotne różnice, które były, ale nie tak duże 
w rzeczywistości – były odbierane przez obserwatorów 
jako znacznie większe. Oczywiście zamiast Skandyna-
wów i Koreańczyków mogą być „my” i „oni”.

I jeszcze kilka słów o procesach dehumanizacji lub 
raczej infrahumanizacji jako konsekwencjach takich po-

 Fot. Andrzej Romański
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działów. Polegają one na tym, że odmawiamy człon-
kom obcej grupy typowo ludzkich emocji. Psycholo-
gowie dzielą emocje na dwie duże grupy. Pierwsze to 
emocje pierwotne, które występują także w świecie 
zwierzęcym, otóż wszyscy się boją, wszyscy się smu-
cą, czują obrzydzenie, cieszą się. Dotyczy to zarówno 
człowieka, jak i psa. Jeżeli poprosimy osobę badaną 
o przypisanie takich emocji członkom grupy własnej 
i obcej, to przypisuje ona takie same emocje obydwu 
grupom. Ale są też takie emocje, które wymagają bar-
dziej wyrafinowanej interpretacji poznawczej bodź-
ców wywołujących te emocje. Są to emocje typowo 
ludzkie, takie jak rozczarowanie, współczucie, litość, 
miłość. Badania belgijskiego psychologa, Jacquesa 
Philippe’a Leyensa pokazują, że mamy tendencje do 
odmawiania grupie obcej posiadania takich emocji, 
a więc członków tej grupy traktujemy jako mniej ludz-
kich niż członków grupy własnej. Co ciekawe, infrahu-
manizacja występuje również w minimalnych grupach, 
w grupach stworzonych w oparciu o całkowicie arbi-
tralne kryterium.

I wreszcie wracam do pytania: „jak skleić to, cze-
go skleić się nie da?”. Różne były próby odpowiedzi 
na to pytanie. Pierwsza to taka, że odwołujemy się 
do nadrzędnej kategorii – wszyscy jesteśmy ludźmi, 
wszyscy jesteśmy Polakami. To jest mało skuteczne, te 
kategorie są często traktowane jako sztuczne, nic nam 
nie mówią i podziały pozostają. Te ogólne identyfikacje 
można krótkotrwale uzyskać np. poprzez wykreowa-
nie wspólnego wroga, albo poprzez sytuację, z jaką 
mieliśmy do czynienia np. w przypadku śmierci Jana 
Pawła II. Można również odwołać się do tzw. katego-
ryzacji skrzyżowanych i powiedzieć, że oprócz tego, 
iż jesteśmy zwolennikami partii X czy Y, jesteśmy też 
studentami psychologii, filozofii, mamy określone hob-
by itd. Można stymulować kontakty między członkami 
obu grup (grupy własnej i obcej), tutaj powołuję się na 
Gordona Allporta (1897–1967), wybitnego amerykań-
skiego psychologa społecznego, który kontakty uwa-
ża za formę przezwyciężania animozji. Jednocześnie 
sprecyzował on warunki, jakie muszą zostać spełnio-
ne, aby ten kontakt odgrywał pozytywną rolę.

Powrócę teraz do Sherifa i do obozu skłóconych 
chłopców. Otóż psycholog ten próbował w różny spo-
sób pogodzić obydwie grupy, organizował wspólne im-
prezy, udzielał im informacji o członkach drugiej grupy, 
ale to nic nie pomagało. To, co ostatecznie pomogło, to 
spowodowanie katastrofy: zabrakło wody w obozie 
– trzeba było sprowadzić beczkowóz. Okazało się, że 
sprowadzenie go wymagało pracy członków obydwu 
grup. Co tu spowodowano? Stworzono sytuację współ-
zależności: twój wynik rzutuje na mój wynik, mój wynik 
rzutuje na twój wynik. I to rzeczywiście spowodowało 
zmianę wzajemnego stosunku członków tych grup.

Rolę sytuacji współzależności w przezwyciężaniu 
stereotypów dobrze oddaje ostatnia teoria, o której 
chciałam powiedzieć – teoria amerykańskiej psycholog 
Susan Fiske. Głosi ona, że możemy patrzeć na drugą oso-
bę w dwojaki sposób, kategorialny lub indywidualizujący. 
W pierwszym przypadku patrzymy na nią przez pryzmat 
przynależności do pewnej ogólnej kategorii: to jest zwo-
lennik partii X, to jest zwolennik partii Y. Jeżeli tak na nią 
patrzymy, to jednocześnie automatycznie wywniosku-
jemy jej cechy ze stereotypu, który mamy na temat tej 
ogólnej kategorii. Ale możemy też indywidualizować ten 
proces percepcji, możemy patrzeć na jej niepowtarzalne 
cechy, składać je razem, i tworzyć niepowtarzalny obraz 
tej osoby, której tylko jedną z cech jest to, że głosuje na 
partię X lub Y. Okazuje się, że sytuacja współzależności 
jest to instrument przełamywania uprzedzeń właśnie 
przez to, że ułatwia ona przełączanie się z przetwarza-
nia ogólnego, „kategorialnego”, na przetwarzanie indy-
widualizujące. Jak to robić? Najlepiej poprzez wspólne 
wykonywanie zadań ważnych dla obu stron, na przykład 
podejmowanie oddolnych inicjatyw na lokalnym pozio-
mie, takich, w których wynik jednej osoby zależeć będzie 
od wyniku uzyskanego przez drugą osobę i odwrotnie. 

I może wtedy, proszę państwa, z tego pękniętego 
jajka, również w naszym kraju, urodzi się zdrowe, żywe 
i żółciutkie kurczę.

Wykład inauguracyjny (29.09.2016 r.)  
prof. dr hab. Marii Lewickiej, kierownika Katedry  

Psychologii UMK spisał i zredagował Wojciech Streich.
Tekst autoryzowany

Pięciu naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika otrzymało stypendia ministra nauki i szkolnic-

twa wyższego dla młodych wybitnych badaczy.
MNiSW przyznało stypendia młodym wybitnym 

naukowcom prowadzącym wysokiej jakości badania 
i posiadającym bogaty dorobek naukowy w skali mię-
dzynarodowej. W XI edycji konkursu otrzyma je pięcio-

ro naukowców z UMK: lek. Maciej Stanisław Nowacki 
(Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum), dr Ka-
tharina Boguslawski (Wydział Fizyki, Astronomii i Infor-
matyki Stosowanej), dr Franciszek Skibiński (Wydział 
Sztuk Pięknych), dr Jarosław Szymon Mederski (Wy-
dział Matematyki i Informatyki) oraz dr Krzysztof Go-
ryński (Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum).

Laureaci będą otrzymywali po 5 390 zł miesięcznie 
przez okres do 3 lat W konkursie na stypendia dla wy-
bitnych młodych naukowców rozpatrzono 1137 wnio-
sków.  (CPiI)

MŁODZI WYRÓŻNIENI
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15 października na UMK w gmachu Collegium Iuri-
dicum Novum obradowali doktoranci z kilkuna-

stu ośrodków akademickich Polski w ramach V Posie-
dzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. 
Do Torunia przyjechali doktoranci zasiadający w orga-
nach statutowych Krajowej Reprezentacji Doktoran-
tów (KRD), pełnomocnicy zarządu KRD oraz przed-
stawiciele KRD w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. W wydarzeniu udział wzięli także goście 
honorowi: rektor UMK prof. Andrzej Tretyn, prorektor 
ds. studenckich i polityki kadrowej UMK prof. Andrzej 
Sokala oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji 
UMK prof. Zbigniew Witkowski. 

KRD jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyra-
zicielem interesów środowiska doktorantów. Zgodnie 
z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym, KRD ma prawo do wyrażania opinii i przed-
stawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu 
doktorantów, w tym do opiniowania aktów norma-
tywnych. Zgodnie ze Statutem KRD, głównymi celami 
organizacji jest reprezentowanie interesów oraz obro-
na praw doktorantów, rozwijanie ich samorządności, 
współpraca z ośrodkami wspierającymi ich działalność 
naukową, wspieranie inicjatyw w środowisku doktoran-
tów oraz wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków 
w sprawach dotyczących ogółu doktorantów. KRD re-
alizuje swoje cele statutowe poprzez bieżącą działal-
ność, przy czym istotną częścią jej funkcjonowania jest 
organizacja otwartych posiedzeń zarządu, w których 
mogą wziąć udział wszyscy doktoranci: zarówno uczel-
ni-gospodarza, jak i innych ośrodków prowadzących 

Agata Pyrzyńska

REPREZENTACJA 
DOKTORANTÓW  

W TORUNIU

Fot. Mateusz Schalau

takie studia. W ten sposób KRD stwarza całemu środo-
wisku doktorantów możliwość podjęcia merytorycznej 
dyskusji na temat problemów i potrzeb ich środowiska. 
Doskonałą okazją do tego typu dyskusji było także to-
ruńskie otwarte posiedzenie.

Podczas spotkania w Toruniu doktoranci dyskuto-
wali nad szeregiem ważnych kwestii związanych z obec-
nym kształtem studiów doktoranckich oraz kierunkami 
zmian w tym zakresie. Moment na tego typu debatę nie 
był przypadkowy, biorąc pod uwagę przede wszystkim 
zmiany legislacyjne, jakie wynikają z Ustawy z dnia 23 
czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnic-
twie wyższym, przewidujące obowiązek zapewnienia 
stypendium doktoranckiego co najmniej 50% uczestni-
ków stacjonarnych studiów doktoranckich w jednostce 
organizacyjnej uczelni oraz jednostce naukowej oraz 
wprowadzenie proporcji pomiędzy liczbą doktorantów 
przyjmowanych na studia stacjonarne i niestacjonarne 
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Troje naukowców z UMK odebrało nominacje pro-
fesorskie z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy. Są 

to prof. Elżbieta Basiul, dziekan Wydziału Sztuk Pięk-
nych, prof. Daniel Makowiecki z Wydziału Nauk Histo-
rycznych oraz prof. Ewa Przybylska z Wydziału Nauk 
Pedagogicznych. Uroczystość odbyła się 27 września 
w Pałacu Prezydenckim. Prezydent Andrzej Duda wrę-
czył akty nominacyjne 66 nauczycielom akademickim 
oraz pracownikom nauki i sztuki.

Prof. dr hab. Elżbieta 
Basiul – w 1984 r. ukoń-
czyła studia z zakresu kon-
serwacji i restauracji dzieł 
sztuki na Wydziale Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu. 
W tym samym roku została 
zatrudniona jako pracow-
nik naukowo-dydaktyczny 
w Zakładzie Technologii 

i Technik Malarskich w Instytucie Zabytkoznawstwa 
i Konserwatorstwa UMK. W 1997 r. uzyskała stopień 
doktora w dziedzinie sztuki na Wydziale Sztuk Pięk-
nych na podstawie rozprawy „Problem barw w retuszu 
obrazów sztalugowych malowanych w technice wielo-
warstwowej”, a w 2005 r. – stopień doktora habilito-
wanego sztuk plastycznych w dyscyplinie konserwacja 
dzieł sztuki na podstawie dorobku konserwatorskiego 
oraz rozprawy „Warsztat malarski gotyckiego tryptyku 

NOMINACJE 
PROFESORSKIE

z Matką Boską Apokaliptyczną z bazyliki katedralnej 
we Włocławku”. Od 1 stycznia 2007 r. pełniła funkcję 
dyrektora Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwator-
stwa UMK. Od 2012 r. jest dziekanem Wydziału Sztuk 
Pięknych UMK. Prof. Elżbieta Basiul jest cenionym 
ekspertem w dziedzinie konserwacji i restauracji dzieł 
sztuki i uczestnikiem programów badawczych o zasię-
gu krajowym i międzynarodowym realizowanych m.in. 
w ramach Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa 
Kulturowego istniejącego w strukturze Wydziału Sztuk 
Pięknych. Jest również rzeczoznawcą ZPAP w dziedzi-
nie konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej. 
Autorka wielu publikacji oraz prestiżowych realizacji 
konserwatorskich; zaangażowana w opracowanie To-
ruńskiego Centrum Konserwacji Zabytków; członek 
stowarzyszeń i gremiów eksperckich: ekspert Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej (od 2007 r.), ekspert Fundacji 
Romualdo del Bianco (Florencja – Italia); członek Związ-
ku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Toruńskiego 
– przewodnicząca sekcji konserwatorów dzieł sztuki 
w latach 2006–2011.

Prof. dr hab. inż. 
Daniel Makowiecki – ar-
cheozoolog, archeolog, 
zootechnik, wicedyrektor 
Instytutu Archeologii Uni-
wersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu (od 2009 
r.), Kierownik Pracowni 
Rekonstrukcji Środowiska 
Przyrodniczego w tymże 
Instytucie. Ukończył studia 

archeologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu (1982 r.), zootechniczne na Wydziale 
Zootechnicznym w Akademii Rolniczej w Poznaniu (1987 
r.). Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie 
archeologii uzyskał w 1997 r., a stopień naukowy dok-
tora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie 

(w jednostce organizacyjnej uczelni oraz w jednostce 
naukowej liczba uczestników stacjonarnych studiów 
doktoranckich nie może być mniejsza od liczby uczest-
ników niestacjonarnych studiów doktoranckich), które 
wejdą w życie wraz z początkiem roku akademickiego 
2017/2018. Przyczynkiem do ożywionej dyskusji były 
także aktualnie trwające prace zespołów przygotowu-
jących projekty założeń do nowej ustawy w ramach mi-
nisterialnego konkursu „Ustawa 2.0”. Debatowano nad 
oczekiwanym modelem studiów doktoranckich, w tym 
nad kwestiami dotyczącymi statusu doktoranta, zasad 
finansowania badań naukowych, prawami i obowiąz-
kami oraz zagadnieniem samorządności doktoranckiej. 
Podczas spotkania wspólnie wypracowano wiele wska-

zówek i kierunków, które posłużą KRD w fazie kon-
sultacji społecznych przygotowywanej nowej ustawy 
o szkolnictwie wyższym. Podczas spotkania omówiono 
także szereg ważnych kwestii związanych z funkcjono-
waniem KRD, m.in. projekt ogólnopolskiego systemu 
szkoleń dla uczestników studiów doktoranckich. 

 Patronat honorowy nad wydarzeniem obję-
li: marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, 
prezydent Torunia, prezydent Bydgoszczy, rektor Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dziekan 
Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Opiekę 
medialną nad posiedzeniem sprawowała Telewizja Pol-
ska oddział Bydgoszcz, zaś patronami medialnymi wy-
darzenia byli Polskie Radio PiK oraz „Głos Uczelni”.
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archeologii – archeozoologii w 2004 r. w Instytucie Ar-
cheologii i Etnologii PAN w Warszawie. W latach 1982–
95 był pracownikiem naukowo-technicznym w Kate-
drze Anatomii Zwierząt AR w Poznaniu. Pracował w IAE 
PAN, Oddział w Poznaniu jako adiunkt od roku 1997, 
a od 2004 jako docent. Stypendysta wielu zagranicz-
nych instytucji i placówek naukowych. Współpracownik 
naukowy w Department of Archaeology, University of 
Reading (w latach 2011–2014). Uczestnik licznych pro-
jektów badawczych realizowanych we współpracy 
z przedstawicielami placówek naukowo-badawczych 
uniwersyteckich, Polskiej Akademii Nauk i muzealnych 
w całej Polsce. Prowadzi badania archeozoologiczne, 
które są podstawą w jego studiach nad historią ssaków, 
ptaków i ryb, ich znaczeniem w kulturze człowieka na 
obszarze Polski, Bułgarii, Ukrainy, Egiptu i Sudanu. Opu-
blikował blisko 250 prac naukowych, w renomowanych 
czasopismach zagranicznych, krajowych i monografiach 
zbiorowych; autor 4 książek (m.in. „Historia ryb i rybo-
łówstwa w holocenie na Niżu Polskim w świetle badań 
archeoichtiologicznych” – Poznań 2003; „Wczesnośre-
dniowieczna gospodarka zwierzętami i socjotopografia 
in Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim. Studium arche-
ozoologiczne”, Mons Sancti Laurentii, t. 6, Toruń 2010); 
redaktor kilku opracowań zespołowych. Były prezes 
i wiceprezes Stowarzyszenia Archeologii Środowisko-
wej, członek towarzystw i stowarzyszeń naukowych 
w kraju i za granicą. Kilkakrotnie powoływany na eks-
perta przez European Research Council, European Sci-
ence Foundation oraz Grant Agency Academy of Sci-
ences of the Czech Republic. Aktywny uczestnik ponad 
150 konferencji, główny organizator i współorganizator 
kilkunastu konferencji międzynarodowych i krajowych. 
Autor i współautor ponad 170 referatów oraz kilkunastu 
posterów. Kilkakrotnie wyróżniony indywidualnie oraz 
jako członek zespołu przez rektora UMK za osiągnięcia 
w dziedzinie naukowo-badawczej i organizacyjnej.

Prof. dr hab. Ewa 
Przybylska jest kierow-
nikiem Katedry Edukacji 
Dorosłych na Wydziale 
Nauk Pedagogicznych 
Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Na 
UMK obroniła w 1995 r. 
pracę doktorską, następ-
nie w 1999 r. Rada Wy-
działu Humanistycznego 

UMK nadała jej stopień doktora habilitowanego nauk 
humanistycznych w zakresie pedagogiki – pedagogiki 
dorosłych. Zainteresowania naukowo-badacze prof. 
Ewy Przybylskiej koncentrują się wokół zagadnień 
związanych z polityką oświatową, zwłaszcza w kon-
tekście urzeczywistnienia na płaszczyźnie europejskiej 

koncepcji uczenia się przez całe życie, profesjonalizacją 
specjalistów działających w obszarze edukacji doro-
słych oraz problematyką nauczania i uczenia się osób 
dorosłych. Począwszy od pogłębionych studiów nad 
edukacją dorosłych w Niemczech oraz innych krajach 
europejskich i pozaeuropejskich, przez studia nad po-
lityką oświatową w krajach Unii Europejskiej, zajmuje 
się także edukacją grup poszkodowanych pod wzglę-
dem edukacyjnym, z różnych powodów zmarginalizo-
wanych lub wykluczonych z życia zawodowego i spo-
łecznego. Jest autorką ponad stu publikacji, w tym 
kilku monografii, tekstów w pracach zbiorowych i ar-
tykułów w czasopismach polskich, niemieckich, an-
gielskich, rosyjskich, węgierskich i innych. Jej ostatnia 
monografia „Analfabetyzm funkcjonalny dorosłych 
jako problem społeczny, egzystencjalny i pedagogicz-
ny. Istota – badania – teorie – obrazowanie – działania” 
stanowi interdyscyplinarne studium porównawcze na 
temat współczesnego fenomenu analfabetyzmu funk-
cjonalnego dorosłych w krajach bogatego Zachodu. 
Prof. Ewa Przybylska uczestniczyła w kilkunastu pro-
jektach finansowanych przez Komisję Europejską, np. 
w latach 2004–2006 koordynowała projekt „TEACH– 
Kształcenie specjalistów edukacji dorosłych w edukacji 
ustawicznej i szkolnictwie wyższym. Proces Boloński 
w kierunku europejskiego obszaru uczeniu się przez 
całe życie”, do udziału w którym pozyskała uniwersyte-
ty z Niemiec, Szkocji, Rumunii, Bułgarii, Litwy, Węgier, 
Turcji oraz organizacje edukacji dorosłych z Wielkiej 
Brytanii, Belgii, Polski i Niemiec. Celem projektu było 
wypracowanie akademickich programów kształcenia 
edukatorów dorosłych na poziomie studiów licencjac-
kich, magisterskich, studiów trzeciego stopnia oraz stu-
diów podyplomowych w zakresie europejskiej edukacji 
dorosłych. Innowacyjny charakter projektu doceniło 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nominując 
ją w 2008 r. do Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w kategorii badań na rzecz rozwoju spo-
łeczeństwa. Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu przyznał prof. Ewie Przybylskiej w 2009 r. 
medal „Za zasługi położone dla rozwoju uczelni”. Prof. 
Przybylska prowadzi też wykłady i seminaria na uni-
wersytetach w Niemczech, na Węgrzech i Litwie. Jest 
m.in. członkiem rad naukowych pism „Edukacja Doro-
słych”, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” oraz „REPORT 
Zeitschrift für Weiterbildungsforschung”, najbardziej 
prestiżowego w Niemczech kwartalnika naukowego 
w dziedzinie edukacji dorosłych. Ściśle współpracuje 
z Europejską Szkołą Wyższą Kształcenia na Odległość 
(Europäische Hochschule für Fernbildung) w Hamburgu 
oraz licznymi ośrodkami naukowo-badawczymi w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej.  (CPiI)

Zdjęcia nadesłane z wyjątkiem zdjęcia prof. Elż-
biety Basiul autorstwa Andrzeja Romańskiego.
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Dr  Karolina Słowik z Instytutu Fizyki UMK pra-
cowała przy stworzeniu pierwszego na świecie 

zintegrowanego kwantowego obwodu fotonicznego. 
Efekt badań opublikowany został na łamach prestiżo-
wego pisma „Nature Photonics”.

Artykuł „Fully integrated quantum photonic circu-
it with an electrically driven light source” przedstawia 
badania wykonane z udziałem dr Karoliny Słowik oraz 
zespołu naukowców z Niemiec i Rosji. Po raz pierwszy 
na świecie umieszczono na miniaturowym chipie kom-
pletny obwód kwantowy z elektrycznie sterowanymi 
nanorurkami węglowymi w roli źródeł nieklasycznego 
światła oraz nadprzewodzącymi detektorami. Opraco-
wana technologia będzie miała zastosowanie w takich 
aplikacjach, jak kryptografia kwantowa czy symulacje 
i obliczenia kwantowe.

Dr Karolina Słowik skończyła studia magisterskie 
na specjalności fizyka teoretyczna i komputerowa z ty-
tułami najlepszego studenta  i najlepszego absolwenta 
Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 
UMK. W tym czasie podjęła współpracę z profeso-
rami Andrzejem Raczyńskim i Jarosławem Zarembą 
z UMK, którą kontynuowała w ramach studiów dok-
toranckich. Badania, realizowane po części we współ-

O OBWODACH  
W „NATURE”

pracy z ośrodkami we Włoszech i w Polsce, dotyczyły 
teoretycznych aspektów rozchodzenia się impulsów 
świetlnych przez ubrane optycznie ośrodki atomowe, 
w szczególności zjawiska elektromagnetycznie wymu-
szonej przezroczystości i zatrzymania światła, a także 
ich potencjalnego zastosowania w konstrukcji kwanto-
wych bramek logicznych dla światła. Po wyróżnionej 
obronie doktoratu, dr Karolina Słowik poszerzała wa-
chlarz zainteresowań naukowych jako postdoc w gru-
pie profesorów Falka Lederera i Carstena Rockstuhla 
na Uniwersytecie w Jenie w Niemczech. To jeden z naj-
ważniejszych na świecie ośrodków specjalizujących się 
w teoretycznej plazmonice i nanofotonice. Współpraca 
grupy i dr Karoliny Słowik umożliwiła badanie zagad-
nień na styku plazmoniki i optyki kwantowej, dotyczą-
cych oddziaływania światła o właściwościach mody-
fikowanych przez nanocząstki metaliczne  z układami 
kwantowymi typu cząsteczek czy kropek kwantowych. 
Dzięki stypendium w projekcie WZROST UMK, dr Słowik 
odbyła drugi staż podoktorski na Karlsruhe Institute of 
Technology (KIT) w Niemczech, dokąd w międzyczasie 
przeniosła swoją siedzibę grupa prof. Rockstuhla.  Tam 
nawiązała współpracę z grupą eksperymentalną prof. 
Wolframa Pernice’a, która pracowała m.in. nad wy-
korzystaniem wzbudzanych elektrycznie nanorurek 
węglowych jako źródeł światła. Nanorurki zostały 
następnie umieszczone w obwodzie zintegrowanym 
z mikroskopowymi nadprzewodzącymi detektorami, 
umożliwiającymi zliczanie emitowanych fotonów. Ka-
rolina Słowik znalazła, za pomocą dopasowań meto-
dami numerycznymi, parametry określające właściwo-
ści statystyczne światła emitowanego przez nanorurki, 
z których można wnioskować o jego nieklasycznym, 
czyli kwantowym, charakterze. To sugeruje, że zinte-
growany obwód kwantowy oparty o nanorurki, zbu-
dowany po raz pierwszy na świecie, stanowi milowy 
krok na drodze ku miniaturyzacji urządzeń kwantowo-
optycznych, stosowanych w komunikacji, kryptografii 
i przetwarzaniu informacji kwantowej, zakodowanej 
w pojedynczych fotonach. Doniesienie o konstrukcji ob-
wodu i analiza jego właściwości stanowiły treść arty-
kułu w „Nature Photonics”. Od początku roku dr Karoli-
na Słowik pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie 
Fizyki UMK.  Została w tym czasie laureatką konkursu 
POLONEZ 1 Narodowego Centrum Nauki oraz konkursu 
HOMING Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Projekt 
badawczy HEIMaT, finansowany przez FNP i dotyczą-
cy badania wpływu nanostruktur plazmonicznych na 
przejścia kwantowe w molekułach  jest realizowany od 
października 2016 r. w IF UMK przez grupę kierowaną 
przez dr Słowik, w ścisłej współpracy z kolegami z KIT. 
Prywatnie dr Karolina Słowik jest mamą dwuletniej có-
reczki. Interesuje się życiem codziennym w średniowie-
czu. Lubi spędzać czas z bliskimi, podróżując i czytając 
książki. Opiekuje się kotką i parą psów. (CPiI)

 Fot. Andrzej Romański
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W tym roku mija 25 lat od opublikowania w cza-
sopiśmie „Science” artykułu Optical Coherence 

Tomography, w którym zaprezentowano nowatorską 
metodę tomografii optycznej. Jej autorem był interdy-
scyplinarny zespół kierowany przez prof. Jamesa G. Fu-
jimoto z MIT, który w 2015 r. otrzymał doktorat honoris 
causa UMK.

Jubileuszowi i odkryciu poświęcone będzie listo-
padowe spotkanie w ramach Kolokwiów Czwartko-
wych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Sto-
sowanej. 10 listopada prof. Andrzej Kowalczyk wygłosi 
wykład „25 lat OCT i my”. Kolokwium odbędzie się w sali 
audytoryjnej Centrum Optyki Kwantowej (budynek 
WFAiIS, ul. Grudziądzka 5/7) i rozpocznie się o 12:30.

Zaprezentowana 25 lat temu metoda z cza-
sem doprowadziła do wyjątkowego postępu  
w diagnostyce okulistycznej, bowiem dzięki niej stało 
się możliwe otrzymywanie obrazów przekrojów siat-
kówki oraz komory przedniej oka w sposób całkowicie 
bezinwazyjny. Metoda została dosyć szybko skomer-
cjalizowana – na początku jednak nie zdobyła dużego 
uznania okulistów ze względu na słabą jakość obrazów 
i zbyt długi czas badania. W końcówce lat 90. rozważa-
no nawet zaniechania produkcji.

Przełom przyniosły prace (2002–2003) prowa-
dzone przez fizyków z UMK, częściowo we współpracy 
z grupą prof. Ferchera z Wiedeńskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Dzięki wykorzystaniu nowej koncepcji re-
jestracji obrazów (tzw. Spektralne OCT – SOCT) stukrot-
nie przyspieszono badanie oka i znacznie poprawiono 
jakość obrazów. Szczęśliwie, w tym samym czasie na-
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stąpił postęp w elektronice, dzięki któremu koncepcja 
mogła zostać łatwo zrealizowana w praktyce.

Wdrożenie SOCT zostało poprzedzone intensyw-
ną współpracą z Katedrą i Kliniką Chorób Oczu ówcze-
snej Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Przebadano 
oczy kilkuset pacjentów, za każdym razem poprawiając 
konstrukcję i oprogramowanie aparatu. Członkowie ze-
społu prezentowali swoje dokonania na licznych kon-
ferencjach optycznych i okulistycznych. Demonstracja 
możliwości SOCT w środowisku okulistów wytworzyła 
zapotrzebowanie na instrument przyjazny dla pacjenta 
i operatora oraz dający obrazy o wysokiej jakości. Pro-
dukcji aparatu podjęła się firma OPTOPOL z Zawiercia, 
która w 2006 roku – dziesięć lat temu – wyproduko-
wała pierwszy tomograf optyczny oparty o technikę 
spektralnej OCT. Od  tego czasu powstały dziesiątki firm 
produkujących instrumenty dla okulistów.

Obecnie w ośrodku toruńskim poszukuje się kolej-
nych, nowych metod pomocnych w badaniu struktury 
i funkcji oka oraz mózgu. Z sukcesem rozwinęły się też 
zastosowania OCT w diagnostyce dzieł sztuki. 

 (CPiI)

Prof. James G. Fujimoto Fot. Andrzej Romański
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27 września odbyło się posiedzenie Senatu in-
augurujące kadencję 2016–2020. Przewodni-

czący Komisji Wyborczej Uniwersytetu prof. Bartosz 
Rakoczy wręczył senatorom akty stwierdzające ich 
wybór przez społeczność akademicką. W skład obec-
nego Senatu wchodzi 43 nowych senatorów.

Rektor poinformował Senat o planowanych 
zmianach w procedurze awansu pracowników nauko-
wych. Dotychczasowy system dołączania do wniosku 
o awans załączników zawierających informacje o kan-
dydacie jest nieprzejrzysty i niejednolity. Wnioski za-
wierają nierzadko kilkunastostronicowe załączniki 
niedające obrazu dokonań kandydata. Prorektor ds. 
badań naukowych prof. dr. hab. Jacek Kubica przed-
stawił projekt nowego systemu przygotowywania 
wniosków. Kandydatów będzie obowiązywać jeden, 
dwustronicowy kwestionariusz zawierający m.in. ta-
kie informacje jak: podstawowe dane kandydata, bi-
bliometryczne dane jego całego dorobku naukowego 
i dorobku w ostatnich 10 latach wygenerowane przez 
Bibliotekę Uniwersytecką, promotorstwo w przewo-
dach doktorskich i aktywność społeczną, a także 5 
najważniejszych osiągnięć naukowych w ostatnich 5 
latach oraz 3 najważniejsze osiągnięcia dydaktyczne 
i 3 organizacyjne w całej karierze zawodowej. Rektor 
dodał, że dla osób ubiegających się o awans obowiąz-
kowe będzie posiadanie profilu na Google Scholar, tak 
by senatorowie sami mogli zapoznać się z dorobkiem 
naukowym kandydatów i zasięgiem oddziaływania 
ich prac mierzonym liczbą cytowań. Konieczność re-
jestracji przez pracowników naukowych profilów na 
Google Scholar ma też związek z dążeniem do wzmoc-
nienia międzynarodowej pozycji naszego Uniwersy-
tetu. Awans w międzynarodowych rankingach będzie 
możliwy dzięki znaczącemu wzrostowi publikacji prac 
naszych naukowców w bazie Scopus i widocznych na 
indywidualnych profilach z afiliacją UMK. Dotyczy to 
przede wszystkim nauk humanistyczno-społecznych, 
których widoczność w światowym obiegu naukowym 
nie odzwierciedla ich potencjału.

Senatorowie zaakceptowali wnioski rad wy-
działów o mianowania na stanowiska profesora 
zwyczajnego na czas nieokreślony następujących 
osób: prof. dr. hab. Krzysztofa Frączka (WMiI), prof. 
dr. hab. Waldemara Rozynkowskiego i prof. dr. hab. 

Aleksandra Smolińskiego (WNH), prof. dr hab. Bożeny 
Gronowskiej (WPiA), a także ks. prof. dr. hab. Dariu-
sza Zagórskiego (WT) – na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego. Senat wyraził również pozytywne opi-
nie w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. Anny 
Branach-Kallas, dr. hab. Tomasza Waszaka i dr. hab. 
Przemysława Żywiczyńskiego (WF), dr hab. Aldony 
Kubicy i dr. hab. Sławomira Jeki (WNoZ), dr hab. Ju-
styny Kosakowskiej (WMiI), dr. hab. Marcina Wiewió-
ry (WNH), dr hab. Beaty Borowskiej-Beszty (WNP), 
dr hab. Doroty Michaluk, dr. hab. Mirosława Sprengla 
i dr. hab. Wiesława Wacławczyka (WPiSM) oraz dr 
hab. Agnieszki Olesińskiej, dr. hab. Marka Sobczyka 
i dr. hab. Jacka Wantocha-Rekowskiego (WPiA). 

Senatorowie dokonali wyboru najlepszego ab-
solwenta, studenta i studenta-sportowca. Tytuły te 
otrzymali mgr Joanna Siminska, absolwentka i stu-
dentka Wydziału Nauk o Zdrowiu, Janusz Szmude, 
student Wydziału Matematyki i Informatyki oraz 
Maria Sobańska, studentka Wydziału Sztuk Pięk-
nych. Ponadto Senat przyznał specjalne wyróżnienie 
za szczególnie znaczące osiągnięcia w międzynaro-
dowych zawodach matematycznych i rozsławienie 
imienia naszego Uniwersytetu zespołowi studentów 
w składzie: Aurelia Bartnicka, Ewelina Betlejewska, 
Bartosz Makuracki, Mikołaj Marciniak i Janusz Szmu-
de. 

W związku z rozpoczynającą się kadencją Senat 
powołał nowych członków komisji uniwersyteckich: 
ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu, ds. Nauki, ds. 
Dydaktyki i Efektów Kształcenia oraz Komisji Budże-
towej. Powołano także przedstawicieli Uniwersytetu 
do Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 
im. dr. Jana Biziela. Senat przyjął też Statut Szpitala 
Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza i wy-
raził zgodę na realizację inwestycji „Adaptacja budyn-
ku dydaktycznego przy ul. Kurpińskiego 19 w Byd-
goszczy na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych”. 
Senatorowie wybrali również podmiot uprawniony 
do badania rocznego sprawozdania finansowego Uni-
wersytetu w latach 2016–2018. Będzie to warszaw-
ska firma POL-TAX sp. z o.o. 

Senat przyjął też szereg uchwał dotyczących 
porozumień o współpracy naukowo-badawczej: 
z Uniwersytetem Andalas w Padang w Indonezji, Mię-
dzynarodowym Uniwersytetem w Travniku w Bośni 
i Hercegowinie, Kijowskim Uniwersytetem im. Borysa 
Hrinczenki, Akademią Technologiczną w Rezekne na 
Łotwie, Uniwersytetem Edukacji Nauczycieli w Fuku-
oce w Japonii, a także z Instytutem Służby Kryminal-
no-Więziennej w Kijowie.

Ewa Walusiak-Bednarek

Z SENATU
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Wydawało mi się, że Kraj Kwitnącej Wiśni jest 
gdzieś daleko, poza horyzontem. I trudno go zo-

baczyć, a dotknięcie go – rzecz niemożliwa. A jednak... 
Horyzont „przybliżyła” mgr Teresa Ziemba-Graczyk, 
wiceprezes ZNP UMK w Toruniu. Pojechaliśmy do Ja-
ponii.

Tokijskie metro imponuje, chociaż jego schemat 
może przerażać. Niesamowita plątanina linii. Jest naj-
większe na świecie. Posiada łącznie 13 linii. To najlep-
szy i najszybszy sposób przemieszczania się w mieście. 
Także dla obcokrajowa, który w gąszczu połączeń dość 
szybko może się połapać. A dzienny bilet na nielimitowa-
ne przejazdy wszystkimi liniami otwiera tokijski świat. 
Kto pierwszy złapie wolne miejsce, ten siedzi. A wtedy 
może spokojnie poserfować w Internecie, czy nadrobić 
stracony sen. Z tego pierwszego przywileju najczęściej 
korzysta młodzież. Starsi drzemią na stojąco, a kiedy 
siedzą, to śpią. Zawsze to jakaś chwila odpoczynku po 
wytężonej pracy, która pochłania ich bez reszty.

W metrze nikt nie rozmawia. Japończycy milczą, 
słychać jedynie „gajdzinów”, (obcokrajowców), gadają 
i zamiast wchodzić do wagonów gęsiego, walą ławą. To 
się tubylcom zdecydowanie nie podoba.

W sercu tętniącej gwarem stolicy jest oaza otoczo-
na spokojem i ciszą. To Pałac Cesarski. Nie pełni obecnie 
funkcji mieszkania Jego Wysokości, ale stanowi miejsce 
urzędowe, w którym przyjmowane są delegacje innych 
państw. Powstał w miejscu dawnego Zamku Edo, który 
uległ zniszczeniu podczas dywanowych amerykańskich 
nalotów. To miejsce dla turystów na co dzień niedo-
stępne. Wewnętrzna brama prowadzącą bezpośrednio 
do pałacu otwierana jest tylko dwa razy w roku – 23 
grudnia w dniu urodzin cesarza i 2 stycznia, gdy Japonia 
celebruje nadejście Nowego Roku.

Shibuya – to najpopularniejsze miejsce zakupowo-
-rozrywkowe w Tokio. – Idź do Starbuksa. Stamtąd zrób 

Joanna i Janusz Traczykowscy

JAPONIA –  
DOTYK HORYZONTU

fotkę, to co zobaczysz przechodzi wyobraźnię – radził 
znajomy. Faktycznie. To najbardziej niesamowite skrzy-
żowanie na świecie, które stało się jedną z czołowych 
atrakcji miasta. Podczas zmiany świateł na zielone jed-
nocześnie przekracza skrzyżowanie 2,5 tysiąca ludzi.

Ufundowanie pomnika... psu Hachiko nikogo nie 
dziwi. A dobra to była psina. Przywiózł ją do Tokio 
profesor Hadesabur Ueno, który w 1924 roku objął 
katedrę rolnictwa na miejscowym uniwersytecie. Pies 
codziennie odprowadzał pana do stacji i tam na niego 
czekał, by razem wrócili do domu. Aż pewnego dnia, 
pożegnawszy się rano, wieczorem już się nie zobaczy-
li. Naukowiec w trakcie zajęć skończył życie. Pies przez 
10 lat wiernie czekał na swego pana, dokarmiany przez 
mieszkańców. Rodzina profesora postanowiła jednak 
zająć się zwierzęciem, tworząc mu dom w innej części 
Japonii. Ten jednak uciekł i wrócił na tokijską stację, na 
której w 1935 roku odnaleziono go martwego. A za psią 
wierność tokijczycy postawili Hachiko pomnik. Ale pod-
czas II wojny światowej przetopiono go na armaty. Gdy 
nastał pokój nie zapomniano o wierności Hachiko. Zno-
wu ma pomnik, a wyjście z pobliskiej stacji metra nosi 
nazwę „Hachiko Guchi”.



26

podróże

Pociąg linii Yurakamome był bezzałogowy. Stero-
wany, gdzieś daleko komputerem, przez Rainbow Brid-
ge (Tęczowy Most) po jednej szynie zmierzał na leżącą 
w granicach Tokio, sztuczną wyspę Odaiba. Zaczęto ją 
budować w 1853 roku, ale jej rozwój nastąpił pod koniec 
XX wieku, kiedy to stała się synonimem japońskiej nowo-
czesności. To wielkie centrum biznesu, handlu, rozrywki, 
wypoczynku, z kinami, teatrami, kawiarniami, wielkim 
diabelskim młynem. Venus Fort w Palette Town. To niesa-
mowita galeria handlowa przypominająca włoskie mia-
steczko. Nieco dalej ... szok. Salon wystawowy Toyoty. 
Modele stare i te super, super aż dech zapierające. Rzut 
oka na replikę Statui Wolności, stojącą na nabrzeżu, nie 
tej ze Stanów Zjednoczonych lecz z Paryża. Postawiono 
ją tu w 1998 roku z okazji organizowanego w Japonii Dnia 
Francuskiego. Miała stać rok, stoi do dzisiaj.

„Ten kto nie widział Nikko, nie wie, co to jest praw-
dziwe piękno” – mówi japońskie przysłowie. Początki, 
otoczonego górami, wodospadami (największy Kegon 
– 97 metrów wysokości), jeziorami (m.in. Chuzenji), mia-
sta sięgają VIII wieku . Urokliwością okolicy zachwycił 
się buddyjski mnich Shodo Shonin i uznał, że na górze 
Nantani należy wybudować świątynię. Droga do niej nie 
była łatwa, bo trzeba było pokonać rwącą rzekę Daiya. 
Było to łatwiejsze, kiedy w 1636 roku przerzucono przez 
nią most. Wzniesiono go dla szoguna i cesarskiej świty. 
Największą atrakcję stanowi kompleks shintoistycz-
nych chramów, wpisany na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Mauzoleum poświęcone szogunowi Ieyasu To-
kugawie, który w 1603 roku doprowadził do zjednoczenia 
Japonii, codziennie odwiedzają tysiące turystów. Na te-
renie kompleksu znajduje się kilkadziesiąt budowli zdo-
bionych przedziwnymi malowidłami i rzeźbami przed-
stawiającymi mityczne stworzenia oraz zwierzęta Nad 
wejściem do stajni widoczna jest płaskorzeźba Sanzaru, 
przedstawiająca trzy małpy: Mizaru, Kikazaru i Iwaza-
ru : „nie widź złego, nie słysz złego, nie mów złego”. Od 
wieków więc słowa te mogą nieść człowiekowi naukę. 
Z trudem odszukaliśmy słynną płaskorzeźbę śpiącego 
kota – Nemurineko. Nie wiem czemu myślałem, że bę-
dzie to wielkie kocisko. A tu – koteczek. Dostrzegliśmy go 
nad bramą, za którą znajdują się schody prowadzące do 
grobowca Ieyasu Tokugawy. Stworzył go, zafascynowany 
tymi zwierzętami, rzeźbiarz Jingorō Hidari ; kot uznawa-
ny jest za symbol spokoju: „tak długo jak biały kot śpi, 
jest pokój”.

U podnóża Fuji rozpościera się gęsta mgła. Pełne 
rozczarowanie, bo liczyliśmy, że zobaczymy ją taką, jak 
na widokówkach – świętą górę Japonii. To nadal czynny 
wulkan. Mówi się, że drzemie i w każdej chwili może „od-
palić”. Fuji budzi lęk i trwogę. Od tysięcy lat szczyt Japoń-
czycy otaczają wielkim szacunkiem i czcią. Co roku od-
wiedza górę około 200 tysięcy ludzi. Na szczyt prowadzi 
kilka szlaków, ale są tak wytyczone, by chroniły zbocze 
wulkanu przed erozją i zniszczeniem. Nie zamierzaliśmy 

iść śladami tych, co stanęli na samym szczycie, ani Telighi 
Igarachi, Japończyka, który pokonał Fuji mając „zaledwie” 
99 lat i 302 dni i był najstarszym zdobywcą wulkanu. 
Usiłowaliśmy skoncentrować się jedynie na podziwianiu. 
Na szczęście w pewnej chwili chmurzyska wokół Fuji roz-
pierzchły się. I ukazała się – cała w swym pięknie, jakby 
chciała powiedzieć: chwila dla reporterów. I szybko zno-
wu zakryła się mgłą. 

Autokarem zjechaliśmy do przedsionka piekła, czyli 
Owakudani – doliny wielkiego wrzenia, wulkaniczne-
go kotła buchającego parą wodną, dwutlenkiem węgla 
i siarkowodorem. Zapach siarki unosił się w powietrzu, 
ale stężenie było dopuszczalne dla ludzi. Kiedy się zwięk-
sza dolina jest zamknięta. Turyści stali w kolejce po jajka, 
które można kupić w wielu stoiskach. Gotowane w wul-
kanicznym błocie, skorupy przybierają czarną barwę. Po-
szukujących smakowych doznań jest wielu.

Dobroczynność terenów wulkanicznych, znana jest 
od wieków. W rejonie Hakone, od IX w. znane są łaźnie. 
Budynek hotelu Fukuzumiro powstał w 1890 roku i zare-
jestrowany jest jako zabytek. To typowy japoński ryokan, 
tradycyjny zajazd, składający się z 18 pokoi. W pobliżu 
przepływa niewielka, rwąca rzeczka. Był dokładnie taki, 
jak w starych japońskich filmach: drewniany, z rozsuwa-
nymi drzwiami, gdzie pokoje wyłożone są matami „ta-
tami” i posiadają tradycyjną pościel „futon”. Metraż nie 
przedstawiają metry kwadratowe, lecz liczba „tatami”. 
Nasz segment liczył cztery maty, po dwie w każdym po-
koju. Zasuwane papierowe drzwi gwarantowały intym-
ność, bowiem obok pokoju biegł korytarz łączący pokoje 
z kuchnią , łazienką i onsenem, czyli basenikiem. Cały 
„ryokan” posiadał dwa baseniki, jeden dla pań, drugi dla 
panów. Nasz był „prywatny”, do którego spływała woda 
ze źródła i była tak gorąca, że trzeba było schładzać ją 
zimną, by można było skorzystać z kąpieli.

Kąpiel wieńczyła kolację, spożywaną w kimonach 
i na klęcząco. Niskie stoliki usłane mnogością kolorowych 
dań budziły zachwyt. Noc minęła na podłodze, a rano sy-
pialnia znowu zamieniła się w pokój gościnny.

W Odawarze wsiedliśmy do Shinkansena (Hikari) 
kursujacego co kilkanaście minut na trasie Tokio – Nagoya 
– Kioto – Osaka. To pociąg-pocisk pędzący ponad 300 km 
na godzinę. Japonia była pierwszym krajem który „posta-
wił” na system kolei szybkich i dziś ma najlepiej rozwinię-
tą sieć na świecie. Elegancko umundurowany kierownik 
pociągu co kilka minut przemierza wagony, przy wej-
ściu do każdego zdejmuje czapkę, wkłada ją pod pachę 
i serwuje głęboki ukłon. Tak samo kłania się wychodząc 
z wagonu. W podobnych ukłonach wita podróżnych pani 
obsługująca wózek z kanapkami i napojami. Podróż mija 
błyskawicznie, 500 km – po prostu błysk. Ubiegłoroczne 
opóźnienia shinkansenów to 36 sekund! Dworzec kolejo-
wy w Kioto nie ma sobie równych, stanowi prawdziwe 
arcydzieło futurystycznej wizji. Człowiek się tu czuje jak 
w stacji kosmicznej.
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Podobnie nieprzeciętną wizję, tylko znacznie wcze-
śniej, bo w XIV wieku miał szogun Ashikaga Yoshimitsu. 
Zachwycony terenami wokół Kioto postanowił je wykupić, 
by na starość stały się dla niego oazą. Zbudował luksuso-
wą rezydencję, położoną nad stawem. Na pierwszym pię-
trze witał gości, na drugim – odbywał prywatne spotkania 
z dostojnikami, na trzecim oddawał się rozkoszy picia her-
baty z przyjaciółmi. Był wielkim miłośnikiem piękna i luk-
susu. Zażyczył jednak sobie, by po śmierci jego rezyden-
cję zamieniono na świątynię. I tak się stało. Nowy obiekt 
przyjął nazwę Rokuon Ji (Park Jelenia). Różne i dziwne 
miewał losy. Był niszczony, odbudowywany. Ale pewne-
go razy zniknął zupełnie. 2 lipca 1950 roku nocą zakradł 
się do niego niezrównoważony psychicznie 21-letni mnich 
Hayashi Yoken i podłożył ogień. Jeden z największych 
skarbów Japonii spłonął doszczętnie. Sprawca został 
aresztowany. Złoty Pawilon odbudowano, restaurując 
wnętrza i pomnik szoguna. Dach pokryto warstwą złota, 
pięciokrotnie grubszą, od tej która była przed pożarem. 

– Było dla ducha, to może coś dla ciała – żartuje 
przewodnik, gdy wchodzimy do Gijon. Miejscowa świą-
tynia Yasaka od dawna ściągała pielgrzymów z całego 
kraju . Toteż w jej okolicy powstawało dużo jadłodajni 
oraz herbaciarni, w których mogli odpocząć i się pożywić. 
Usługiwały tam młode dziewczyny, które czasem świad-
czyły również usługi seksualne. Dało to początek… kultu-
rze gejsz. Później gejsze wyspecjalizowały się w innych, 
bardzo ekskluzywnych usługach; mówiono o nich „dzie-
ci sztuki”. Opinia, że gejsze to nierządnice jest niespra-
wiedliwa. Kioto to jedyne miasto w całej Japonii, gdzie 
na ulicy nadal spotkać można „geiko”, czyli prawdziwe 
gejsze, albo „maiko” – uczennice sposobiące się do tego 
zawodu. Czasami jedne i drugie bywają w „ochayach” 
(tradycyjnych herbaciarniach), gdzie poprzez rozmowę, 
serwowanie drinków czy występy muzyczne i taneczne, 
zabawiają klientów. Towarzystwo jednak słono kosztu-
je, a do takiego ekskluzywnego przybytku trzeba mieć 
wprowadzających.

Japończycy niekiedy nie mają czasu na powrót 
do domu. Czasami jest on zbyt daleko od miejsca pra-

cy, a czasami pochłonie ich „balanga”. Wtedy korzystają 
z hoteli kapsułowych, które zlokalizowane zazwyczaj 
przy dworcach lub stacjach metra, albo w dzielnicach 
rozrywkowych, są nieodłącznym elementem dużych 
miast. Zamiast pokoi – kapsuły przypominające obu-
dowane łóżko w wagonie sypialnym. Wbudowane są 
w ścianę i ułożone jedna na drugiej, kilkadziesiąt w du-
żym pomieszczeniu Przeważnie mają kształt prostopa-
dłościanu, o wymiarach niewiele większych od łóżka 
i wysokości około 1 metra. Wewnątrz kapsuły znajduje 
się zwykle: telewizor, radio i budzik. Panie i panowie 
mieszkają w różnych strefach, które najczęściej dzielą 
piętra. Przed położeniem się do łóżka należy się wyką-
pać, przebrać w piżamę.

– Czy robisz pieniądze? – To najczęstsze powita-
nie w Osace, bo jej mieszkańcy to ludzie interesu. O sile 
miasta zawsze decydowała prężna gospodarka, prze-
mysł i handel. Mówiono, że w Tokio było centrum władzy 
wojskowej, w Kioto dwór cesarski, a Osaka była „kuchnią 
narodu”. Leje jak z cebra. Hotel bezpłatnie daje jednora-
zowe, przeźroczyste parasolki. Nic dziwnego – wrzesień, 
pora deszczowa. Zabytki to kwestia umowna. W wyniku 
amerykańskich bombardowań cała Osaka była w gru-
zach, więc na ruinach postawić można było nowoczesne 
miasto. Na szczęście bomby ominęły najsłynniejszy za-
bytek miasta Zamek Osaka, którego budowę rozpoczęto 
w 1583 roku. Jego dzieje też były burzliwe, dziś mieści 
Muzeum Historii. U podnóża zamku rośnie ponad 600 wi-
śniowych drzewek, które w okresie kwitnienia podziwia-
ne są przez mieszkańców. Przestało padać, więc wieczór 
spędziliśmy w dzielnicy Namba, na głośnej i rozświetlonej 
neonami ulicy Dotonbori , czyli w centrum rozrywki i ży-
cia nocnego.

Następnego dnia żegnaliśmy się z Japonią, wylatu-
jąc z Kansai, największego portu lotniczego na świecie, 
zbudowanego na sztucznej wyspie. Startowaliśmy, cho-
ciaż powszechnie uważa się, że lądowanie na pasach oto-
czonych wodą, stanowi dla pasażerów nie lada atrakcję. 
Nie mieliśmy okazji jej poznać.

Zdjęcia autorów artykułu
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aktualności

Spotkania z cyklu „Literaci po godzinach” odbywają 
się od 2013 roku w Centrum Sztuki Współczesnej 

„Znaki Czasu” w Toruniu. 

Inicjatorami przedsięwzięcia byli Malina Barcikow-
ska z Czytelni CSW oraz członkowie Koła Lektury Filolo-
giczno-Filozoficznej działającego przy Instytucie Litera-
tury Polskiej Wydziału Filologicznego UMK pod opieką 
dr. hab. Pawła Tańskiego.

Gośćmi spotkań byli dotychczas zarówno toruńscy 
poeci (Martyna Buliżańska, Tomasz Dalasiński, Marcin 
Jurzysta, Michał Pranke), jak i literaci, którzy przybyli do 
Torunia na specjalne zaproszenie członków koła (Michał 
Ambrożkiewicz, Marian Buchowski, Anna Nasiłowska, 
Piotr Sobolczyk). 

Podczas spotkania, które odbyło się 22 września, 
w CSW gościł Tadeusz Chabrowski (rocznik 1934) – po-
eta, prozaik, były duchowny, od lat 60. minionego wieku 
mieszkający w Stanach Zjednoczonych (obecnie w Nowym 
Jorku). Tadeusz Chabrowski debiutował w 1960 r. na ła-
mach „Tygodnika Powszechnego”. Od tego czasu opubliko-
wał ponad 20 tomów poetyckich, m.in.: „Madonny”, „Lato 
w Pensylwanii”, „Panny z wosku”, „Miasto nieba i ziemi” 
czy „Mnisi, czyli nierymowane strofy o cnotach”. Uprawia 
także prozę – jest autorem m.in. powieści „Skrawki białe-
go habitu” oraz „Białe nieszpory”. Jest laureatem licznych 
nagród literackich, a wśród nich: Nagrody Kościelskich, 
Nagrody im. Z. Polkowskiej-Szkaradzińskiej oraz Nagrody 
Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Podczas pobytu 
w Polsce poeta, poza Toruniem, odwiedził Warszawę, Czę-
stochowę, Lublin, Sopot i Wrocław. Spotkanie poświęcone 
było ostatniej jego książce zatytułowanej „Dom w chmu-
rach”, a poprowadzili je Paweł Tański i Jakub Osiński.

Informacje o nadchodzących spotkaniach „Litera-
tów po godzinach” publikowane są na facebookowym 
fanpage’u Koła Lektury Filologiczno-Filozoficznej oraz 
stronie internetowej CSW.

Jakub Osiński

LITERACI PO GODZINACH

Fot. nadesłana

INŻYNIERIA GENETYCZNA
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK uzy-

skał zgodę ministra środowiska na prowadzenie 
Zakładu Inżynierii Genetycznej (I kategorii zagrożenia).

Mogą być w nim realizowane badania w ramach 
zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie 
zmodyfikowanych (GMM) oraz organizmów genetycz-
nie modyfikowanych (GMO) takich jak: Arabidopsis tha-
liana czy Drosophila melanogaster.

Pracownicy oraz studenci będą mogli pracować 
z GMM i GMO. Uprawnienia pozwalają ponadto na skła-
danie wniosków o zgodę na realizowanie projektów 
na wspomnianym wydziale z wykorzystaniem GMM 
i GMO.

Kierownikiem Zespołu ds. badań z wykorzysta-
niem GMO i GMM jest dr hab. Justyna Wiśniewska (na 
zdjęciu) z Katedry Fizjologii Roślin i Biotechnologii. 

 (CPiI)Fot. Andrzej Romański
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Głos z kuchni

Znane wszystkim mieszkańcom Torunia świętomar-
cińskie objadanie się gęsiną ma długie tradycje. 

Współcześnie 11 listopada obchodzimy przede wszyst-
kim Dzień Niepodległości, ale w dawnym kalendarzu 
była to ostatnia okazja do większej zabawy przed 
zbliżającym się adwentem. Gęsi miały ponoć wskazać, 
gdzie ukrył się Marcin w chwili, gdy obwołano go bisku-
pem (nie chciał zaakceptować tego wyróżnienia). Spo-
rych rozmiarów pieczona gęś była idealnym posiłkiem 
dla dużej rodziny. Gospodyni w dniu św. Marcina uro-
czyście dzieliła się tym smakołykiem z domownikami, 
co kojarzono ze słynnym wyobrażeniem biskupa Tours, 
który miał oddać połowę swego płaszcza żebrakowi.

Na okładkach niemieckich książek kucharskich 
wydawanych w Toruniu ponad sto lat temu nieprzy-
padkowo widnieje kucharka czy służąca dumnie niosą-
ca półmisek z wielką, pieczoną gęsią. Zajrzyjmy zresztą 
do samej książki, noszącej tytuł „Martha”, odwołującej 
się w ten sposób do ewangelicznej przypowieści o Mar-
cie i Marii, siostrach Łazarza. Autorka tej oryginalnej 
książki, nauczycielka gotowania z Grudziądza, opisała 
w niej m. in. kwaśną zupę na gęsinie z octem i jabłkami, 
słynną pomorską czerninę na gęsinie, gęsią potrawkę, 
gęsie wątróbki, pieczoną pierś gęsią w śmietanie...

Ta pomorsko-pruska miłość do gęsi przebija tak-
że z kart polskiej książki kucharskiej, wydanej w Toru-
niu w 1885 roku. Receptury do niej zbierał dziennikarz 
„Gazety Toruńskiej” Hieronim Derdowski, patron jednej 
z ulic na Bydgoskim Przedmieściu. Wśród zebranych 
przez niego przepisów znalazł się np. tak dziś popularny 
na Kujawach i Pomorzu półgęsek (wędzona pierś z gęsi), 
czy intrygująco brzmiąca porada „Sposób zamienienia 
mięsa gęsiego na sarnie”. Słynna pieczona gęś opisana 
jest w kilku wariantach: faszerowana jabłkami, kaszta-
nami lub ziemniakami. Zapomniane już dzisiaj sposoby 
przygotowywania gęsi opisują z kolei receptury na ma-
rynatę z gęsiny i gęsią kiszkę. 

Hieronim Derdowski miał zbierać te receptury 
w toruńskich restauracjach, wykazują one jednak spore 
podobieństwo do niemieckiego tekstu „Marthy”, wyda-
nej po raz pierwszy w 1866 roku w Grudziądzu. Jedno 
nie przeczy zresztą drugiemu, toruńscy restauratorzy 
i mistrzowie kuchni zapewne sięgali po jedyną wtedy 
dostępną, a przy tym najsłynniejszą książkę o regional-
nej kuchni z Pomorza i ziemi chełmińskiej, która zyskała 
także w owych czasach sporą popularność w różnych 
regionach Niemiec, przyczyniając się zapewne do roz-
sławienia pomorskiej gęsiny.

Zajrzyjmy zresztą do samych receptur z toruńskiej 
książki kucharskiej z 1885 roku.

Sposób zamienienia mięsa gęsiego na sarnie

Wyrznąć z gęsi piersi, odrzeć ze skóry, włożyć 
w ocet, niech się moczy parę tygodni; kiedy się ocet od-

mienia, to krócej. Potem naszpikować słoniną i upiec na 
rożnie, pokrajać w zrazy i na stół podać.

Gęś lub kaczka pieczona

Sprawić gęś od kilku dni zabitą i oskubaną, poob-
cinać szyję, skrzydła, nogi, wyjąć wątróbkę i żołądek, to 
wszystko schować do innego użycia, jako to do zupy, 
albo na potrawkę, która się zwykle daje z śmietaną 
i kaszą perłową. Sam tylko tułubek z gęsi wyczyścić, 
wymyć, osolić, napchać w niego jabłek kwaskowatych, 
obranych i w ćwiartki pokrajanych, posypawszy bardzo 
mało majerankiem i angielskim korzeniem; włożyć na 
brytfannę, podlać wodą i piec przez półtorej godziny 
w piecu, podlewając masłem lub własnym jej smalcem, 
nie obsypując bułką; a gdy już ma dosyć, wyjąć, roze-
brać, ułożyć na półmisku, jabłka dać na spód, gęś na 
wierzch, polać masłem ściekłem z niej i wydać. Można 
ją także nadziać kasztanami albo kartoflami, z któremi 
tak samo postąpić jak z jabłkami. Tym samym sposo-
bem piecze się także kaczka.

Kuchnia polska. Niezbędny podręcznik dla ku-
charzy i gospodyń wiejskich i miejskich oraz poradnik 
w wielu gałęziach gospodarstwa domowego, Toruń 
1885.

Jarosław Dumanowski

CZAS NA GĘSINĘ
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Tekst ten, wbrew zawartej w tytule sugestii, nie 
będzie o ostatnim filmie Andrzeja Wajdy, choć 

muszę przyznać, że w jakimś stopniu zainspirował 
mnie do niniejszych rozważań. Nie sama fabuła, 
czy symboliczny wymiar dzieła, lecz jego piękny ty-
tuł. Można powiedzieć, że on sam przywołał z mojej 
pamięci nakładające się na siebie obrazy, odczucia  
i zaistniałe w różnych odcinkach przeszłości sytuacje. 

Poniekąd zmusił mnie do podjęcia próby od-
powiedzi, jaką rolę w moim życiu odgrywają „powi-
doki”? Jako człowiek zajmujący się zawodowo kulturą 
wizualną, chcąc nie chcąc uwikłany jestem codziennie 
w grę obrazów, ich rzeczywistą, pozorną, a czasem je-
dynie wyimaginowaną koegzystencję, a nawet syntezę.  
W takim natłoku doznań powidoki stają się istotną częścią 
mojego życia, pozwalają łączyć to, co wydaje się odległe, 
nieprzystające, eksperymentować z własną wiedzą i od-
czuciami. Inspirują, pozwalają rozumieć szerzej otaczają-

Sebastian Dudzik

POWIDOKI I ILUMINACJE

cą mnie rzeczywistość. Pomijając już nawet całą bogatą 
sferę intelektualnych „gier” z różnego rodzaju wizualnymi 
i mentalnymi powidokami, takie zwykłe powidoki potra-
fią dostarczyć mi całkiem sporo intensywnych przeżyć.

Od dawna uważam, że doskonałym stymulato-
rem powstawania powidoków jest podróż pociągiem. 
Zamknięcie na kilka godzin w ograniczonej przestrzeni 
przedziału przy jednoczesnej ekspozycji na przesuwa-
jące się za oknem obrazy to idealne ku temu środowi-
sko. Wystarczy jeszcze tylko odrobinę melancholijnego 
nastroju i… 

Nie jest żadną tajemnicą, że dla rzeszy wykładow-
ców akademickich początek jesieni wiąże się z powro-
tem do rytmu wyznaczanego przez dydaktykę i ciągłe 
podróże, na krótszych bądź dłuższych trasach. Wielu 
z nich z pewnością, podobnie jak ja, w interwałach 
dzielących rozważania nad kolejnym przeczytanym, 
bądź zapisanym naukowym passusem, z lubością od-
daje się sennej obserwacji zmieniającego się za oknem 
krajobrazu. To właśnie wtedy najczęściej emulgują się 
fragmenty złapanych w ułamkach sekundy obrazów, 
naszych myśli czy bliższych oraz dalszych skojarzeń. 
Chyba każdy, kto często podróżuje pociągiem, doznał 
czegoś takiego. Ja chciałbym opowiedzieć krótko o kil-
ku przypadkach, które zaowocowały czymś bardziej 
trwałym. 

Wśród znajomych artystów znaleźli się i tacy, któ-
rzy sporo czasu spędzają w pociągach. Dla części z nich 
opisane wyżej doznania stanowią istotne źródło inspi-
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racji, kuszące nie tylko swym wizualnym potencjałem, 
ale przede wszystkim tym charakterystycznym, ledwie 
uchwytnym emulgowaniem obrazów, doznań i myśli. 
Chciałbym opowiedzieć choć kilka słów o trójce arty-
stów grafików, których w jakiś sposób „uwiodły” obrazy 
zza okna.

Pierwsza z nich jest pochodząca z Łodzi Katarzy-
na Łukasik. To właśnie o niej i o jej grafikach pomyśla-
łem tydzień temu, gdy obserwując przez okno pociągu 
nieoczywisty krajobraz dekomponowany spływającymi 
po szklanej tafli strużkami deszczu, rozmyślałem o isto-
cie powidoków. Przywołałem wówczas z pamięci moją 
dawną rozmowę z artystką. Na pytanie, skąd się wzię-
ła taka wyraźna i zarazem nagła wolta w tematyce 
jej prac, odpowiedziała z rozbrajającą szczerością, że 
zmusiły ją do tego regularne rejsy między rodzinnym 
miastem a nowym miejscem pracy w Gdańsku. Godzi-
ny spędzone w pociągu, to w dużej części kontemplacja 
przesuwających się za oknem obrazów. Raz wyraźnych, 
raz niemal nieczytelnych, umykających percepcji. Cza-
sami jak tytułowe powidoki nakładających się na siebie 
zacierających między sobą jakiekolwiek granice. Cykl 
Iluminacje Łukasik jest w rzeczywistości zapisem, nie 
tyle samych obrazów, co towarzyszących ich percepcji 
stanów. Mikroświatem, w którym, to co rzeczywiste, 
namacalne zaciera się, zlewa w mało czytelną całość, 
która okazuje się jedynie tłem dla zaskakujących mało 
realnych form. Kompozycje w pierwszej chwili wydają 
się nawet trywialne. Zlewające się, zniekształcone smu-
gami wody, obrazy pozornie nie oferują nic szczególne-
go. Ważna jest w nich jednak owa wartość poznawcza, 
która pozwala odkrywać alternatywną rzeczywistość  
w otaczającym nas świecie, rzeczywistość w jakimś stop-
niu generowaną przez nasze własne projekcje i „powido-
kowe” postrzeganie świata.

Również grafiki z cyklu In situ, Miejscami i Tu Woj-
ciecha Domagalskiego stanowią pokłosie kolejowych 
podróży. Powstawały głównie w oparciu o dokumen-
tację fotograficzną wykonaną z okna pociągu relacji 
Warszawa-Łódź oraz podczas podróży po Kujawach.  
Moją uwagę zwróciły one już kilka lat temu, podczas 
obrad jury Triennale Grafiki Polskiej. Widziane z kilku 
metrów wydawały się szare i nieatrakcyjne. Dopiero 
obserwacja z bliższej odległości uwidaczniała ich wy-
rafinowaną poetykę, opartą na grze między tym, co 

jest oczywiste i rozpoznawalne a tym, czego nie da się 
dookreślić, co rozpływa się lub skrywa pod woalem 
materialnej czy powietrznej zasłony. W swych sitodru-
kach artysta często wykorzystuje strategię ponownego 
zadrukowania kompozycji półkryjącą warstwą srebrzy-
stej, białej bądź błękitnawo szarawej farby. Ten prosty, 
techniczny zabieg daje zaskakujące efekty. Stawia nas 
naprzeciw tajemnicy. Czujemy się trochę jak ludzie, któ-
rzy we mgle nagle dostrzegają jakiś fragment rzeczy-
wistości i nie są do końca pewni, czy widzieli coś kon-
kretnego, czy była to tylko ich projekcja. Te i inne prace 
Domagalskiego krążą wokół problemu wizualności i pa-
mięci, widzialnych znaków, tego co istniało, zasłonięcia, 
wyobraźni, niewidzenia czy wreszcie braku – obiektu 
widma – fragmentu większej odczuwalnej całości.

Zupełnie inaczej proces, „uruchomionych” 
w trakcie podróży obrazów, wykorzystuje twórczo 
Jarosław Janas z Poznania. Dla niego kontempla-
cja przesuwających się za ekranem szyby widoków 
stała się punktem wyjścia do rozważań nad istotą 
ich utrwalania, kodowania i przetwarzania. Punk-
tem wyjścia stała się oczywista konstatacja, że ob-
serwator ma do czynienia ze zmianą o charakterze 
ciągłym, liniowym. Niestety nasz wzrok i mózg nie 
radzą sobie często z płynnym przetwarzaniem dużej 
ilości bodźców i następuje pewna droga na skróty. 
Nieświadomie dążymy do komasowania informacji, 
jej sekwencjonowania, a także do eksponowania ele-
mentów, które dla naszego mózgu wydają się bardziej 
istotne od pozostałych. Efektem tego jest skokowa 
obserwacja wybranych fragmentów rzeczywistości  
i powiązany z nim efekt kompresji pozostałych jej ele-
mentów. Te wszystkie spostrzeżenia stały za techno-
logicznym odwróceniem procesu zapisywania obrazu. 
Aby tego dokonać Janas wykorzystał odpowiednio 
przystosowany i przemodelowany skaner sprzężony  
z oprogramowaniem kompresującym zapis wizual-
nych danych. To pozwoliło mu na liniowe komasowa-
nie rozłożonej w czasie i przestrzeni ekspozycji, i do-
wolne jej modelowanie (rozciąganie, ścieśnianie). 

To tylko pojedyncze przykłady fascynujących 
doświadczeń z podróżniczymi powidokami. Warto 
czasami samemu bardziej zatopić się w kontemplację 
zmieniających się za oknem obrazów. Można wówczas 
zobaczyć świat nieco inaczej niż zwykle go widzimy.
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meandry polszczyzny

Niedawno miałem okazję spędzić kilka dni na nie-
mieckich Łużycach. Historycznej krainie, w której 

granicą między Polską a Niemcami i tym, co słowiań-
skie, a tym, co germańskie, jest płynna. Także w języku.

Toruńscy językoznawcy od dawna współpracują 
z ośrodkami polonistycznymi w Niemczech (m.in. w Ol-
denburgu i Moguncji). Niestety, studia nad językiem i li-
teraturą polską u naszych zachodnich sąsiadów są zde-
cydowanie mnie popularne niż germanistyka w Polsce. 
Ośrodków slawistycznych jest tam stosunkowo dużo, ale 
wiodącym językiem jest zawsze rosyjski. Nie jest to za-
skakujące – rosyjski jest największym językiem słowiań-
skim, a kwestie polityczne zapewne też mają tu znacze-
nie. To małe zainteresowanie językiem polskim widać. 
W Moguncji w ubiegłym roku prowadziłem gościnne 
zajęcia m.in. z grupą seminarzystów zainteresowanych 
językiem polskim (ale i tak uczących się jako głównego 
języka rosyjskiego). Grupa ta liczyła... trzy osoby.

Są jednak obywatele Niemiec, dla których od po-
koleń pierwszym językiem jest język słowiański. Języki 
słowiańskie wszyscy kojarzymy jako urzędowe w pań-
stwach Europy Środkowej i Wschodniej. Będą to polski, 
czeski, rosyjski, bułgarski itd. Ale są także „małe” języki 
słowiańskie. Na terenie Niemiec istnieje jeszcze dosyć 

Sebastian Żurowski

JĘZYKI DUŻE I MAŁE

liczna społeczność Łużyczan, którzy używają języka gór-
nołużyckiego. Głównym ich ośrodkiem jest Budziszyn 
(Bautzen). Z kolei Chociebuż (Cottbus) jest stolicą języka 
dolnołużyckiego, który jest używany już przez bardzo 
małą liczbę osób i – jak przyznają to sami językoznaw-
cy z Instytutu Serbołużyckiego w Budziszynie i jego filii 
w Chociebużu – jest w zasadzie językiem skazanym na 
wymarcie. Na szczęście język ten jest bardzo dobrze opi-
sany i udokumentowany. Oba języki łużyckie mają duże 
elektroniczne korpusy, które gromadzą współczesne 
i dawne teksty i które są obecnie podstawą badań na 
tymi „małymi” językami słowiańskimi. Oba języki łużyckie 
mają status języków regionalnych, co w praktyce prze-
kłada się m.in. na dwujęzyczne tablice z nazwami miej-
scowości, możliwość z korzystania z tych języków jako 
pomocniczych w administracji i – co nie jest bez znacze-
nia – szansę na pozyskanie pieniędzy na różne działania 
związane z promocją języka i kultury jego użytkowników.

Zgodnie z „Europejską kartą języków regionalnych 
lub mniejszościowych” Rady Europy język regionalny 
nie może być dialektem oficjalnego języka danego pań-
stwa ani językiem migrantów. Musi też być tradycyjnie 
używany przez grupę obywateli danego państwa, któ-
rzy stanowią w społeczeństwie mniejszość. W Europie 
jest kilkadziesiąt takich języków – prócz łużyckich są to 
np. baskijski, bretoński, kataloński, korsykański, romski 
czy jidysz.

W Polsce jest tylko jeden język regionalny – ka-
szubski. Reguluje to Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. 
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języ-
ku regionalnym. Przez długie lata polscy językoznawcy 
spierali się o to, czy jest to osobny od polskiego język 
zachodniosłowiański, czy może dialekt języka polskie-
go. Obecnie takie dyskusje są już bezprzedmiotowe, 
ale ciągle gorący jest spór o status „języka śląskiego”. 
Spór w tej chwili chyba nie językoznawczy, a polityczny. 
Mimo ciągłego nieuznawania ich postulatów przez pol-
skie władze – nie tylko wykonawcze i ustawodawcze, 
ale także sądownicze – działaczom na rzecz uznania 
regionalnego statusu języka śląskiego (dotyczy to także 
uznania narodowości śląskiej) udaje się jednak czasem 
osiągnąć spektakularny sukces promocyjny. W 2011 
roku w spisie powszechnym w Polsce narodowość ślą-
ską zadeklarowało ponad 800 tys. osób (w tym samym 
roku w spisie w Czechach tę narodowość podało dal-
sze 12 tys. osób). Ostatnim sukcesem jest to, że od lipca 
tego roku śląski jest jednym z języków, w którym obsłu-
giwać można Facebooka.

Problemem „języka śląskiego” jest to, że na tam-
tych terenach – jak na Łużycach – granica między tym, 
co słowiańskie, a tym, co germańskie, jest płynna. I nie-
stety także ciągle jeszcze bolesna. Ale kto wie, może 
w jakiejś – obecnie trudnej do przewidzenia – przyszło-
ści liczba języków regionalnych w Polsce jednak wzro-
śnie.
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10 i 11 września 2016 roku w Toruniu odbył się XXII Zjazd 
Stowarzyszenia Absolwentów UMK „Jesienne Powro-
ty 2016”. W zjeździe wzięło udział 290 absolwentów,  
z tego 62 osoby, które ukończyły studia w 1966 roku, 
a więc 50 lat temu. Wśród tych „pięćdziesięciolatków”-
-absolwentów najliczniejszą grupę stanowili matema-
tycy (13 osób). Świętowali też absolwenci: archeologii, 
biologii, chemii, filologii polskiej, fizyki, geografii, histo-
rii i prawa. Jubilatom zostały wręczone listy gratulacyj-
ne i upominek: wydanie książkowe wspomnień absol-
wentów. Wśród uczestników byli również inni jubilaci 
– absolwenci chemii z roku 1956. Jak co roku pamiętali 
o swojej uczelni abiturienci, którzy nie mieszkają w Pol-
sce – przyjechali m.in. z USA, Niemiec, Belgii, Szwajcarii 
i Włoch.

Zjazd rozpoczął się tradycyjnie mszą św. w koście-
le akademickim pw. Św. Ducha. Po złożeniu kwiatów 
pod pomnikiem Mikołaja Kopernika uczestnicy udali się 
do auli UMK, gdzie pieśnią „Gaudeamus igitur” rozpo-
częła się oficjalna część zjazdu. 

Obradom przewodniczył dr Marian Urbański. 
Wśród zaproszonych gości byli prorektor prof. Danuta 
Dziawgo, dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowi-
ska, prof. dr hab. Werner Ulrich, dziekan Wydziału Nauk 
o Ziemi, prof. dr hab. Marek Kejna, prodziekan Wydzia-
łu Nauk Pedagogicznych, dr hab. Dorota Siemieniecka, 
prof. UMK.

Dyplomem członka honorowego Stowarzysze-
nia Absolwentów UMK wyróżniony został Jan Polew-
czyński, absolwent matematyki. Przebieg jego pracy 
zawodowej, osiągnięcia sportowe i działalność w sto-
warzyszeniu przedstawił prof. Józef Szudy. W laudacji 
powiedział m.in.: „Przez wszystkie lata, które minęły 
od powstania Stowarzyszenia Absolwentów UMK, 
Jan Polewczyński był jego aktywnym członkiem. Na 
terenie Kcyni i regionu pałuckiego brał udział w pro-
pagowaniu i realizacji przedsięwzięć podejmowanych 
przez Stowarzyszenie. Jest on wzorem członka Stowa-
rzyszenia, któremu w pełni należy się godność członka 
honorowego”.

Uczestnicy zjazdu z wielkim zainteresowaniem 
wysłuchali okolicznościowego wykładu przygotowane-
go przez absolwenta archeologii z roku 1966, a więc ju-
bilata, prof. dr. hab. Andrzeja Koli pt. „Kijów – Bykownia 
– Czwarty Cmentarz Katyński”.

Izabela Walczyk

JESIENNE POWROTY 
2016

Potem zjazd miał już charakter towarzyski, zje-
dzono wspólny obiad, zwiedzano miasto, grupa absol-
wentów zwiedziła Interdyscyplinarne Centrum Nowo-
czesnych Technologii UMK, a wieczorem w foyer auli 
UMK rozpoczął się tradycyjny bal absolwenta.

W związku z XXII Zjazdem Stowarzyszenia Ab-
solwentów UMK, Muzeum Uniwersyteckie było czyn-
ne w sobotę dla umożliwienia przyjezdnym obejrzenia 
ekspozycji „Skarby Muzeum Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika – nowa odsłona”. 

W niedzielę przed południem odbyły się spotka-
nia absolwentów biologii i geografii na macierzystych 
wydziałach, połączone ze zwiedzaniem budynku przy 
ul. Lwowskiej.

Fot. Andrzej Romański

Ukazał się nowy numer czasopisma „Sztuka Edycji. 
Studia Tekstologiczne i Edytorskie” zatytułowany 

„Witkacy: piekło edytora” (pod red. M. Bizior-Dom- 
browskiej) dostępny w systemie Open Access na stro-
nie internetowej półrocznika: www.sztukaedycji.umk.
pl (zakładka SZCZEGÓŁY).

Pliki można również pobrać z Akademickiej Plat-
formy Czasopism Wydawnictwa Naukowego UMK: 

WITKACY: PIEKŁO EDYTORA

http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/sztukaedy-
cji/issue/view/949/showToc (AM)
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13 października w wieku 91 lat zmarł prof. dr An-
drzej Hrynkiewicz, jedna z najwybitniejszych 

postaci polskiej fizyki, doktor honoris causa Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Prof. Andrzej Hrynkiewicz był profesorem fizyki 
w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie, Przewodni-
czącym Rady ds. Atomistyki i Pełnomocnym Przed-
stawicielem Rządu RP w ZIBJ w Dubnej, członkiem 
rzeczywistym PAN i czynnym PAU, emerytowanym 
profesorem UJ w Krakowie. Był uczonym o rozległej 
wiedzy i ogromnym autorytecie, uwielbianym przez 
młodzież nauczycielem akademickim, utalentowanym 
popularyzatorem nauki i publicystą. Był człowiekiem 
prawym i wielkiego serca, niezwykle aktywnym we 
wszystkich swych działaniach w kraju i za granicą dla 
dobra polskiej nauki.

Profesor Andrzej Hrynkiewicz był jednym z naj-
wybitniejszych polskich fizyków okresu powojennego. 
W ciągu swej blisko 70-letniej działalności naukowej 
uzyskał znakomite wyniki badawcze i szereg jego osią-
gnięć stanowi trwały wkład do fizyki, a zwłaszcza fizy-
ki jądra atomowego i fizyki fazy skondensowanej ma-
terii. Studia rozpoczął w roku 1943 w Wilnie, na tajnym 
Uniwersytecie Stefana Batorego. Był członkiem AK ps. 
Żbik, uczestnikiem Akcji „Burza”. Aresztowany, wywie-
ziony w 1945 r. na przymusowe roboty do Donbasu. 
W 1945 r. powrócił do kraju i ukończył studia na UJ, 
w roku 1948. Wprowadził nowe odkrywcze metody do 
badań fazy skondensowanej materii: magnetyczny re-
zonans jądrowy oraz metoda pomiarów precesji spinów 
w polach magnetycznych. W pracach tych uzyskał sze-
reg wyników naukowych najwyższej klasy światowej.  
A. Hrynkiewicz po powrocie z przymusowych robót 
w Donbasie, po ekspatriacji do Polski, przyjechał do 
Torunia. Tu na powstającym Uniwersytecie Miko-
łaja Kopernika wznowił studia z fizyki, rozpoczęte 
w 1943 r. na tajnym Uniwersytecie Wileńskim. Jako 
student fizyki, na wniosek prof. A. Jabłońskiego, 
został zatrudniony jako zastępca asystenta w Ka-

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

tedrze Fizyki Doświadczalnej (1 IV–31 X 1946). Brał 
czynny udział w organizowaniu I pracowni fizycz-
nej. Od października 1946 roku kontynuował studia 
na UJ, które ukończył w 1948 r. pracą magisterską 
napisaną pod opieką prof. H. Niewodniczańskiego.  
Był współtwórcą Instytutu Fizyki Jądrowej w Kra-
kowie, jego byłym wieloletnim dyrektorem. Wielce 
zasłużył się dla rozwoju współpracy polsko-rosyj-
skiej. W latach 1966–68 był wicedyrektorem Zjedno-
czonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej. Od 
1991 był Pełnomocnym Przedstawicielem Rządu RP 
w tym Instytucie. Jako organizator nauki był bardzo 
wysoko oceniany przez polską społeczność nauko-
wą – został dwukrotnie wybrany na członka Komi-
tetu Badań Naukowych (1990 i 1993). O międzyna-
rodowym uznaniu dla głębokiej wiedzy oraz jego 
postawy jako naukowca świadczyło powołanie pro-
fesora przez IUPAP i IUPAC w skład gremium, które 
określiło priorytety odkryć ciężkich pierwiastków.  
Prof. Hrynkiewicz był niestrudzonym popularyza-
torem nauki o ochronie środowiska. Miał ogrom-
ny wkład w kształcenie społeczeństwa w zakre-
sie czystych ekologicznie metod wytwarzania 
energii. Był znakomitym wykładowcą i popularyzato-
rem nauki. Utworzył na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w roku 1981 nową specjalizację fizyki medycznej.  
Jako wykładowca uniwersytecki wykształcił ogrom-
ne rzesze studentów, wypromował łącznie 42 dok-
torów. Opublikował ponad 300 prac w recenzowa-
nych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. 
Był autorem kilku książek, które cieszą się niezwy-
kłym uznaniem w szerokich kręgach studenckich 
i społecznych. Przez kilka kadencji piastował god-
ność Przewodniczącego Rady ds. Atomistyki oraz 
Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Fizyki 
Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego. Był Honoro-
wym Przewodniczącym Rady Naukowej IFJ PAN.  
Profesor Hrynkiewicz był laureatem wielu nagród, or-
derów i odznaczeń państwowych, w tym Krzyża Wiel-
kiego Orderu Odrodzenia Polski. W 1996 roku otrzymał 
Nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP za całokształt 
działalności naukowej. Został wyróżniony tytułem dok-
tora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie Skłodow-
skiej Lublinie, Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.  
Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu otrzymał  19 lutego 2002 r. 

 (CPiI)

Prof. Lucjan Piela był gościem niedawno odbywają-
cego się otwartego spotkania Klubu Profesorów im. 

Ludwika Kolankowskiego.

KLUB PROFESORÓW Prof. Piela z Wydziału Chemii Uniwersytetu War-
szawskiego wygłosił wykład „Czy elektrony mogą się 
przyciągać?”. Prelekcja odbyła się 12 października 2016 
r. w Sali Konferencyjnej Wydziału Matematyki i Infor-
matyki UMK (ul. Chopina 12/18). 

 (CPiI)
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W  dniach 22–23 września na Wydziale Filologicz-
nym UMK odbyła się zorganizowana przez In-

stytut Języka Polskiego UMK, Studium Kultury i Języka 
Polskiego dla Obcokrajowców UMK oraz Stowarzysze-
nie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kul-
tury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego czwarta 
konferencja z cyklu „Nowe perspektywy w nauczaniu 
języka polskiego jako obcego”.

W trakcie dwóch dni obrad zaprezentowało się 
niemal 70 prelegentów z kilkudziesięciu ośrodków na-
ukowych z kraju i zagranicy, wygłoszono przeszło 60 
referatów. Tematyka wystąpień skoncentrowana była 
wokół nie tylko tradycyjnych, ale także i nowatorskich 
metod nauczania języka polskiego jako obcego zarówno 
w Polsce, jak i poza jej granicami. Uczestnicy konferencji 
mieli okazję zapoznać się z najnowszymi podręcznikami 
do nauki języka polskiego, między innymi dzięki prof. 
Marcie Pančíkovej z Uniwersytetu Ostrawskiego, która 
wygłosiła referat pt. Publikacje słowackich i czeskich 
polonistów – podręczniki i materiały dydaktyczne do 
nauki języka polskiego czy mgr Urszuli Dobesz z Uni-
wersytetu Wrocławskiego, autorce referatu Polska od 
święta i na co dzień. Projekt podręcznika do nauczania 
kultury polskiej. Nawiązywano też do nowych koncep-
cji dotyczących nauki gramatyki – tu warto wspomnieć 
m.in. o referacie dr. Grzegorza Rudzińskiego z Uniwer-
sytetu Łódzkiego Porządek przypadków czy przypad-
kowy porządek – gramatyka języka polskiego jako 
obcego – nowa propozycja. Można było także poznać 
historię najsłynniejszego łamańca językowego (referat 
Chrząszcz w glottodydaktyce polonistycznej. Spojrze-
nie diachroniczne prof. Anny Dąbrowskiej z Uniwersy-
tetu Wrocławskiego). 

Wystąpienia dotyczyły też sytuacji polskiej dia-
spory, która jest jedną z najliczniejszych na świecie. 
Z jednej strony mowa była o organizowaniu życia emi-
gracyjnego i ośrodkach próbujących zachować język 
i kulturę, z drugiej o zaniku świadomości istnienia re-
alnej potrzeby takich działań (referat dr Doroty Orsson 
z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Bildungswerk der 
Wirtschaft in Berlin und Brandenburg Dzieci polskiej 
migracji fragmentarycznej. Język, kultura, tożsamość, 
a także referat mgr Olgi Pawluk z Uniwersytetu Ślą-
skiego Refleksje nad odrodzeniem i rozwojem języka 
polskiego na przykładzie obwodu zaporoskiego). Waż-
ny wątek stanowiły również rozważania dotyczące roli 
oraz sposobu kształcenia glottodydaktyków (m.in. refe-
raty prof. Grażyny Zarzyckiej Glottodydaktyk w roli ba-
dacza. Wyzwania, dylematy, wymagane kompetencje 
oraz prof. Przemysława Gębala Perspektywy kształce-
nia nauczycieli języka polskiego jako obcego / drugiego 
/ odziedziczonego na tle rozwoju glottodydaktyki ogól-
nej i polonistycznej).

Dzięki wystąpieniom dr Agnieszki Karolczuk i mgr 
Bereniki Wilczyńskiej można było zapoznać się nie tyl-

Bartłomiej Alberski, Barbara Linsztet,  
Agnieszka Norwa

GLOTTODYDAKTYCY  
W TORUNIU

ko z już działającymi czasopismami branżowymi (Języki 
obce w szkole), ale również z tymi, które dopiero po-
wstają (PL Magazyn – dla pasjonatów i języka i kultury 
polskiej).

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji było 
walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia „Bri-
stol”, podczas którego prezes zarządu dr hab. Aleksan-
dra Achtelik (Uniwersytet Śląski), przedstawiła spra-
wozdanie z dotychczasowej działalności organizacji. 
Odbyły się także wybory nowych władz stowarzysze-
nia. W wyniku tajnego głosowania funkcję prezesa po-
nownie objęła pani dr hab. Aleksandra Achtelik. 

Organizatorzy uatrakcyjnili uczestnikom konferen-
cji pobyt w Toruniu, zapewniając też turystyczne i ar-
tystyczne niespodzianki. Podczas spaceru z przewod-
nikiem goście zwiedzali toruńskie Stare Miasto i jego 
najpiękniejsze zabytki, mieli możliwość wzięcia udziału  
w warsztatach teatralnych przygotowanych przez p. 
Agnieszkę Szolc z Teatru Pantomimy „Dar” oraz zapo-
znania się z procedurą wypiekania tradycyjnych toruń-
skich pierników podczas warsztatów w Żywym Mu-
zeum Piernika.

 Fot. Barbara Linsztet
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Ponad 500 osób uczestniczyło w I Forum Inteligent-
nych Miast i Nowoczesnych Technologii „Miasto 

Plus”. Uniwersytet Mikołaja Kopernika był nie tylko 
patronem spotkania, przede wszystkim będzie part-
nerem w opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych 
rozwiązań dla miast i ich mieszkańców.

Definicji pojęcia „smart city” jest mnóstwo, ale 
uczestnicy forum podkreślali zgodnie, że nie można go 
ograniczać wyłącznie do stosowania nowoczesnych 
technologii. Tak rozumiano inteligentne miasta jeszcze 
niedawno, dziś wiadomo już, że rozwiązania informa-
tyczne to nie cel, a narzędzie do polepszania jakości ży-
cia i, co równie ważne, budowy lokalnej społeczności. 
Podczas forum wielokrotnie powtarzano, że „miasto 
inteligentne” to przede wszystkim „miasto uczące się”. 
„Smart city” musi najpierw poznać potrzeby mieszkań-
ców, włączyć ich w podejmowanie decyzji o jego roz-
woju i dopiero zaproponować optymalne rozwiązania. 
Przestrzegano, by idea „smart cities” nie ograniczała się 
do zachwytów nad efektownymi gadżetami.

O INTELIGENTNYCH 
MIASTACH

Na konferencję do Torunia przyjechało ponad 500 
uczestników z całej Polski; to przede wszystkim samo-
rządowcy, naukowcy, przedstawiciele firm informa-
tycznych, mediów i instytucji finansowych. Przez dwa 
dni wymieniali się doświadczeniami i dyskutowali o po-
trzebach i możliwościach związanych z ideą inteligent-
nych miast. W trakcie forum zorganizowano kilkanaście 
paneli tematycznych, dyskusji i warsztatów.

W otwarciu forum uczestniczył minister nauki 
i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Podkreślał 
m.in. znaczenie zaplecza naukowego dla rozwoju inte-
ligentnych miast. Toruń i Uniwersytet Mikołaja Koper-
nika są tego najlepszym przykładem. Na naszej uczelni 
prowadzone są zarówno badania nad teorią inteligent-
nych miast jak i opracowywane konkretne rozwiązania 
technologiczne. Ideą „smart cities” zajmuje się m.in. 
prof. Daniela Szymańska z Wydziału Nauk o Ziemi, któ-
ra była jedną z uczestniczek forum. Wzięli w nim udział 
także inni pracownicy UMK: dr Michał Polasik, dr Ma-
ciej Pańka i dr hab. Marcin Czyżniewski. UMK będzie się 
coraz mocniej włączał w opracowywanie i wdrażanie 
nowoczesnych rozwiązań.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika był jednym z pa-
tronów wydarzenia, a wśród patronów merytorycznych 
znalazł się Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 
UMK. Rektor naszego Uniwersytetu, prof. Andrzej Tre-
tyn, był członkiem rady programowej forum.  (czy)

W nocy z 7 na 8 października w całodobowym skle-
pie przy ulicy Chełmińskiej 20 doszło do ataku 

na tureckiego studenta przebywającego na UMK w ra-
mach Programu Erasmus. W ślad za pięcioma tureckimi 
studentami do lokalu weszła 20-osobowa grupa, ob-
rzucając studentów wyzwiskami. 

Mówiący po polsku turecki student otrzymał cios 
w głowę. Osoba obsługująca lokal odmówiła wezwania 
pomocy i, według Polki będącej świadkiem zdarzenia, 
była wyraźnie rozbawiona zajściem. Zanim na miejsce 
dotarł patrol Straży Miejskiej, napastnicy zdołali zbiec. 
Rektor UMK jest oburzony tym zdarzeniem, tym bar-

dziej że jest to kolejny atak na naszego studenta. Wła-
dze UMK będą współdziałać z władzami miasta, Strażą 
Miejską i Policją w celu wyjaśnienia przebiegu zajścia, 
ustalenia winnych ataku i zapewnienia bezpieczeństwa 
studentom. Rektor złoży zawiadomienie do prokuratu-
ry o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pra-
cownika lokalu, który nie udzielił pomocy uderzonemu 
studentowi.

Ataki na tle rasistowskim szkodzą Uniwersyteto-
wi, ale i Miastu szczycącemu się do tej pory sławą miej-
sca tolerancyjnego i otwartego. Na szkodę dla naszej 
społeczności działają nie tylko bezpośredni sprawcy 
ataku, ale także osoby, które go tolerują, próbują uspra-
wiedliwiać czy lekceważyć. Takie działania w przestrze-
ni publicznej nie mogą być tolerowane.

Władze UMK wraz z toruńskimi przedsiębiorcami 
opracują program promujący te lokale, w których stu-
denci, niezależnie od pochodzenia, będą mogli czuć się 
bezpiecznie, a w razie problemów zostanie im udzie-
lona natychmiastowa pomoc. Będziemy zarazem zde-
cydowanie identyfikować te miejsca i lokale, które nie 
zapewniają odpowiedniego bezpieczeństwa, a naszym 
studentom zalecać ich omijanie.

Jeszcze raz władze UMK przeanalizują procedurę 
bezpieczeństwa naszych studentów. Rozważamy po-
wołanie pełnomocnika ds. bezpieczeństwa studiów.

W SPRAWIE ATAKU  
NA STUDENTA  
Z TURCJI
Komunikat prasowy  
władz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
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aktualności

W  związku z niedawną napaścią na studentów 
z Turcji Biuro Programów Międzynarodowych 

UMK zorganizowało 12 października spotkanie zagra-
nicznych studentów programu Erasmus z władzami 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 

Prof. dr hab. Wojciech Wysota, prorektor ds. 
współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym, 
przedstawił oficjalne stanowisko Uczelni wobec zaist-
niałych zdarzeń. Poinformował, że policja już zatrzy-
mała dwóch sprawców, oraz że władze rektorskie 
złożyły zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu 
popełnienia przez pracownika lokalu przestępstwa, 
polegającego na nieudzieleniu pomocy osobie znajdu-
jącej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebez-
pieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu. Przedstawił też plan działań, jakie zostaną 
podjęte na UMK w celu poprawienia bezpieczeństwa 
studiowania.

Na sali obecni byli też rzecznik UMK dr hab. Mar-
cin Czyżniewski, wydziałowi pełnomocnicy ds. mobil-
ności, przedstawiciele Samorządu Studenckiego, sto-
warzyszenia Erasmus Student Network i Radia Sfera. 
Wszyscy wyrazili ubolewanie z powodu aktu agresji 
przeciwko naszym studentom i zapewnili ich o swojej 
solidarności i braku przyzwolenia na podobne czyny.

DLA STUDENTÓW  
Z ZAGRANICY

Studenci mieli możliwość przedstawienia swojego 
stanowiska. Wyrażali krytyczne uwagi pod adresem 
mediów, zaniepokojeni  naruszaniem ich prywatności. 
Oczekują też ściślejszej współpracy z władzami i służ-
bami Torunia. Jednak pomimo tego, że są zszokowani 
i przestraszeni, nikt nie zadeklarował chęci przerwania 
pobytu w Toruniu i powrotu do domu. Chcą razem, so-
lidarnie stawić czoło tej trudnej sytuacji i we współpra-
cy z BPM, ESN oraz Samorządem Studenckim podjąć 
próbę stopniowego zmieniania postaw mieszkańców 
naszego miasta. Przedstawiono również szereg cie-
kawych propozycji, zarówno ze strony studentów, jak 
i kadry akademickiej, dotyczących działań integracyj-
nych, takich jak udział w wydarzeniach kulturalnych 
i sportowych, organizacja akcji dla miasta prezentu-
jących inne kultury (np. spotkania w szkołach i przed-
szkolach), zaproszenie do wymiany poglądów i dyskusji. 
 (CPiI)

Fot. Andrzej Romański 
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nauka

Już od trzydziestu lat, tradycyjnie we wrześniu, or-
ganizowana jest wyjątkowa inicjatywa naukowa 

– Letnia Szkoła Młodych Pedagogów (LSMP), funk-
cjonująca przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. 
Komitet, wespół z danym ośrodkiem akademickim, co 
roku przygotowuje to specjalne wydarzenie, które nie-
łatwo zaklasyfikować do jednej tylko kategorii. Jest to 
bowiem konferencja z wystąpieniami prezentowanymi 
przez pedagogów – mistrzów (profesorów pedagogiki, 
ale też socjologii czy psychologii) i uczniów – doktorów 
i magistrów, reprezentujących różne ośrodki akade-
mickie.

Z drugiej strony, są to także zajęcia warsztatowe 
prowadzone przez mistrzów, którzy opowiadają o swo-
jej pracy i jej obszarach: badawczym, nauczycielskim, 
pisarskim. Profesorowie konsultują ponadto pomysły 
na autorskie badania młodych, wskazując na ich wady, 
jak również – na potencjały.

Podczas LSMP odbywają się ponadto spotkania 
z niezwykłymi ludźmi, którzy dzielą się z uczestnika-
mi szkoły swoją pasją czy umiejętnościami, na przy-
kład, gdy imprezę organizowała warszawska Akade-
mia Pedagogiki Specjalnej, uczestnicy mieli możliwość 
poznania Krystyny Starczewskiej, twórczyni i dyrek-
tor społecznej alternatywnej szkoły „Bednarska” oraz 
porozmawiać z pracownikami działu edukacji w Cen-
trum Nauki „Kopernik” w Warszawie, a gdy gospoda-
rzem był Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu 
w Białymstoku, „szkolniacy” spotkali się z rzecznikiem 
praw dziecka Markiem Michalakiem, prof. Jadwigą Biń-
czycką oraz odwiedzili Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy im. J. Korczaka w Sokółce. 

Letnie szkoły są również okazją do budowania 
wspólnoty akademickiej, działającej niekiedy w po-
przek instytucjonalnych struktur i hierarchii, łącząc lu-
dzi nauki relacjami trwalszymi niż zawodowe awanse 
czy realizowane (często wspólnie) projekty badawcze. 
Każdy, kto choć raz brał udział w tym wydarzeniu, zwy-
kle wraca w latach następnych, by ponownie spotkać 
mistrzów, kolegów z innych ośrodków uniwersyteckich. 

Jednak najważniejszą osobą jest tu profesor Maria 
Dudzikowa, emerytowana profesor z Wydziału Studiów 
Edukacyjnych na UAM w Poznaniu, gdzie kierowała Za-
kładem Pedagogiki Szkolnej. Obecnie profesor Dudziko-

Anna M. Kola

30 LAT LETNIEJ SZKOŁY 
MŁODYCH PEDAGOGÓW

wa jest członkinią Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, 
w ramach którego nadzoruje (i inspiruje) prace Zespo-
łu Samokształceniowego i Samopomocy Koleżeńskiej 
Doktorów. Jest autorką i redaktorką ważnych prac 
z zakresu pedagogiki (np. Wychowanie: pojęcia, pro-
cesy, konteksty: interdyscyplinarne ujęcie, red. nauk. 
M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, t. 1–5, Gdańsk 
2007–2010), jak również publikacji wskazujących na 
niezwykłą erudycję i miłość do książek, jak i nauki (m.in. 
Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności: między 
ideą a praktyką, red. nauk. A. Chmielewski, M. Dudzi-
kowa, A. Grobler, Kraków 2012). Studia nad edukacją 
wyższą natomiast wzbogacił tom Kapitał społeczny 
w szkołach różnego szczebla: diagnoza i uwarunko-
wania, autorstwa profesor Dudzikowej z zespołem 
(Kraków 2013), w którym znalazł się jej esej: Niekomfor-
towe położenie instytucji uniwersytetu w kłopotliwym 
kontekście. Esej w trosce o rozwój (nie tylko) kapitału 
społecznego.

Profesor M. Dudzikowa jest od 1994 roku opieku-
nem i kierownikiem Letnich Szkół Młodych Pedagogów. 
Jak pisze Ewa Bochno: „Od 23 lat Profesor M. Dudziko-
wa tworzy Szkoły – ich koncepcję, program, strukturę, 
klimat, dba o Mistrzów i Młodych, otacza ich uwagą, 
konsultuje wystąpienia i teksty Młodych przed/w cza-
sie/po LSMP, recenzuje »Zeszyty Forum Młodych Pe-
dagogów«, wspiera i obdarza zaufaniem – nie sposób 
wymienić wszystkich »obowiązków« Opiekuna Nauko-
wego. Zabiega o nią merytorycznie, organizacyjnie i lo-
gistycznie” (Bochno, Korzeniecka-Bondar 2016: 69–70).

Więcej o historii Letnich Szkół Młodych Peda-
gogów można przeczytać w tomie pod redakcją Ewy 
Bochno i Alicji Korzenieckiej-Bondar, wydanym w Bia-
łymstoku w 2016 roku Naukowa wspólnota uczących 
się. XXX-lecie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów przy 
Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Książka została 
wydana z okazji jubileuszu i ma za zadanie archiwi-
zować wydarzenia od początku istnienia szkoły. Nie 
chodzi jednak tylko o program naukowy – referaty, 
warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, ale też coś 
nieoczywistego, typowego i znanego tylko jej uczest-
nikom – cały system rytuałów „szkolnych”: okoliczno-
ściowe okrzyki („Ależ owszem, ależ naturalnie, ależ nie 
ma sprawy, ależ tak, tak, tak!”), nagrody za szczególne 
zaangażowanie „Strzał w dziesiątkę”, „Twórczy Szumek”, 
„Twórczy Szum”, kabaret „Beche-Co?”. Bardzo przyjem-
ną częścią tych spotkań, a także wyrazem swoistej pa-
sji kierownik LSMP jest obdarowywanie uczestników 
książkami, jakie przekazują nieodpłatnie wydawnictwa. 
Tom poświęcony LSMP jest skarbnicą wiedzy o formal-
nych i nieformalnych zabiegach w celu (od)budowania 
etosu akademickiego, za których efektami stoi profesor 
Maria Dudzikowa.

Autorka jest pracowniczką  
Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK.
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kultura

3.11. (czwartek), godz. 19:00. Koncertowa fala- ze-
spół Ergo.

4.11. (piątek), godz. 20:00. Koncert zespołu Nobo.

5.11. (sobota), godz. 20:00. Radio Sfera – urodziny. 
Koncert: Jacaszek, Blackberry Hill. Wstęp na zaprosze-
nia.

6.11. (niedziela), godz. 19:00. Koncert grupy Kaba-
nos.

7.11. (poniedziałek), godz. 19:00. Kino Studenckie 
Niebieski Kocyk przedstawia: „Zjednoczone Stany Mi-
łości”.

8.11. (wtorek), godz. 19:00. Kino Studenckie Niebie-
ski Kocyk przedstawia: „Komuna”.

9.11. (środa), godz. 20:00, mała scena. Jazz Club; 
Kamil Piotrowicz Sextet.

10.11. (czwartek), godz. 19:00. Koncert grupy Hap-
pysad.

13.11. (niedziela), godz. 20:00, mała scena. Grupa 
Improwizacyjna Teraz – spektakl improwizowany.

14.11. (poniedziałek), godz. 19:00. Kino Studenckie 
Niebieski Kocyk przedstawia: „Bridget Jones 3”.

14.11. (poniedziałek), godz. 20:00, mała scena. 
Slam Poetycki

15.11. (wtorek), godz. 19:00. Kino Studenckie Nie-
bieski Kocyk przedstawia: „Sługi Boże”.

16.11. (środa), godz. 20:00, mała scena. Stand-Up 
– Polska

17.10. (czwartek), godz. 20:00, mała scena. Koncert 
Half Light.

18. 11. (piątek), godz. 19:00. XXVI TORUŃ BLUES 
MEETING: NIKI BUZZ (USA/NL), KASA CHORYCH,. ET 
TUMASON (IS), OLDBREAKOUT, NADMIAR.

19.11. (sobota), godz. 19:00. XXVI TORUŃ BLUES 
MEETING: DŻEM, TORTILLA, JUTAS & PILIBAVIČIUS (LT), 
BUŽMA FOLK BLUES (CZ), KULISZ TRIO.

20.10. (niedziela), godz. 20:00, mała scena. Kon-
cert Megitza Trio.

21.11. (poniedziałek), godz. 19:00. Kino Studenckie 
Niebieski Kocyk przedstawia: „Dziewczyna z pociągu”.

22.11. (wtorek), godz. 19:00. Kino Studenckie Nie-
bieski Kocyk przedstawia: „Wołyń”.

23.11. (środa), godz. 20:00. Koncert grupy Vader.

24.11. (czwartek), godz. 20:00, mała scena. Kon-
cert zespołu Tacy Tam.

25.11. (piątek), godz. 20:00, mała scena. Koncert 
Marceliny.

OD NOWA ZAPRASZA

26.11. (sobota), godz. 20:00, mała scena. Koncert 
zespołu Coma.

28.11. (poniedziałek), godz. 19:00. Kino Studenckie 
Niebieski Kocyk przedstawia: „Służąca”.

28.11. (poniedziałek), godz. 20:00, mała scena. 
Artclub- spotkanie z Filipem Kowalkowskim.

29.11. (wtorek), godz. 19:00. Kino Studenckie Nie-
bieski Kocyk przedstawia: „Ostatnia rodzina”.

30.11. (środa), godz. 20:00, mała scena. Wieczór 
Podróżnika.
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sport

Na przełomie września i października kolejny dru-
goligowy sezon rozpoczęli koszykarze AZS-u 

UMK PBDi Toruń. 

Nasza drużyna rywalizuje w grupie A, w której 
jej rywalami są: Gryf Goleniów, Politechnika Gdańska, 
Trefl II Sopot, Asseco II Gdynia, Decka Pelplin, SMS 
PZKosz Władysławowo, Domino Inowrocław, TKM 
Włocławek, AZS Politechnika Poznań, Biofarm Basket 
Suchy Las, Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne i Sklep 
Polski MKK Gniezno. Akademicy rozpoczęli sezon od 
porażki w Gnieźnie 78:85. W drugiej kolejce, we wła-
snej hali, pokonali natomiast AZS Politechnikę Poznań 
77:63.

Drużyna trenerów Tomasza Lipińskiego i Macieja 
Deręgowskiego solidnie przygotowywała się do roz-
grywek. Wzięła udział w towarzyskim turnieju w Ino-
wrocławiu, rozegrała także sparing z Polskim Cukrem. 
Wszystko po to, by w roku jubileuszu 70-lecia klubu…

– … uzyskać jak najlepszy wynik w lidze – mówi 
Maciej Deręgowski, drugi trener zespołu. – Jaki? Na 
razie naszym głównym celem jest awans do czołowej 
ósemki, która będzie grała w play-offach. A co będzie 
dalej, zobaczymy.

– Najważniejsze, że w okresie przygotowawczym 
obyło się bez kontuzji. Będziemy walczyć i będziemy na 
pewno chcieli dostarczyć wiele radości naszym kibicom 
– dodaje Tomasz Lipiński, trener AZS-u UMK PBDI To-
ruń.

Do rozgrywek AZS UMK PBDi przystąpił bez więk-
szych zmian w składzie. Latem z drużyny odeszli Miko-
łaj Mróz i Przemysław Meszyński. Czy ktoś ich zastąpi?

– Myślę, że tak, dopinamy pewne sprawy trans-
ferowe, ale dopóki nie będziemy mieli podpisanych 
umów, nie chcę niczego zdradzać – przyznał na począt-
ku października trener Deręgowski.  (rk)

CZOŁOWA ÓSEMKA  
TO PODSTAWA

Na poznańskiej Malcie rozegrano w pierwszy 
weekend października wioślarskie mistrzo-

stwa Polski seniorów. Jak zwykle silną ekipę wystawił 
AZS UMK Energa i jak zwykle ta ekipa nie zawiodła.

Nasi reprezentanci zdobyli sześć medali, w tym 
pięć srebrnych i jeden brązowy. Na drugim stopniu po-
dium rywalizację ukończyły następujące osady: dwójka 
bez sterniczki kobiet (Agnieszka Robaszkiewicz, Kata-
rzyna Zillmann), ósemka kobiet (Monika Ulatowska, Oli-
wia Rafińska, Klaudia Ostrowska, Agnieszka Płotecka, 

Natalia Rozwadowska, Katarzyna Zillmann, Katarzyna 
Brożek, Ewa Kukowska i Agnieszka Robaszkiewicz), 
dwójka bez sternika mężczyzn (Filip Leszczyński i Da-
mian Krawitowski), dwójka podwójna mężczyzn (Miro-
sław Ziętarski i Patryk Przekopski) i czwórka bez ster-
niczki kobiet (Katarzyna Brożek, Agnieszka Płotecka, 
Katarzyna Zillmann i Agnieszka Robaszkiewicz). Z kolei 
trzecie miejsce zajęła czwórka bez sternika mężczyzn 
(Robert Fuchs, Mirosław Ziętarski, Filip Leszczyński 
i Karol Leszczyński).

– Bardzo udany występ naszych wioślarzy, choć 
oczywiście fajnie byłoby zamienić choćby jedno srebro 
na złoto, to byłaby taka wisienka na torcie – mówi Hen-
ryk Boś, prezes klubu. – W klasyfikacji klubowej zajęli-
śmy trzecie miejsce, co jest dobrym podsumowaniem 
całego udanego sezonu naszych reprezentantów.

  (rk)

SZEŚĆ MEDALI  
WIOŚLARZY

W niedzielę 6 listopada odbędzie się XI Towarzy-
ski Turniej Brydżowy Par. Początek zawodów, 

tradycyjnie w sali nr 1A na 1. piętrze Wydziału Teolo-
gicznego UMK w Toruniu przy ul. Gagarina 37, o godz. 
10.00

Zgłoszenia przyjmowane są parami. Co najmniej 
jedna osoba z pary musi posiadać Kartę Absolwenta 
UMK, legitymację studenta UMK lub ucznia Gimnazjum 
i Liceum Akademickiego w Toruniu. Aby wziąć udział 
w turnieju, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na 
stronie absolwent.umk.pl (do 2 listopada) i uiścić opłatę 
wpisową (na miejscu przed turniejem): 15 zł dla posia-
daczy Karty Absolwenta UMK lub legitymacji studenta 
UMK, 20 zł dla pozostałych osób. Uczniowie GiLA są 
zwolnieni z opłat.

Sędzią turnieju, także tradycyjnie, będzie Piotr 
Szubarga, absolwent matematyki UMK.  (rk)

BRYDŻ  
ABSOLWENTÓW
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felietony

Gdzie jest Bob Dylan? To pytanie wciąż rozbrzmie-
wało, gdy zamykaliśmy ten numer Głosu. Bez 

obaw. Nikt Boba Dylana nie porwał, ani też on sam nie 
uciekł na koniec świata. Dylan nawet publicznie się po-
jawił i koncertował na festiwalu do spółki z takimi le-
gendami rocka jak The Rolling Stones, Paul McCartney, 
Roger Waters czy The Who. 

Kiedy obwieszczono światu, że laureatem tegorocz-
nej literackiej Nagrody Nobla został Bob Dylan, wydawa-
ło się, że wszystko potoczy się standardowym trybem. 
Telefon do laureata z radosną informacją, zaproszenie na 
galę itd. A tu nic! Udało się tylko dotrzeć do menedżera. 
Szereg dni po ogłoszeniu werdyktu na oficjalnej stronie 
internetowej Dylana ani słowa o Noblu nie było.

Nie wiemy zatem, o co w tym całym zamie-
szaniu chodzi: czy Dylan nie przyjmie nagrody?  
A może pośród rozlicznych nagród i wyróżnień Nobel 
wcale nie wydaje mu się czymś godnym największej 
uwagi. Może Grammy czy Pulitzer są cenniejsze? A może 
wciąż zastanawia się, dlaczego akurat on zyskał aż takie 
uznanie w oczach szacownego akademickiego gremium?

Równie ciekawe jak owe wątpliwości są reakcje 
na werdykt Akademii. Przypomnijmy uzasadnienie: za 
„tworzenie nowych form poetyckiej ekspresji w ramach 
wielkiej tradycji amerykańskiej pieśni”. I rychło okazało 
się, że decyzja Akademii podzieliła świat, a przynaj-
mniej grono tych, dla których literacka Nagroda No-
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bla jest czymś ważnym. Jedni byli zachwyceni odwagą 
akademików, którzy przełamali stereotypy myślowe, 
dla których tak zwana kultura popularna, tak bardzo 
obecna we współczesnym świecie, może również nieść 
wspaniałe treści, a nie służyć tylko rozrywce. Ale zna-
lazło się też wielu oburzonych tym, że w grono tuzów 
światowej literatury ktoś ośmielił się wpisać jakiegoś 
tam Dylana, faceta z gitarą, który coś tam wyśpiewuje 
niezbyt pięknym głosem.

Przyznam szczerze, że mnie się uzasadnienie wer-
dyktu ... nie podoba, bo jest zaściankowe. Dylan już od 
dawna jest nie tylko amerykańskim artystą. Nagrodę 
dla niego odbieram jako nobilitację dla prawdziwej 
rockowej poezji. I niech się na mnie Dylan nie obrazi, 
ale równie dobrze literackiego Nobla mogliby dostać 
Nick Cave, Tom Waits czy Leonard Cohen. Trafiło na 
Dylana i mam nadzieję, że on to jednak doceni! Jedno 
jest pewne: po tegorocznym werdykcie nikt nie zada-
je jakże częstego ostatnimi laty pytania, a kim to ten 
laureat jest?

Kupiłem nową komórkę. Poprzednia była całkiem do-
bra, ale ciśnienie nowości, a przede wszystkim telefo-

nów od naganiaczy, którzy dzwonili dzień w dzień z „re-
welacyjnymi” ofertami, zrobiły swoje.

Niestety nie zdawałem sobie sprawy, że w ciągu 
ostatnich 3 lat telefony mobilne, jak to mówią Anglicy, 
stały się piekielnie inteligentne. Pamiętam poprzednie 
zakupy i orkę na ugorze, gdy przychodziło do wprowa-
dzania własnych ustawień do dziewiczego urządzenia. 
Kląłem nie raz okropnie, gdyż wiele notatek, aplikacji 
przepadało, nie mówiąc już o numerach kontaktowych 
czy adresach, które gdzieś znikały, a przynajmniej ich po-
kaźna część. Niektóre zapisywały się jakby od niechcenia, 
np. „Hanna Kowalska” pojawiała się w nowej wersji jako 
„Han...”, przy okazji obcinając część adresu. Nie będę już 
się użalał, jak rujnowało to moją bazę z danymi (kilkaset 
osób!) znajomych i rodziny.

Wracając do nowego nabytku, byłem szczerze 
zdumiony, gdy wszystko zostało idealnie przegrane i za-
pisane. Nie było żadnych strat w numerach telefonów, 
adresach lub notatkach. Ale to drobiazg wobec tego, że 
inteligentny system zapytał mnie uprzejmie, że czy nie 
chciałbym przegrać także wszystkich aplikacji, które były 
we władaniu poprzedniego Androida. Było to znakomite 
rozwiązanie, ponieważ byłem przekonany, że oto będę 
zmuszony wgrywać je od nowa. Lecz to nie koniec, zo-
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stałem poinformowany przez mojego kieszonkowego 
„przyjaciela”, że od dzisiaj będzie starał się jak najlepiej 
poznać moje potrzeby i upodobania obserwując (i ucząc 
się) co wpisuję, co czytam, czego słucham, gdzie chodzę, 
gdzie podróżuję.

Cóż, słowo stało się ciałem, nastąpiła totalna inwigi-
lacja wszystkich społeczeństw – co zresztą przewidywa-
no od dawna. Nie za bardzo jednak wiedziano np. 10 lat 
temu, w jaki sposób to się stanie. Ostatecznie okazało 
się, że telefon komórkowy jest idealnym rozwiązaniem – 
mały, poręczny i każdy go nosi przy sobie. Co tam „nosi”, 
każdy chce go nosić! Nikt już nie wyobraża sobie życia bez 
niego! Proszę spojrzeć w tej chwili przez okno, a jestem go-
tów się założyć, że zobaczycie Państwo przynajmniej kilka 
osób, które akurat sięgają po aparat lub już rozmawiają.

Na koniec kilka liczb pod rozwagę, pod koniec 2014 
roku populacja ludności na naszym globie wynosiła 
7,280 mld ludzi, a aktywnych subskrypcji mobilnych – 
7,324 mld.




