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UMK PO RAZ PIERWSZY
W RANKINGU SZANGHAJSKIM!

U

niwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu został po raz pierwszy odnotowany w prestiżowym Academic Ranking of World Universities – ARWU, najstarszym światowym
rankingu szkół wyższych, nazywanym rankingiem szanghajskim.
UMK pojawia się w czwartej setce Global Ranking of Academic Subjects 2017 (na pozycji 301–400) w zakresie nauk przyrodniczych w obszarze badań: matematyka (Mathematics). W zestawieniu 500. najlepszych na świecie ośrodków prowadzących tego rodzaju
badania odnotowano tylko siedem polskich uczelni: oprócz UMK w Toruniu – Uniwersytet
Warszawski (w przedziale 101–150); w przedziale 201–300: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Wrocławski; Akademię Górniczo-Hutniczą (w przedziale 301–400) oraz Politechnikę Wrocławską (401–500).
Ranking bierze pod uwagę przede wszystkim aktywność publikacyjną pracowników
naukowych danej dziedziny.
Academic Ranking of World Universities to jeden z trzech najbardziej cenionych i najszerzej komentowanych rankingów szkół wyższych na świecie (obok QS World University Rankings oraz Times Higher Education World University Ranking). Jest on przygotowywany przez Institute of Higher Education przy Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju
(stąd nazywany często rankingiem szanghajskim). Zestawienie uwzględnia osiągnięcia
naukowe i badawcze uczelni wyższych. Twórcy rankingu ARWU biorą pod uwagę m.in.
międzynarodowe sukcesy naukowe, liczbę absolwentów i pracowników, którzy otrzymali
Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa, liczbę najczęściej cytowanych naukowców, liczbę publikacji w prestiżowych czasopismach „Nature” i „Science”, liczbę publikacji wymienionych
w wybranych indeksach cytowań (Science Citation Index – Expanded oraz Social Sciences
Citation Index) itd.
Najlepszą uczelnią na świecie, według rankingu szanghajskiego 2017, jest Harvard
University.
(DzPiI)
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UMK WŚRÓD NAJLEPSZYCH

U

niwersytet Mikołaja Kopernika znalazł się wśród 400 najlepszych europejskich
uczelni według prestiżowego THE Europe University Rankings 2017. W zestawieniu
przygotowanym przez Times Higher Education odnotowano zaledwie dziewięć spośród
niemal 450 polskich szkół wyższych.
UMK wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Łódzkim i Uniwersytetem Śląskim
znalazł się na pozycji 300+. Z krajowych szkół wyższych najwyżej w rankingu uplasowały się: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska
(w przedziale 251–300). Najlepszą uczelnią w Europie okazał się University of Oxford.
THE Europe University Rankings 2017 powstał na podstawie wcześniej nieopublikowanych danych dotyczących THE World University Ranking, czyli jednego z trzech najbardziej cenionych i najszerzej komentowanych rankingów szkół wyższych na świecie
– obok Academic Ranking of World Universities (tzw. rankingu szanghajskiego) i QS World
University Rankings.
Uczelnie zostały ocenione przez twórców zestawienia za pomocą pięciu podstawowych kryteriów: nauczanie, umiędzynarodowienie, badania naukowe, cytacyjność
i współpraca z biznesem.
THE Europe University Rankings 2017 został ogłoszony 21 czerwca. Warto dodać,
że w krajach, z którymi mamy najczęstsze kontakty: Ludwig Maximilian University of
Munich został uznany za najlepszą uczelnię niemiecką, University of Oxford – angielską,
University of Bologna – włoską, École Normale Supérieure – francuską, Delft University
of Technology – holenderską, University of Copenhagen – duńską.
(DzPiI, ws)
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K

ierunek fizyka prowadzony na Wydziale Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK otrzy-

FIZYKA
Z NAJWYŻSZĄ OCENĄ

mał najwyższą – wyróżniającą ocenę programową od
Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Komisja uznała, że kształcenie studentów fizyki
na UMK – zarówno na studiach I, jak i II stopnia – wyróżniająco spełnia pięć z sześciu kryteriów oceny. PKA
doceniła kierunek za koncepcję i program kształcenia,
umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów, prowadzone w jednostce badania naukowe oraz liczbę i jakość kadry naukowo-dydaktycznej, współpracę z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym
w procesie kształcenia, infrastrukturę dydaktyczną
i naukową, a także wewnętrzny system zapewniania
jakości kształcenia zorientowany na ewaluację efektów
kształcenia i doskonalenie programu.
Ocena wyróżniająca została przyznana do roku
akademickiego 2024/2025.
Obok fizyki, najwyższą ocenę programową PKA
ma jeszcze pięć kierunków UMK: matematyka, politologia, zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz teologia.


STYPENDIA ZA WYSOKO
PUNKTOWANE PUBLIKACJE

P

od koniec czerwca rektor UMK przyznał kolejne
stypendia za wysoko punktowane publikacje naukowe. Stypendia otrzymali następujący naukowcy
z UMK:
• mgr Karolina Finc z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii, dr Monika Lewandowska z Wydziału Humanistycznego, Jan Nikadon
z Wydziału Humanistycznego, dr Joanna Dreszer
z Wydziału Humanistycznego i prof. dr hab. Włodzisław Duch z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej za publikację Transition of the functional
brain network related to increasing cognitive demands
w „Human Brain Mapping”. Impact Factor ISI: 4.962,
punktacja MNiSW: 40.000;
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• dr hab. Sylwia Kołtan i dr Robert Dębski z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy za publikację Hematopoietic stem cell transplant in patients with activated PI3K delta syndrome
w „Journal of Allergy and Clinical Immunology”. Impact
Factor: 13.081 , punktacja MNiSW: 50.000;
• dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK z Wydziału Chemii za publikację Pervaporative butanol removal
from PBE fermentation broths for the bioconversion
of glycerol by Clostridium pasteurianum w „Journal of
Membrane Science”. Impact Factor ISI: 5.557, punktacja
MNiSW: 45.000;
• dr Katarzyna Skonieczna i prof. dr hab. Tomasz
Grzybowski z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy za publikację Mitogenomic diversity in Russians and Poles w „Forensic Science International: Genetics”. Impact Factor ISI: 3.911, punktacja
MNiSW: 45.000. Kolejne stypendia będą przyznane
po przerwie wakacyjnej we wrześniu 2017 r.
(DzPiI)
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P

rof. Marian Filar oraz Tomasz Organek (absolwent
filologii angielskiej i ambasador UMK) odsłonili 23 czerwca swoje „katarzynki” w Piernikowej Alei
Gwiazd.
Do grona znanych i zasłużonych torunian, którzy
przed Dworem Artusa na Rynku Staromiejskim w Toruniu mają swoją „katarzynkę”, czyli mosiężną tablicę z autografem, dołączyły w tym roku dwie osoby związane
z UMK.
Prof. Marian Filar jest emerytowanym pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji. To ceniony specjalista w dziedzinie prawa karnego i polityki kryminalnej.
Był dziekanem WPiA w latach 1988–1990 i prorektorem
uczelni w latach 1990–1993. Był wiceprzewodniczącym
Trybunału Stanu, zasiadał w Krajowej Radzie Sądownictwa. W latach 2007–2011 był posłem na Sejm RP.
Pełnił funkcje: prezesa Towarzystwa Miłośników Torunia i sekretarza generalnego Towarzystwa Naukowego
w Toruniu. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
W 2016 r. otrzymał tytuł Honorowego Profesora UMK,
przyznawany profesorom o wybitnym dorobku naukowym, którzy odeszli na emeryturę.
Tomasz Organek jest muzykiem, kompozytorem,
wokalistą i autorem tekstów. Ukończył filologię angielską na UMK. Popularność zyskał dzięki występom w zespole SOFA, którego był współzałożycielem. Do 2012 r.
wraz z grupą nagrał trzy albumu studyjne, otrzymał także nagrodę polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyka w kategorii Nowa Twarz Fonografii. Od 2013 r.
tworzy w ramach projektu Organek. Jest laureatem
wielu nagród, w tym „Mateusza” – Nagrody Muzycznej
Programu 3 Polskiego Radia im. Mateusza Święcickiego,
a także Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego. W 2017 r. Tomasz Organek został
uhonorowany tytułem Ambasadora UMK.

S

tudenci Wydziału Matematyki i Informatyki UMK
otrzymali dwa granty w ramach ministerialnego
konkursu „Najlepsi z najlepszych! 2.0”.
W tej edycji konkursu ze 103 nadesłanych wniosków do finansowania wybrano 63. Wśród nich znajdują się zarówno projekty indywidualne, jak i zespołowe.
Studenci WMiI UMK otrzymają łącznie ponad 90 tys. zł
na realizację dwóch grantów. Pierwszy z nich – „Udział
studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UMK
w międzynarodowych konkursach matematycznych” –
będzie realizowany przez studentów Koła Naukowego
Matematyków (koordynatorzy projektu: dr Robert Skiba, mgr Daniel Strzelecki), kolejny – „Udział studentów
informatyki WMiI UMK w międzynarodowych konkursach programistycznych” zrealizują studenci Koła Naukowego Informatyków (koordynator projektu: dr Łukasz Mikulski).

W PIERNIKOWEJ
ALEI GWIAZD

Od lewej (w pierwszym rzędzie): prof. Janusz Justyński, prof. Marian Filar, Prezydent
Miasta Torunia Michał Zaleski oraz Tomasz Organek 
Fot. Andrzej Romański

Piernikowa Aleja Gwiazd została otwarta w 2003 r.
To ciąg mosiężnych „katarzynek” – tablic w kształcie
piernika, zawierających podpisy znanych polskich aktorów, muzyków, naukowców, polityków i pisarzy. Łączy
ich Toruń – jako miejsce urodzenia, miasto edukacji lub
początków kariery. Aleję zainicjowali wspólnie: Urząd
Miasta Torunia oraz producent toruńskich pierników –
Fabryka Cukiernicza „Kopernik”. W ten sposób postanowiono honorować co roku dwie wybitne postacie związane z miastem.
(DzPiI, ws)

WMiI WŚRÓD „NAJLEPSZYCH
Z NAJLEPSZYCH”
„Najlepsi z najlepszych! 2.0” to kontynuacja programów: „Najlepsi z najlepszych!” oraz „Generacja Przyszłości” realizowanych w latach ubiegłych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego celem
jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów studiów I i II stopnia w rozwoju ich aktywności naukowej,
innowacyjności, kreatywności poprzez wspieranie ich
uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach i/lub konferencjach.
Studenci KNM uczestniczą w projekcie po raz trzeci, zaś KNI po raz drugi.
(DzPiI)
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studentów trzeciego roku tego Wydziału. Zespoły zostały wyłonione przez przedstawicieli Urzędu Miasta

STUDENCI UMK
Z NAGRODAMI

Torunia: Pawła Piotrowicza i Mariusza Szeferę. Koordynatorem przedmiotu „Programowanie zespołowe”
z ramienia UMK jest dr Bartosz Ziemkiewicz.
Nagrodzone prace zostały zrealizowane w oparciu
o nowoczesne technologie wykorzystujące urządzenia
mobilne, współrzędne GPS czy też Beacony (urządzenia
emitujące sygnał, który wykorzystywany jest w zbudowanej aplikacji do wywołania określonej akcji).
Zwycięski zespół Hoopify stworzył aplikację umożliwiającą przeprowadzenie całego procesu zamówienia
w restauracji – od wybrania dania z menu poprzez modyfikację składników, złożenie zamówienia i dokonania
płatności. Zamówienie automatycznie przesyłane jest
do kuchni, co umożliwia skrócenie oczekiwania na jego
realizację. Jest to rewolucyjny system zarządzania restauracją, kierowany szczególnie do średnich i mniejszych restauracji. Pozwala na sprawniejsze zarządzanie
restauracjami, bez konieczności zakupu droższych systemów. Członkowie zespołu to: Bartosz Kolanek, Aneta Małecka, Piotr Kumorek, Michał Kuleszko i Kacper
Kempski.
Fot. Małgorzata Litwin UMT

P

rezydent Torunia Michał Zaleski wręczył 4 lipca
2017 r. studentom z UMK nagrody finansowe. Zespół Hoopify otrzymał czek w wysokości 3 tys. złotych
za aplikację umożliwiającą przeprowadzenie całego
procesu zamówienia w restauracji, natomiast zespół
Bicom za zajęcie drugiego miejsca otrzymał 2 tys. złotych za projekt aplikacji rowerowej łączącej w sobie
kilka funkcjonalności wykorzystywanych podczas podróży rowerowych.
Od czterech lat Gmina Miasta Toruń współpracuje
z Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK. Prezydent Torunia Michał Zaleski nagradza najlepsze prace

bie kilka funkcjonalności wykorzystywanych podczas
podróży rowerowych: nawigację, wymianę informacji
w grupie, pogodę,obsługę połączeń telefonicznych bez
zdejmowania rąk z kierownicy, muzykę. Zespół Bicom
tworzą: Paulina Bawolska, Daniel Jaskólski, Bartosz
Wilczyński, Jakub Sobański, Mateusz Sałek oraz Paweł
Dembiński. Bicom jest wielofunkcyjnym komputerem
rowerowym przeznaczonym dla rowerzystów, którzy
podróżują po mieście, jak i pomocnym na rekreacyjnych
wycieczkach rowerowych. Łączy ze sobą wszystkie najważniejsze funkcjonalności, jeśli chodzi o zarządzanie
telefonem, jak i nawigację. (oprac. ws)
(źródło: Referat Informacji UMT)

Medicum UMK to: farmacja (ponad 8 kandydatów na
jedno miejsce), kosmetologia (6), fizjoterapia (5) i optyka
okularowa (ponad 4).

HITY REKRUTACJI 2017

W

tegorocznej rekrutacji na ponad 6 tys. miejsc
na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych
magisterskich Uniwersytet Mikołaja Kopernika odnotował przeszło 18,5 tys. rejestracji i prawie 17 tys. opłat
(przeszło 4 tys. opłat więcej niż w roku ubiegłym).
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Projekt Bicom to aplikacja wspomagająca proces
organizacji wycieczek rowerowych, która łączy w so-

Niekwestionowanym liderem rekrutacji pozostał
kierunek lekarski, na którym o jedno miejsce walczyło
ponad 17 osób. Inne popularne kierunki w Collegium

W części toruńskiej Uniwersytetu najwięcej osób
zarejestrowało się na prawo (1126 chętnych na 250
miejsc), ale najtrudniej było dostać się na filologię angielską i psychologię (ponad 6 kandydatów na jedno
miejsce), a także japonistykę, biologię sądową oraz
komunikację i psychologię w biznesie (ponad 5 osób).
O studia na kierunku sport i wellness, który w tym roku
zadebiutował w ofercie UMK, ubiegało się ponad 3 kandydatów na jedno miejsce. Wśród kierunków ścisłych
największym zainteresowaniem cieszyła się informatyka (ponad 3 osoby), informatyka inżynierska (3) i che-
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mia kosmetyczna (ponad 2). Z kierunków artystycznych
najlepiej wypadła grafika (3).
Około 2/3 osób ubiegających się w tym roku
o przyjęcie na studia to kobiety. Ponad 1/3 zarejestrowanych jest spoza rocznika tegorocznych maturzystów.

Najwięcej kandydatów (ponad 1/4) pochodzi z naszego
województwa, ale na UMK chce studiować także wiele
osób z województwa mazowieckiego, wielkopolskiego,
pomorskiego i warmińsko-mazurskiego (w sumie ponad
4 tys. rejestracji).
(DzPiI)

S

enat na posiedzeniu czerwcowym przyjął dwie
uchwały w sprawie wszczęcia procedur o nadanie
tytułu doktora honoris causa naszego Uniwersytetu –
profesorom Andrzejowi Cichockiemu i Robertowi Engle.
Andrzej Cichocki jest wybitnym specjalistą w dziedzinie
neuroinformatyki i bioinformatyki, zawodowo związanym z Politechniką Warszawską, Brain Science Institute
w Riken w Japonii oraz z Instytutem Badań Systemowych PAN. Jego wieloletnia współpraca z Wydziałem
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK zaowocowała m.in. długoterminowymi stażami naszych
pracowników naukowych w Japonii. Robert Engle jest
laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Wykłada na New York University Stern School of Business.
Senatorowie wysłuchali także osiemnastu wniosków awansowych i wszystkie zaakceptowali. Z wnioskami o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego wydziały wystąpiły dla następujących osób: prof.
dr. hab. Krzysztofa Szpili z Wydziału Biologii i Ochrony
Środowiska, prof. dr hab. Olgi Haus z Wydziału Lekarskiego oraz prof. dr. hab. Krzysztofa Piątka i prof. dr.
hab. Andrzeja Pietruszczaka z Wydziału Humanistycznego. Wnioski o zatrudnienie na stanowisku profesora
nadzwyczajnego dotyczyły następujących osób: dr. hab.
Macieja Szkulmowskiego z Wydziału Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej, dr hab. Aleksandry Derry i dr.
hab. Tomasza Jarmużka z Wydziału Humanistycznego,
dr hab. Doroty Olszewskiej-Słoniny z Wydziału Farmaceutycznego, dr. hab. Walerija Żukowa z Wydziału Nauk
o Ziemi, dr hab. Antoniny Kozyrskiej i dr hab. Beaty Stachowiak z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych oraz dr. hab. Ireneusza Kopacza z Wydziału Sztuk
Pięknych. Senatorowie wyrazili także pozytywne opinie
na temat zatrudnienia sześciu osób w Centrum Weterynarii – prof. dr. hab. Jędrzeja Marii Jaśkowskiego, prof.
dr. hab. Kornela Ratajczaka, prof. dr. hab. Pawła Sysy, dr.
hab. Pawła Antosika, dr hab. Doroty Bukowskiej i dr. hab.
Marka Gehrkego. Zatwierdzono również regulamin organizacyjny nowej jednostki.
Senat zatwierdził plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu na rok 2017. Zaplanowano zysk w wysokości
ponad miliona złotych (800 tys. w części toruńskiej, 445
– w Collegium Medicum). Senatorowie zaakceptowali
także plan inwestycji wieloletnich. W najbliższych latach
zostaną wyremontowane dwa budynki w Bydgoszczy;
budynek przy ulicy Karłowicza 4 i budynek przy ulicy
Kurpińskiego 19, który będzie przystosowany do potrzeb
Centrum Symulacji Medycznych. W Toruniu w dalszym
ciągu modernizowane będą budynki przy ulicy Lwowskiej
1 i budynek Wydziału Chemii, unowocześnione zostaną

Ewa Walusiak-Bednarek

Z SENATU
laboratoria Zakładu Półprzewodników i Fizyki Węgla.
Budynek Instytutu Fizyki będzie dostosowany do aktualnych przepisów przeciwpożarowych, rozpocznie się
również drugi etap budowy Uniwersyteckiego Centrum
Sportowego. Na inwestycje wieloletnie Uniwersytet zarezerwował środki własne w wysokości niemal 25 mln
zł. Senat wyraził także zgodę na inwestycję w Szpitalu
Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy,
w ramach której powstanie budynek z przeznaczeniem
m.in. dla archiwum Szpitala i Kliniki Hematologii.
Na czerwcowym posiedzeniu Senatu zakończył
się trwający od początku roku proces ustalania nowych
kryteriów oceny działalności naukowej i awansów zawodowych nauczycieli akademickich. Przyjęto kryteria
dla ostatnich dwóch Wydziałów: Nauk Pedagogicznych
i Lekarskiego.
W dalszej części obrad Senat zajął się kilkoma innymi sprawami dotyczącymi Collegium Medicum – przekształcono profil studiów na kierunku lekarskim i na fizjoterapii z praktycznego na ogólnoakademicki; oprócz tego
fizjoterapia stanie się studiami jednolitymi magisterskimi.
Senat wyraził również zgodę na utworzenie wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznych oraz przyjął
obszerny dokument dotyczący m.in. etapów tworzenia,
struktury organizacyjnej, szczegółowych celów i zadań
nowej jednostki, a także planowanego w niej zatrudnienia i sposobów kontroli jej jakości przez najbliższe 4 lata.
Senatorowie zaakceptowali zmiany w strukturze organizacyjnej toruńskiej części Uniwersytetu. Na
Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
zostanie utworzona Katedra Automatyki i Systemów
Pomiarowych, a na Wydziale Chemii Zakład Technologii
Chemicznej zostanie przekształcony w Katedrę.
Senat wyraził poza tym pozytywną opinię w sprawie realizacji przez Wydział Matematyki i Informatyki dwóch projektów dotyczących udziału studentów
w międzynarodowych konkursach matematycznych
i programistycznych. Zgodził się również na zawarcie
przez rektora dwóch umów o współpracy międzynarodowej – z Uniwersytetem w Angers i z Beijing Open
University; obie instytucje są zainteresowane realizacją
wspólnych działań naukowych i dydaktycznych z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
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DR ANNA KULIKOWSKA
(1920–2017)
W wieku 97 lat zmarła dr Anna Kulikowska, emerytowany pracownik naukowy Wydziału Humanistycznego
UMK w Toruniu, kierownik Zakładu Psychologii UMK
w latach 1973–1981.
Anna Kulikowska (z domu Żukowska) urodziła się
w Wilnie w 1920 roku. Była więźniem łagrów sowiec-

PROF. STANISŁAW PRUSKI
(1927–2017)
2 lipca w wieku 90 lat zmarł
prof. Stanisław Pruski, emerytowany pracownik Instytutu Fizyki UMK.
Stanisław Pruski urodził się 30 kwietnia 1927 r.
w Tomaszowie Mazowieckim. Po maturze w I Liceum
Ogólnokształcącym w Słupsku (1947) rozpoczął studia
fizyczne, które ukończył w roku 1952. Po dwuletnim
okresie pracy w charakterze nauczyciela, aż do emerytury związał się z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na podstawie pracy „Funkcje X Diraca
i rozwinięcia asymptotyczne funkcji specjalnych fizyki
matematycznej”, którą wykonał pod kierunkiem prof.

Jerzego Rayskiego, uzyskał w 1960 r. stopień doktora nauk fizycznych. Rozprawa „Wielostanowe rozszerzenie metody Hartree-Slatera-Focka” była podstawą nadania mu stopnia doktora habilitowanego
(1967).
Był wicedyrektorem Instytutu Fizyki w latach
1970–71, kierownikiem kilku zakładów naukowych
w latach 1969–1989. Brał aktywny udział w powstaniu
czasopisma „Reports on Mathematical Physics”, którego
był jednym z redaktorów przez długie lata. Jego badania naukowe dotyczyły metod matematycznych fizyki,
w szczególności problemu tzw. N-reprezentowalności.
Przez lata prowadził wykłady z metod matematycznych fizyki zarówno dla studentów II roku, jak i znacznie
bardziej zaawansowany wykład dla studentów IV roku
fizyki teoretycznej. Był promotorem czterech doktoratów i opiekunem wielu prac magisterskich.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w piątek
7 lipca mszą żałobną, która została odprawiona w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata
w Bielsku-Białej.

(DzPiI)

litowanego (1989) i tytuł naukowy profesora (1999). Na
naszym Uniwersytecie pracował w latach 1973–2015,
m.in. kierując Katedrą Teorii Prawa i Państwa. Był cenionym znawcą teorii państwa i prawa oraz filozofii
prawa, autorem podstawowych podręczników w tym
zakresie.

PROF. LECH MORAWSKI
(1949–2017)

8

kich w latach 1945–1949. W 1952 r. ukończyła psychologię na UMK. W 1966 r. obroniła na UMK doktorat na
podstawie rozprawy pt. „Badania eksperymentalne
nad sztywnością operacji pojęciowych u dzieci w wieku
lat 7–10”. Promotorem pracy był prof. Andrzej Lewicki. Pracę na UMK w Toruniu dr Kulikowska rozpoczęła
w 1959 r. Była wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Została odznaczona Złotym
Krzyżem Zasługi.
Dr Kulikowska zmarła 27 maja 2017 r. Ceremonia
pogrzebowa odbyła się 7 czerwca na Cmentarzu Parafialnym św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego w Toruniu.
(wh, ws)

W wieku 68 lat zmarł prof.
Lech Morawski, filozof i teoretyk prawa, przez ponad 40
lat związany z UMK.
Lech Morawski urodził się 14 września 1949 r.
w Bydgoszczy. Był absolwentem prawa na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika (1972 r.),
tu także uzyskał stopień doktora (1978), doktora habi-

Prof. Morawski był stypendystą Fundacji Humboldta, członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu
i International Association for Philosophy of Law and
Social Philosophy. W kadencji 2011–2015 był sędzią
Trybunału Stanu. W grudniu 2015 r. Sejm wybrał go
w skład Trybunału Konstytucyjnego.
Prof. Morawski zmarł 12 lipca. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 17 lipca w Toruniu. Został pochowany na Cmentarzu św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego
w Toruniu. 
(DzPiI)
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rodził się w Płocku i tam ukończył Liceum Ogólnokształcące im. S. Małachowskiego w 1968 roku.
Studia artystyczne odbył na Wydziale Sztuk Pięknych
UMK w latach 1968–1973. Dyplom z grafiki warsztatowej zrealizował w pracowni prof. Edmunda Piotrowicza w 1973 roku. W tym też roku podjął pracę jako asystent stażysta w Zakładzie Grafiki WSzP UMK, gdzie
przeszedł wszystkie szczeble kariery artystyczno-naukowej i dydaktycznej, do stanowiska profesora zwyczajnego włącznie. Zmarł w Toruniu 26 maja 2017 roku.
Sławku, byłeś mądrym człowiekiem, wybitnym
artystą i wspaniałym nauczycielem akademickim. Byłeś
prawdziwym autorytetem dla wszystkich otaczających
Cię ludzi. Słysząc te pochwały powiedziałbyś: stop,
stop! Pracowałem z Tobą 23 lata, mam więc prawo
stwierdzić: ta synteza przymiotów człowieka to prawdziwy „plakatowy” skrót myślowy, na potrzebę tych
wspomnień.
Przyjechaliśmy do Torunia studiować grafikę. Byliśmy migrantami z całej Polski. Każdy z nas wniósł w ten
studencki i toruński młynek młodzieńczą świadomość,
otwartość i chłonność, a przede wszystkim ambicje
oraz marzenia o swojej artystycznej przyszłości.
Początek lat siedemdziesiątych to czas „gierkowskiego sukcesu”, dość powszechny optymizm społeczny
i gospodarczy wpłynął również na wspaniały okres rozwoju niezależnej kultury studenckiej w Polsce. Powstawały zespoły muzyczne, teatry, odbywały się różne wydarzenia i festiwale. Byli potrzebni graficy projektanci
obsługujący informacyjnie, promocyjnie i artystycznie
ten dynamiczny bum studenckiej kreacji. Te okoliczności
przyczyniły się z pewnością do Twojego zainteresowania plakatem. Apogeum rozwoju Polskiej Szkoły Plakatu w tym czasie to także pośredni czynnik wpływający
na Twoje artystyczne wybory.
Świadomie od okresu studiów dążyłeś do poszerzenia swojej wiedzy i praktyki artystycznej w zakresie
grafiki warsztatowej o grafikę użytkową, szczególnie
w zakresie plakatu. Przeczuwałeś ogromny potencjał
projektowania graficznego w Polsce na przełomie lat
60-tych i 70-tych. Od tamtego czasu do ostatnich chwil
swego życia miałeś wyjątkowe osiągnięcia artystyczne.
Tworzyłeś w duecie z prof. Witoldem Michorzewskim
zaskakująco mądre plakaty społeczne, polityczne czy
kulturalne. Znalazłeś z Witkiem swój sposób na plakat
typograficzny, w którym litera tworzyła obraz przesłania. Byliście jednymi z pierwszych w Polsce twórcami
plakatów z dominantą litery. Swoje dzieła prezentowaliście na 90. wystawach zbiorowych w kraju i 45. za
granicą. Zorganizowaliście 11 wystaw indywidualnych.
Twoja twórczość artystyczna miała bezpośrednie
przełożenie na pracę dydaktyczną i organizacyjną na
Wydziale Sztuk Pięknych. Byłeś „ojcem” specjalności
projektowanie graficzne na kierunku grafika. Za Twoją

Edward Saliński

PROFESOR SŁAWOMIR
JANIAK (1950–2017)

Fot. nadesłana

przyczyną w 1993 roku powstaje taka nowa specjalność
studiów magisterskich wraz z wydzieloną pracownią
projektowania graficznego. Działała ona w strukturze
organizacyjnej Zakładu Grafiki. W 1997 roku pracownia
uzyskała status samodzielnego Zakładu Projektowania Graficznego. Przez 15 lat byłeś jego kierownikiem.
Od 1993 roku, przez ponad dwadzieścia lat, stałem
zawsze u Twego boku. Wspierałem pracę organizacyjną, programową i dydaktyczną na rzecz Wydziału
i Uniwersytetu. Byłeś dla mnie autorytetem, tak jak
niekwestionowanym autorytetem byłeś również dla
swoich studentów. Pozornie surowy, wywoływałeś
czasami strach, jednak uwielbiali Ciebie wszyscy. Zostawiłeś trwałe ślady w sercach i umysłach kolegów,
swoich studentów i absolwentów. Zostawiłeś jeszcze
jedną najważniejszą wartość na tej Ziemi – jako grafik
zostawiłeś po sobie najwspanialszą „odbitkę”, jaka Tobie
w całym tym artystycznym życiu wyszła, sygnowaną
tytułem „Mikołaj” jest naturalnym i obiektywnym ciągiem życia po życiu. Pozostaniesz na zawsze w pamięci
Jego i naszej.
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naszych pomysłach. Dla mnie to było niesamowite,
że Profesor się angażował w to tak bardzo – oczywi-

Jędrzej Bączyk

ście z odpowiednim profesorskim dystansem – ale
angażował. Po uszy. Nie rozumiałem, dlaczego nie
podobały mu się te ważne, przemyślane i z trudem

NIE ZDĄŻYŁEM

wypracowane pomysły na temat świata i ludzkości,
a poświęcał tyle uwagi tym duperelom, wymyślonym
z czystej radości wymyślania, między kiblem a umywalką, między naciśnięciem klamki a wejściem do
sali. Teraz rozumiem. Profesor miał radar na to coś,
co się nie dzieje w samej głowie, ale na to sprzężenie
między głową, emocją i chwilą, kiedy z rzeczywistości wyłapujemy element, który powoduje w nas małą
eksplozję. Nieważne, co ona znaczy, to wymyślą kulturoznawcy. Ważne, co w nas powoduje. Taki radar na
wewnętrzną uczciwość.
Pamiętam jedną sytuację, kiedy się nie postarałem. Pomyślałem, że to całe projektowanie jest banalnie proste, że już wszystko umiem. Pewny siebie przygotowałem projekty, całkiem ładnie i zgrabnie (jak na
mnie). Pewny, że się spodobają, podałem je Profesorowi do korekty. Patrzył w stronę długo, patrzył, patrzył... i nagle rzucił kartkę za siebie, głośno krzyknął
„Hańba!” i wyszedł z pracowni. Ale to był wstyd!
Na obronie dyplomu wiedział, że żegluję już
w stronę filmu, że projektowanie było tylko etapem.
Mam wrażenie, że zawsze wiedział, że przy projek-

Gorbi, plakat, Sławomir Janiak, Witold Michorzewski

towaniu nie zostanę. Nie byłem nigdy w tym nawet
średnio dobry. Jedyne co, to bardzo się starałem i chy-

N

igdy specjalnie nie rozumiałem subtelności plastyki, nie czułem świateł między literami, marginesów etc. Ale bardzo chciałem iść na projektowanie
graficzne, żeby mieć zajęcia z Profesorem Janiakiem.
Profesor emanował taką energią, której się bałem,
a którą jednocześnie na maksa podziwiałem. To był
ten typ człowieka, przy którym głupio było być cwaniakiem, śmieszkiem, leniem i tym wszystkim, kim się
jest mając lat dwadzieścia i się myśli, że to jest fajne.
Przy nim trzeba było się postarać. I to bardzo.

10

Bardzo się więc starałem, ale nie były to czasy,
kiedy cokolwiek mi wychodziło, a w plastyce to już
w ogóle. Ale pomimo koszmarnych, oblepionych butaprenem, niedociętych prac, Profesor przyjął mnie do
swojej pracowni (to nie kokieteria – podobno czasem
pokazywał te moje prace jako przykład prac nadzwyczaj nieudanych).
Byliśmy w pracowni we czwórkę! Odbywały się
tzw. przedszkola, tzn. Profesor wchodził, rzucał jakiś
temat typu „Ego – Eco” i wychodził. Mieliśmy 3 godziny na przygotowanie projektów plakatów. Można
było iść spać, na drożdżówkę, na fajkę albo na kielicha do Czarnego Tulipana. Grunt, żeby za te 3 godziny
pokazać pomysły. A potem godziny gadania o tych

ba on to widział. Lubię myśleć, że był ze mnie mimo
wszystko dumny. To był rok 2004 i wtedy ostatni raz
widziałem Profesora.
Wielokrotnie chciałem odwiedzić pracownię,
przywieźć swoje filmy, plakaty, fotografie, muzykę
i pokazać je Profesorowi, podziękować, że jest również ich częścią. Ale się wstydziłem, bałem się, że mu
się nie spodobają. Szkoda.
Profesor Janiak nauczył mnie dostrzegać subtelności w rzeczach niesubtelnych, widzieć szarości
w czerni i bieli. Nauczył mnie nie bać się rzeczy prostych, mówić swoimi pracami szybko, jasno i do celu.
Nauczył mnie w jednym świecie widzieć sto światów.
Otworzył w głowie i w serduchu jakąś dziwną przestrzeń, w której sobie mieszka i co jakiś czas pokazuje
mi elementy rzeczywistości, uśmiecha lisio i mówi: co
widzisz? I ja się zastanawiam wtedy, co widzę tak naprawdę. Nauczył mnie, że warto starać się być sobą
i za to dziękuję mu najbardziej.
Żałuję, że nie powiedziałem mu tego wszystkiego.
Jędrzej Bączyk jest absolwentem Wydziału
Sztuk Pięknych UMK (grafika) oraz Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi.
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ak większość z Was, jeździłem dużo na rowerze
w dzieciństwie. Później, w okresie studiów, zajęły
mnie inne sprawy i rower na długie lata poszedł w zapomnienie. Trzy lata temu, z zupełnie niewiadomych
przyczyn, poczułem rowerowy zew. Pamiętam, było
to wiosną. Poszedłem do sklepu i wyjechałem z niego
nowiutkim jednośladem. Od razu zostaliśmy dobrymi
kumplami. Ja i mój rower.
Zawsze pociągały mnie dłuższe eskapady, więc
po kilku wprawkach w mieście i na trasie do Małej Nieszawki (umiejętności jazdy na rowerze jednak nigdy się
nie zapomina) postanowiłem pojechać gdzieś nieco dalej na moim nowym rowerze. Po krótkiej analizie map
i internetowych portali wybrałem wyprawę do Ciechocinka. Wybór wydawał się oczywisty – trasa nie bardzo
odległa, na mapie prezentowała się zachęcająco. Niestety okazało się, że tylko na mapie. Początkowo przyjemna droga przez las wkrótce zamieniła się w bardzo
piaszczysty leśny dukt, a po sypkim piasku trudno się
jedzie rowerem. Podjąłem kilka prób znalezienia innych
rozwiązań. Udało mi się nawet dojechać mniej więcej
w rejon Brzozy Toruńskiej, gdzie już całkowicie zakopałem się w piachu. Ponieważ niedaleko słychać było
szum samochodów, w akcie desperacji postanowiłem
dojechać do starej „jedynki” i spróbować dalszej jazdy
tą trasą, ale widok pędzących samochodów zniechęcił
mnie do dalszej podróży. Dodatkowo spotkałem w tym
miejscu dwie panie, które nie były tam bynajmniej na
jagodach. Szybko wycofałem się do lasu, bo zupełnie
nie znam rumuńskiego (a może bułgarskiego?). Ku mojemu największemu zdumieniu okazało się, że oczywista z pozoru trasa do Ciechocinka tak naprawdę nie jest
przejezdna (nie po to kupiłem rower, żeby go prowadzić po piachu). Moja pierwsza wyprawa zakończyła się
więc totalnym fiaskiem. Musiałem zweryfikować swoje
wyobrażenia o ścieżkach rowerowych wokół Torunia.

Maurycy Męczekalski

LATO NA DWÓCH KÓŁKACH,
CZYLI Z PAMIĘTNIKA
ROWERZYSTY
Na szczęście kolejne próby moich wycieczek były
bardziej udane i dość szybko przekonałem się, że można jednak pojeździć w okolicach Torunia. Co prawda
typowych tras rowerowych jest tylko kilka, ale zachowując stosowną ostrożność, można również bez specjalnego ryzyka jeździć lokalnymi drogami, na których
ruch samochodowy nie jest wyjątkowo uciążliwy.
Nie będę opisywał szczegółowo moich rowerowych eskapad w innych rejonach Polski, a było ich
wiele. Pokonałem między innymi trasę z Ostródy do
Iławy, przez Grunwald i Lubawę, penetrowałem polskie
wybrzeże w trójkącie pomiędzy Ustką, Słupskiem i Klukami, przejechałem kilkukrotnie Mierzeję Helską bardzo
malowniczą trasą rowerową przebiegającą od Chałup
do Juraty, bezpośrednio nad Zatoką Pucką. W dalszej
części tego tekstu spróbuję wskazać kilka interesujących tras w okolicach Torunia, na które warto wybrać
się na jedno- lub dwudniowe wycieczki rowerowe.
Bardzo polecam niezwykle ciekawą wyprawę do
Chełmna. Do Unisławia (jest to mniej więcej połowa
drogi) jedzie się bardzo komfortową ścieżką rowerową. Poprowadzono ją wzdłuż starej linii kolei wąskotorowej. Po drodze można zobaczyć jeszcze stare bu-
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Chełmża – rynek
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Autor podczas jednej ze swoich wycieczek rowerowych

dynki stacji kolejowych. Niestety w Unisławiu droga
ta się kończy i dalej do Chełmna trzeba „przebijać” się
lokalnymi szosami. Jest oczywiście kilka wariantów.
Można jechać wzdłuż bardzo malowniczych Zboczy
Płutowskich (rezerwat stepowy) i dalej w kierunku na
północ do miejscowości Kałdus, gdzie znajduje się Góra
świętego Wawrzyńca – stanowisko archeologiczne
wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego. Mnie
jednak bardziej zachwycił urokliwy widok z krawędzi
doliny Wisły (szczególnie wczesną jesienią, kiedy pięknie zachodzi słońce). Chełmno to bardzo ładne miasto,
jak sądzę, trochę niedoceniane jednak przez torunian,

12

Wisła w Nieszawie

więc warto tu przenocować i powłóczyć się trochę po
zakamarkach starówki. Wrócić z Chełmna można przez
Małe i Wielkie Czyste, Papowo Biskupie i Chełmżę. Do
czasu reaktywacji mojej rowerowej pasji, w zasadzie nie
bywałem w Chełmży. Znam to miasto głównie z niewybrednych dowcipów, jednak naprawdę mnie oczarowało. Prostokątny, zadbany rynek z odchodzącymi od
niego uliczkami, zabytkowe kościoły, ładnie zagospodarowany brzeg jeziora. Dalej warto pojechać typową trasą rowerową wokół Jeziora Chełmżyńskiego przez Pluskowęsy, Mirakowo, Sławkowo, Ostaszewo i Łysomice.
Przed samym Toruniem pojawia się co prawda pewien
problem, bo trzeba przeprowadzić rower przez tory kolejowe i ciągle ruchliwą starą „jedynkę” z Gdańska, ale
to mała niedogodność w porównaniu z urokami całej
trasy. Bardzo lubię też alternatywny wariant z Chełmży
przez Browinę, Brąchnówko, gdzie można zatrzymać
się w przyjemnym parku z klasycystycznym pałacem,
w którym urodził się Stefan Łaszewski – pierwszy wojewoda pomorski. Dalej droga wiedzie przez Brąchnowo, Pigżę i Świerczynki.
Z Torunia do Kruszwicy i z powrotem przez rolnicze Kujawy, to jak na razie moja najdłuższa rowerowa
podróż w okolicy. Oczywiście z noclegiem nad Jeziorem
Gopło, bo jeszcze nie jestem gotów na pokonanie
prawie 200 kilometrów w ciągu jednego dnia. W tym
wypadku trzeba jechać lokalnymi drogami, bo tylko
niewielkie odcinki stanowią ścieżki rowerowe. Sama
trasa nie jest za bardzo interesująca. Dla miłośników
gór płaska jak stół ziemia kujawska może wydawać się
mało atrakcyjna, jednak sama Kruszwica leży nad ciekawym krajobrazowo Jeziorem Gopło. Nie ma co prawda wokół niego typowej trasy rowerowej, ale dzięki
mapie i orientacji w terenie można tam odwiedzić wiele
pięknych zakątków.
W kierunku południowym celem może być Włocławek. Do wyboru jest trasa lewo– lub prawobrzeżna. Oba warianty są ciekawe, chociaż posiadają pewne
mankamenty. W wersji prawobrzeżnej najgorszy jest
odcinek z Osieka do Bobrownik, gdyż trasa jest źle
oznakowana i trzeba w praktyce jechać przez Czernikowo, trzymając się asfaltowej szosy. Jadąc z Włocławka
lewym brzegiem Wisły droga prowadzi przez malownicze tereny. Szczególnie pomiędzy Mikorzynem a Nieszawą, gdzie ogromną atrakcję stanowi prom przez
Wisłę. Prom kursuje regularnie z wyjątkiem dni, kiedy
są niskie stany wody. Kiedyś zdarzyło mi się w takiej sytuacji przepływać na drugą stronę małą łódką rybacką.
Nieszawa to cudowne miejsce. Atmosfera jest tu bardzo leniwa, a czas zatrzymał się w miejscu. Miasteczko
posiada ogromny potencjał turystyczny, dla mnie porównywalny z Kazimierzem Dolnym. Jest jednak bardzo zaniedbane. Z Nieszawy do Ciechocinka prowadzi
dość wygodna ścieżka rowerowa. Sam Ciechocinek to
całkiem urokliwy kurort (trochę przypomina mi Rabkę).
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Jednak dyskwalifikuje to uzdrowisko wszechobecna
głośna muzyka (np. nachalne disco polo – czego moje
uszy nie mogą w żaden sposób znieść). W tym miejscu powracam do początku mojej opowieści, bo z Ciechocinka trzeba jeszcze dojechać do Torunia. Po kilku
próbach odkryłem, jak sądzę, optymalną drogę, która
wiedzie przez Wołuszewo i Otłoczyn. Za Otłoczynem
należy jechać dalej znakowaną trasą rowerową tzw.
„Bursztynowym Szlakiem”, aż do skrzyżowania leśnych
dróg, gdzie zobaczymy drogowskaz do leśniczówki Karczemka, przy którym skręca się w lewo i dojeżdża do
wspominanej już kilkukrotnie starej „jedynki”. Tu następuje najmniej przyjemny odcinek, kiedy trzeba jechać tą
ruchliwą trasą w towarzystwie licznych samochodów.
Na szczęście jest ładnie wydzielony boczny pas ruchu,
a jazda trwa zaledwie 5 minut. Później nasza droga prowadzi w prawo (drugi zjazd) i można już bezpiecznie
dojechać do centrum Torunia.
Ciekawych tras wokół Torunia jest rzecz jasna
dużo więcej. Warto pojechać na przykład do Brodnicy lub Bachotka przez Elgiszewo, Ciechocin i Golub-Dobrzyń, z którego dalej jedzie się przez rozległe lasy
wzdłuż doliny Drwęcy (w tym przypadku należy wykazać się podstawową orientacją w terenie).
Bardzo interesująca jest droga do Osieka nad
Wisłą. Ścieżka rowerowa o nietypowej nawierzchni
wiedzie przez Kaszczorek, Złotorię, Grabowiec, Silno
i Dzikowo (jezioro). W samym Osieku nie polecam wcale popularnego dla mieszkańców Torunia jeziora, lecz
piękny widok na zakole Wisły, która wykorzystuje tu
południowy fragment Kotliny Toruńskiej, stanowiącej
część Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Opisywane
miejsce znane jest pod nazwą „Taras widokowy Wisły
im. Michała Kokota”. Z wysokiego brzegu rzeki rozciąga

Włocławek – kościół św. Jana Chrzciciela

się w kierunku południowo-zachodnim naprawdę imponująca panorama. Warto tam być.
Można oczywiście realizować wycieczki rowerowe
wykorzystując jedynie fragmenty tych tras, jadąc tylko
do Chełmży czy Nieszawy, i wracać tego samego dnia.
Jeżeli takie wyprawy są dla kogoś za długie, można pojechać w jedną stronę pociągiem i tylko w drodze powrotnej korzystać z roweru.
Tak czy inaczej, rower to wspaniały towarzysz
wakacyjnych (i nie tylko) wypraw. Cudownie jedzie się
wzdłuż pól, kiedy dojrzewają zboża, zielenią się trawy,
kwitną kwiaty i wszędzie pełno cudownych zapachów
lata. Szczerze polecam taki rodzaj aktywności. Do zobaczenia na rowerowych trasach!
ZdjęcIa: Maurycy Męczekalski

Taras widokowy Wisły im. Michała Kokota (Łęg–Osiek), współrzędne: 52°54’32”N 18°48’52”E
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Sebastian Dudzik

MEANDRUJĄC
JAK DRWĘCA

Z

roku na rok przybywa w naszym regionie atrakcyjnych szlaków rowerowych. Dziś już liczone
w setkach kilometrów trasy doskonale eksponują walory i różnorodność krajobrazową i kulturową naszego
województwa. Zawsze jednak wytyczyć można nowe
szlaki, dojechać, by cieszyć się z dotarcia do miejsc
bardziej lub mniej oczywistych. Dziś chciałbym zaproponować rozwiązanie o charakterze „hybrydowym”.
W części skorzystać z wytyczonych już szlaków, nie
trzymać się jednak ich restrykcyjnie, co pozwoli na odwiedzenie kilku ciekawych miejsc.
Jednym z najatrakcyjniejszych szlaków rowerowych naszego regionu jest oznakowana na zielono trasa prowadząca doliną Drwęcy. Obliczona na kilka dni
trasa prowadzi nas poprzez bardzo atrakcyjne zielone
tereny z przystankami w miejscowościach będących
turystycznymi wizytówkami regionu (Golub-Dobrzyń,
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Brodnica). Jest to rozwiązanie naprawdę godne polecenia, lecz ja, tradycyjnie już, chciałbym zaproponować
krótszy, jednodniowy wypad. Początkowo skorzystamy
jednak z pierwszego odcinka tej malowniczej trasy.
Z Torunia zielony szlak kieruje nas przez Lubicz
do miejscowości Młyniec Pierwszy. Tutaj możemy pozwolić sobie na pierwsze odstępstwo od wyznaczonej
trasy i odbić w bok przez most do pobliskiego Młyńca
Drugiego. Tam z pewnością warto zobaczyć pochodzący 1750 roku drewniany kościół pod wezwaniem Ignacego Loyoli. Wzniesiona staraniem jezuitów świątynia
prezentuje typ konstrukcji zrębowej. Charakteryzuje się kubiczną prostotą bryły. Choć nie jest wielkich
rozmiarów, to wertykalizm architektonicznych form
sprzęgnięty z gradacją wysokości poszczególnych części budynku oraz jego atrakcyjne położenie na skraju
wysokiego brzegu rzeki, nadają całości monumentalny
wyraz. Wrażenie to znika jednak po wejściu do świątyni, w której zachował się w niemal nienaruszonym
stanie, rokokowy wystrój. Datowane na drugą połowę osiemnastego wieku niewielkie ołtarze, ambona,
konfesjonały, ławy dla wiernych czy wreszcie charakterystyczny prospekt organowy – wszystkie utrzymane w jednolitej kolorystyce błękitu i złoceń – nadają
wnętrzu niepowtarzalny, intymny niemal klimat. Warto
zwrócić uwagę na charakterystyczne detale malarskie
i snycerskie: miejscami nieporadne i naiwne, o dziwnie
przeskalowanych proporcjach, niepozbawione są jednak dużego uroku.

Młyniec Drugi. Prospekt organowy w kościele pw. św. Ignacego Loyoli
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Wracając na zielony szlak, kierujemy się dalej do
Elgiszewa. Docierając tam, pożegnamy się na dłuższy
czas z oznakowaną trasą, jednak doliny Drwęcy tak
od razu nie warto porzucać. Można pokusić się o analogiczny wypad „za rzekę”, jak w przypadku Młyńców.
Tym razem, by odwiedzić niewielką niepozorną wioskę
Ciechocin. Przeprawa przez most i dotarcie do centrum
miejscowości niestety musi zostać okupione pewnym
wysiłkiem, należy bowiem pokonać wyraźne wypiętrzenie znaczące skraj doliny Drwęcy. Nagrodą za ten
trud może być już sama kontemplacja pięknej, nasyconej zielenią panoramy. Dla spragnionych kulturalnych
wrażeń polecam obejrzenie dwóch architektonicznych
zabytków, świadczących o nietuzinkowej historii Ciechocina, którego losy połączone były przez stulecia
z władztwem kujawsko-pomorskich biskupów. Pierwszym z nich będzie pochodzący z XIV–XIX wieku murowany kościół p.w. św. Małgorzaty, drugim – niepozorna
willa usytuowana nieopodal świątyni, która okazuje się
być pozostałością po dawnej biskupiej siedzibie. Powstanie niewielkiego, jednonawowego kościoła wiąże
się z działalnością biskupa Zbyluta z Gołańczy, który
chętnie odwiedzał tę niewielką miejscowość. W późniejszych czasach budowla ulegała wielokrotnym modernizacjom. Największa z nich przeprowadzona została pod
koniec szesnastego stulecia, za rządów bliskiego mi biskupa Hieronima Rozrażewskiego. Zastąpiono wówczas
drewnianą wieżę murowaną, przebudowano otwory
okienne i drzwiowe, zacierając pierwotny gotycki charakter budowli. Z obecnością tego biskupa w Ciechocinie wiąże się także gruntowna modernizacja tamtejszego zamku. Jego obronna wieżowa forma pierwotnie
wykonana była w mieszanej murowanej i drewnianej

konstrukcji. Zmiany przeprowadzone przez Rozrażewskiego nie zatarły obronnego charakteru budowli, uczyniły ją jednak bardziej reprezentacyjną i wygodną dla
mieszkania. Nie może więc dziwić, że siedziba określana
jeszcze na początku szesnastego wieku mianem zamku
już w latach trzydziestych następnego stulecia została opisana przez Starowolskiego jako willa. Nazwa ta
niejako tłumaczy jej funkcje. Z dokumentów archiwalnych wynika jasno, że Hieronim Rozrażewski, podobnie
jak jego poprzednicy, traktował Ciechocin jako miejsce
czasowego wypoczynku i rekreacji po częstych trudach
kościelnych i dyplomatycznych misji. Atrakcyjne położenie na skraju wysokiego brzegu doliny, pięknie meandrującej w tym rejonie Drwęcy, z pewnością doskonale
do takich celów się nadawało. Dziś, niestety, z trzykondygnacyjnej reprezentacyjnej budowli zachowało się
jedynie podpiwniczenie i przyziemie. O biskupiej historii
informuje nas tylko piękny rokokowy kartusz herbowy,
wmontowany w szczyt budowli nad głównym wejściem, ufundowany w 1756 roku przez Antoniego Sebastiana Dembowskiego na pamiątkę kolejnej gruntownej
przebudowy siedziby.
Zjeżdżając z powrotem do Elgiszewa, żegnamy
się z Drwęcą i kierujemy się w stronę Kowalewa Pomorskiego. Po drodze warto zatrzymać się choćby na
chwilę w Chełmoniu, by obejrzeć tamtejszy gotycki kościół parafialny św. Bartłomieja, pełniący dziś funkcję
sanktuarium Matki Boskiej Brzemiennej. Historia tej
pięknej ceglanej świątyni sięga początków XIV wieku.
Choć w późniejszych czasach była kilkukrotnie modernizowana i przebudowywana, to zachowała zasadniczo swój średniowieczny charakter. Jest to bezwieżowa, jednonawowa świątynia o niezwykle ciekawym
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Kościół pw. św. Małgorzaty w Ciechocinie
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Kowalewo Pomorskie – kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja

rozczłonkowaniu prostych ścian, systemem ostrołukowych otworów okiennych, blend i sterczyn. Ich nagromadzenie, w połączeniu z romboidalnym kratownicowym rysunkiem ciemnej klinkierowej cegły, sprawia,
że fragmenty muru zyskują bogaty, reprezentacyjny
charakter, bliski budowlom rezydencjonalnym. Również wnętrze kościoła warte jest zwiedzenia. Zachwyca
piękny nowożytny wystrój, szczególnie manierystyczny
w swym charakterze ołtarz główny.
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Kowalewo Pomorskie, ruiny zamku – zachowany filar gdaniska

Opuszczając to piękne miejsce, docieramy do Kowalewa Pomorskiego. To niewielkie miasteczko przez
wielu postrzegane jest jako miejscowość przelotowa
o małym znaczeniu kulturowym. Nic bardziej mylnego.
Przynajmniej kilka miejsc zasługuje tu na szczególną
uwagę. Urocza i malownicza jest już sama zabudowa
niewielkiego ryneczku. Warte odwiedzenia są pozostałości po dawnych murach miejskich oraz zamku
krzyżackim, którego tajemnice ujawniają prowadzone
w ostatnich latach badania archeologiczne. Zachowane
relikty pozwalają wnioskować, że założenie to składało
się z dwóch przedzamczy, zamku wysokiego (dom konwentu) otoczonego tzw. parchamem oraz przylegającego doń trzeciego przedzamcza. Skalę całego założenia
wyobrazić można sobie na podstawie całkiem nieźle
zachowanego murowanego filaru będącego podporą
dawnego gdaniska. Największą jednak atrakcją Kowalewa Pomorskiego jest wybudowany w latach 1286–1300
kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Budowlę
wzniesiono w stylu gotyckim z kamienia polnego. Pierwotna zwarta bryła świątyni przedłużona została od
zachodu o dwa przęsła na przełomie XIV i XV wieku.
W późniejszych czasach kilkukrotnie modernizowany
nie zatracił jednak swego gotyckiego charakteru. Tym,
co jednak najbardziej zaskakuje i frapuje, jest jego barokowy wystrój. Wchodząc do świątyni, odwiedzający
z pewnością nie spodziewa się tego, co zastanie. A widok jest godny polecenia. Stosunkowo niskie, niemal tunelowe wnętrze, wyposażone zostało w wysokiej klasy
elementy rzeźbiarskie i architektoniczne o nieadekwatnej do niego skali. Największy dysonans wprowadza
zawieszona nisko belka łuku tęczowego o charakterystycznym falistym przekroju. Obserwujący ją niemal na
wprost widz może mieć wrażenie, że unosi się kilkanaście metrów nad posadzką. Zagadkę owych dysonansów wyjaśnia pochodzenie tego snycerskiego wyposażenia. Zostało ono przeniesione tu przed połową XIX
wieku ze zburzonego w 1833 roku monumentalnego
kościoła dominikanów w Toruniu. Tak więc nietuzinkowe wyposażenie sprawia, że wnętrze świątyni przestaje być oczywiste. Dla szczególnie zainteresowanych
nowożytną rzeźbą obejrzenie z bliska snycerskich detali i wiszącej, zazwyczaj wysoko, belki łuku tęczowego
z pewnością będzie nie lada gratką.
Aby nie wracać tą samą trasą, możemy się pokusić
o powrót do Torunia przez Rychnowo Wielkie i Kamionki–Jezioro. Stamtąd dalej żółtym szlakiem możemy ruszyć zarówno przez Gronowo (z kolejną piękną gotycką
świątynią) do przywoływanego wyżej Młyńca i przez
Lubicz wrócić do domu, jak i udając się w przeciwnym
kierunku, także dotrzeć do Torunia. Cała trasa liczy około 60 kilometrów i planując zwiedzanie poszczególnych
zabytków, należy zarezerwować na jej realizację cały
dzień. Myślę, że warto.
Zdjęcia: Sebastian Dudzik
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Meandry polszczyzny

G

dyby ludzie od dawien dawna nie przemieszczali się, języki zmieniałyby się dużo wolniej i w dużo

Sebastian Żurowski

mniejszym zakresie, niż to się faktycznie działo na przestrzeni historii ludzkości.
W kilku dyscyplinach językoznawstwa od kilku dekad rozwijana jest teoria kontaktu językowego, która
obejmuje badania dotyczące wzajemnych wpływów ję-

zyków (m.in. zapożyczeń), a także np. badania nad dwujęzycznością. Im mniejsze ograniczenia w przemieszczaniu się ludzi i zmianie miejsca zamieszkania oraz
im bardziej są dostępne media masowe (w tym przede
wszystkim Internet), tym intensywniejszy kontakt językowy. Jeszcze do początku XX w. większość ludzi mieszkających na terenach polskich w ogóle nie opuszczała
swojej najbliższej okolicy (czyli swojej i kilku sąsiednich
wsi). W takiej sytuacji zmiany językowe pod wpływem
kontaktu języków po prostu nie mogły obejmować dużych obszarów. Choć na terenach bardziej wielokulturowych (np. kresach) języki mieszkańców (polski, białoruski, rosyjski czy jidysz) oczywiście na siebie bardzo silnie
wpływały.
Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że żyjemy
w czasach, w których kontakty językowe są najintensywniejsze w historii i w których ta intensywność ciągle
rośnie. To tworzy wiele interesujących zjawisk, które są
opisywane przede wszystkim przez socjolingwistów.
Jednym z nich jest język typu kreolskiego nazywany
polglish (ponglish) – mieszanka polskiego i angielskiego,
która wytworzyła się współcześnie w środowiskach Polaków w Wielkiej Brytanii. Podobne zjawiska na styku języka polskiego i angielskiego działy się także oczywiście
przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej – przede
wszystkim wśród polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych. Oto kilka przykładów zdań z polską gramatyką i angielskim słownictwem (te pochodzą akurat
z materiałów dydaktycznych wydawnictwa Pearson):
Daj mi fona, jak już będziesz fri, to wezmę dzień offa
i wydajmy trochę keszu.
Rano lepiej jechać tubą niż brać autobus, bo w city jest
okropny trafik.
Jestem partaczem w banku w city.
Prawie dokładnie tak samo wyglądają zdania tzw.
korpomowy. Żeby na co dzień przebywać w anglojęzycznym otoczeniu nie trzeba już wyjeżdżać z kraju –
wystarczy zatrudnić się w międzynarodowej firmie. Elementy takiego języka przenikają też niestety do języka
naukowego. Niejeden młody polski naukowiec przesyła
do zagranicznego czasopisma nie „artykuł”, a „papier”:
Wysyłam papier do czasopisma o znikomym impakcie,
ale szybkim cyklu produkcyjnym.

PODRÓŻE ZMIENIAJĄ
(JĘZYKI)

w różnych językach brzmią podobnie, a mają zupełnie
inne znaczenia. Na ich określenie używa się terminu fałszywi przyjaciele (tłumacza). Chodzi o takie przykłady,
jak angielskie billion, które wcale nie jest odpowiednikiem polskiego bilion, a polskiego miliard. Podobnie niemieckie die Mappe to nie mapa, tylko teczka, a włoskie
colazione to bynajmniej nie kolacja, a śniadanie.
Paradoksalnie, jeśli języki są ze sobą blisko spokrewnione, jak chociażby polski i czeski, liczba fałszywych przyjaciół może być większa niż w wypadku
języków, między którymi związek jest odleglejszy. Dowodem jest na to wydany w 2003 roku w Krakowie
„Czesko-polski słownik zdradliwych wyrazów i pułapek
frazeologicznych” pod redakcją Zofii Teresy Orłoś. Przykładów czesko-polskich nieporozumień leksykalnych
są setki (wyobrażenie o tym daje to, że wspomniany
słownik ma prawie 400 stron). Tak dużo, że aby uniknąć
nieporozumień najlepiej pewnie byłoby... używać w komunikacji jakiegoś neutralnego języka, np. angielskiego.
Na koniec podam kilka czeskich słów, na które trzeba bezwzględnie uważać. Na przykład květen to maj (bo
kwiecień to po czesku duben), chyba – błąd, divan – kanapa, jagoda – truskawka. Czeskie sklep oznacza piwnica – choć akurat to przesunięcie znaczeń występuje też
w niektórych polskich gwarach. Także współczesny sens
czeskiego chudy, czyli biedny, widać w polskim połączeniu chude lata. Poza tym np. napad to pomysł, kibel –
wiadro, a čerstvy – świeży.
Wniosek: jeżeli wybierają się Państwo w wakacje
do jakiegoś kraju i mają ambicję komunikować się na
miejscu przy wykorzystaniu znajomości podstaw tamtejszego języka, warto na wszelki wypadek nie tylko

Specjaliści od tłumaczeń przestrzegają wszystkich uczących się języków obcych przed słowami, które

zaopatrzyć się w rozmówki, ale także poszukać list najważniejszych fałszywych przyjaciół w danym języku.
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Wojciech Streich

PODRÓŻOWANIE
NA ZDROWIE
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toś kiedyś powiedział: „Jeśli wyglądasz jak na swoim zdjęciu paszportowym – jesteś zbyt chory, by
podróżować”. Ale jest to drobna złośliwość, gdyż wiemy, w jakich okolicznościach wykonujemy te fotki – kiedy jesteśmy zmęczeni po całym roku pracy, a fotograf
każe nam przybrać taką pozę i minę, że później przed
każdym wyjazdem zastanawiamy się, co to za osoba
figuruje w tej bordowej książeczce.
Zaczęły się wakacje, urlopy, a więc podróże, wędrówki i wyjazdy. Nawet najdalszą podróż zaczyna
się od pierwszego kroku, jak powiedział Laozi, filozof
i twórca taoizmu, a tym pierwszym krokiem jest przygotowanie do podróży.
Dzisiaj podróżujemy głównie samolotami. Jest to
szybki sposób na pokonanie dużych odległości, ale nie
jest to środek transportu bezpieczny dla wszystkich.
I nie o spadanie mi chodzi. Dorośli, jak i dzieci, z chorobami uszu, zatok, a także alergicy mogą odczuwać silny
ból uszu przy starcie i lądowaniu związany z różnicą ciśnień po obu stronach błony bębenkowej, przy zatkanej
trąbce słuchowej. Nie zawsze pomoże ssanie cukierka
czy picie przez słomkę. Ból bywa często nieznośny.
W niektórych przypadkach należy skonsultować się
z laryngologiem. Pomocne może być użycie kropli do
nosa na 30 minut przed startem i lądowaniem. Do nosa,
nie do ucha. Kropli, które udrożnią trąbkę słuchową.
Może to być Nasivin w rozcieńczeniu odpowiednim do
wieku. U niemowląt pomaga karmienie piersią.

Jeśli chodzi o dzieci, tylko pierwszy tydzień po porodzie jest przeciwskazaniem do podróży lotniczej, ale
nie sądzę, żeby jakaś mama miała ochotę na lot w tym
okresie. Można spokojnie podróżować z trzymiesięcznym maluchem, ale trzeba mieć na uwadze, że znajdzie
się w środowisku pełnym bakterii i wirusów, szczególnie w samolocie (wszyscy oddychają tym samym powietrzem w kabinie), a odporność jest tym mniejsza, im
mniejsze dziecko.
Na dorosłych „czyha” o wiele więcej „powikłań”
podróży samolotem. Wszystko zależy od stanu zdrowia.
Na pewno wiele osób słyszało o zakrzepicy spowodowanej lotem w klasie ekonomicznej. To nie oznacza, że
zakrzepicą dotknięci są ludzie, których nie stać na bilet
first class czy business class. Po prostu jest mniej miejsca na wyprostowanie nóg, mniej wolnej przestrzeni.
Żylaki, wiek (osoby starsze), kuracje hormonalne, przebyte niedawno zabiegi operacyjne, wszystko to, co może
predysponować do zakrzepów, powinno się wziąć pod
uwagę, planując lot. Czasami trzeba się poradzić lekarza w sprawie środków przeciwzakrzepowych, zwłaszcza przed długim lotem. Na pewno warto wziąć jedną
aspirynę przed wylotem, w samolocie często wstawać,
zginać nogi, dużo pić, ale WODY, nie kawy czy alkoholu,
niestety… Chorujący na cukrzycę powinni mieć przy sobie zaświadczenie lekarskie w kilku językach z danymi
osobowymi, spisem leków i kontaktem do diabetologa.
Insulinę i urządzenia potrzebne do podawania leków należy mieć w bagażu podręcznym i zgłosić to wcześniej,
przed kontrolą. Nie wolno przewozić insuliny w luku bagażowym, ponieważ rozkłada się w takich warunkach.
Osoby chorujące na nadciśnienie III stopnia, to jest mające ciśnienie rzędu 180/110, nie powinni latać w ogóle,
dopóki się ono nie ustabilizuje. Przecież emocje związane z lotem jeszcze podnoszą nam ciśnienie. Nie jest tak?
Zawsze należy mieć przy sobie leki, które zażywamy
na nasze choroby i najlepiej poradzić się swojego lekarza przed podróżą. Pominę tych, którzy boją się latać.
Polecane są różne środki „rozluźniające”, nie wszystkie
godne polecenia z powodu „działań ubocznych” i narażenia się na nieprzyjemności ze strony flight attendants.
Lepiej wziąć środek uspokajający, który zleci nam lekarz.
Podróż samochodem jest o tyle lepsza, że można
robić przerwy w podróży, nie ma różnicy ciśnień, ale
obrzęki nóg występują równie często, co w czasie długiego lotu, zwłaszcza w czasie jazdy autokarem. Sam
doświadczyłem tego, jadąc naszym uniwersyteckim autokarem na wycieczkę do Włoch i do Hiszpanii. Zresztą,
nie tylko ja. Może też nas dotknąć choroba lokomocyjna, szczególnie dzieci, ale obecnie jest mnóstwo środków zapobiegawczych, które można kupić bez recepty.
Uff… wreszcie wylądowaliśmy, dojechaliśmy, teraz
przyjemnie spędzimy czas na opalaniu, zwiedzaniu, pływaniu i odpoczywaniu. Nie tak łatwo! Jeśli podróżujemy
z małym dzieckiem należy zaopatrzyć się w środki i leki,
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które pomogą nam w razie zachorowania. A to zdarza
się często i to zaraz po osiągnięciu celu podróży. Zmiana
klimatu, diety, zmęczenie, klimatyzacja w samolocie, zetknięcie z bakteriami i wirusami w zagęszczonych miejscach, to wszystko osłabia nasz układ odpornościowy
i dopada nas wtedy: angina, biegunka, katar, ból gardła
i inne plagi. Nie tylko dzieci, dorosłych też. Nie zawsze
jest lekarz na miejscu, nie zawsze jest apteka. Co robić?
Nie ma wyjścia, musimy sobie jakoś pomóc. Dlatego
proponuję podział na „dolegliwości” i grupy wiekowe:
• dla dzieci
a) Gorączka, katar, ból gardła, kaszel – Paracetamol, Fosidal (syrop), Marimar do nosa, Nasivin
(aerozol do nosa, roztwór odpowiedni do wieku), Tantum verde (aerozol do gardła);
b) biegunka, bóle brzucha – Orsalit plus Smektyn
w saszetkach lub Smecta i Orsalit drink, Dicoflor
30 lub inny probiotyk dla dzieci;
c) 
ukąszenia owadów – Hydrocort 0,5 % maść,
Allertec (aerozol na skórę).
• dla dorosłych
Wszystko, co powyżej, tylko w dawkach dla dorosłych – Tantum verde forte, Dicoflor 60, Nasivin 0,05%
(aerozol do nosa), Aspiryna. Dodatkowo warto mieć
No-Spa, tabletki działające rozkurczowo, a inne leki,
w zależności od predyspozycji do niektórych dolegliwości. I tak, jeśli miewamy często zakażenia układu
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undacja mBanku ponownie wyróżni najlepsze prace
studenckie z matematyki. Na zwycięzcę konkursu
„Krok w przyszłość” czeka 20 tys. zł oraz statuetka
STEFCIO, która symbolizuje wybitnego matematyka –
Stefana Banacha.
mFundacja ogłasza kolejną edycję konkursu „Krok
w przyszłość”. Ponownie przyzna nagrody za przedstawione i obronione prace magisterskie lub licencjackie
oraz opublikowane w międzynarodowych czasopismach naukowych samodzielne prace z dziedziny matematyki.
Przewodniczący jury konkursowego, prof. Paweł
Strzelecki, dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki
i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego komentował
poprzednią edycję: – Przede wszystkim cieszyła liczba
nadesłanych prac magisterskich. Stanowiły one wyraźną część wszystkich prac z matematyki, złożonych
na uczelniach w całym kraju. Warto docenić też
różnorodność tematyki prac. Stanowiły one rozsądną
próbę tego, jakie dziedziny matematyki są w Polsce
żywe i przyciągają studentów. Nie zabrakło więc
tematów np. z analizy matematycznej, geometrii, topologii, działań różniczkowych, statystki, teorii decyzji
i teorii gier.

moczowego, zabieramy Furagin, zapalenia spojówek –
Afrin (krople do oczu), bóle stawów – Voltaren Express
Forte 25 mg. Wszystko można kupić bez recepty, czyli
bez wizyty u lekarza.
Dla wszystkich plastry na obtarcia i Sudocrem na
podrażnienia skóry. Oczywiście alergicy zabierają swoje
leki i leki wziewne. Wszyscy zabierają lekarstwa, które
muszą stale zażywać ze względu na inne choroby. Bez
obawy, nie trzeba będzie płacić za nadbagaż. Za to uda
się spokojnie opanować chorobę w jej początkowym
stadium. Wiem, co mówię, żona jest lekarzem i wspomniane medykamenty sprawdziły się nieraz w podróżach rodzinnych.
I jeszcze ważna uwaga: wszystkie powyższe rady
dotyczą sytuacji pierwszej pomocy w przypadkach zachorowań w podróży. Jeżeli w pierwszych godzinach
nie opanujemy niedyspozycji u osoby dorosłej, a szczególnie u naszych pociech – bezwzględnie kontaktujmy
się z lekarzem!
No i na koniec, nie leżmy za długo na słońcu! A jak
już się zdecydujemy, to używajmy odpowiednich olejków/kremów z wysokim filtrem UV (bezdyskusyjnie
smarujemy nasze pociechy przed wyjściem z domu!).
Jeszcze jedna sprawa, zgodnie z najnowszymi
doniesieniami literatury medycznej – dzieci do 3. roku
życia nie powinny się opalać.
Zdrowego podróżowania!

KROK W PRZYSZŁOŚĆ
Szczegóły konkursu
Najlepsza praca z matematyki powinna promować nowatorskie, oryginalne rozwiązania lub wskazywać nowe kierunki bądź metody badawcze. Autor
zwycięskiej otrzyma, oprócz nagrody finansowej, statuetkę STEFCIO. Trofeum symbolizuje wybitnego polskiego matematyka, Stefana Banacha i nawiązuje do jego
wielkich osiągnięć.
Prace można składać do 31 października 2017
roku. Ogłoszenie laureatów nastąpi 30 marca 2018
roku – w rocznicę urodzin Stefana Banacha.
Wyróżnienia przyznaje jury pod przewodnictwem
prof. Pawła Strzeleckiego, dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Pula nagród ufundowanych przez Fundację mBanku wynosi 40 tys. zł:
nagroda główna w wysokości 20 tys. zł oraz dwa wyróżnienia w wysokości po 10 tys. zł.
Więcej informacji o konkursie, regulamin oraz
wniosek znaleźć można na stronie: www.mbank.pl/
mfundacja/krok-w-przyszlosc/ 
(oprac. ws)
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O CO WALCZY
GREENPEACE?
Z dr. hab. Leszkiem Pazderskim – adiunktem
w Katedrze Chemii Analitycznej i Spektroskopii
Stosowanej na Wydziale Chemii UMK, ekspertem
ds. polityki ekologicznej Greenpeace Polska,
rozmawia Maurycy Męczekalski

W ilu krajach świata są oddziały Greenpeace?
Jaka jest pozycja Greenpeace Polska w strukturach
globalnych tej organizacji ?
Oddziałów Greenpeace jest kilkadziesiąt, ale działają w większości krajów, poza naturalnie państwami
upadłymi czy skrajnymi dyktaturami. W Europie jesteśmy obecni praktycznie wszędzie, w tym w Rosji.
Greenpeace Polska jest częścią struktury Greenpeace
Central and East Europe z siedzibą w Wiedniu, a zarazem istotnym jej elementem zarówno z racji wielkości
naszego kraju, jak skali wyzwań ekologicznych, choćby
związanych z energetyką węglową.
Jesteś jedną z ważniejszych osób w Greenpeace
Polska. Od jak dawna działasz w Greenpeace i jak to się
stało, że zaangażowałeś się w działania tej organizacji?
Tak, już ponad 10 lat. Trafiłem do Greenpeace dzięki… „Głosowi Uczelni”. To dla Was przecież 10 lat temu
pojechałem zrobić reportaż o obrońcach Doliny Rospudy („Pospolite ruszenie na bagnach”) – i tam trafiłem na
aktywistów tej organizacji. Przyciągnęło mnie to bardzo.
Czym się właściwie zajmujesz w Greenpeace ?
Jestem oficjalnym ekspertem do spraw polityki
ekologicznej. Służę Greenpeace swoją wiedzą, z różnych
dziedzin związanych z ochroną środowiska, w szczególności powiązanych z moją dziedziną nauki, tj. chemią
– emisje z elektrowni węglowych, ścieki przemysłowe,
środki ochrony roślin itp.

Fot. Maurycy Męczekalski
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Lato to dla większości z nas okres podróży i kontaktu z przyrodą. W związku z nieustającą antropopresją wiele osób jest żywo zainteresowanych ochroną
środowiska naturalnego w skali globalnej i lokalnej.
Dlaczego ponad 45 lat temu powstał Greenpeace i jakie
są jego podstawowe zadania?
Greenpeace powstał w imię ochrony przyrody,
a właściwie szeroko rozumianego środowiska naturalnego, właśnie na fali oporu przeciw nadmiernej antropopresji. Jesteśmy największą i najlepiej rozpoznawalną na świecie organizacją ekologiczną, a dzięki temu
trudnym przeciwnikiem dla wszystkich – wielkich koncernów, rządów niektórych państw, którzy chcą przyrodę jedynie eksploatować, nieraz w sposób rabunkowy,
dla własnych, krótkoterminowych korzyści.

Jesteś w stanie to godzić z pracą naukową i dydaktyczną ?
Myślę, że tak. Każdy z nas na UMK ma oprócz pracy na uczelni jakieś zainteresowania pozazawodowe,
niektórzy należą do różnych organizacji społecznych,
partii politycznych itp. Moim wyborem okazał się Greenpeace, czy szerzej: polski ruch ekologiczny. Moim zdaniem to przedłużenie tego, co można nazwać etosem
naukowca lub nauczyciela akademickiego. Naszym
powołaniem jest służba społeczeństwu na różnych polach – w interesie społecznym leży zaś, by organizacje
ekologiczne, mające duże przełożenie na życie społeczne i decyzje polityków, miały wsparcie ludzi z fachową
wiedzą. Nawiasem mówiąc, Greenpeace akurat ma
silne zaplecze intelektualne, współpracują z nami liczni naukowcy – choć pewnie nie aż tak blisko, by jak ja,
chodzić na co dzień w koszulce czy polarze z logo organizacji.
Na uczelnię też tak chodzisz? Na przykład na zajęcia dydaktyczne?
Nigdy. Nie chciałbym być posądzony o indoktrynację studentów, że próbuję ich jakoś werbować do
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organizacji. Mamy określony profil ideowy, stawiamy
ekologię na pierwszym miejscu, bywamy uczestnikami
intensywnych sporów publicznych – nie wszyscy muszą
podzielać nasze poglądy. Analogicznie, gdy jako człowiek Greenpeace występuję publicznie lub rozmawiam
z mediami, nie afiszuję się z tym, że pracuję właśnie na
UMK, by nie stwarzać wrażenia, że w jakikolwiek sposób reprezentuję uczelnię.
No właśnie. Greenpeace jest bardzo wyrazisty,
a dla niektórych wręcz nieco kontrowersyjny – akcje
bezpośrednie, wejścia na kominy elektrowni, przykuwanie się do drzew. Jak to oceniasz? Też bierzesz w tym
udział?
Nie, nie biorę. Nie do końca wypada nauczycielowi akademickiemu, a i lata nie te… Może gdybym był
o 20 lat młodszy? Żeby była jasność: celem Greenpeace
nie jest robienie akcji bezpośrednich, a zwrócenie za ich
pomocą uwagi mediów i społeczeństwa na jakiś ważny
problem ekologiczny. Tak już jest, że 10 aktywistów na
kominie fabryki – truciciela czy przykutych do maszyny
do ścinki drzew w Białowieży przyciąga wszystkie możliwe telewizje, zaś sążniste raporty naukowe, których
sam bywam współautorem, interesują jedynie specjalistów.
Wspomniałeś o ścince drzew… Obecnie dużo
mówi się o niszczeniu Puszczy Białowieskiej. Niektórzy
próbują relatywizować ten problem i usprawiedliwiać
działania ministra Szyszki.
Nie chcę mu przypisywać złych intencji, pewnie
naprawdę uważa, że tylko wycinka części drzewostanów ochroni pozostałe przed inwazją korników. Myślę,
że się myli, bo tak złożony i naturalny ekosystem, jak
Puszcza, obroniłby się sam. Problem jest jednak szerszy
– min. Szyszko postrzega przyrodę jak fabrykę – z jednej strony należy nią sterować, z drugiej czerpać z niej
pełnymi garściami. Środowisko jako zasób, las jako
miejsce pozyskiwania drewna i polowań na zwierzynę –
znam wiele takich osób. Każdy ma prawo do własnych
poglądów, ale, w moim odczuciu, taki sposób myślenia
to słaba rekomendacja dla ministra środowiska.
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osób z 16 państw bierze udział w Szkole Letniej Języka Polskiego i Kultury Polskiej na UMK.
Zajęcia odbyły się w dniach 3–21 lipca na Wydziale Filologicznym.
W tegorocznej edycji Szkoły uczestniczyły osoby
z Czech, Gruzji, Mołdawii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch, Chin,
Danii, Łotwy, Grecji i Francji.
W programie Szkoły znalazły się wykłady (m.in.
z polskiej literatury, historii, polityki, muzyki, filmu
i przyrody) oraz ćwiczenia z polszczyzny.

Jakie są realne możliwości ocalenia tego unikatowego w skali Europy naturalnego lasu? Czy w obecnej
sytuacji międzynarodowej instytucje Unii Europejskiej
mogą uratować Puszczę Białowieską, podobnie jak
miało to miejsce w przypadku Doliny Rospudy 10 lat
temu?
Sprawa jest trudna – wszyscy wiemy, że obecny polski rząd ma złe relacje z Komisją Europejską.
Liczymy na nacisk europejskiej, ale głównie polskiej
opinii publicznej i na to, że sam rząd zrozumie, iż sprawa Puszczy mu szkodzi, jak mało która. Ja sam mam
licznych znajomych w PiS, niektórzy w pełni popierają
tzw. dobrą zmianę, ale mówią, że działań min. Szyszki
nie rozumieją.
Czy możesz przypomnieć inne ważne działania
Greenpeace na terenie naszego kraju?
Prowadzimy szereg kampanii, choćby w obronie
owadów zapylających – akcja Adoptuj Pszczołę, budowa hoteli dla pszczół w miastach całej Polski. Są one
nieraz o wiele mniej spektakularne niż te związane
z akcjami bezpośrednimi, więc nie aż tak głośne, ale
równie ważne. No i rzecz jasna ochrona klimatu i kampania antysmogowa – tym m.in. ja się zajmuję.
Jak można zostać aktywistą Greenpeace? Jakie
wymogi trzeba spełnić?
Wolontariuszem Greenpeace może zostać każdy,
wystarczy, że zgłosi się do biura w Warszawie, także
przez stronę internetową www.greenpeace.org. Aktywista to określenie dotyczące tych, którzy angażują
się w działania bezpośrednie, choćby w obecne akcje
w Białowieży. Nie każdy może nim zostać, ważne są
predyspozycje fizyczne, a jeszcze bardziej psychiczne.
Nie ma czego u nas szukać ktoś, kto np. ma ciągoty,
by używać przemocy. Nasi ludzie nie biją się z policją,
wręcz przeciwnie – mamy opinię wyjątkowo spokojnych manifestantów. Non-violence to nasza podstawowa zasada.
Dziękuję za rozmowę.

SZKOŁA LETNIA W MAIUSIE
Organizatorzy przygotowali również bogaty program kulturalny: zwiedzanie Torunia oraz wycieczki do
Gdańska, Sopotu i Bydgoszczy, Wieczór Narodów, kurs
tańców tradycyjnych, wizytę w Muzeum Piernika, grę
terenową i konkurs ortograficzny.
(DzPiI, ws)
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Marzena Szabłowska-Juckiewicz

XXI ZJAZD KATEDR
I ZAKŁADÓW
PRAWA PRACY
I UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH

W

dniach 17–19 maja 2017 r. odbył się w Toruniu XXI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych. Problematyka Zjazdu została zakreślona ogólnym tematem: „Umowa o pracę
a umowa o zatrudnienie”.
Organizatorem tego wyjątkowego wydarzenia naukowego była Katedra Prawa Pracy Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 17 maja 2017 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Zjazdu; w dniu tym świętowano również jubileusz
45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Grzegorza Goździewicza. Z kolei na 18 i 19 maja 2017 r. zaplanowano
dwie sesje naukowe.
17 maja 2017 r. w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz dokonał uroczystego otwarcia XXI Zjazdu Katedr i Zakładów
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W swoim
wystąpieniu przybliżył on tematykę Zjazdu, podkreślając, że określenie prawnych podstaw zatrudnienia to

fundamentalne zagadnienie związane z pracą ludzką.
Prof. Goździewicz w sposób ramowy ukazał tendencje
rozwojowe modelu prawa pracy, zwracając szczególną uwagę na przemiany w obszarze form zatrudnienia
oraz uwarunkowania społeczno-gospodarcze tychże
przemian. Przedstawił koncepcję form zatrudnienia,
która została przyjęta przez Komisję Kodyfikacyjną
Prawa Pracy działającą w latach 2002–2007. Przywołał
także pojawiające się w doktrynie prawa pracy poglądy
dotyczące opracowania nowego kodeksu zatrudnienia.
Po uroczystym otwarciu Zjazdu, świętowano jubileusz 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Grzegorza
Goździewicza. W uroczystościach jubileuszowych wzięli
udział: rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn, prorektor UMK ds. studenckich i polityki kadrowej prof. dr
hab. Andrzej Sokala, kanclerz UMK mgr Justyna Morzy,
dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK prof. dr
hab. Zbigniew Witkowski i pozostali członkowie kolegium dziekańskiego (prodziekan ds. nauki i współpracy
z zagranicą prof. dr hab. Bożena Gronowska, prodziekan ds. ekonomicznych i rozwoju dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK, prodziekan ds. studenckich
Piotr Rączka), Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski oraz wybitni przedstawiciele doktryny i judykatury z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
m.in. wicemarszałek Senatu prof. dr hab. Michał Seweryński, pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. dr
hab. Małgorzata Gersdorf, prezes Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Przewodniczący Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego prof.
dr hab. Ludwik Florek. Uroczystościom jubileuszowym
przewodniczył dziekan Wydziału Prawa i Administracji
UMK prof. dr hab. Zbigniew Witkowski.
W przedstawionym adresie prof. dr hab. Zbigniew
Witkowski podkreślił, że Jubilat związał się z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu na przysłowiowe

22
Sierpień/wrzesień 2017

nauka
,,dobre i złe”. Wspomniał, że w okresie sprawowania
funkcji dziekana przez prof. Grzegorza Goździewicza,
Wydział Prawa i Administracji wzbogacił się o nową siedzibę. W adresie dziekańskim znalazły się także słowa
szacunku i uznania w odniesieniu do dorobku naukowego Jubilata, jego aktywności naukowej w kraju i za
granicą, pozycji w środowisku naukowym. Wyrazem
uznania dla Jubilata był również srebrny medal Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, wręczony
przez kolegium dziekańskie. Do gratulacji i życzeń dołączył rektor UMK prof. Andrzej Tretyn, dziękując prof.
Goździewiczowi za ofiarną, wyróżniającą się pracę na
rzecz uniwersytetu (Fot. 1). Następnie rektor odczytał
adres minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.
Laudację na cześć Jubilata wygłosił prof. dr hab.
Ludwik Florek z UW. Wspomniał on o tradycjach patriotycznych w rodzinie Profesora oraz zwrócił uwagę, że
klimat panujący w rodzinie w sposób znaczący ukształtował Jubilata. Prof. dr hab. Ludwik Florek nakreślił sylwetkę naukową prof. Grzegorza Goździewicza, wskazując na jego bogaty dorobek naukowy, aktywność
naukową. W laudacji nie zabrakło również osobistych
odniesień i sentymentalnych wspomnień.
Po wygłoszeniu laudacji, głos zabierali zaproszeni
goście, przyjaciele oraz koledzy. Jako pierwszy wystąpił
Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski. Zwrócił uwagę na wielkopolskie korzenie Jubilata, które niejako determinują takie cechy, jak rzetelność, solidność, dokładność. W uznaniu dla osiągnięć naukowych Prezydent
Miasta Torunia odznaczył Profesora medalem honorowym Torunia Thorunium (Fot. 2). Kolejnym prelegentem
był wicemarszałek Senatu prof. dr hab. Michał Seweryński. Przypominał o zaangażowaniu Jubilata w prace
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, podkreślając, że
zawsze był on zwolennikiem kodeksu pracy ,,z ludzką
twarzą”. Następnie głos zabrała Pierwszy Prezes Sądu
Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, która w ciepłych słowach wspominała liczne konferencje
zorganizowane przez prof. Grzegorza Goździewicza.
Jako kolejna wystąpiła Prezes Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych prof. dr hab. Gertruda Uścińska, wyrażając
uznanie dla rozległości naukowych zainteresowań Jubliata, jego osiągnięć naukowych oraz zaangażowania
w kształcenie młodej kadry naukowej. Następnie dr Paweł Nowik przekazał adres od dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego
Uniwersytetu Jana Pawła II dr. hab. Krzysztofa Wiaka,
prof. KUL. W adresie znalazły się słowa podziękowania
za długoletnią, ofiarną pracę Jubilata na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, za trud
kierowania Katedrą Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w latach 1996–2012. Dr Paweł Nowik podzielił
się również osobistą refleksją o prof. Grzegorzu Goździewiczu. Kolejnym prelegentem był ks. prof. dr hab.

Tadeusz Guz, który wskazał na wartości, jakimi Jubilat
zawsze kierował się w pracy naukowej.
Po wspomnianych wystąpieniach nastąpiło wręczenie księgi pamiątkowej. Dr Anna Napiórkowska, dr
Beata Rutkowska oraz dr Marzena Szabłowska-Juckiewicz przekazały Jubilatowi księgę pt. „Tendencje
rozwojowe indywidualnego i zbiorowego prawa pracy”, wydaną przez Towarzystwo Naukowe Organizacji
i Kierownictwa. Następnie redaktor naczelny Systemu Prawa Pracy prof. dr hab. Krzysztof Wojciech Baran wręczył Jubilatowi pierwszy egzemplarz drugiego
tomu tego wydawnictwa pt. „Indywidualne prawo pracy. Część ogólna”, wydany przez Wolters Kluwer Polska.
Prof. K. W. Baran podziękował Jubilatowi za podjęcie się
funkcji redaktora naukowego tego tomu.
Na koniec uroczystości głos zabrał prof. Grzegorz
Goździewicz, dziękując wszystkim, którzy swoją obecnością zechcieli uświetnić jego jubileusz. Szczególne
słowa podziękowania skierował pod adresem rektora
UMK prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna, dziekana Wydziału
Prawa i Administracji UMK prof. Zbigniewa Witkowskiego, prof. Ludwika Florka, prof. Michała Seweryńskiego, prof. Małgorzaty Gersdorf, prof. Gertrudy Uścińskiej, Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego, ks.
prof. Tadeusza Guza oraz autorów Księgi Jubileuszowej
i Uczniów, którzy podjęli się redakcji opracowania, a także pań dyrektor Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa – Elżbiety Jakubowskiej
i Iwony Lackowskiej. Następnie podziękował swojej najbliższej rodzinie, podkreślając, że zawsze była ona dla
niego ostoją, natchnieniem i inspiracją do wszelkiego
rodzaju działań, a przede wszystkim bezpieczną przystanią. W swoim wystąpieniu Jubilat podzielił się również kilkoma refleksjami na temat roli i znaczenia uniwersytetu w jego życiu. Zwrócił w szczególności uwagę
na to, jak bliskie są mu ideały, które uosabia ta instytucja. W kontekście tych rozważań przywołał słowa:
Veritas in omnibus querenda est (we wszystkim należy
szukać prawdy). Słowa te są dewizą Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W ramach XXI Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odbyły się dwie sesje
naukowe.
18 maja obradom przewodniczył prof. dr hab.
Walerian Sanetra. Referaty zaprezentowali: prof. Grzegorz Goździewicz, prof. Ludwik Florek, prof. Małgorzata
Gersdorf oraz prof. Gertruda Uścińska. Prof. Goździewicz w referacie pt. „Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie – uwagi ogólne” zauważył, że pojęcie umowy o zatrudnienie jest używane w ujęciu podmiotowym
oraz przedmiotowym. Zwrócił uwagę na dyskusję dotyczącą wprowadzenia umowy o zatrudnienie kreującej
stosunek zatrudnienia oraz poszukiwanie odpowiedzi
na pytanie, jaki zakres ochrony powinien przysługiwać
osobom świadczącym pracę na podstawie tej umowy.
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Kolejnym prelegentem był prof. Ludwik Florek, który
wygłosił referat pt. „Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna”. Analizując relację umów cywilnoprawnych
i prawa pracy, wyróżnił on trzy grupy umów cywilnoprawnych: po pierwsze – te, które są sposobem ukrycia
stosunku pracy, po drugie – te, które obejmują zatrudnienie pozbawione cech pracy podporządkowanej lub
innych cech stosunku pracy, po trzecie – te, które nie
łączą się z zatrudnieniem wykonawcy pracy, lecz stanowią usługi świadczone przez jedną stronę umowy na
rzecz drugiej strony. Następnie referat zatytułowany
„Kodeks pracy czy kodeks zatrudnienia” przedstawiła
prof. Małgorzata Gersdorf, akcentując fakt, że umowy
cywilnoprawne, których przedmiotem jest świadczenie
pracy, weszły na stałe do obrotu. Ciągle aktualne pozostaje jednak pytanie o zakres ochrony socjalnej osób zatrudnionych na podstawie tych umów. Kolejny referat
był poświęcony problematyce ochrony ubezpieczeniowej zatrudnionych osób. Zaprezentowała go prof. Gertruda Uścińska. Zwróciła uwagę na pojęcie osoby zatrudnionej oraz skomplikowane zasady stosowania art.
9 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, regulującego kwestię zbiegu tytułów
do ubezpieczenia społecznego. Po zaprezentowaniu
referatów odbyła się ożywiona dyskusja, koncentrująca
się wokół problemów zasygnalizowanych w referatach
oraz związanych z tematyką zjazdu.
19 maja obradom przewodniczyła prof. dr hab.
Teresa Liszcz. Tego dnia referaty przedstawili: prof.
dr hab. Krzysztof W. Baran, dr Marzena Szabłowska-Juckiewicz, dr hab. Krzysztof Stefański oraz dr hab.
Renata Babińska-Górecka, prof. UWr. W referacie pt.
„O zasadach i mechanizmach ochrony prawnej osób
zatrudnionych w zbiorowym prawie pracy: de lege lata
i de lege ferenda” prof. Krzysztof W. Baran wskazywał
na dyferencjację w ruchu związkowym oraz na zakres
ochrony przysługującej osobom wykonującym pracę na

podstawie umów cywilnoprawnych. Następnie referat
pt. „Równe traktowanie osób zatrudnionych” wygłosiła dr Marzena Szabłowska-Juckiewicz. Przedstawiła
normatywną regulację zasady równego traktowania
w zatrudnieniu pracowniczym oraz niepracowniczym,
ukazując podobieństwa i różnice ochrony w zależności
od wybranej formy zatrudnienia. Kolejnym prelegentem był dr hab. Krzysztof Stefański. Jego referat był
poświęcony problematyce zasadności rozszerzania
przepisów o czasie pracy i urlopach wypoczynkowych
na osoby zatrudnione poza stosunkiem pracy. Wyróżnił on trzy grupy przepisów: po pierwsze – te, których
rozszerzenie nie spowoduje rozszerzenia podporządkowania w zatrudnieniu niepracowniczym, po drugie – te,
których rozszerzenie na zatrudnienie niepracownicze
budzi wątpliwości, po trzecie – te, których zastosowanie do osób zatrudnionych poza stosunkiem pracy jest
niemożliwe. Ostatni referat w drugiej sesji naukowej
zaprezentowała prof. UWr Renata Babińska-Górecka.
Prelegentka podjęła w swoim wystąpieniu problematykę uprawnień związanych z macierzyństwem, w szczególności w razie świadczenia pracy na podstawie umów
cywilnoprawnych, w tym tych, które zachowują cywilnoprawny charakter oraz tych, które faktycznie mają
pracowniczy charakter.
Po wygłoszeniu czterech referatów, podobnie jak
poprzedniego dnia, odbyła się dyskusja. Podsumowania
oraz zamknięcia zjazdu dokonał prof. dr hab. Grzegorz
Goździewicz, informując, że organizatorem kolejnego
XXII Zjazdu będzie Zakład Społeczno-Prawnych Problemów Zatrudnienia Uniwersytetu Warszawskiego.
Dr Marzena Szabłowska-Juckiewicz jest adiunktem w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji UMK.
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pitsbergen wchodzi w skład archipelagu wysp
zwanych Svalbardem. Svalbard jest jednym z najbardziej wysuniętych archipelagów w Arktyce i rozprzestrzenia się pomiędzy 74o a 81o szerokości geograficznej północnej, oraz 10o i 35o długości geograficznej
wschodniej.
Pod względem administracyjnym, zgodnie z traktatem z 9 lutego 1920 r. w Paryżu, podlega Norwegii.
Największymi wyspami w tym archipelagu są Spitsbergen, Nordaustlandet, Barentsöya, Edgeöya i PrinzKarlsForland. Ogólna powierzchnia archipelagu obejmuje
62 405 km2, w tym Spitsbergen ok. 39 500 km2. Archipelag liczy ponad tysiąc większych i mniejszych wysp
(ryc. 1).
Krajobraz Spitsbergenu jest górsko-wyżynny. Na
jego obszarze występują wszystkie formacje geologiczne od prekambru do czwartorzędu. Wzdłuż zachodnich
wybrzeży o szerokości 20–30 km ciągną się góry, powstałe w czasie orogenezy kaledońskiej (ok. 400 mln
lat temu). Ich najwyższym szczytem jest Hornsundtind
osiągający 1431 m n.p.m. Nazwę wyspa zawdzięcza
ostrym kształtom wierzchołków tych gór. Centralną
i wschodnią część wyspy stanowią płaskowyże i góry
stołowe, zbudowane z horyzontalnie ułożonych warstw
skalnych (osady jury, kredy i trzeciorzędu), które wznoszą się średnio 800–1000 m n.p.m. Najwyższym szczytem Spitsbergenu jest jednak Newton (1717 m n.p.m.),
nunatak leżący w północno-wschodniej części wyspy.
Ponad 50 procent obszaru wyspy pokrywają lodowce.
Występuje tu także zmarzlina (permafrost) o maksymalnej miąższości do 500 metrów. Szacuje się, że do
dziś ok. 90 procent obszaru wyspy pozostaje niezmienione przez człowieka.
Wybrzeża Spitsbergenu są urozmaicone. Liczne
fiordy wcinają się w głąb wyspy, szczególnie na zachodzie i północy. Fiordy są długie i głębokie np. Isfjord ma
ponad 100 km długości i przy ujściu do 415 m głębokości.
Jest to najdłuższy fiord na wyspie. A poza tym wymienić można Van Mijenfjorden, Wijdefjorden, Woodfjorde
i wiele innych. Najmniejszy z tych fiordów, Hornsund
o długości 40 km i głębokości powyżej 200 m, rozcina
wybrzeża południowej części wyspy. Jest to fiord szczególnie dobrze znany Polakom, gdyż na jego północnym
brzegu położona jest Polska Stacja Polarna.
Na obszarze Spitsbergenu panuje klimat polarny. Lato jest krótkie i obejmuje okres od czerwca do
września. W czerwcu, a często nawet na początku lipca, na powierzchni tundry pokrywającej nisko położone wybrzeża Spitsbergenu zalega jeszcze śnieg, a we
wrześniu następuje gwałtowny spadek temperatury
i pojawiają się nowe opady śniegu. Lipiec i sierpień są
jedynymi miesiącami, kiedy średnia temperatura miesięczna utrzymuje się powyżej 0oC. W tym czasie od
lipca do połowy sierpnia rzadko notuje się temperatury
poniżej 2oC, ale również rzadko przekraczają 10oC. La-

Jan Szupryczyński

60 LAT POLSKIEJ
STACJI POLARNEJ
NA SPITSBERGENIE

Mapa Spitsbergenu

tem średnie temperatury notowane w stacji w Hornsundzie wykazują tylko +5o do +6o. Ostatnio latem w rejonie arktycznym notuje się wyraźne ocieplenie, czego
wyrazem są notowane temperatury nawet do +25,3oC
(16 lipca 1979 – Svalbard Lufthavn).
Zima z temperaturami miesięcznymi poniżej 0o
trwa kilka miesięcy. Średnie temperatury miesięcy
zimowych wynoszą od -18o do -20o. Średnie roczne
temperatury powietrza wahają się między -4o a -7oC.
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jego zachodnie wybrzeża ciepłe prądy morskie, które
stanowią odnogę Prądu Zatokowego (Golfstromu).
Niezwykle uciążliwe dla nawigacji morskiej na
Spitsbergenie są zjawiska lodowe. Rozwój ich zależny
jest od wspomnianego wyżej Prądu Zatokowego oraz
cyrkulacji atmosferycznej. Zwykle zachodnie wybrzeża
są wolne od paku lodowego i dostępne dla żeglugi czasami nawet w ciągu kilku miesięcy rocznie.

Prof. Stanisław Siedlecki – Hornsund 1958

Fot. J. Szupryczyński

Najniższą temperaturę na Spitsbergenie zanotowano
w dniu 28 marca 1917 roku: -49,2oC. Noc polarna w rejonie Hornsundu trwa od 1 listopada do 12 lutego. Im
bardziej na północ – jest dłuższa, a na samym biegunie
północnym trwa pół roku. Dzień polarny trwa w rejonie
Hornsundu od 23 kwietnia do końca sierpnia (słońce
cały czas utrzymuje się nad horyzontem). Między nocą
polarną a dniem polarnym występują doby mieszane.
Opady są zróżnicowane, ale dość małe – wynoszą średnio 200–300 mm rocznie. Przeważa opad w postaci
śniegu, który zalega od września do czerwca. Na polarny klimat Svalbardu łagodząco wpływają omywające
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Roślinność na wyspie jest uboga, na co ma oczywiście wpływ niekorzystny klimat i pokrycie obszaru
przez lodowce. Okres wegetacyjny jest skrócony do
dwóch miesięcy. Tundra składająca się z mchów i porostów występuje w pasie wybrzeży i w dolinach górskich.
Do spotykanych na wyspie zwierząt lądowych należą:
renifery, lisy polarne, niedźwiedzie polarne. Niedźwiedź
przebywa na Spitsbergenie głównie w czasie zimy, kiedy to dostaje się na wyspę z morskiego paku lodowego.
W czasie wyprawy polarnej 1978/79 koło Stacji w Hornsundzie od 1 listopada do końca czerwca 1979 r. odnotowaliśmy aż 247 wizyt niedźwiedzi (było ich na pewno
więcej, ale w czasie ciemnej nocy polarnej nie wszystkie można było zaobserwować). W wyniku działalności
traperskiej gatunek został silnie wytrzebiony, ale odkąd
w 1973 roku niedźwiedzie polarne zostały objęte pełną
ochroną notuje się wzrost ich liczebności. Na wodach
otaczających Spitsbergen żyją zwierzęta morskie: foki,
morsy i wieloryby. Wieloryby w wyniku polowań zostały prawie wytępione i w wodach wokół Spitsbergenu
są rzadko spotykane. Na Spitsbergenie występuje niezwykła obfitość ptactwa, większość ptaków przebywa
na wyspie tylko w okresie lęgowym w czasie lata polarnego.

Pusta karta
Badania naukowe na Spitsbergenie rozpoczęto
dopiero na początku XIX wieku. Do tego okresu zna-
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Fot. J. Szupryczyński
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jomość tej wyspy była bardzo powierzchowna. W XVII
wieku na wodach przybrzeżnych polowano na wieloryby, pojawiały się tam liczne flotylle wielorybnicze. Na
lądzie w zatokach fiordów zlokalizowano prymitywne
stacje wielorybnicze, w których działały kotły do wytapiania tłuszczu wielorybiego. W początkowym okresie
polowań upolowane na morzu wieloryby wyciągano
dla przeróbki na ląd. Działalność wielorybników na lądzie ograniczała się tylko do wąskiego pasa wybrzeży.
W XVIII wieku na Spitsbergenie pojawiali się traperzy
rosyjscy, a po nich norwescy. Polowano na niedźwiedzie, morsy, lisy, renifery i foki. Działalność ta niczego
nie wniosła do poznania Spitsbergenu.
Rozwój nauk przyrodniczych w XIX wieku przyczynił się do wzrostu zainteresowań krajami polarnymi,
w tym również Spitsbergenem. Na wyspie w drugiej
połowie XIX wieku goszczą liczne wyprawy naukowe
– przede wszystkim geologiczne. Spitsbergen jest wyjątkowo predysponowany dla tego typu badań. Ponad
50 procent jego obszaru pokrywają lodowce i wieczne śniegi – ale pozostała część to krajobrazy otwarte
z ubogą roślinnością tundrową. Spitsbergen to eldorado dla geologów i geografów. Jedyne trudności to warunki klimatyczne, pozwalające na rozwinięcie tych badań tylko w okresie krótkiego lata polarnego. Ponadto
Spitsbergen był „pustą kartą” – aż do połowy XX wieku
nie posiadał dla znacznych obszarów pokrycia topograficznego (brak map!). Ekspedycje naukowe musiały
często rozpoczynać działalność od rozpoznania i kartowania topograficznego. Rozpoznanie to było jednym
z głównych celów penetracji naukowych. Największy
wkład w badania Spitsbergenu w XIX wieku wnieśli
Szwedzi, zaś w XX wieku – Norwegowie.

J. Szupryczyński – Hornsund 1959

Fot. T. Smulikowski

Polskie badania naukowe
Pierwsza polska wyprawa naukowa pracowała
na Spitsbergenie w 1934 roku. Była to mała wyprawa – siedmioosobowa. W jej składzie znajdowało się
4 wytrawnych alpinistów. Badano nieznane wówczas
wnętrze Ziemi Torella w południowo-wschodniej części Spitsbergenu. Polacy opracowali pierwszą mapę
topograficzną tego obszaru o powierzchni ok. 300 km2
i przeprowadzali badania geologiczne na obszarze ok.
500 km2. Był to rezultat badań prowadzonych od 20
czerwca do 23 sierpnia. Polacy zaproponowali wprowadzenie wielu polskich nazw dla szczytów górskich,
przełęczy i lodowców Ziemi Torella. Nazwy te zostały
zatwierdzone przez władze norweskie (Norweski Instytut Polarny) i weszły na stałe do wydawnictw kartograficznych jako wyraz uznania dla polskich eksploratorów
i badaczy Ziemi Torella. Wprowadzono wówczas następujące nazwy: Kopernicussfjellet – Góra Kopernika 1035
m n.p.m., Ostra Bramatoppen – Szczyt Ostrej Bramy
1033 m n.p.m., Waweltoppen 935 m n.p.m., Warszawa-
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ryggen – 835 m n.pn, Staszicfjellet 991 m n.p.m, Curie
Skłodowskafjellet 815 m n.p.m. Nazwisko kierownika
wyprawy Stefana Bernadzikiewicza otrzymał jeden ze
szczytów nunataków – Bernadzikiewiczfjellet 751 m
n.p.m. Nazwiska pozostałych 6 uczestników otrzymały
lodowce dotąd nieznane i niemające nazw własnych.
Uczestnikami wyprawy byli: W. Biernawski, H. Mogilnicki, S. Z. Różycki, S. Siedlecki, A. Zawadzki i S. Zagrajski.
Jest to pierwsza i jedyna polska wyprawa, która pozostawiła trwały ślad w kartografii Spitsbergenu.
W 1936 roku trójka młodych Polaków: S. Bernadzikiewicz, K. Jodko-Narkiewicz i S. Siedlecki przeszła
na nartach wzdłuż Spitsbergenu od Sorkappu aż po
najbardziej na północ wysunięty przylądek (Verlagenhugen). Było to pierwsze południkowe przejście Spitsbergenu (ok. 800 km). Wyprawa ta miała charakter
wybitnie sportowy, ale wzbogaciła również kapitał do-
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Polska Stacja Polarna w Hornsundzie – Boże Narodzenie 1978

Fot. J. Szupryczyński

świadczeń wykorzystany przez uczestników przy organizacji następnych wypraw polarnych.
W 1938 roku pracowała na Spitsbergenie polska
wyprawa w składzie: S. Bernadzikiewicz (kierownik),
B. Halicki, M. Klimaszewski, L. Sawicki, badając formy
i osady czwartorzędowe. Były to małe wyprawy, świetnie zorganizowane i przyniosły obfity, ciekawy plon naukowy i sportowy.
W ramach III Międzynarodowego Roku Geofizycznego zorganizowano cykl polskich wypraw na Spitsbergen w region fiordu Hornsund. Na ten cykl złożyły się
rekonesans i cztery oddzielne ekspedycje kierowane
przez doświadczonego polarnika prof. Stanisława Siedleckiego. Siedlecki swoje bogate doświadczenie zdobywał w wyprawach na Spitsbergen w latach 1934 i 1935,

zaś w 1937 roku był uczestnikiem pierwszej polskiej wyprawy na Grenlandię. Już jako dziewiętnastoletni student brał udział w pierwszej polskiej wyprawie polarnej
na Wyspę Niedźwiedzią w latach 1932/33 (13 miesięcy
wraz z Czesławem Centkiewiczem i Władysławem Łysakowskim prowadził obserwacje geofizyczne).
Wyprawa rekonesansowa na Spitsbergen odbyła
się w sierpniu 1956 roku w składzie pięcioosobowym
w rejonie fiordu Hornsund. Głównym celem tego rekonesansu było rozpoznanie terenu przyszłej wyprawy
i wybranie miejsca pod budowę Polskiej Stacji Polarnej.
Wybrano miejsce na stację na północnym wybrzeżu
fiordu Hornsund w pobliżu lodowca Hansa, kończącego
się klifem lodowym w wodach fiordu. Rekonesans trwał
tylko 10 dni. Należy wspomnieć, że Stanisław Siedlecki
fiord Hornsund poznał po raz pierwszy w 1936 roku –
stąd wyruszyli na trasę przemarszu Spitsbergenu. Kiedyś w czasie rozmowy na Spitsbergenie powiedział mi,
że obszary nad fiordem Hornsund uznał za najpiękniejsze na Spitsbergenie.
Główna polska wyprawa Międzynarodowego
Roku Geofizycznego działała na Spitsbergenie od końca
czerwca 1957 r. do końca sierpnia 1958 r. Uczestników
wyprawy przewiózł okręt hydrologiczny „Bałtyk” Polskiej Marynarki Wojennej. Wyposażenie dla wyprawy
zostało przetransportowane statkiem „Ustka” i ważyło
ok. 500 ton, w tym były: składany dom, paliwo, aparatura, traktor, samochód, 3 ciężkie agregaty elektryczne.
Transport wyposażenia ze statku na ląd odbywał się
przy użyciu wielkiej tratwy, specjalnie skonstruowanej
na użytek wyprawy. Wyprawa liczyła 37 uczestników,
w tym 10 „zimowników”. Zbudowanie stacji zajęło około
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2 miesięcy i dokonane zostało głównie przez tę grupę
zimowników. Główny budynek (później często nazywany Bazą) został postawiony na terasie 10 m n.p.m. i usadowiony na zbrojnych podstawach, podniesiony ok. 0,5
m ponad powierzchnię. Było to konieczne z uwagi na
występującą zmarzlinę (permafrost). We wrześniu 1957
roku odbyło się oficjalne otwarcie Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie. Położenie jej określają następujące współrzędne geograficzne 77oN i 15o33’E. Program
wyprawy uwzględnił badania z zakresu geofizyki, glacjologii, geomorfologii, geologii, fotogrametrii, botaniki
i zoologii. Prowadzono również obserwacje w czasie
nocy polarnej 1957/58 i zimy do końca sierpnia 1958.
Wyprawa naukowa na Spitsbergen latem 1958 r.,
w składzie 32-osobowym kontynuowała poprzednio
rozpoczęte badania. Wyprawa w 1959 r. w składzie
35-osobowym, miała taki sam cel. Wyprawie w 1960 r.
towarzyszył zamiar zakończenia badań w różnych dziedzinach oraz obsługi wycieczek naukowych kongresów
geograficznego i geologicznego – przedstawienie na
forum międzynarodowym wyników polskich badań.
W skład tej ekspedycji wchodziło 25 pracowników naukowych i technicznych.
W sumie przez cztery ekspedycje przewinęło się
98 uczestników, w tym około 80 pracowników związanych z pracą naukową. Wielu z nich powracało na
Spitsbergen kilkakrotnie. Dorobek naukowy tych ekspedycji jest ogromny. W ciągu krótkiego czasu skoncentrowano olbrzymi wysiłek na badania regionów wokół
fiordu Hornsund. Jest to najwszechstronniej zbadany
region z całego Spitsbergenu. Prace polskie wyróżniają
się dokładnością badań – zwłaszcza z zakresu geologii,

geomorfologii i glacjologii. Ich cechą wyróżniającą są
liczne opracowania kartograficzne w dużych skalach.
W nawiązaniu do wypraw organizowanych
w okresie Międzynarodowego Roku Geofizycznego,
Instytut Geografii Uniwersytetu we Wrocławiu w latach 1970–1973 zorganizował cztery letnie wyprawy
naukowe w rejon południowego Spitsbergenu. Główną bazą dla tych wypraw była Polska Stacja Naukowa
nad Hornsundem. W skład każdej wyprawy letniej
wchodziło 8–10 naukowców z różnych ośrodków geograficznych Polski. Realizowali oni program naukowy
z zakresu geomorfologii, glacjologii i geofizyki. Kierownikiem wypraw w latach 1970, 1971 i 1973 był Stanisław
Baranowski z Instytutu Geograficznego we Wrocławiu,
zaś w 1972 r. Jan Szupryczyński z Instytutu Geografii
PAN w Toruniu.
Największą polską wyprawę na Spitsbergen zorganizowano w 1978 roku. Organizatorem wyprawy był
Instytut Geofizyki PAN. Wielką pomoc w organizacji
wyprawy okazało Ministerstwo Obrony Narodowej,
przekazując do dyspozycji środki transportu lądowego
i morskiego, jak również oddając w trakcie organizacji wyprawą do dyspozycji swoich specjalistów. Wyprawę przygotowano w ciągu 5 miesięcy – od lutego
do czerwca 1978 roku. Kierownikiem wyprawy został
prof. dr hab. J. Szupryczyński z Instytutu Geografii PAN
w Toruniu. Wyprawa wyruszyła na północ z Gdyni 23
czerwca 1978 r. na statku „Kapitan Ledóchowski” (nośność statku 5000 DWT). Statkiem dowodził kapitan
ż.w. Antoni Tatarski. W rejsie na wyspę wzięło udział
157 osób, w tym 48 uczestników wyprawy, 47 osób etatowej załogi i 62 studentów Wyższej Szkoły Morskiej
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która prowadziła obserwacje i badania naukowe od
20 września 1978 r. do 30 czerwca 1979 r. Warunki
meteorologiczne w ciągu zimy polarnej były bardzo
ciężkie.
Przez okres 3,5 miesiąca nad obszarem południowego Spitsbergenu panowała noc polarna. Ciemność nocy polarnej była sporadycznie rozświetlana
przez poświatę księżyca i zorze polarne. Zima polarna
1978/79 należała do najchłodniejszych w ciągu ostatniego 20-lecia. Przez 12 miesięcy pobytu na Spitsbergenie zanotowaliśmy aż 10 miesięcy ze średnimi temperaturami minusowymi (styczeń -15,4o; luty -16,6o,

Spitsbergen – Hornsund
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w Szczecinie. Wyposażenie wyprawy załadowane na
statek ważyło 788 ton (materiały budowlane, paliwo,
środki transportu lądowego i morskiego, aparatura naukowa, sprzęt biwakowy). Do Hornsundu statek wpłynął 28 czerwca i o godz. 830 zrzucił kotwicę Isbjornhamna. Rejs na Spitsbergen trwał zatem 5 dni i 6 godzin.
Wyładunek ze statku rozpoczął się 30 lipca. Transport
obywał się przy użyciu 16 połączonych pontonów i szalup. Wyładunek statku prowadzono w ciągu 2 tygodni
– do 12 lipca 1978 r. Do kraju okręt odpłynął 13 lipca. Na
Spitsbergenie pozostali tylko uczestnicy wyprawy
W okresie od 15 lipca do 15 września przeprowadzono renowację budynku głównego, a właściwie była
to budowa na nowo Polskiej Stacji Polarnej (przywieziono nowy składany budynek). Prace techniczne objęły budowę głównego budynku o powierzchni 300 m2,
budowę nowego obiektu agregatorni o powierzchni ok.
100 m2, montaż radiostacji i założenia stałych stacji:
meteorologicznej, magnetycznej i sejsmologicznej.
Prace naukowe i techniczne realizowano w bardzo
trudnych warunkach klimatycznych. W lipcu panowały
sprzyjające warunki, natomiast sierpień zaznaczył się
obfitymi opadami atmosferycznymi. Aż 23 doby były
z opadem. Miesięczna suma tych opadów wyniosła 83
mm, co stanowi 20 procent notowanych na Spitsbergenie przeciętnych opadów rocznych. Wrzesień również
obfitował w opady. Już 15 września tundrę i masywy
górskie pokrył śnieg. Rozpoczęła się gwałtownie zima
polarna.
20 września 1978 roku odbyło się uroczyste
otwarcie Polskiej Stacji Polarnej nad Zatoką Białego
Niedźwiedzia.
Grupa letnia wyprawy opuściła wyspę na statku „Łużyca” 20 września 1979 r. W Stacji Polarnej na
okres zimy pozostała grupa naukowo-techniczna,

marzec -13,5o i nawet w kwietniu -14,1o). Absolutne
minimalne temperatury przekraczały minus 30o (24
lutego 1979 r. -33,6oC). Praca naukowa na Spitsbergenie była również niebezpieczna z uwagi na obecność
dużej liczby niedźwiedzi polarnych. W czasie pobytu
na Spitsbergenie mieliśmy aż 247 „wizyt” niedźwiedzi
w pobliżu naszej stacji (od 1 listopada 1978 do końca
czerwca 1979 r.). Z niedźwiedziami spotykaliśmy się
również często w czasie przemarszów narciarskich do
terenowych punktów obserwacyjnych.
W wyprawie 1978/79 środowisko toruńskie,
oprócz kierownika wyprawy, reprezentowali: dr
Mieczysław Banach, mgr Zbigniew Jabłoński i mgr
Marek Grześ z Instytutu Geografii PAN i lekarz – chirurg Bogdan Rudzki z Miejskiego Szpitala (Batorego).
M. Banach, M. Grześ i J. Szupryczyński w okresie późniejszym byli pracownikami naukowymi (profesorami)
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Aż 3 „zimowania” – całoroczne wyprawy w Hornsundzie w Stacji
Badawczej PAN zaliczył dr Andrzej Araźny. W latach
1999/2000 był zastępcą kierownika wyprawy, a w latach 2007/2008 i 2014/15 był kierownikiem wyprawy. Uczestnikiem wyprawy letniej do Hornsundu był
w latach 1957 i 1958 dr Gabriel Wójcik, który od 1967
roku był pracownikiem naukowym UMK (kierował Zakładem Klimatologii). W wyprawie letniej 1979 roku
uczestniczył dr Leon Andrzejewski.
Od 2007 roku Stacja w Hornsundzie nosi imię
Stanisława Siedleckiego. Do dziś corocznie Instytut
Geofizyki wysyła wyprawy do Hornsundu. Prowadzone są badania całoroczne.
1 czerwca 2017 roku Instytut Geofizyki PAN zorganizował Konferencję Jubileuszową z okazji 60-lecia
Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie. W imprezie
uczestniczyło ponad 200 osób. Na sesji plenerowej
wygłoszono 5 referatów. Ja podzieliłem się wspomnieniami z I Polskiej Wyprawy Polarnej w 1978/79,
zaś Andrzej Araźny wygłosił referat „Polska Stacja Polarna w nowym stuleciu”. Ponadto wygłoszono jeszcze kilka referatów wspomnieniowych z wypraw do
Hornsundu oraz zaprezentowano kilka filmów krótkometrażowych o Spitsbergenie.
Autor jest profesorem, geografem.
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czerwca 2017 r. minęła 50. rocznica wmurowania
kamienia węgielnego pod pierwszy budynek miasteczka uniwersyteckiego UMK na Bielanach, czyli dom
studencki nr 7. Kamień wmurowano w południowo-zachodni narożnik wspomnianego obiektu.
Sama uroczystość odbyła się z udziałem władz
wojewódzkich i miejskich oraz przedstawicieli rektorów zaprzyjaźnionych uniwersytetów w Bolonii i Ferrarze. Budowę całego kampusu zakończono po 6 latach.
Uroczyste otwarcie miasteczka uniwersyteckiego UMK
z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych odbyło się 3 października 1973 r.
Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Archiwum UMK.

Anna Supruniuk

MIASTECZKO 1967

Wmurowanie kamienia węgielnego pod pierwszy gmach (budynek DS 7),
Toruń 9 czerwca 1967 r.

Rozpoczęcie budowy miasteczka uniwersyteckiego na Bielanach, Toruń kwiecień 1967 r.

Budowa pierwszego etapu chemii, Toruń 20 maja 1969 r.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod miasteczko uniwersyteckie na Bielanach, Toruń 9 czerwca 1967 r.
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yśl człowieka logicznie wykształconego różni
się bowiem od naturalnej zdolności do logicznego myślenia mniej więcej tak, jak mistrzowski skok
narciarski wykształconego sportowca różni się od naturalnej zdolności do podskakiwania przy grze w klasy”*.
Na początku marca miałam przyjemność przeprowadzenia rozmowy z doktorantem filozofii Mateuszem
Klonowskim (na zdjęciu), który zajmuje się logiką filozoficzną. W 2016 roku otrzymał dwuletni grant NCN
Preludium pt. „Tablicowe systemy logiki wiążącej motywowane filozoficznymi interpretacjami spójników języka naturalnego” (jest również wykonawcą w grancie
NCN Opus „Metateoria systemów tablicowych”, którego
kierownikiem jest dr hab. Tomasz Jarmużek). Badania
realizowane przez Mateusza w ramach grantu dotyczą systemów tablicowych logik intensjonalnych, które
opisują spójniki pozwalające wyrazić na gruncie formalnym różne nieekstensjonalne związki, takie jak na
przykład związek kauzalny lub temporalny. Ogólnie,
logiki intensjonalne opisują problem poprawności rozumowań, w których występujące zdania mogą być budowane za pomocą nieekstensjonalnych spójników. To
znaczy takich, że dla określenia wartości logicznej zdania zbudowanego za ich pomocą nie wystarczy odwołać się jedynie do wartości logicznej zdań składowych
tworzących dane zdanie.

Opiekunem naukowym Mateusza Klonowskiego
jest dr hab. Tomasz Jarmużek, który w tym roku wraz
z ks. prof. Marcinem Tkaczykiem, otrzymał wyróżnienie
w I edycji konkursu o Nagrodę Naukową im. Jana Łukasiewicza za książkę „Normalne logiki pozycyjne” (Wyd.
KUL, Lublin 2015). Gdy poprosiłam Mateusza o określenie relacji naukowych ze swoim opiekunem, odpowiedział, że atmosfera panująca w Katedrze Logiki UMK
jest doskonała dla pracy naukowej oraz że w ogóle
każdy student zawsze może liczyć na pomoc oraz radę
pracowników KL.
Mateusz jest obecnie na II roku studiów doktoranckich i wykazuje się ogromnym zaangażowaniem
i samodyscypliną. Jak sam stwierdza, codziennie zaczyna swoją pracę o 8 rano i czerpie z niej ogromną
satysfakcję. Widać, że jest pasjonatem, podchodzącym
do swoich obowiązków z „żarliwym pragnieniem” poznania nowego i pozytywnym zapałem. Zainteresowania naukowe Mateusza dotyczą przede wszystkim
logik nieklasycznych (np. logiki modalne, temporalne,
wielowartościowe, deontyczne czy epistemiczne), które
można zastosować do analizy tradycyjnych problemów
filozoficznych.
Doktorant zapytany o to, jak wygląda praca badawcza miłośnika logiki, odpowiedział, że można takie
działania podzielić na dwie części roboczo zatytułowane: seminarium doktoranckie 1 – dotyczące ćwiczenia
się w rzemiośle logicznym; jest to związane z poznawaniem i omawianiem dobrze opisanych w literaturze
treści, które oscylują wokół tematów logicznych i filozoficznych oraz seminarium doktoranckie 2 – dotyczące
zastosowania wypracowanych narzędzi logicznych do
autorskich pomysłów lub oryginalnych rozwiązań dyskutowanych w literaturze problemów.
Mateusz jako doktorant angażuje się nie tylko
w pracę naukową, ale podejmuje również działania na
innym polu aktywności akademickiej, np. będąc członkiem Uczelnianej Rady Doktorantów czy prezesem Koła
Naukowego Logiki UMK.
Wspomniany już ks. prof. Tkaczyk we wstępie do
swoich wykładów z logiki podkreślił – odwołując się do
Tadeusza Kotarbińskiego – że logika jest nam potrzebna, ponieważ dotyka najistotniejszego narządu, jakim
jest rozum i jego funkcji mentalnych. Wspomniany Kotarbiński zwykł był w takich sytuacjach mawiać: Pytanie: „na co komu logika?” powinno być rozpatrywane,
jako część szerszego problemu: „na co człowiekowi
rozum?”. Człowiek nie uczy się logiki po to, by służyła
nam ona w codziennych i praktycznych sprawach, chociaż i do tego się nadaje; logika w ogóle rozjaśnia ludzki
umysł.
M. Tkaczyk, Logika. Wykład kursoryczny, https://www.
kul.pl/files/233/wyklady/wyklad.pdf, [dostęp z dnia: 20.03.
2017], s. 4.
*
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Głos z kuchni

P

odobno to nie jabłko było zakazanym owocem
w raju, ale bodajże granat. A jabłko, jak i wszystkie
chyba owoce, jest wręcz nakazane. Ponieważ jesteśmy już w szczycie owocowego sezonu, to korzystajmy
z nich jak najwięcej i jak najsmaczniej. Na przykładzie
jabłek (i kilku innych dodatków) doradzimy jak te owocowe zalecenia zmienić w zabawę i odkrywanie zapomnianych pomysłów.
Najstarsze polskie przepisy dotyczące jabłek pochodzą aż z XVI wieku. Stefan Falimirz, autor zielnika
z 1534 r., radził, by jabłka smażyć albo piec koniecznie
z dodatkiem imbiru. W zielniku z 1568 r. opisano „konfekt” (marmoladę) z jabłek smażonych w miodzie z cynamonem i goździkami, a w innej recepturze z XVI w.
radzono, by do jabłek dodawać wódki różanej, agaru,
szafranu, drzewa sandałowego, goździków, cynamonu
i piżma. Ta moda na ostre dodatki wynikała tak z chęci
urozmaicenia smaku, jak i przekonania o ich zdrowotnych, wręcz magicznych właściwościach.
Stanisław Czerniecki, autor najstarszej polskiej
książki kucharskiej z 1682 r., opisywał m.in. jabłka
w cieście naleśnikowym w ostrym i kwaśnym sosie,
jako składnik potrawki do delikatnych mięs i ryb. Anonimowy kucharz Radziwiłłów z XVII w. jabłka w cieście
radził podawać z rakami, opisał także ciekawy rodzaj
„szaszłyka” z jabłek w cieście naleśnikowym na winie.
Prawdziwe jabłkowe i w ogóle owocowe symfonie
tworzył Jan Szyttler, kucharz z Wilna, piszący książki
kucharskie dla gospodyń, w których inspirował się tradycjami ludowymi. Autor kulinarnych bestsellerów regularnie referował, jak przyrządzać jabłkowe leguminy,
marmoladę z pieczonych jabłek, a także zupy, omlety
i zwiewne „zefiry”. Jabłka marynowano lub kiszono, co
miało służyć do „utrzymania jabłek na zimę do jedzenia
lub do pieczystego na sałatę”.
Moją uwagę przykuł zwłaszcza tzw. zefir, gdyż
w kolejnych książkach kucharskich ta jabłkowa poezja
miała swój dalszy ciąg i scenariusze Szyttlera zrobiły sporą karierę, także w Toruniu. Zefir to pianka, coś
zwiewnego i lekkiego, w praktyce albo krem, albo lody,
albo inny delikatny deser ze śmietany lub owoców,
ubitych białek i najróżniejszych połączeń tych składników. My poprzestajemy dziś na jabłkach. Przez wieki
potrafiono z nich wyczarować najróżniejsze potrawy,
np. zupę i susze, jabłecznik (zwany dziś raczej cydrem),
kiszonki i marynaty. Zacznijmy od zefirka, a na jesieni
może wrócimy do czegoś mocniejszego (dosłownie).

Zefir jabłeczny
Wziąwszy dobrych winnych jabłek dość znacznej
wielkości sztuk 20, pokrajawszy je na cztery części, wyrzucają się ziarnka i łuska, tak przygotowane układają
się na pokrywę; wlawszy do nich nieco wody, stawiają
się do pieca; gdy się upieką przecierają się przez sito.

Jarosław Dumanowski

NAKAZANY OWOC

Tak przetarte jabłka kładną się do kociołka, dodawszy
do nich pięć surowych białek; skoro się to wykona dodaje się wówczas półtora funta dobrego cukru miałko
utłuczonego i kilka kropel cedro [olejku cedrowego];
wymieszawszy to razem, kładnie się do puszki, która
stawi się na kilka godzin do tłuczonego lodu zmieszanego z solą, dalej postępuje się jak wyżej.
Ubitą piankę jabłeczną można wprost dawać na
półmisek, nie zamrażając w puszce; ułożywszy tylko ją
zgrabnie nożem na półmisku, garniruje się wiśniowymi
konfiturami, polewa się tym samym sokiem i wydaje się
do stołu.

Zefir jabłeczny ze śmietanką
Upiec dziesięć jabłek, przefasować przez sito,
wziąć tej masy dwie szklanki, ubić na lodzie z dwoma
białkami na pulchną masę, zmieszać z ¾ funta cukru
z dodaniem kawianej łyżeczki utłuczonego cynamonu,
ubić trzy kwaterki gęstej słodkiej śmietanki na piankę,
wymieszać z jabłeczną masą, włożyć do puszki, przykryć i zakopać w lodzie obsypując solą na kilka godzin
przed wydaniem.
Autor jest profesorem w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK – Centrum Badań nad Historią
i Kulturą Wyżywienia (stacja naukowa PTH).
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Marcin Lutomierski

SUBIEKTYWNY
PRZEWODNIK
PO TORUNIU
LUB ALFABET TORUNIA
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rzewodników po Toruniu mamy wiele, ale ten jest
szczególny. Napisała go filolożka polska (absolwentka UMK), dziennikarka i pisarka od lat związana z Toruniem, a od pewnego czasu mieszkająca również w Nowym Jorku.
Karina Bonowicz, bo o niej właśnie mowa, jest autorką licznych artykułów i recenzji o tematyce kulturalnej, a także książek: powieści „Pierwsze koty robaczywki”, „I tu jest bies pogrzebany” oraz monografii „Józefa
Czechowicza teatr widziadeł i snów. Studium psychoanalityczne twórczości poetyckiej”.
Omawiany przewodnik miał swój pierwowzór
w wersji internetowej przygotowanej w ramach współpracy autorki z polonijnym portalem informacyjnym
www.dobrapolskaszkola.com. Ze względów praktycz-

nych warto było wydać drukowaną wersję tego nietuzinkowego przewodnika. Dzięki edycji książkowej zyskał
on drugie i długie życie.
„Co ma piernik do Torunia” jest zbiorem 24 szkiców
czy raczej należałoby powiedzieć: felietonów albo gawęd. Teksty są napisane błyskotliwie i lekko, a zarazem
erudycyjnie. Moim zdaniem dziennikarsko-literacki styl
przewodnika – tzn. jego precyzja, barwność, ludyczność, a przede wszystkim gawędowość – czyni tę lekturę przyjemną i pożyteczną. Taka forma przewodnika
jest bardzo inspirująca dla odbiorcy, ponieważ czytając
książkę Kariny Bonowicz, chciałoby się nie tylko podążać
wskazanymi ulicami, nawet jeśli to miejsca powszechnie
i pozornie bardzo znane (np. „klasyka” Starego i Nowego
Miasta), ale też zgłębiać ich historie, szukać dalej, żeby
wiedzieć więcej. Z drugiej strony, zabiegany i zajęty czytelnik otrzyma tu wystarczającą porcję informacji (i humoru), żeby bez dodatkowych lektur z przyjemnością
zwiedzać miasto. A w Toruniu, według autorki „I tu jest
bies pogrzebany”, naprawdę mamy co odkrywać, poznawać i przeżywać. Otóż, Bonowicz oprowadza nas po
mieście, gdzie przystankami w naszej wędrówce są… kolejne litery alfabetu, przywołujące wątki nie tylko historyczne, ale i artystyczne, przygodowe, miłosne czy nawet kryminalne. I tak mamy min. następujące opowieści:
A jak ANIOŁY, czyli w jaki sposób Toruń stał się polskim
Los Angeles, C jak COPERNICUS (a może Copernikus albo
Kopernikus?), czyli czy Kopernik był(a) Polakiem?, G jak
GOSPODY, czyli kto jadał „Pod Modrym Fartuchem”, kto
popijał „Pod Turkiem” i dlaczego Napoleon przekąszał
pod „Grzybkiem”, J jak JADOWSKA ANETA, czyli o tym,
dlaczego Toruń jest najbardziej fantastycznym miejscem w Polsce, M jak MASONI, czyli o tym, czy toruńscy
wolnomularze nie zostawili przypadkiem na kamienicy
przy ul. Piernikarskiej cyrkla i kielni i czy papież wiedział,
że odpoczywa „Pod Pszczelim Ulem”, O jak OLBRACHT
(Jan I Olbracht), czyli o tym, w której ścianie bije serce
króla, co lubił wino, kobiety i Toruń tak bardzo, że został w nim na zawsze, U jak ULICE, czyli dlaczego Most
Pauliński obywa się bez wody, kogo poniosła fantazja,
żeby nazwać ulicę Balonową i co się stało z Placem
Cycowym, Z jak ZBRODNIA, czyli kogo ścięto, kogo powieszono, a komu życie jednak darowano i przeszedł do
historii (bez względu na to, czy przeżył, czy nie) i co każdy wielbiciel kryminałów przed przyjazdem do Torunia
wiedzieć powinien.
Przewodnik Kariny Bonowicz to znakomita lektura – nie tylko dla turystów i nie tylko na wakacje. „Co
ma piernik do Torunia” nie jest jednak książką bez wady.
Otóż, można postawić jej istotny zarzut: czyta się ją stanowczo za szybko...
Karina Bonowicz, „Co ma piernik do Torunia..., czyli
subiektywny przewodnik po mieście (nie tylko) Kopernika dla (nie tylko) nowojorczyka”, Toruń, Wydawnictwo
Naukowe UMK, 2017, ss. 174.
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asi archeolodzy pod kierownictwem dr hab. Grażyny Sulkowskiej-Tuszyńskiej, prof. UMK przeprowadzają kolejne i prawdopodobnie ostatnie badania na
posesji przy ul. Szpitalnej 4 w Toruniu. Jest to teren wokół szpitala-przytułku, jednego z nielicznych w Polsce
obiektów tego typu o średniowiecznej historii. Zabytkowy budynek wkrótce będzie remontowany.
Dawny przytułek-szpital jest wyjątkowo cennym
obiektem badań, ponieważ jest zachowany na swoim
pierwotnym miejscu i w dużej części, w swoim pierwotnym kształcie. Stoi on w cieniu kościoła św. Jakuba,
wzdłuż ul. Szpitalnej. Jak pisał Tomasz Jasiński, był rejestrowany około 1330 r. Z kolei Zenon Hubert Nowak
uważał, że założono go w I połowie XIV w. i był to jeden
z dwóch szpitali Nowego Miasta Torunia (drugi dom dla
ubogich pw. św. Piotra i św. Pawła funkcjonował od
około połowy XV wieku).
Badany obiekt po raz pierwszy poddany był systematycznym pracom wykopaliskowym w 2014 r. Rozpoznano wtedy wschodnią, ceglaną partię fundamentu
budynku od zewnątrz, odkopano pruską studnię z XIX
wieku, ustalono kilka poziomów użytkowych i znaleziono relikt ceglanej budowli na dziedzińcu. W nasyconej naczyniami ceramicznymi warstwie, odłożonej
w XVI stuleciu, pozostały nożyczki do obcinania knotów
świec, a w młodszych nawarstwieniach ołowiany pion
murarski i obrączka z inicjałami IHS wpisanymi w serce. To materialny dowód obecności benedyktynek, które pomagały chorym i ubogim. Nosiły one obrączki na
znak poświęcenia się Chrystusowi.
Zaledwie po kilku dniach tegorocznych prac, na
podwórzu w warstwie gruzu znalezione zostały część
flaszy na płyny, a w poziomie z XV wieku, wśród licznych

M

uzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu ogłosiło 8. edycję konkursu fotograficznego „Etnoklimaty”. Prace można nadsyłać do końca października 2017 r.
Celem organizowanego od 2008 r. konkursu jest fotograficzna rejestracja tematów związanych z kulturami
tradycyjnymi i ludowymi, wielokulturowością, współczesnymi przejawami tradycji, kulturami lokalnymi
i regionalnymi, subkulturami, a także kulturą popularną.
Organizatorzy zachęcają do poszukiwania różnorodności kulturowej, interesujących przejawów codzienności
zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i w miejscach odwiedzanych podczas różnorakich podróży.

Aby wziąć udział w konkursie, należy na adres Muzeum przesłać zapisane na płycie zdjęcia wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Uczestnik może
zgłosić maksymalnie 5 pojedynczych fotografii czarno-białych lub kolorowych. Prace nadsyłać można do
31 października.

JAKUBOWA EKSPEDYCJA
ARCHEOLOGÓW

Fot. nadesłana

kuchennych garnków z pokrywkami, mis i dzbanów –
srebrny szeląg krzyżacki wyemitowany po 1416 roku
oraz maleńka kościana piszczałka zachowana w całości.
W piwnicach, gdzie zachowały się wnęki w ścianach i badany jest fundament, zostało kilka szklanych buteleczek.
Jakubową Ekspedycję Instytutu Archeologii UMK
tworzą doktoranci i studenci Wydziału Nauk Historycznych odbywający ćwiczenia terenowe. Jak zapewnia
prof. Sulkowska-Tuszyńska ogromnym wsparciem są
wolontariusze, sympatycy Ekspedycji i archeologii.

(DzPiI, ws)

KONKURS FOTOGRAFICZNY
„ETNOKLIMATY”
8. edycja „Etnoklimatów” rozstrzygnięta zostanie
do końca listopada.
Organizatorzy przewidzieli cztery nagrody: nagrodę główną w wysokości 1 tys. zł ufundowaną przez
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
nagrody rzeczowe przyzna patron medialny Dziennik
Toruński „Nowości” oraz Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Nagrodę specjalną ufundował Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, którą uhonorowane zostanie najlepsze zdjęcie wykonane przez studenta lub
absolwenta UMK.
Prace zwycięskie i zakwalifikowane przez jury
znajdą się na pokonkursowej wystawie przygotowanej
przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu.
(bo, ws)
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jest znany raczej tylko wąskiemu gronu badaczy, ale
w swoich czasach zasłynął m.in. jako autor powieści
(np. „Damian Ruszczyc”, „Pamiętniki Seglasa”), a zwłaszcza utworu „Pan starosta”, który zainicjował współczesną powieść obyczajową. Mieszkanie Skarbka w Toruniu upamiętnia skromna tablica na rogu ulic Mostowej
i Ciasnej (dodajmy, że w tym samym domu krótko przebywał również Fryderyk Chopin).

Marcin Lutomierski

LITERACKI TORUŃ
Część I: Goście i mieszkańcy

Bohema

S

próbujmy spojrzeć na Toruń przez pryzmat literatury – wybranych jej twórców oraz wydarzeń z nią
związanych. Niniejszy artykuł nawiązuje do wykładu,
jaki w ramach 17. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
wygłosili dr Mirosława Radowska-Lisak oraz piszący te
słowa.

Podróżni
W Toruniu przebywało (krócej lub dłużej) wielu pisarzy, również tych dawnych i znanych, np. Zygmunt
Krasiński, Henryk Sienkiewicz czy Czesław Miłosz. Jednym z najpopularniejszych miejsc do zatrzymania się
w Toruniu (z dobrą strawą i noclegiem) była założona
w 1489 r. i istniejąca do dziś gospoda Pod Modrym
Fartuchem przy Rynku Nowomiejskim – zaliczana do
najstarszych tego typu restauracji w Polsce. Niekiedy
po wizycie któregoś z pisarzy pozostała w Toruniu pamiątka, jak choćby ta na rogu ulic Szerokiej i Mostowej,
przypominająca o pobycie Sławomira Mrożka.

Skarbek
Warto wspomnieć, że w Toruniu urodził się i przez
pewien czas mieszkał m.in. Fryderyk Skarbek (1792–
1866): ekonomista (późniejszy profesor Uniwersytetu
Warszawskiego), powieściopisarz, komediopisarz, publicysta, historyk, działacz społeczny i polityczny. Dziś
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Róg ulic Szerokiej i Mostowej – na pamiątkę pobytu Sławomira Mrożka

Kilkakrotnie mieszkał w naszym grodzie znany
młodopolski pisarz Stanisław Przybyszewski. Najpierw
mieszkał w kamienicy przy ul. Żeglarskiej, a potem
dwukrotnie na Bydgoskim Przedmieściu. Najdłużej, bo
rok, mieszkał razem z Jadwigą Kasprowiczową… w secesyjnej willi przy ul. Szosa Bydgoska 100.
W Toruniu pomieszkiwał także inny znany artysta, niezwykle barwna postać międzywojnia – pisarz,
malarz, fotografik i filozof Stanisław Ignacy Witkiewicz
(Witkacy). Najczęściej bywał w „Zofiówce”, popularnej
wówczas willi przy ul. Bydgoskiej 26, kiedy przyjeżdżał
do Torunia w sprawach związanych z wystawami i premierami jego sztuk. To w Teatrze Miejskim (dziś: Teatrze
im. Wilama Horzycy) odbyły się prapremiery „W małym
dworku” (1923 r.) oraz „Wariata i zakonnicy” (1924 r.;
pod zmienionym ze względów cenzuralnych tytułem
„Wariat i pielęgniarka”). Wycieczkę po Toruniu śladami
Witkacego interesująco opisał dr hab. Artur Duda na
stronie: www.spacerownikteatralny.pl .

Wyjątkowi studenci
Najsłynniejszym jak dotąd studentem-poetą Uniwersytetu Mikołaja Kopernika był Zbigniew Herbert. Ten
rozdział w życiu autora „Pana Cogito” szczegółowo i ciekawie zrekonstruował Cezary Dobies w książce „Herbert
w Toruniu”, a ostatnio informacje te wzbogaciła i spopularyzowała Karina Bonowicz w przewodniku „Co ma
piernik do Torunia…”. Od 1947 r. poeta studiował w Toruniu prawo, a potem filozofię (choć ten kierunek ukończył
już w Warszawie). Mieszkał tu w akademiku nr 2 (róg
Jagiellońskiej i Grudziądzkiej), nr 1 (ul. Mickiewicza 2/4;
obok jest rondo im. poety), przy ul. Konopnickiej 11 oraz
Legionów 16. W okresie toruńskim Herbert znajdował
czas nie tylko na studiowanie, ale też na częste podróże
do rodziny w Sopocie oraz pracę zawodową w Muzeum
Okręgowym czy w szkole podstawowej. Miasto podobało mu się, o czym wspominał m.in. w zbiorze „Węzeł
gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948–1988”: „Już
kiedy się jedzie autobusem z Dworca Głównego z prawego brzegu Wisły pada na nas pierwszy urok: skupiony
masyw cegieł, mury, bramy, ostrołuki i wieże. Wrócimy
po ten widok wieczorem, przeprawiwszy się promem na
Bazarową Kępę, by w cieniu stuletnich drzew chłonąć
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rzadką urodę miasta”. Kiedy indziej zaś wyznał, że wystarczy dzień‚ dwa, aby je poznać i poznawszy zaprzyjaźnić się‚ a może nawet pokochać.
30 lat po Zbigniewie Herbercie rozpoczął studia na
filologii polskiej UMK muzyk i autor wierszy oraz poetyckich tekstów piosenek – Grzegorz Ciechowski. Słynny
wokalista Republiki z czasem coraz bardziej realizował
się w pracy muzycznej, a niekoniecznie studenckiej, dlatego studiów nie ukończył. Dziś pamięć Ciechowskiego
przywołują nie tylko koncerty, ale i miejsca – takie jak
m.in. tablica przy klubie „Od Nowa” czy plac jego imienia
przed Centrum Kulturalno-Kongresowym „Jordanki”.

Ulica Podmurna – na ścianie widoczny cytat z wiersza Herberta

Podróżnik i noblistka
Nieprzypadkowo powstało w Toruniu Muzeum
Podróżników im. Tony’ego Halika. Otóż, w 1921 r. w kamienicy przy ul. Prostej 8 urodził się światowej sławy
podróżnik, filmowiec, fotograf, dziennikarz i pisarz Mieczysław Sędzimir Antoni („Tony”) Halik. Przypomnijmy,
że jest on autorem popularnych książek oraz filmów
dokumentalnych o tematyce podróżniczej (tworzonych
razem z żoną Elżbietą Dzikowską).
Tony Halik przebywał w Toruniu bardzo krótko,
ale jego pamięć w mieście przetrwała. Tymczasem
fakt, że w przez kilka lat w kamienicy przy ul. Mostowej 18 mieszkała Wisława Szymborska nie jest jeszcze powszechnie znany, choć został nagłośniony m.in.
przez „Gazetę Pomorską” oraz Zefiryna Jędrzyńskiego
w albumie „Karteczki własnego wyrobu. Listy Wisławy
Szymborskiej do Tadeusza Zakrzewskiego w Toruniu”.
Otóż, rodzina Szymborskich przeprowadziła się z Kórnika do Torunia najprawdopodobniej w 1924 r. i pozostała tu do 1929, 1930 lub może nawet 1931 r. Niestety,
poetka zapamiętała z kilkuletniego pobytu w Toruniu
bardzo niewiele, wszak urodziła się w 1923 r. Szkoda, że
kamienica, w której przez kilka lat mieszkała przyszła
noblistka, nie została opatrzona jakąś choćby skromną
(jak wiadomo, poetka nie lubiła rozgłosu) tablicą informacyjną.

Współcześni
Mimo że obecnie mieszka w Niemczech, to wciąż
czuje się związany z Toruniem pisarz Janusz Leon Wiśniewski, autor lub współautor blisko 30 książek, z których wiele zostało przetłumaczonych na języki obce.
Tu urodził się, uczył i studiował – fizykę i ekonomię na
UMK, a dziś jest ambasadorem Uniwersytetu.
Na literackiej mapie współczesnych mieszkańców
Torunia nie może zabraknąć uznanej w świecie ilustratorki i autorki książek (nie tylko) dla dzieci – Iwony
Chmielewskiej. Autorka „Czterech stron czasu”, zainspirowanych Toruniem, również jest związana z UMK
– jako absolwentka grafiki oraz wykładowczyni na

Ulica Mostowa – tu mieszkali m.in. F. Skarbek (nr 10)
i W. Szymborska (nr 18)

Wydziale Sztuk Pięknych. O jej działalności pisała na
łamach „Głosu Uczelni” Marta Baszewska w artykule
„Obudzić w sobie dziecko” (nr 6/2016). Przypomnijmy,
że picturebooki Chmielewskiej, zwłaszcza najnowsze
„Oczy”, zostały nagrodzone w prestiżowych konkursach
edytorskich.
***
Oczywiście to tylko skromny wybór nazwisk dawnych i współczesnych pisarzy związanych z Toruniem
– swoisty asumpt do własnych refleksji i poszukiwań.
Ponadto należy zaznaczyć, że w mieście Kopernika
mieszka dziś wielu literatów – mniej lub bardziej znanych poetów i pisarzy kilku pokoleń wywodzących się
z kręgów akademickich czy dziennikarskich, o których
można – i trzeba – by napisać osobny obszerny tekst.
W kolejnej części przejdziemy jednak do innego zagadnienia, jakim są wybrane wydarzenia literackie w naszym mieście.
Zdjęcia Marcin Lutomierski
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Winicjusz Schulz

ROCK PO PRZEJŚCIACH

M

ożna wakacyjne wyprawy poświęcać zwiedzaniu,
można też poświęcić słuchaniu muzyki. Wiedzą
o tym doskonale organizatorzy letnich festiwali. Jeden
z na trwałe wpisanych w wakacyjny kalendarz (w tym
roku odbywa się już jedenasta jego edycja) to Festiwal
Legend Rocka w Dolinie Charlotty.
Dla niewtajemniczonych wyjaśnienie: nazwa imprezy jest jak najbardziej adekwatna – tylko rockowe
legendy, ale te z najwyższej półki, a nie dogrywające
muzycznego żywota. Festiwal gościł m.in. Boba Dylana, Roberta Planta, Deep Purple, Whitesnake, Marillion,
Carlosa Santanę. Ten ostatni wręcz zakochał się w Dolinie Charlotty, stwierdzając, że to jego ukochane miejsce
na Ziemi, drugi dom. I rzeczywiście – by zrozumieć fenomen tego festiwalu trzeba wspomnieć też o miejscu
– Dolina Charlotty to urocza lokalizacja pod Słupskiem:
pałac, domy na… drzewach, jezioro, liczne zwierzęta.
No i oczywiście amfiteatr, w którym kilka razy w czasie
wakacji fani rocka celebrują spotkania ze swymi rockowymi idolami. To trochę takie spełnianie marzeń, by
wreszcie usłyszeć na żywo tych, których podziwiało się
tylko za sprawą płyt.
W lipcu tego roku spełniali marzenia miłośnicy
Electric Light Orchestry oraz Yes. Można by rzec, że
w Dolinie Charlotty zagościł… rock po przejściach. Tak
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się bowiem składa, że obie grupy w swych dziejach
miały mnóstwo zakrętów, rozstań i rozwodów artystycznych, a nawet awantur, zwłaszcza o prawa do
spuścizny i szyldu.
I z tych choćby powodów 12 lipca zagrała The
Orchestra. I choć septet tworzyli muzycy z różnych
wcieleń grup Electric Light Orchestra oraz Electric Light Orchestra Part 2 o „elektrycznym świetle” w nazwie musieli zapomnieć (ten szyld należy do Jeffa Lynne’a). Przyznam, że trochę obawiałem się tego koncertu. ELO na płytach brzmi perfekcyjnie. Jak grupa
muzyków, którzy mieli niewiele wspólnych doświadczeń poradzi sobie z wyzwaniem? Czy nie będzie to
ledwie poprawne, beznamiętne odgrywanie dawnej muzyki, a może takie plastikowe ELO, wyprane
z emocji? Już po pierwszych taktach „Evil Woman”
stałem się spokojny – żadnego profanowania legendy nie będzie. Brzmienie fantastyczne. Zagrali utwory
ELO z niemal wszystkich okresów działalności grupy.
Były bowiem takie „starożytności” jak „Showdown”,
„Roll Over Beethoven” czy „Ma-ma-ma Belle”. Były też
przeboje z kolejnych albumów np. „Telephone Line”
(z „A New World Record”) czy „Confusion” (z „Discovery”). Największą uwagę muzycy poświęcili jednak
albumom „Out Of The Blue” oraz „Time” (cudne m.in.
„Ticket to The Moon” czy „Hold On Tight”) – i chyba
nikt o to nie miał żalu, jak i o to, że po macoszemu potraktowali schyłkowe „Balance Of Power” oraz „Secret
Messages” (wielu fanów ELO wręcz nie lubi tych prawie dyskotekowych płyt). Pewną niespodzianką było
zagranie „Xanadu”. Trochę szkoda, że set lista chyba
była znacznie wcześniej ustalona, bo tego wieczoru
niebo znęcało się nad publicznością. Ściana deszczu
przez cały koncert wymagała poświęcenia. A ELO ma

The Orchestra
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Jon Anderson – wokalista Yes

w dorobku wiele utworów o deszczu, by wspomnieć
pierwsze z brzegu „Standin’ In The Rain” czy „Rain Is
Falling”. Aż się prosiło, by je zagrać. Natura zadbała
o scenografię. Ale to już tylko takie czepianie się. The
Orchestra wykonała zadanie, publiczność bawiła się
świetnie i muzycy (co było widać) też.
Następnego dnia oczy wielu osób wbite były
w niebo lub prognozy pogody. Drugi wieczór z rzędu
w strugach deszczu? Na szczęście aura okazała się łaskawa i muzyka Yes zabrzmiała bez kropli deszczu. To
miała być jeszcze większa uczta. Wielu fanów tego nie
kryło, zwłaszcza, że o ile ELO to zawsze był Jeff Lynne
i koledzy, o tyle Yes bez kilku artystów to taki nie-Yes.
I taki dziwaczny twór jeszcze do niedawna koncertował, nagrywał płyty „nibyyesowe”. Tym razem jednak
wieść była elektryzująca – po raz pierwszy od około
ćwierćwiecza razem wokalista Jon Anderson, klawiszowiec Rick Wakeman i gitarzysta Trevor Rabin (plus
muzycy towarzyszący)! Początkowo zapowiadano ich
jako formację ARW, ale przed samym koncertem już
na biletach pojawiła się magiczna nazwa Yes (czyżby
zyskali prawa do nazwy?).
Mniejsza o formalności – od samego początku,
od pierwszych dźwięków wiadomo było, że będzie to
misterium Yes. Zagrali niemal cały klasyczny materiał
koncertowy zespołu (kto nie wierzy, niech porówna
set listę z Doliny Charlotty z zawartością albumów
live Yesów). „Heart Of The Sunrise”, „And You And I”,
„Rhythm Of Love”, „Long Distance Rounabout”, rozbudowane do suity „Awaken”. A na zakończenie „Owner
Of The Lonely Heart” – początkowo bliskie temu z płyty, potem wręcz przemienione w szaloną zabawę i bli-

skie spotkanie trzeciego stopnia z publicznością. A na
bis „Roundabout”.
Wszyscy chyba zadawali sobie przed koncertem
pytanie: w jakiej formie jest wielka trójca Yes. Jon Anderson – głos wciąż fantastyczny, taki sam jak na klasycznych płytach. I na dodatek wigor (taki Mick Jagger
progresywnego rocka!). Rick Wakeman – majestatyczny
niczym kapłan w swych szatach (tak – nadal zakłada te
długie do kostek zdobne peleryny). Ale i też fantastyczny
wirtuoz instrumentów klawiszowych, a do tego legenda
epoki, gdy sięga po analogowe syntezatory (zachował
je do dziś), których brzmienia nie podrobi żadna sztuczka współczesnego studia. Słuchać Wakemana to tak jak
(jakimś cudem) słuchać Chopina grającego swoje utwory na instrumencie z epoki. A ten trzeci? Trevor Rabin
– fantastyczny gitarzysta (ma w dorobku także ciekawe
płyty nagrane bez Yes oraz – co pewnie mniej osób wie
– muzykę do kilkudziesięciu filmów). Tak fantastyczny,
że sprawił, iż nieobecność Steve’a Howe’a była zupełnie
nieodczuwalna. Solówki (niektóre wręcz tak niesamowite, że trudno było uwierzyć, że ktoś może coś takiego
zagrać) wzbudzały aplauz. Może tylko drobna uwaga
w przypadku Rabina – śpiewak z niego mizerny, więc
może lepiej niech koledzy zwolnią go z obowiązków wokalnych. Teraz z niecierpliwością czekam na odpowiedź,
czy obecny skład Yes to tylko projekt koncertowy. Mam
nadzieję, że nie, że któregoś dnia wejdą do studia i nagrają kolejny Yesowy klasyczny album.
Tegoroczna edycja Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotty będzie miała jeszcze dwie odsłony: 13 sierpnia wystąpi Patti Smith, a 15 sierpnia – grupa Korn.
Zdjęcia: Winicjusz Schulz
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Radosław Kowalski

TRZECIA COPERNICADA
ZA NAMI

Z

akończyły się zmagania w trzeciej Olimpiadzie
Międzywydziałowej „Copernicada”. Do rywalizacji

w dwunastu konkurencjach przystąpiło trzynaście wydziałów UMK.
Końcowe podium wyglądało dokładnie tak, jak

przed rokiem. Triumfował Wydział Prawa i Administracji
(97,5 pkt) przed Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (96 pkt) oraz Wydziałem Politologii i Studiów
Międzynarodowych (72 pkt).
– Od początku ton rywalizacji w „Copernicadzie” nadają WPiA oraz WNEiZ – mówi Piotr Dobrolubow, koordynator tego sportowego projektu. – Ten drugi był bliski
sukcesu, prowadził jeszcze na dwa dni przed finałem, ale
słabszy start tenisistów stołowych i brak udziału w finale
futsalu zadecydował o porażce różnicą zaledwie półtora
punktu. Mimo wielkiej sympatii i podziwu dla koordynatora z WPiA Wojtka Kiełbasińskiego, trzymałem kciuki za
WNEiZ. Nie udało się. Gdyby na każdym wydziale znalazł
się pasjonat taki jak Wojtek, „Copernicada” byłaby kapitalną imprezą. Liczbą osób startujących WPiA nokautuje
inne wydziały, a nam zależy na jak największym udziale. Wyniki sportowe są ważne, ale tu chodzi o masowość
i ruch, zabawę, doping, zdrowie. Zaobserwowaliśmy również większe zainteresowanie pracowników naukowych
zawodami i ich bezpośredni udział.

WIOŚLARZE LUBIĄ SREBRO

P
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olscy wioślarze wywalczyli pięć medali (złoty i cztery srebrne) w rozegranych w czeskich Racicach mistrzostwach Europy. Miło nam donieść, że na podium
kontynentalnego czempionatu stanęło dwóch zawodników AZS-u UMK Toruń.
W dwójce podwójnej srebro wywalczył Mirosław
Ziętarski, który płynął razem z gdańszczaninem Mateuszem Biskupem. Naszej osadzie do złota (wygrali Włosi) zabrakło ok. półtorej sekundy.
– Pływamy razem od dwóch tygodni, ale trenujemy
cały rok – powiedział po mistrzostwach student I roku
WPiSM. – Zaprezentowaliśmy się naprawdę dobrze, jak
na tak krótki okres wspólnych zajęć. Start w mistrzo-

Dalsza kolejność była następująca: 4. miejsce – WMiI
(41), 5. WFAiIS (32), 6. WNH (25,5), 7. WBiOŚ (22,5), 8. WH
(17), 9. WFL (16,5), 10. WNoZ (16), 11. WNP (14), 12. WCh
(8,5) i 13. WSzP (3,5). Według oceny Piotra Dobrolubowa,
w tym roku w „Copernicadzie” wystąpiło jednak troszkę
mniej studentów niż przed dwunastu miesiącami, ale więcej niż dwa lata temu.
– Część dyscyplin cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem (wszelkie odmiany siatkówki, futsal, judo),
wystrzelił badminton, słabo to wyglądało w tenisie stołowym czy mixtach koszykarskich – dodaje koordynator
projektu. – Gdy na zajęciach obowiązkowych pytamy studentów, czy wezmą lub wzięliby udział w zawodach „Copernicady”, ze zdziwieniem pytają, co to jest, bo oni o tym
nie słyszeli.
Za nami trzy edycje „Copernicady”. To dobry moment
na podsumowanie tego, co się działo w ramach tego projektu od 2015 roku.
– Nie udało nam się, mimo różnych zabiegów, dotrzeć do całej społeczności akademickiej z informacją
o „Copernicadzie” – twierdzi Piotr Dorbolubow. – Nasze,
czyli Uniwersyteckiego Centrum Sportowego i Samorządu Studenckiego UMK, wysiłki bez zaangażowania
przedstawicieli wydziałowych nie przyniosą efektu.
Również, w naszej ocenie, media uniwersyteckie omijają
Centrum Sportowe zbyt szerokim łukiem. Mimo wszystko, najprawdopodobniej po raz drugi z rzędu zostaniemy najbardziej „usportowioną” uczelnią województwa.
Chcielibyśmy, aby „Copernicada” rosła w siłę i dostarczała wszystkim mnóstwa dobrych emocji, które po latach
przypominać będą uczestnikom o fajnych latach spędzonych na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce.
„Copernicada” spełnia nasze oczekiwania. Jest potrzebna,
ale chcielibyśmy jako organizatorzy, aby jeszcze większa
liczba uczestników pojawiła się na sportowych arenach
UCS, tym bardziej, że w planach mamy rozbudowę i tak
imponującego obiektu.

stwach zaczęliśmy od wygranego przedbiegu, co dało
nam automatyczny awans do półfinału. W nim też zwyciężyliśmy, a za sobą zostawiliśmy Niemców i Białorusinów. W finale płynęliśmy na najlepszym torze, ale trochę
zabrakło nam szczęścia.
Także srebrny medal zdobyła polska ósemka,
w której płynął m.in. „nasz” Robert Fuchs. Triumfowali
Niemcy z przewagą nieco ponad dwóch sekund.
– Marzyło nam się złoto, ale rywale nie pozwolili się
wyprzedzić. Niemcy pokazali w tym biegu klasę – przyznał torunianin.
Z kolei niespełna czterech sekund do podium zabrakło Katarzynie Zillmann. Jej czwórka podwójna zakończyła finał na czwartym miejscu.
– Jej osada pływa bardzo krótko. Na pewno zajęła
najgorsze miejsce dla sportowca, ale dla nas to i tak sukces
– stwierdził Henryk Boś, prezes AZS-u UMK Toruń. (rk)
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odróże kształcą. Stare to porzekadło. Podróżom,
letniej kanikule dość często poświęcamy wakacyjne wydanie „Głosu”. Cieszy to, że w owym podróżowaniu jesteśmy teraz pełnoprawnymi partnerami innych
nacji. Korzystamy z turystycznych atrakcji bez kompleksów.
I to powinno cieszyć, choć dla młodszych, nieznających innego świata, taka konkluzja to „oczywista
oczywistość”. Ale ledwie jedno pokolenie dzieli nas od
zgoła innych czasów, gdy wyprawy na Zachód graniczyły z cudem przy przeciętnej pensji – w przeliczeniu
to było 25–30 dolarów (spróbowaliby dziś młodzi zagranicznej wyprawy za 100–125 zł). Ale ciekaw świata
Polak podejmował wyzwanie: puszki, zupki w proszku
w bagażniku, bak zapełniony pod korek, do tego namiot i takie choćby Bałkany dało się zaliczyć. Nie próbowałem, ale znam całkiem sporo takich odważnych.
Szybko też (na szczęście) zapomnieliśmy, co to
znaczy proszenie o paszport, kontrole na każdej zachodniej granicy i zazdrosne spojrzenia na tych z lepszego świata, że ich nikt w kilometrowych korkach nie
trzyma do odprawy. Teraz korzystamy ze wszystkiego,
co nam się w Unii Europejskiej słusznie należy.
Gdy jednak słucham niektórych polityków (mniejsza o konotacje partyjne), gdy nieopatrznie natrafiłem
na transmisję z nie tak dawnych obrad dziecięcego sejmu w prawdziwym Sejmie to krew mi zmroziło, że są
tacy (i tu musi paść takie słowo) idioci, którzy chcieli-

Winicjusz Schulz

Głos na stronie
by powrotu do realiów PRL-u. W przypadku młodych
skłonny jestem uznać to za przywarę ich wieku. Oni
często lubią, by po prostu było inaczej! Taka… „beka”
z rzeczywistości. Gorzej ze starszymi. Są tacy, którzy
z dumą obnoszą się z tym, że nigdzie za granicą nie
byli, że języków uczyć się nie trzeba. Bywa, że pokrzykują jeszcze „Polska dla Polaków” – ciekawe, czy chcieliby podczas wczasów za granicą usłyszeć „Włochy
tylko dla Włochów”, „Grecja wyłącznie dla Greków”? Na
szczęście z naukowych badań wynika, że owych „pożytecznych idiotów” jest najwyżej kilkanaście procent.
Gwoli prawdy za równie idiotyczne uważam naiwne i bezrefleksyjne otwieranie granic przez wszystkich i dla wszystkich (otworzylibyście tak Państwo
swój dom czy mieszkanie?), ale negowanie koncepcji,
w której Polska jest partnerem innych krajów to… pożyteczny idiotyzm.
A miało być tak na luzie, wakacyjnie. Może być.
Korzystajmy z wakacji – kto chce za granicą, kto chce
w Polsce. Bo podróże kształcą.

O

statnie lata mocno zmieniły rynek turystyczny –
Polacy zaczęli masowo zwiedzać swój kraj, w tym
i nasz Toruń (nie ukrywam, że słowo „nasz” napisałem
z dumą, gdyż chciałem tym przypomnieć, że należymy
do grupy trzech miast – obok Gdyni i Gdańska – których mieszkańcy są najbardziej zadowoleni z miejsca
zamieszkania).
W mieście Kopernika mieszkam – ho, ho, a może
i dłużej – lecz tylu turystów, ilu chce w ostatnich latach
dotknąć naszego słynnego gotyku, nigdy, przenigdy
nie widziałem. Miesiące letnie to już prawdziwe oblężenie, a sprzedawcy lodów, pierników i restauratorzy aż
zacierają ręce z zadowolenia. Myślę, że zdecydowanie
przyczyniły się do tego turystycznego boomu autostrady, które łączą nasze miasto z północą i południem.
I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie powtarzana ciągle opinia, że Toruń jest świetnym miejscem do
eskapad, ale – jednodniowych! Myślę, iż jest to spore
nieporozumienie, niemające potwierdzenia w rzeczywistości, a ukute wiele, wiele lat temu, gdy nasz gród
miał bardzo słabą infrastrukturę turystyczną, a dojazd
nie należał do najprzyjemniejszych.
Niedawno miałem okazję oprowadzić gości po
naszym mieście. Pomyślałem, że będzie to niezły eksperyment na sprawdzenie tej „jednodniowości”. Wycieczkę rozpoczęliśmy od CKK Jordanki, w tym miejscu
tylko machnąłem ręką, że vis-à-vis znajduje się muzeum etnograficzne i interesujący skansen. Następnie
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podziwialiśmy: teatr, Collegium Maius – w tym miejscu
znów machnąłem ręką, że tam w oddali widać bardzo
interesujące Centrum Sztuki Współczesnej, ale czas
płynął. Potem kościół Mariacki, pocztę przy Rynku Staromiejskim, Ratusz, Dwór Artusa i oczywiście pomnik
Kopernika (tu obowiązkowe zdjęcia!). Ulica Żeglarska
zaprowadziła nas do Bazyliki katedralnej śś. Janów, do
której trudno nie wejść. Dalej, ulicą Szeroką, przemieszczaliśmy się w stronę Nowego Rynku. Cały czas z szybkością karabinu maszynowego wyrzucałem z siebie
informacje o historii Torunia.
Na Nowym Rynku zauważyłem objawy zmęczenia u moich gości. Po obiedzie poszliśmy na spacer nad
Wisłę. Tam oznajmiłem, co jeszcze zwiedzimy: zamek
krzyżacki, Dom Kopernika, Dom pod Gwiazdą, Planetarium i naturalnie: miasteczko akademickie. W tym
momencie usłyszałem krzyk, że teraz to możemy iść
jedynie do kawiarni, a poza tym: „Przecież tego nie da
się zwiedzić w jeden dzień!”.
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