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Minęło dwanaście miesięcy

wrzesień 2010
XVI Zjazd Absolwentów
geografowie.

zdominowali

grudzień 2010
Tradycyjne spotkanie wigilijne w Stowarzyszeniu Absolwentów.

marzec 2011
Odnowiony budynek Wydziału Matematyki i Informatyki – dawniej siedziba Biblioteki Uniwersyteckiej.

czerwiec 2011
Warszawski Klub SA UMK zorganizował
dla absolwentów spotkanie w Sejmie RP.

październik 2010

listopad 2010

Podsumowania Zjazdu – za sprawą dr.
W. Streicha ukazuje się biuletyn
„Absolwent”.

Wyjątkowo aktywny członek SA UMK
prof. J. Małłek na toruńskiej konferencji
Europejskiego Centrum Solidarności.

styczeń 2011

luty 2011

Nowi absolwenci matematyki
po odebraniu dyplomów magisterskich.

kwiecień 2011
Odwiedziliśmy miejsce urodzenia
prof. R. Galona – Rynek k. Lubawy.

Na Święcie Uczelni honorową Konwalię
odebrał absolwent biologii
prof. Jan Kopcewicz.

maj 2011
Przewodniczącym nowego Warmińsko-Mazurskiego Klubu SA został absolwent
historii z 1975 r. J. Cygański (z lewej).

lipiec 2011

sierpień 2011

Wernisaż akwarel E.Wiśniewskiej, absolwentki Wydziału Sztuk Pięknych z 1955 r.

Trwają intensywne prace nad przygotowaniem kolejnego – XVII Zjazdu.

Fot. A. Dauksza-Wiśniewska

Jesienne Powroty
2010

Fot. A. Dauksza
-Wiśniewska

Drodzy Absolwenci UMK!

Witamy na łamach 16. numeru biuletynu „Absolwent”, ukazującego się od października 1995 roku (numer zerowy), czyli
od pierwszego, inauguracyjnego Zjazdu
Stowarzyszenia Absolwentów UMK. Podstawowym zadaniem biuletynu jest integrowanie rzeszy absolwentów toruńskiego
uniwersytetu, promowanie tradycji i osiągnięć UMK oraz tworzenie więzi środowiskowej poszczególnych grup absolwentów,
niezależnie od aktualnego miejsca ich zamieszkania, w kraju bądź za granicą.
Pismo ukazuje się dzięki finansowemu
wsparciu ze strony władz naszej Uczelni
oraz – w dużej mierze – społecznemu zaangażowaniu skromnego zespołu redakcyjnego, korzystającego także z materiałów
nadesłanych przez samych absolwentów.
Nadal apelujemy o taką współpracę i zachęcamy do przekazywania informacji o losach
absolwentów naszej Uczelni, o ich drogach
życiowych i zawodowych, sukcesach i porażkach, doświadczeniach i przemyśleniach. Biuletyn jest otwarty dla wszystkich,
którzy zechcą podzielić się wspomnieniami
z okresu studiów (w 2010 roku ogłosiliśmy
kolejny konkurs na wspomnienia, a w tym
biuletynie ogłaszamy już jego wyniki –
patrz str. 7), przekazać wiadomości o sobie
bądź o koleżankach i kolegach, z którymi
studiowali, o różnych pasjach życiowych
czy zamiłowaniach; oprócz odnotowywania
najważniejszych wydarzeń z życia uczelni,
powinien stać się także forum wymiany informacji o nas i dla nas.

Stowarzyszenie Absolwentów UMK istnieje od 3 lipca 1995 roku i ma się dobrze,
należy do niego już ponad 1100 osób, a zapisy wciąż trwają; działają kluby terenowe w Warszawie, Gdańsku i od niedawna
w Olsztynie.
Niezależnie od tego, na uczelni funkcjonuje także specjalny Program „Absolwent
UMK”, prowadzony przez uniwersyteckie
Centrum Promocji i Informacji. Z tej formy
kontaktów, prowadzonych głównie drogą
elektroniczną, poprzez Internet, ale także
bezpośrednich spotkań czy imprez, korzystają głównie absolwenci „świeżo upieczeni”. Mamy nadzieję, że współpraca obu tych
centrów absolwenckich – Stowarzyszenia
i Programu będzie układała się coraz lepiej.
Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy,
z okazji XVII Zjazdu Stowarzyszenia Absolwentów „Jesienne Powroty 2011”, który
odbywa się w dniach 3–4 września w Toruniu, wszystkim uczestnikom życzymy wielu radosnych chwil i wspaniałych przeżyć,
owocnych obrad i dobrych wrażeń z pobytu
w gościnnych murach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i pięknego, zabytkowego Torunia.
Redakcja
PS. Korzystając z okazji, prosimy o zgłaszanie zmian adresowych i mailowych,
które umożliwią nam szybkie i bezkolizyjne dotarcie do Was z najnowszymi informacjami i pomysłami. Pamiętajcie, to
bardzo ważne!

Od Redakcji
Część artykułów opublikowanych w tym wydaniu „Absolwenta” wcześniej ukazała
się także na łamach „Głosu Uczelni”.

Jesienne Powroty 2011

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów UMK organizuje XVII Zjazd Absolwentów UMK „Jesienne Powroty 2011” w dniach 3 i 4 września br. Niżej przedstawiamy program imprezy:
3 września (sobota)
godz. 10:00 – Msza św. w intencji absolwentów w Kościele Akademickim Ojców Jezuitów przy Rynku Staromiejskim. Po Mszy św. złożenie kwiatów pod
pomnikiem Mikołaja Kopernika
godz. 12:00 – Aula UMK, ul. Gagarina 11
1. Uroczyste otwarcie XVII Zjazdu SA UMK „Jesienne Powroty 2011”.
2. Wystąpienie Rektora UMK.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Wręczenie listów gratulacyjnych z okazji 50-lecia ukończenia studiów
magisterskich na UMK.
5. Wykład okolicznościowy prof. dr. hab. Andrzeja Tomczaka pt. „Tradycje
toruńskiej archiwistyki”.
6. Wystąpienia uczestników Zjazdu.
7. Walne Zebranie członków SA UMK (sprawozdawcze).
godz. 15:00 – Obiad (stołówka w DS 6 (przy ul. Słowackiego 1/3).
godz. 16:00 – Spotkanie archiwistów z prof. Andrzejem Tomczakiem w Collegium
Humanisticum na Bielanach.
godz. 20:00 – Wieczór towarzyski z uroczystą kolacją (przy muzyce tanecznej)
w foyer Auli UMK.
Szczegółowych informacji o zjeździe udziela Biuro Stowarzyszenia Absolwentów UMK
w Toruniu, ul. Gagarina 39, tel. 56-611-47-57, e-mail: absolwent@umk.pl.
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Absolwent

nasze sukcesy

UMK liderem rządowego programu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowało
wyniki dotychczasowych konkursów w ramach rządowego programu kierunków zamawianych.
Największą liczbą dofinansowywanych projektów może
się pochwalić Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu –
uzyskał aż osiem grantów na nowoczesne kształcenie biotechnologów, chemików, matematyków, informatyków i specjalistów
w dziedzinie ochrony środowiska. Na przełomie stycznia i lutego
2011 r. ogłoszona zostanie kolejna edycja programu.
Od 2008 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach rządowego programu kierunków zamawianych dofinansowuje kształcenie dodatkowych studentów w dziedzinach kluczowych
dla rozwoju gospodarki kraju: matematycznych, technicznych
i przyrodniczych. Analizy wykazują, że osoby wykształcone na tych

specjalnościach będą wkrótce poszukiwane na rynku pracy, a ich
kwalifikacje i wiedza zdobyta podczas studiów staną się nieodzownym elementem prawidłowego rozwoju polskiej gospodarki.
Jak wynika z raportu podsumowującego dotychczasowe edycje programu, najskuteczniejsze w pozyskiwaniu środków na
kształcenie takich specjalistów okazały się uczelnie z województwa
małopolskiego – łącznie uzyskały dofinansowanie aż 22 projektów.
Uczelnie z województwa mazowieckiego uzyskały w konkursie dofinansowanie 20 projektów, a śląskiego – 19.
Wśród uczelni indywidualnych dotychczasowym liderem programu jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (8 dofinansowanych projektów). Za nim plasuje się Politechnika Śląska
i Uniwersytet Warszawski, które realizują w ramach rządowego
programu po siedem projektów.
Wojciech Streich

Makieta
Centrum
Sportowego
Można już oglądać makietę Uniwersyteckiego Centrum Sportowego. Makieta
znajduje się w holu Rektoratu UMK. Centrum Sportowe UMK, którego budowa
kosztować ma 28 mln 700 tys. złotych, stanie na wschodnim krańcu miasteczka akademickiego na Bielanach, przy ul. Św. Józefa. Inwestycję już realizuje konsorcjum,
którego liderem jest Mostostal Warszawa, a partnerami spółka DB Projekt oraz
Acciona Infraestructuras S.A. z siedzibą
w Madrycie. 
(n)

Fot. Andrzej Romański

Mamy najlepsze liceum w Polsce!
Liceum Akademickie UMK znalazło
się na pierwszym miejscu rankingu polskich szkół średnich przygotowanym
przez dziennik „Rzeczpospolita” i miesięcznik „Perspektywy”.
Ogólnopolski Ranking Szkół Średnich
przygotowany został po raz trzynasty.
Wicedyrektor toruńskiego liceum, Adam
Makowski zwraca uwagę, że w tym roku
znacznie zaostrzono kryteria oceny. Są to
już nie tylko sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych, ale także wyniki
matur i opinia o szkole nauczycieli akademickich. – W rankingu przygotowywanym
według dotychczasowych zasad także zajęlibyśmy pierwsze miejsce, nowe zasady
pokazują jednak, że nasz sukces to także
wynik pracy z uczniem – podkreśla.
Prorektor UMK, prof. Włodzimierz Karaszewski przypomina, że powstanie szkoły
średniej przy uniwersytecie miało być po-
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czątkiem ogólnokrajowego eksperymentu
pedagogicznego dotyczącego kształcenia
młodzieży szczególnie uzdolnionej. Eksperyment się powiódł, jednak system do dziś
nie został stworzony. Tymczasem kształcenie zdolnej młodzieży wymaga większych
pieniędzy. – Nieustannie zabiegamy, by
znaleźć sposób na finansowanie takich
szkół. Sukces naszego liceum jest w tych
staraniach szczególnym argumentem –
mówi rektor. Prof. Karaszewski podkreśla,
że Liceum Akademickie jest najmłodszą
szkołą z czołówki rankingu, a zarazem jedyną instytucją publiczną w Toruniu, która
okazała się najlepsza w Polsce.
Szkoła średnia przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika powstała w 1998 r. Od
momentu wprowadzenia reformy oświaty
stała się Zespołem Szkół Ogólnokształcących UMK prowadzącym oprócz liceum
także klasy gimnazjalne. W jego liceal-
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nej części uczy się obecnie 173 uczniów,
w tym 110 spoza Torunia. W ubiegłym
roku 16 uczniów szkoły zostało laureatami
olimpiad przedmiotowych, a 28 znalazło
się w finale. Licealiści odnieśli też sukcesy w olimpiadach i konkursach międzynarodowych, m.in. w Międzynarodowej
Olimpiadzie Matematycznej w Astanie
(I miejsce), Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej w Tajpej (III miejsce)
i Międzynarodowej Olimpiadzie Językowej w Sztokholmie (III miejsce). Co roku
uczniowie liceum zostają stypendystami
Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. Także najlepszy absolwent
UMK w roku akademickim 2009/2010
– Mateusz Borkowski – jest absolwentem
Liceum Akademickiego.
W ubiegłym roku Liceum Akademickie
zajęło w rankingu 2 miejsce, zwyciężyło
wówczas XIII LO w Szczecinie. 
(czy)

kluby sa umk

Warszawski Klub Stowarzyszenia
Kolejne spotkanie Warszawskiego Klubu SA UMK rozpoczęło
się w dniu 9 czerwca 2011 roku o godz. 19 w Sejmie RP. Uczestnicy
(około 50 absolwentów UMK) mieli okazję zwiedzić budynki sejmowe, w sali głównej obrad Sejmu wysłuchać 30-minutowej debaty sejmowej, a potem w sali 34 budynku G spotkać się z parlamentarzystami: wicemarszałkiem Jerzym Wenderlichem oraz posłami
Marianem Filarem, Zbigniewem Girzyńskim i Łukaszem Zbonikowskim. Zaproszeni na spotkanie prezydent Torunia Michał
Zaleski i prorektor UMK prof. Danuta Janicka nie mogli w nim
uczestniczyć z powodu obowiązków służbowych, natomiast przysłali adresy skierowane do uczestników. Ich wypowiedzi zostały
odczytane.
Prezydent Michał Zaleski napisał: Dziękuję za zaproszenie do
udziału w spotkaniu absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i sympatyków toruńskiej uczelni z parlamentarzystami z Kujaw
i Pomorza oraz z władzami rektorskimi UMK. Miejsce kolejnego
spotkania – gmach Sejmu – jest doborowe i wskazuje na to, że UMK
było w przeszłości i jest nadal ośrodkiem edukacji elit polskiego społeczeństwa, w tym osób, którym powierzono godność posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej. Panu Prezesowi i działaczom Klubu
Warszawskiego Stowarzyszenia Absolwentów UMK gratuluję przygotowania tego spotkania, odbywającego się – można by rzec – na
szczycie polskich spraw publicznych.
Pozdrawiam Pana Marszałka Jerzego Wenderlicha, władze rektorskie UMK, absolwentów naszej uczelni oraz Państwa gości. Niech
wyrażana przez Państwa wola podtrzymywania stałych kontaktów
z Toruniem i z UMK będzie wyrazem dojrzałego zaangażowania
w polskie życie społeczne.
Życzę sympatycznego spotkania w gronie przyjaciół połączonych
toruńskimi losami!
Pani prorektor ds. kształcenia, prof. Danuta Janicka – opiekun
Stowarzyszenia Absolwentów UMK – w swoim adresie napisała o
dzisiejszym i przyszłym Uniwersytecie Mikołaja Kopernika: Szanowni Absolwenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, członkowie
Klubu Warszawskiego Stowarzyszenia Absolwentów!
W imieniu Magnificencji Pana Rektora profesora Andrzeja Radzimińskiego oraz moim własnym pozdrawiam serdecznie wszystkich uczestników spotkania pod patronatem Wicemarszałka Sejmu
RP Pana Jerzego Wenderlicha. Żałuję niezmiernie, że nie mogę osobiście podzielić się z Państwem nowinkami z naszej Alma Mater,
niemniej tą drogą pragnę przekazać najświeższe informacje z Uniwersytetu.
Z radością informuję, że Uniwersytet tętni życiem naukowym, dydaktycznym i kulturalnym. W bieżącym roku akademickim w jego

Na zdjęciu (od lewej): wicemarszałek Jerzy Wenderlich, poseł Marian Filar,
sekretarz SA UMK Izabela Walczyk 
Fot. Alina Dauksza-Wiśniewska

murach studiuje, podobnie jak w latach ubiegłych, ponad 30 tysięcy
studentów w obu kampusach – toruńskim i bydgoskim. Już wkrótce
kolejna grupa ponad 8 tysięcy absolwentów odbierze dyplomy ukończenia studiów licencjackich i magisterskich.
Rok akademicki 2010/2011 zapisuje się jako czas bardzo poważnych i potrzebnych inwestycji uniwersyteckich. W grudniu 2010 r.
oddano do użytku pracowników i studentów Wydziału Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej – Centrum Optyki Kwantowej. Za niespełna dwa miesiące, latem bieżącego roku, Uczelnia
obejmie ogromny gmach Collegium Humanisticum, w którym znajdą swą siedzibę historycy, a także pedagodzy i filolodzy. Wre praca
na budowie Centrum Sportowego, położonego także na Bielanach,
w którym już w 2012 r. będziemy korzystać z basenu, pięknej hali
sportowej i szeregu innych pomieszczeń.
Jesienią 2010 r. inwestycje toruńskiej Alma Mater, współfinansowane ze środków unijnych, wizytował Premier RP Pan Donald
Tusk. W tym samym czasie z młodzieżą akademicką w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Grudziądzu spotkał się Prezydent
RP Pan Bronisław Komorowski.
W przededniu swego corocznego Święta, UMK wzbogacił się o
gmach Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania, w którym znalazły się laboratoria komputerowe oraz studio nagrań. Zimą ogromny sukces odnotowało Liceum Akademickie, szkoła prowadzona i współfinansowana przez Uniwersytet oraz
korzystająca z jego zaplecza naukowo-dydaktycznego. W ogólnopolskim rankingu najlepszych szkół ponadgimnazjalnych toruńska
Schola Academica zajęła pierwsze miejsce.
W związku z reformą szkolnictwa wyższego i nauki, Uniwersytet staje wobec nowych wyzwań. Odpowiedzią na te wyzwania jest
stałe wzmacnianie potencjału dydaktycznego i naukowego Alma
Mater. Od kilku lat Uniwersytet z powodzeniem rozwija studia na
kierunkach zamawianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. W bieżącym roku akademickim rozpoczęła się realizacja
finansowanego ze środków europejskich projektu „Wzrost”, którego
celem jest dostosowanie oferty kształcenia w zakresie nauk biologicznych, chemicznych, fizycznych i matematycznych do potrzeb
nowoczesnej gospodarki. W ramach tego, zaplanowanego na pięć
lat, projektu odbędzie się wkrótce rekrutacja na interdyscyplinarne
studia doktoranckie matematyczno-przyrodnicze, które stanowią
nowość w Uniwersytecie i regionie.
Naszym studentom oferujemy każdego roku nowe kierunki
kształcenia. W najbliższym roku akademickim zaproponujemy
kandydatom na studia kształcenie w zakresie wojskoznawstwa, a w
bliskiej perspektywie czasowej – religioznawstwo, studia wschodnie
oraz krytykę artystyczną.
Tętni życie kulturalne w Uniwersytecie. Klub studencki „Od
Nowa” każdego tygodnia zaprasza na koncerty, wystawy, pokazy filmowe i teatralne, często o znaczeniu ogólnopolskim. Dynamicznie
rozwija się studencki ruch naukowy, w ramach którego inicjuje się
konferencje, sympozja, a nawet publikacje.
Wyrażam nadzieję, Szanowni Uczestnicy Spotkania, że ta pobieżna relacja jest chociaż w pewnym stopniu odpowiedzią na Państwa
oczekiwanie na nowiny płynące z Uniwersytetu.
Zapraszam do Alma Mater na wrześniowy zjazd absolwentów
„Jesienne Powroty”, który odbędzie się już 3 września 2011 roku. Do
miłego zobaczenia!
Przybyły z Torunia Andrzej Szmak, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta, były kierownik uniwersyteckiego klubu „Od
Nowa” w Toruniu, przypomniał historię tego klubu, opracowaną
wspólnie z Romanem Czyżniewskim.
Dokończenie na str. 26
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kluby sa umk
Nowy Klub

Warmińsko-Mazurski Klub
Stowarzyszenia Absolwentów UMK
W dniu 20 maja br. do Zarządu SA UMK
wpłynęło pismo od Teresy Bronowskiej
i Janusza Cygańskiego, którzy na podstawie
przepisów Statutu Stowarzyszenia wnioskowali o powołanie Klubu Terenowego SA
UMK pod nazwą: Warmińsko-Mazurski
Klub Stowarzyszenia Absolwentów UMK.
Klub obejmie swoją działalnością miasto
Olsztyn oraz teren województwa warmińsko-mazurskiego.
Akces do Klubu zgłosili: Teresa Bronowska, Janusz Cygański, Bogdan Rost, Beata
Kalińska, Elżbieta Osowicka, Ryszard Nienartowicz, Maria Tarnowska, Romuald
Czerniecki, Danuta Dzitko i Maria Matyja.
Zarząd Stowarzyszenia z radością przyjął ten wniosek i na posiedzeniu w dniu 25
maja podjął uchwałę o ustanowieniu Warmińsko-Mazurskiego Klubu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
W dniu 28 maja w Olsztynie odbyło się
pierwsze spotkanie absolwentów UMK zamieszkałych w Olsztynie i okolicach. Wybrany został zarząd tego Klubu. Miejscem
spotkania było Muzeum Zamku Olsztyńskiego. Organizacją spotkania zajęli się Teresa Bronowska, absolwentka prawa z 1969
roku, i Janusz Cygański, absolwent historii
z 1975 roku, którzy również to spotkanie
prowadzili.
Pierwszej części spotkania przewodniczył Janusz Cygański, pełniący rolę gospodarza. Obecni byli członkowie Stowarzyszenia i niezrzeszeni w Stowarzyszeniu
absolwenci UMK, zamieszkali na terenie
Warmii i Mazur, przedstawiciele Zarządu
SA: Stanisław Krause, Andrzej Chmarzyń-

ski, Alina Dauksza-Wiśniewska, Izabela
Walczyk i Krystyna Warachowska, reprezentująca komisję rewizyjną. Rangę spotkania podkreśliła obecność prorektora UMK
ds. studenckich prof. Witolda Wojdyły oraz
prof. Janusza Małłka, emerytowanego profesora UMK, gościa honorowego spotkania, doktora honoris causa Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego. Specjalnie na
spotkanie w Olsztynie przyjechał prezes
Warszawskiego Klubu SA UMK, Jan Szoc.
Michał Zaleski, prezydent Torunia,
w adresie skierowanym do uczestników
spotkania napisał m.in.:
„Zjazd Państwa środowiska staje się
cząstką bardzo pożytecznych, potrzebnych
i cieszących mieszkańców obu miast kontaktów między Toruniem i Olsztynem. Na
szczęście jest ich coraz więcej. Wszystkie
one podkreślają uniwersalne przesłanie
tradycji kopernikańskiej, w której toruński rodowód Kopernika, patronat astronoma nad toruńską uczelnią czy wieloletnia
aktywność naukowa i administracyjna
wielkiego Mikołaja w Olsztynie oraz na
Warmii i Mazurach odgrywają pierwszorzędną rolę. Jestem pewien, że jesteście
Państwo świadomi tego dziedzictwa, do
którego będzie przecież odwoływał się
nowo powołany Warmińsko-Mazurski
Klub Stowarzyszenia Absolwentów UMK.
Gratuluję Państwu życzliwości, z jaką wciąż
spoglądacie na swoje studia na UMK.
Niech one skłaniają Państwa do częstego
odwiedzania Torunia – miasta, którego
studencką, naukową i kulturalną aurę tworzyliście przez kilka lat swojej nauki w grodzie Kopernika”.

O znaczeniu, historii powstania i działalności Stowarzyszenia Absolwentów
UMK mówili: prorektor Witold Wojdyło, prof. Janusz Małłek i prezes zarządu
Stowarzyszenia, Stanisław Krause. Prezes
Warszawskiego Klubu Stowarzyszenia Jan
Szoc opowiadał również o początkach Stowarzyszenia, o działalności prowadzonego
przez siebie klubu, zaprosił także obecnych
do Warszawy na 9 czerwca br., na spotkanie
z parlamentarzystami absolwentami UMK.
Z wielkim zainteresowaniem wysłuchano wykładu dr. Jerzego Sikorskiego z Olsztyna pt.: „Mikołaj Kopernik na Warmii”.
Opowiadający z werwą i humorem o życiu
Kopernika Jerzy Sikorski (historia 1961)
jest badaczem historii Warmii i biografii
Mikołaja Kopernika. Dzięki jego wskazówkom udało się odkryć grób Mikołaja Kopernika we fromborskiej katedrze.
Po wykładzie zebrani wysłuchali minikoncertu uczniów Szkoły Muzycznej
z Olsztyna. Młodzi artyści nagrodzeni zostali gorącymi brawami.
Drugą część spotkania prowadziła Teresa Bronowska. Uchwałę Zarządu o ustanowieniu Warmińsko-Mazurskiego Klubu
odczytał prezes SA UMK Stanisław Krause.
Zatwierdzony został regulamin klubu, dokonano wyboru zarządu, w skład którego
weszli: Teresa Bronowska, Janusz Cygański
i Jacek Szubiakowski (fizyka 1981). Wybrane osoby uzgodniły, że prezesem Warmińsko-Mazurskiego Klubu Stowarzyszenia
Absolwentów UMK zostaje Janusz Cygański.
Izabela Walczyk

Fot. Alina Dauksza-Wiśniewska
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szanujmy wspomnienia, smakujmy ich treść

II konkurs na wspomnienia – zakończony
15 grudnia 2010 r. obradowało jury
konkursu pn. „Szanujmy wspomnienia,
smakujmy ich treść”, zorganizowanego
przez Stowarzyszenie Absolwentów UMK.
Obecni byli: prof. dr hab. Danuta Janicka,
prorektor ds. kształcenia; prof. dr hab. Janusz Małłek, emerytowany profesor Wydziału Nauk Historycznych UMK; dr Wojciech Streich, kierownik Działu Nauki oraz
z-ca redaktora naczelnego „Głosu Uczelni”; mgr Izabela Walczyk, sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UMK.
Członkowie jury uzgodnili zasady oceniania prac, jednogłośnie przyjmując ska-

lę ocen od 1 do 10 punktów oraz trzy kolejne kryteria oceny: formę pracy, jej treść
i załączniki (zdjęcia, rysunki – o ile zostały
dołączone). W sumie każda praca mogła
uzyskać maksymalnie 30 punktów.
Na konkurs wpłynęło 17 prac. Każdy
członek jury ocenił każdą pracę w skali od 1 do 30 punktów (łącznie), zgodnie
z uzgodnionymi kryteriami. Po podsumowaniu wyników jury stwierdziło, że największą liczbę punktów uzyskały kolejno
prace: Adama Anastaziuka oraz Stanisława Sianki (ex aequo), Wiesława Barczyka
i Bogumiły Klemp-Dyczek.

Członkowie jury postanowili jednogłośnie przyznać nagrody: pierwszą (ex
aequo) Adamowi Anastaziukowi oraz
Stanisławowi Siance, drugą – Wiesławowi Barczykowi, trzecią – Bogumile
Klemp-Dyczek.
Ponadto jury postanowiło uhonorować:
wyróżnieniem „Głosu Uczelni” Julię Kryszewską oraz wyróżnieniem prorektor
Danuty Janickiej – Teresę Salińską.
Niżej publikujemy fragmenty nagrodzonych prac.

Moja przygoda ze Studenckim Studiem Radiowym ,,Bielany Radio”
Szekspir w jednym ze swych dramatów zawarł mniej więcej taką
myśl, że czas to olbrzymie monstrum, które pożera pamięć i strąca
w niebyt to, co jeszcze niedawno było treścią naszego życia. Jakże
trafna obserwacja. Potwierdziła się też podczas mego kolejnego pobytu w Toruniu, bodajże przed czterema laty. Postanowiłem wówczas
odwiedzić uniwersyteckie osiedle Bielany, a zwłaszcza akademik nr
8, w którym mieściło się kiedyś studenckie Bielany Radio. Byłem jego
współtwórcą i kierownikiem w latach 1970-1972. Ku memu zaskoczeniu, dowiedziałem się, że nie ma żadnego Bielany Radia, jest za to
Radio Sfera, szykujące się właśnie do obchodów jubileuszu 10-lecia
swego istnienia! Studenccy redaktorzy byli nieco zdziwieni, gdy zacząłem im opowiadać o niebanalnej historii Bielany Radia – o jego
trudnych początkach i burzliwym rozwoju. Udzieliłem nawet wywiadu na ten temat studenckiej dziennikarce i… rozczarowany ułomnością ludzkiej pamięci, wróciłem do spraw codziennych.
Dopiero ogłoszony przez Stowarzyszenie Absolwentów konkurs
– „Szanujmy wspomnienia, smakujmy ich treść” – poruszył we
mnie jakąś czułą nutę wspomnień. Postanowiłem więc sięgnąć do
dawnych notatek, gdyż Szekspirowska diagnoza dotycząca pamięci
jak najbardziej i mnie dotyczy. Szczęściem zachowałem niektóre
z moich ówczesnych felietonów, reportaży i to na nich głównie
chciałbym się oprzeć, przywołując tamten, jakże piękny dla mnie
czas. Czynię to zresztą w zgodzie z inną życiową mądrością, tym
razem zaczerpniętą od starożytnych – verba volant, scripta manent.
Ale do rzeczy.
Początki Bielany Radia wiążą się nierozdzielnie z powstaniem
nowych obiektów uniwersyteckich w lasku bielańskim. Były to
domy studenckie nr 7, 8 i 9, w których zamieszkała część studentów, przeniesiona ze starego osiedla akademickiego. Z myślą
o nich, wzorując się na radiu studenckim Centrum w DS 3, przy
ulicy Moniuszki 16/20, kilku zapaleńców, wśród nich i ja, postanowiło zbudować studio radiowe dla osiedla Bielany. Inicjatywa
spotkała się z pełnym poparciem ze strony kierownika akademików, którym była świeżo upieczona absolwentka polonistyki – Dobrochna Kędzierska – radiowiec, działaczka społeczna, ulubienica władz, późniejsza dziennikarka „Polityki”. Dobrochna oddała
nam do dyspozycji dwa pomieszczenia na parterze DS 8. A więc
kierownika Bielan mieliśmy za sobą. Gorzej natomiast było z najważniejszą wówczas organizacją studencką, czyli ZSP (Zrzeszenie
Studentów Polskich), formalnie bowiem mogliśmy funkcjonować
tylko w ramach tej organizacji. Jej kierownictwo, mieszczące się na
starym osiedlu w DS 3, ani słyszeć nie chciało o studiu radiowym
na Bielanach. Ba, wystąpił nawet projekt połączenia kablem stare-

Ekipa „Bielany Radia” w pochodzie pierwszomajowym, Toruń 1970 r.

go osiedla z nowym w celu przesyłania programu z radia Centrum
na Bielany (ale o tym później).
Wojna z ZSP nie była dla nas korzystna. Oznaczała bowiem spore kłopoty w uzyskaniu środków finansowych na budowę studia
i spychanie naszej grupy do roli outsiderów. Smaczku całej sprawie
dodawał fakt, że wśród nas znalazło się kilku niepoprawnych politycznie osobników, którym nie bardzo podobał się… socjalizm.
Szczęściem, na czele naszej grupy stał Jurek Pączkowski – członek
partii (obecnie profesor Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego w Bydgoszczy i jego rektor w latach 1993–1996)*. Wprawdzie
skonfliktowany z ZSP, ale bądź co bądź „towarzysz”. Przed nim więc
łatwiej otwierały się drzwi Uczelnianego Komitetu PZPR, rektoratu
czy kwestury. A tam zapadały decyzje o niezbędnej pomocy finansowej na rozkręcenie naszego „interesu”. Jurek Pączkowski położył
największe zasługi w powstanie i uruchomienie studia radiowego.
Był studentem chemii, ale miał smykałkę do elektroniki i w ogóle
był „złotą rączką”. Każdą wolną chwilę poświęcał budowie studia.
Starą konsolę mikserską wykombinował z Polskiego Radia Bydgoszcz, przy pomocy drugiego zapaleńca – Lecha Juchniewicza –
też studenta chemii (syna dyrektora technicznego Polskiego Radia
Bydgoszcz). Ale konsola to dopiero początek, a gdzie magnetofony,
mikrofony, kolumny głośnikowe, wzmacniacze, stoły monterskie
itd.? To wszystko trzeba było zdobyć, przerobić, zbudować, połączyć i uruchomić. Jak tego dokonać? […]
Adam J. Anastaziuk
Absolwent historii – 1972 rok
* Prof. dr hab. Jerzy Pączkowski zmarł 9 maja 2010 r. w Bydgoszczy – przyp.
red.
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Migawki z czasów studiów i pracy na UMK w Toruniu
w latach 1947–1951
Panta rhei – w moim wolnym tłumaczeniu – czas robi swoje. Po 48 latach ciągłej
pracy na uniwersytetach toruńskim i warszawskim, zostałem oficjalnie pożegnany
przez władze Uniwersytetu i obecnie znajduję się na emeryturze. Jedyne, co mi pozostało w wieku 83 lat, to wspominać lata
młodości. Czas więc pisać wspomnienia,
ale nie będzie to pamiętnik, którego nigdy
nie prowadziłem, a jedynie okruchy wspomnień. W tym przypadku jedynie te, które
utkwiły mi w pamięci i są zwiazane z okresem studiów i pracy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

*
Po uzyskaniu w 1947 roku matury
w Państwowym Gimnazjum i Liceum im.
Stefana Żeromskiego w Lęborku, pierwsze
moje kroki na wyższą uczelnię skierowałem na Politechnikę Gdańską, na Wydział
Elektryczny – ponieważ, jak mi się zdawało, miałem w tym kierunku jakieś predyspozycje, a przy tym była to najbliższa
uczelnia mojego miejsca zamieszkania.
Niestety, na politechnikę z powodu „braku miejsc” nie dostałem się mimo zdanego
egzaminu. Była tam zbyt duża konkurencja.
Nie chcąc marnować roku studiów
i zostać powołany do odbycia służby wojskowej, złożyłem dokumenty na Wyższą
Szkołę Inżynierską w Szczecinie i na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
gdyż w tych uczelniach były jeszcze dodatkowe rekrutacje na niektórych wydziałach.
W Szczecinie przyjęto mnie na podstawie
zdanego w Gdańsku egzaminu, ale na

Prof. dr Edward Passendorfer.
Fot. Alojzy Czarnecki

chemię, co nie bardzo mi odpowiadało.
Mając takie zabezpieczenie, przystąpiłem
do dodatkowych egzaminów na Wydział
Matematyczno-Przyrodniczy w Toruniu,
na geologię. Co prawda dodatkowy egzamin był tylko z geografii, ale nie jestem
przekonany, że poszedł mi najlepiej. Zdawałem go w tym samym dniu, gdy złożyłem w dziekanacie podanie i dokumenty o
przyjęcie mnie na studia, i po całonocnej
jeździe pociągiem ze Szczecina do Torunia. Ten dodatkowy egzamin był dla mnie
całkowitym zaskoczeniem i trzeba było

Toruńskie obrazki
Na studia prawnicze zdecydowałem się
nie wiadomo kiedy. Studia właśnie w Toruniu nie były dziełem przypadku: wileński
rodowód uczelni od Uniwersytetu Stefana
Batorego, na którym w latach II Rzeczypospolitej studiowali moi stryjowie, intrygował. Gród Mikołaja Kopernika zobaczyłem po raz pierwszy na przełomie maja
– czerwca 1964 roku, kiedy to przywiozłem
podanie o przyjęcie na studia. Po Warszawie, w której pomieszkiwałem przez poprzednie dwa lata, jawił się jako miasto
spokojne, dostojne, emanujące duchem
historii. Na dworcu kolejowym zapytałem
o drogę na uniwersytet. „Czwórką, proszę
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pana, przystanek jest po drugiej stronie budynku – odpowiedział uprzejmie pan dyżurny ruchu. – Przez most na Wiśle!”
Był piękny, słoneczny poranek, wprost
wymarzony na spacer. U wejścia na most
podziwiałem wspaniałą panoramę miasta.
Za mostem plac Rapackiego, Harmonijka, o której wiedziałem, że jest siedzibą
„mojego wydziału”, i Collegium Maius,
majestatyczny budynek o długich, mrocznych korytarzach, którymi dotarłem do
dziekanatu. Po kwadransie byłem już na
Starym Rynku. Podziwiałem architekturę
kościołów NMP oraz Jezuitów, pomnika
Mikołaja Kopernika, arkad, Dworu Ar-
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się natychmiast zdecydować, czy zdawać
go, czy nie. Mimo że nie miałem żadnych
szans na jakiekolwiek przygotowanie się
do niego, ponieważ tego dnia był ostateczny termin przyjmowania kandydatów na
studia, zdecydowałem się zdawać. Byłem
jedynym kandydatem na studia geologiczne, a szczęśliwym dla mnie trafem ówczesny dziekan prof. dr Edward Passendorfer
był geologiem (o czym dowiedziałem się
dużo później) – ten egzamin został mi zaliczony.
Po zaliczeniu egzaminu i bezpośredniej
rozmowie z rektorem, który jako jedyny
był władny przyjąć studenta w dodatkowym terminie, zostałem wpisany w poczet
studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UMK, kontynuatora tradycji
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
[…]
Sama immatrykulacja była podniosłą
uroczystością w Dworze Artusa. Student
podchodził do stołu prezydialnego, za
którym w purpurowych togach i gronostajach siedzieli rektor z insygniami władzy:
z ozdobnym łańcuchem, berłem i pierścieniem, i prorektorzy a w czarnych togach,
z pelerynkami z charakterystycznymi
dla poszczególnych wydziałów lamówkami (dla mojego wydziału – zielonymi),
prześwietne grono dziekanów i senatorów. Każdy student składał swój podpis
w księdze immatrykulacyjnej. Tę długą
uroczystość, gdyż przed immatrykulacją
było jeszcze wystąpienie rektora, a podpisy
składało około 300 studentów, uświetniały
występy chóru akademickiego.
Wiesław Barczyk
Absolwent geografii –1952
tusa. Z zadartą głową ruszyłem w stronę
ratusza, aby dokładniej przyjrzeć się wiekowym murom, gdy nagle… „Jak łazisz,
kutasie!” – to jakiś zażywny jegomość strofował mnie. Zupełnie słusznie, bo potrąciłem jego siatkę z zakupami. Przeprosiłem,
a poirytowany pan szybko się udobruchał
i nawet doradził, co jeszcze mogę zwiedzić
w najbliższym czasie, bo do pociągu miałem już tylko dwie godziny.
Ponownie przyjechałem w ostatnich
dniach czerwca już na egzaminy wstępne. Na pisemnym z historii przeżyłem nie
lada emocje. Pisałem temat „Sprawa polska
w czasie I wojny światowej”. Temat łatwy,
ale miałem pewne trudności ze wstępem,
Dokończenie na str. 9
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Juliusz Rudnicki (1881–1948)
– pierwszy profesor matematyki na UMK
W 1968 roku, jeszcze jako uczennica
szkoły podstawowej, kupiłam jedną z moich pierwszych własnych książek matematycznych. Zapłaciłam za nią 3 złote, gdyż
została przeceniona, jako wydana w 1949
roku. Zakupiłam ją ze względu na figurujące na okładce nazwisko profesora Leona
Jeśmanowicza, który prowadził dla nas,
uczniów Torunia zainteresowanych matematyką, niedzielne kółko matematyczne.
Nie był on jednak autorem tej książki, ale
autorem jej opracowania. Była to „Geometria analityczna” Juliusza Rudnickiego…
Juliusz Bechczyc-Rudnicki, herbu Lis,
urodził się 30 marca 1881 roku w majątku
we wsi Siekierzyńce, gmina Berezanka, roz-

Dokończenie ze str. 8
a dokładniej z doprecyzowaniem programów orientacji politycznych. Zauważyłem,
że ten temat pisze dziewczyna obok i dyskretnie, za jej przyzwoleniem (dziękuję,
Haniu!), zacząłem „spożywać z pańskiego
stołu”. Niestety, zauważył to pilnujący nas
pan, ale dopiero wówczas kiedy to, czego
nie wiedziałem, przetransponowałem na
swoją kartkę. Energicznym krokiem podszedł do nas: „Który temat pan pisze?”
„Trzeci”, „A pani” „Trzeci.” „Proszę pana,
proszę przesiąść się tam” i wskazał miejsce całkowicie odosobnione, ale dla mnie
już niegroźne, bo najgorsze miałem już
za sobą. Stanął przy mnie i patrzył mi na

łożonej na obydwu brzegach Zbrucza w pobliżu Kamieńca Podolskiego. Na Zbruczu za
II Rzeczpospolitej przebiegała granica państwa, majątek Rudnickich znajdował się po
stronie wschodniej. Ojcem Juliana był Bohdan Bechczyc-Rudnicki, matką Yvonnes
Lemonnier. Jego dziadkiem był Jan Bechczyc-Rudnicki, ożeniony z Anastazją z Łagiewskich-Kościuszko. Juliusz używał już
tylko drugiego członu rodowego nazwiska.
Miał brata Antoniego, ożenionego z Marią
z domu Mataftin, zaginionego w 1936 roku
w nieznanych okolicznościach.
Edukację szkolną Juliusz zakończył
w Warszawie, składając tam w 1901 roku
egzamin maturalny w IV Gimnazjum. Wzorem wielu młodych ludzi, zazwyczaj z zaboru rosyjskiego, którzy nie chcąc studiować
na uczelniach zaborcy, podejmowali studia
na wyższych uczelniach Paryża, w tymże samym roku rozpoczął studia wyższe na Sorbonie (Faculté des Sciences) i równocześnie
w École Supérieure d’Électricité w Paryżu.
W 1903 roku uzyskał dyplom licencjata
matematyki (Licence es Science), a w 1905
roku dyplom inżyniera elektryka.
W 1909 roku otrzymał Certificat d‘Études
Supérieures z zakresu analizy wyższej od
profesora Picarda. Certyfikat ten pełnił rolę
świadectwa przeprowadzenia pierwszych
własnych badań naukowych i był niezbędny do ubiegania się we Francji, drogą konkursu, o dożywotnie stanowiska nauczycieli
i wykładowców.
Rok później, w 1910, zdał w Warszawie egzamin uprawniający do nauczania
w szkołach średnich.
Stopień doktora filozofii w zakresie matematyki otrzymał na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w roku 1911 na
podstawie prac „Badanie pewnego szcze-

gólnego typu wzrastania funkcji” oraz
„Określenie pewnej funkcji całkowitej przy
pomocy granicy”.
W latach 1912-1915 pracował jako nauczyciel matematyki w warszawskich prywatnych szkołach średnich […].
W roku akademickim 1915/1916 wykładał fizykę na ówczesnym Wydziale Inżynierii Budowlanej i Inżynierii Rolnej PW. Matematyką zajmował się na kilku wydziałach
PW. Z powodu zmieniającej się organizacji
studiów na PW i w związku z tym zmian
nazw wydziałów, trudno o precyzyjne dane.
Były to Wydziały Budowy Maszyn i Elektrotechniczny, Mechaniczny, Elektryczny.
Od 1915 roku prowadził równocześnie,
jako zastępca profesora, wykłady geometrii
analitycznej na Uniwersytecie Warszawskim.
1 kwietnia 1919 roku otrzymał stanowisko zastępcy profesora na Politechnice Warszawskiej.
W maju 1921 roku na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie na podstawie pracy „Funkcja
nadlogarytmowa w związku z określeniem
pewnej klasy funkcji całkowitych” uzyskał veniam legendi, czyli stopień naukowy
uprawniający do pełnienia prac profesorskich, a 1 października 1921 roku został
mianowany profesorem nadzwyczajnym
na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki
Warszawskiej.
(Według [LK], habilitację uzyskał
w czerwcu 1921, natomiast 1 września 1921
roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym matematyki na Wydziale Mechanicznym PW). […]

ręce. Dosłownie. A ja spokojnie pisałem
dalej. Był wyraźnie zaskoczony, ale pozostał moim aniołem stróżem do chwili, kiedy postawiłem ostatnią kropkę. Później, już
w czasie studiów, dowiedziałem się, że był
to dr Krzysztof Kolasiński z katedry prawa
pracy, późniejszy profesor (już nieżyjący,
o którym tak ciepło wspominał prezydent
Lech Kaczyński). Dalsze przeszkody brałem bez trudności, aż do egzaminu ustnego z geografii. Wylosowałem temat „Belgia
i Holandia”. O dziwo, Belgia nie nastręczała trudności, ale Holandia? Szepnąłem do
sąsiada: „Holandia”. Ten po krótkiej chwili
zastanowienia odparł: „…tamy, krowy, tulipany i wiatraki”. To mi wystarczyło. Mimo
dramatyzmu chwili byłem (i nadal jestem)

pełen uznania dla jego umiejętności zwięzłego wyrażania myśli, zwłaszcza w takim momencie. I rzeczywiście: „suflerem”
okazał się kolega o wyjątkowej sprawności
intelektualnej, Andrzej Sokołowski. Kiedy
opowiedziałem mu o tym przed rokiem (na
zjeździe w czterdziestą rocznicę ukończenia studiów), nie pamiętał zdarzenia. Ale ja
– tak. Dziękuję, Andrzeju! Po egzaminach
nadszedł czas niespokojnego wyczekiwania, dla mnie tym trudniejszy, że wojsko już
czekało. Ale się nie doczekało! […]
Stanisław Sianko
Absolwent prawa – 1969
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Bogumiła Klemp-Dyczek
Absolwentka matematyki – 1977

Absolwent

czterdzieści lat minęło jak krótki sen...

Znicze dla Olbrzymów
Od 1 listopada 2010 roku mam nową legitymację, jakby na życzenie wszystkich starszych kobiet – bez fotografii; zostałam emerytką. Legitymację tę traktuję jeszcze jako anonimowe curiosum
i jeżdżę autobusami z pełnym biletem. Nie czuję jeszcze dumy
i tradycyjnego (a może wymuszonego sytuacją?) spokoju tego
statusu. Jednocześnie od przeniesienia mnie na emeryturę opublikowałam cztery prace naukowe i utorowałam sposób myślenia 8
doktorantom, choć swoją wiedzę przekazywałam tym razem tylko
w tzw. obcym języku. Umarł król! Niech żyje król! To ogłoszenie,
stare jak Kopernik, odnosi się do władcy i do miejsca jego władania, zamykając jednocześnie wszelkie konflikty i walki o sukcesje;
jak w średniowieczu na dworze francuskim.

się ich uczennicą, jakby wcale nie upłynął czas, jakby się zatrzymał. Niestety. Mogę tylko polegać na własnej o nich pamięci.
Słyszę wyraźnie śpiewny wileński akcent Profesora Kazimierza
Antonowicza, pierwszego doktoranta Profesora Aleksandra Jabłońskiego. Był moim nauczycielem fizyki przez początkowe lata
studiów fizyki, która na akademickim poziomie wydawała się bardziej prawdziwa i bliższa rzeczywistości niż ta, którą pasjonowałam się, począwszy od szkoły podstawowej.
Zapaliłam znicz na mogile Profesora Antonowicza.

W życiu są przejścia fazowe, jak to sprzed kilku miesięcy, i przejścia życiowe. Przeglądam karty mojego pamiętnika zapisanego tylko w myślach. Data 28 czerwca 1971 roku zaznaczyła się w nim
właśnie jako przejście życiowe. W ten dzień przekroczyłam bramę
między studenckim rozdziałem, pełnym marzeń do spełnienia
i planów do realizacji, a akademickim wymiarem rzeczywistości
i tak zwanego dorosłego życia. Od 1 lipca tamtego roku zostałam
asystentem w Instytucie Fizyki. Od czterdziestu lat jestem więc
magistrem! Był to krok, moment, który zaważył na całej mojej
przyszłości.

Moje „piątki” od profesora Antonowicza z egzaminów z fizyki ciała stałego
i fizyki atomowej

Słuchając wykładów z mechaniki kwantowej Pani Profesor
Wandy Hanusowej, też doktorantki Profesora Jabłońskiego, marzyłam, żebym mogła – kiedyś w przyszłości – potrafić tak jak
ona opowiadać o czymś tak abstrakcyjnym i probabilistycznym,
że nawet Einstein niedowierzał, że Pan Bóg, tworząc Świat, rzucał
kości do gry, wyznaczając prawdopodobieństwo zajścia zdarzeń!
Przez całą moją karierę wykładam właśnie mechanikę kwantową,
czy to w wersji chemii kwantowej, czy spektroskopii atomowej, czy
quantum chemistry. Pani Profesor Hanusowa była dla mnie wzorem, nadal mam notatki z jej wykładów; czy udało mi się, choć
w małym stopniu, opowiadać (a nie obojętnie wykładać) o tym
formalnym modelu Świata?
Zapaliłam znicz na mogile Pani Profesor Hanusowej.

Dyplom ukończenia studiów, czyli początek dorosłego życia

Jak zawsze we wspomnieniach sprzed wielu lat radosne momenty młodzieńczych przeżyć przeplatają się ze smutkiem nieodwracalnego kierunku upływu czasu, atrybutu dojrzałego wieku.
Niektórzy z tamtych lat odeszli z pamięci w niepamięć, niektórzy
odeszli na zawsze, choć zajmują serdeczne miejsce we wspomnieniach. Zaciera się tło, tworzone przecież z osób, które kiedyś były
ważne, albo wydawało się, że były ważne. Otaczające miejsca, które kiedyś były zwykłe i codzienne, stają się dziwnie turystyczne,
zwłaszcza w czasie powrotów po miesiącach czy latach... trwają
jednak niezmiennie niewzruszone pozycje newtonowskich olbrzymów, którzy budowali fundamenty zawodowej i moralnej
konstrukcji swoich uczniów.
Z okazji jubileuszu czterdziestolecia egzaminu magisterskiego
chciałabym z moimi Olbrzymami porozmawiać, podziękować,
pokazać, czego dokonałam, wysłuchać ich uwag... a może pochwał? Mimo nowej legitymacji odłożonej na półkę, nadal czuję

Absolwent

Po studenckim stażu z teorii informacji na seminarium Profesora Ingardena moje zainteresowania skupiły się na biofizyce
i przekazywaniu informacji genetycznej. Było to winą i zasługą
wykładów Profesora Wiesława Woźnickiego, doktoranta Profesora Leopolda Infelda. Wykłady te były dziwne. W czasie ich trwania
wszystko było jasne, oczywiste, logiczne. Wciągały i intrygowały
do tego stopnia, że wieczorem w domu wracało się do przedstawionego materiału. Niestety, wtedy własna logika często cierpiała i powstawały czarne dziury w wywodach, a obraz się urywał,
mimo że starałam się prowadzić bardzo dokładne uczniowskie (a
nie studenckie) notatki. Wykłady te były mistrzowskie i właśnie
słuchając ich, zaraziłam się od Profesora pasją szukania praw
i prawd Przyrody, posługując się formalnym językiem mechaniki
kwantowej!
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Ciąg dalszy na str. 11

czterdzieści lat minęło jak krótki sen...
Ciąg dalszy ze str. 10

od Staszka! Przejęłam po nim wykład z mechaniki kwantowej dla
studentów, kiedy nagle w Boże Narodzenie 2000 roku odszedł.

Zapaliłam znicz na mogile Profesora Woźnickiego.

Zapaliłam znicz na mogile Staszka.

Moje „piątki”, od profesor Hanusowej z mechaniki kwantowej II i od
profesora Woźnickiego z mechaniki kwantowej układów wieloelektronowych

Biofizyka była jednak domeną kolejnego doktoranta Profesora Jabłońskiego – Profesora Józefa Stanisława Kwiatkowskiego,
do którego zostałam skierowana, żeby rozwijać zainteresowania.
Zamiast profesora – wtedy spotkałam Staszka; po prostu Staszka,
nie tylko dla kolegów z pracy, ale również dla magistrantów. Właśnie ta familiarność była powodem, że decyzją kierownika Zakładu, profesora Woźnickiego, Staszek, mój promotor, nie mógł być
członkiem komisji egzaminu magisterskiego. Takie wtedy były zasady, normy i formy. Profesor Hanusowa, profesor Woźnicki i stała
struktury nadsubtelnej... Staszek był promotorem, trenerem, kolegą i przyjacielem – i choć pozostawiony za drzwiami gabinetu
profesor Hanusowej, gdzie odbywał się finał moich pięcioletnich
studiów, wywołana do tablicy czułam jego obecność i wsparcie!

Dowód zdanego egzaminu magisterskiego; dokument wypisany ręcznie
przez profesora Woźnickiego i podpisany również przez profesor Hanusową

Pamiętam doskonale radość Staszka, kiedy publikacja oparta na
mojej pracy magisterskiej dotyczącej oddziaływań zasad w DNA
ujrzała światło dzienne i nawet była cytowana przez japońskiego
eksperta o nazwisku Nagakura (co wywoływało również salwy
śmiechu w zaciszu korytarzowych spotkań). Dla niego to była
kolejna publikacja z bogatej kolekcji; dla mnie pierwsza, ta najważniejsza, która zapoczątkowała moją naukową karierę. Dopiero
po latach jednak zrozumiałam i sama poczułam radość nauczyciela, kiedy widzi sukces swojego ucznia; tego też się nauczyłam

Z okazji tego jubileuszu bardzo chciałabym też porozmawiać
z Profesorem Jabłońskim, od którego wszystko się w IF UMK
zaczęło, a jako wykształcona przez Jego Uczniów czuję, że moje
własne korzenie zapoczątkowane były w Jego Wielkości. Moje
studia zaczęłam zbyt późno, żeby stać się uczennicą Profesora, ale
w pamięci pielęgnuję wspomnienia kontaktów młodego adepta
zawodu akademika z Wielkim Autorytetem, w którego cieniu
wszystko się wtedy działo. Profesor Jabłoński jedną tylko uwagą
skorygował moje rozumienie dorosłości i nauczył powagi bycia
asystentem, a właściwie szacownym magistrem w wieku 22 lat.
Było to w sekretariacie (w starej konfiguracji początków lat siedemdziesiątych), kiedy niespodziewanie otworzyły się drzwi po
prawej stronie i wyszedł z gabinetu Profesor. Było już zbyt późno,
żeby ratować się ucieczką przed paraliżem powodowanym bezpośrednią obecnością PROFESORA, choć to była pierwsza myśl,
jaka mnie ogarnęła, już w momencie kiedy zaczęły powoli otwierać się wiadome drzwi. Profesor przywitał się kolejno z paniami
sekretarkami i potem ze mną, skrępowaną do stopnia utrudniającego chwytanie oddechu. Po chwili zbliżył się do mnie, patrząc
mi prosto w oczy (albo na oczy) i spokojnie zapytał: „Czy Pani
wie, kto za moich czasów malował oczy?”. W tym momencie
chciałam umrzeć. To był dla mnie koniec dorosłej swobody i całkowite zerwanie z modą lat siedemdziesiątych nakładania choćby
delikatnego makijażu przed pójściem do Instytutu! Przywołałam
wtedy w pamięci blady portret Madame Curie i w jednej chwili
pojęłam, że właśnie taki wizerunek powinien być wzorcem dla
młodych magistrów kobiet! To spotkanie bardzo mnie zbliżyło
do Profesora, bo było wyłącznie osobiste. Kiedy jesienią 2010
roku pracowałam w Archiwum Naval Academy w Annapolis
nad ogromnym zbiorem materiałów archiwalnych dotyczących
geniuszu Alberta Abrahama Michelsona, natrafiłam na fotografię Profesora Jabłońskiego. Wtedy po prostu krzyknęłam: To mój
Profesor!, uzurpując sobie prawo do takiego określenia tylko na
podstawie choćby tego wydarzenia w sekretariacie sprzed prawie
40 lat!
Nie mogę zapalić znicza na mogile Profesora Jabłońskiego; Jego
mogiła jest w Warszawie. Zamiast znicza, patrząc w górę, ślę do
nieba moje podziękowania, jakby na przekór Kopernikowi, tak
jakby nadal obowiązywał stary geocentryczny porządek Świata
z podziałem na niebo ponad nami i piekło pod Ziemią.
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Dokończenie na str. 12

Absolwent

czterdzieści lat minęło jak krótki sen...
Czterdzieści lat minęło jak krótki sen...

Dokończenie ze str. 11
Przesyłam tam zaadresowane do Profesora Jabłońskiego moje
podziękowania za ten epizod zapisany w mojej pamięci i inne pielęgnowane we wspomnieniach; za uczniów, którzy byli moimi nauczycielami i wychowawcami, za Jego Schematy, naukowe, moralne i etyczne... za wszystkie, jakie stworzył i pozostawił w spadku.

Pożegnania, rozstania, dalekie odjazdy,
Perony, tory, stacje, gmatwanina szyn;
Semafory rozbłysłe wśród nocy, jak gwiazdy;
Panoramy miast obcych, obcy ludzie, spleen...
Wisła tylko ta sama płynie z cichym pluskiem
Jak tam – u stóp wiekami obrośniętych bram;
I zasnuty obłoków mieniącą się łuską
Ten sam nieba modrego rozpostarty błam.
A tam w krzyżackim zamku drży słowiańska cisza;
Przyczaiły się wieki wśród kościelnych naw;
Skamieniali rycerze śpią w gotyckich niszach;
Dumają stare mury w wianku świeżych traw.
Płyną kamiennym nurtem pośród domów starych
Wysnute pamiętaniem, jakby z serca wprost –
Szarym ściegiem w głąb miasta krzywo whaftowane
Przedzamcze i Podmurna, Pauliński Most...
Choćby świat był bez końca i choćby miliony
Wiodły po nim splątanych, nieprzetartych dróg,
Wiem, że zawsze powrócę – Toruniu – znużona
Na twój z brunatnych cegieł ułożony próg.
Krystyna Maria Królikowska
Toruń
Otwock, 1943

Profesor Aleksander Jabłoński z mojego wspomnienia (czyżby na tle drzwi
utrwalonego w pamięci sekretariatu?); kopia fotografii przechowywanej
w Archiwum A. A. Michelsona w U. S. Naval Academy w Annapolis

Lidia Smentek

Listy gratulacyjne z okazji 50-lecia uzyskania
dyplomu magisterskiego na UMK
przyznane w roku 2010
Artystyczno-pedagogiczny
1. Stefan Kościelecki

Biologia
1. Elżbieta Gałan-Wiśniewska
2. Izabela Furdyna
3. Emilia Kobus-Zuber
4. Barbara Kowalska
5. Jadwiga Malczyńska-Dubiella
6. Maria Martin
7. Maria Orłowska-Grządkowska
8. Felicja Orzoł
9. Barbara Piątkowska
10. Alicja Stanisławska
11. Hanna Tobolska-Rydz
12. Irena Tronowska
13. Krystyna Wolańczyk
14. Kazimierz Wolańczyk

Absolwent

Chemia
1. Leonard Mikołaj Bejgier
2. Urszula Burnicka
3. Gabriela Rutkowska-Leżańska

Filologia polska
1. Jerzy Malczyński
2. Edwarda Szacherska-Prażmowska
3. Danuta Galus
4. Teresa Tumialis-Chromińska

Fizyka
1. Andrzej Bielski
2. Andrzej Kossakowski
3. Jerzy Krepel
4. Jerzy Lewandowski
5. Zygmunt Turło
6. Jerzy Zofka
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7. Mirosława Żurawska
8. Bronisław Żurawski

Geografia
1. Jerzy Frankiewicz
2. Leon Ronowski

Historia
1. Edward Buczyński
2. Marian Kallas
3. Marian Kuźma
4. Janusz Małłek
5. Anna Orzeszko
6. Marian Zdzisław Pawlak
7. Zofia Pożerska-Korniewska
8. Grażyna Synak
9. Leonard Żuchowski

wspomnienie

Prof. Henryk Rochnowski
(1947–2011)
W dniu 13 kwietnia br. odszedł od nas
prof. dr hab. Henryk Rochnowski. Nagła
śmierć Profesora, doświadczonego nauczyciela akademickiego, cenionego przez studentów pedagoga, lubianego przez współpracowników przełożonego, szanowanego
przyjaciela i kolegi, była i jest nadal wielkim
zaskoczeniem i niepowetowaną stratą. Profesor odszedł w pełni życia i sił twórczych.
Niezwykle ciężko rozstać się z człowiekiem, którego życie i działalność tak wiele
wniosły w rozwój geografii i codzienność
najbliższych współpracowników, związanych z tą dyscypliną w Instytucie Geografii
UMK.
Henryk Rochnowski urodził się
w 1947 r. w Bydgoszczy. Już w latach młodości geografia była jego pasją, rozwijaną
podczas studiów uniwersyteckich, które
ukończył na Wydziale Biologii i Nauk o
Ziemi UMK w 1969 r. Po krótkiej pracy
w toruńskiej Geofizyce, od 1970 r. związał się z Instytutem Geografii UMK, gdzie
rozpoczął pracę w charakterze asystenta,
pod kierunkiem prof. Rajmunda Galona i dr Eugenii Kwiatkowskiej. Wspólnie
z innymi współpracownikami w latach 70.
ub. wieku przyczynił się istotnie do rozwoju Zakładu Geografii Ekonomicznej,
stworzonego przez prof. Marię Kiełczewską-Zaleską i kontynuowanego przez dr
E. Kwiatkowską. To właśnie w Instytucie
Geografii, w którym przepracował ponad
40 lat, uzyskał kolejne stopnie naukowe,
tj. stopień doktora nauk geograficznych (w
1975 r.) i doktora habilitowanego (w 1990
r.). Od 1991 r. był profesorem nadzwyczajnym UMK. Tutaj też obejmował kolejne
stanowiska w swojej karierze nauczyciela
akademickiego. Był m. in. prodziekanem
Wydziału BiNoZ, kierownikiem Zaocznych i Podyplomowych Studiów Geograficznych, a następnie Międzywydziałowych
Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.
Od 1998 r. kierował Zakładem Geografii
Ekonomicznej i Badań Regionalnych.
Najważniejszą dziedziną jego zainteresowań badawczych były problemy geografii
przemysłu. To między innymi Profesorowi
Rochnowskiemu nauka polska zawdzięcza
rozwinięcie teorii lokalizacji przemysłu
Polski w warunkach gospodarki redystrybucyjnej. Z tą problematyką związane były
tematy jego rozpraw: doktorskiej i habilitacyjnej. W dalszych badaniach naukowych
poszerzał swoje zainteresowania o inne
problemy teoretyczne i metodyczne geografii społeczno-ekonomicznej, turystyki

i rekreacji oraz geografii politycznej w skali
lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Do najważniejszych osiągnięć
naukowych Profesora zaliczyć można m.in.

Fot. nadesłana

badanie wpływu czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych na funkcjonowanie, strukturę, rozmieszczenie i dynamikę przemian gospodarczych i politycznych
w okresie transformacji systemowej Polski
oraz w procesie integracji z krajami Unii
Europejskiej.
W swym dorobku wydawniczym Profesor posiada ponad 130 publikacji, w tym
4 książki oraz kilkadziesiąt studiów, opracowań aplikacyjnych, map i prac popularnonaukowych. Ważnym obszarem działalności naukowej były badania prowadzone
na rzecz gospodarki narodowej. Prof. H.
Rochnowski wykonywał ekspertyzy i opracowania zlecane mu przez instytucje planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Kierował resortowymi pracami umownymi, grantami KBN i współpracował z różnymi zespołami badawczymi. Był również
ekspertem i konsultantem w zakresie problematyki społeczno-gospodarczej oraz
planowania strategicznego.
Udokumentowana wiedza była efektem
prac badawczych prowadzonych zarówno
w kraju, jak i poza jego granicami. Profesor odbył staże naukowe m.in. w Czechach,
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krajach nadbałtyckich, Rosji i Niemczech.
Był też organizatorem, współorganizatorem bądź czynnym uczestnikiem wielu
międzynarodowych i krajowych konferencji i sympozjów geograficznych.
Profesor Henryk Rochnowski był członkiem wielu znanych towarzystw naukowych i organizacji. Szczególnie mocno
związał się z Polskim Towarzystwem Geograficznym, którego członkiem był od 1970
r. Niemal od początku członkostwa aktywnie działał w Oddziale Toruńskim tego towarzystwa, pełniąc m.in. funkcje: członka
zarządu, sekretarza, wiceprzewodniczącego, a od 1996 r. przez pięć kadencji przewodniczącego Oddziału Toruńskiego.
Mimo rozlicznych obowiązków znajdował czas na coroczny wypad w ulubione Tatry i do Zakopanego. Podobnie było
w czasie tegorocznej przerwy międzysemestralnej.
Do ostatnich dni życia Profesor związany był z Uczelnią. Prowadził zajęcia
dydaktyczne, planował przyszłość swojego Zakładu i Instytutu Geografii. Kochał
tę pracę i miał dar przekazywania swojej
wiedzy i umiejętności młodym adeptom
geografii. W ciągu kariery dydaktycznej
wypromował dwóch doktorów i ponad 300
magistrów geografii.
Jego praca naukowa i organizacyjna
była wielokrotnie nagradzana m.in. przez
Rektora UMK. Był odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym
Medalem za Długoletnią Służbę, Złotym
i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką
za Zasługi dla Województwa Toruńskiego
oraz innymi wyróżnieniami.
Jako uczniowie Profesora i jego najbliżsi współpracownicy, wspominamy go jako
nauczyciela, naukowca, przełożonego, ale
przede wszystkim jako Człowieka, człowieka bezpośredniego, otwartego, koleżeńskiego, o łagodnym usposobieniu i ujmującym stylu bycia, który miał zawsze czas dla
nas wszystkich.
Żegnając Szefa, który pozostawił trwały
ślad w naszym życiu zawodowym, ale także w sercu i pamięci, składamy mu wyrazy
wdzięczności i serdecznego podziękowania. Niech pozostanie na zawsze w pamięci
wszystkich geografów.
Jan Falkowski, Wiesława Gierańczyk,
Sylwester Piszczek

Absolwent

specjalnie dla absolwentów
Wykład okolicznościowy1

Spitsbergen – tradycyjny obszar polskich
badań polarnych
Warunki naturalne
Spitsbergen jest największą wyspą w archipelagu Svalbard, który
rozciąga się pomiędzy 74° a 81° szerokości geograficznej północnej
i 10° a 35° długości geograficznej wschodniej. Ogólna powierzchnia archipelagu obejmuje 62405 km2, w tym sam Spitsbergen liczy
około 39500 km2.
Krajobraz Spitsbergenu jest górsko-wyżynny. Najwyższym
szczytem Spitsbergenu jest Newton (1717 m n.p.m.), nunatak2
leżący w północno-wschodniej części wyspy. Ponad 50% obszaru
wyspy pokrywają lodowce, występuje tu także zmarzlina o maksymalnej miąższości do 500 metrów. Szacuje się, że do dziś około 90%
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 można wymienić Van Mijenfjorden, Wijdefjord, Woodfjord i wiele innych. Najmniejszy z tych fiordów, Hornsund, o długości ponad 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. Jest on jednak znacznie łagodniejszy, aniżeliby to wynikało z położenia
geograficznego wyspy. Jest nawet łagodniejszy od klimatu wysp
arktycznych o niższym położeniu geograficznym. Lato jest krótkie, obejmuje tzw. dzień polarny, czyli okres od czerwca do września. W czerwcu występuje jeszcze na powierzchni tundry śnieg
zimowy, a we wrześniu następuje gwałtowny spadek temperatury
i pojawiają się nowe opady śniegu. Lipiec i sierpień są jedynymi
miesiącami, kiedy średnia temperatura utrzymuje się powyżej 0oC.
Niezwykle uciążliwe dla nawigacji morskiej na Spitsbergenie
są zjawiska lodowe. Rozwój ich jest zależny od ciepłego prądu zatokowego oraz cyrkulacji atmosferycznej. Zwykle zachodnie wybrzeża są wolne od paku lodowego i dostępne dla żeglugi w ciągu
kilku miesięcy rocznie.
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, pokryta

mchami i porostami, występuje w pasie wybrzeży i w dolinach
górskich. Bogatą roślinność tundrową, wśród której gnieździ się
ptactwo, można też spotkać w dolinach w środkowej części Spitsbergenu.
Do spotykanych na wyspie zwierząt lądowych należą renifery, niedźwiedzie polarne i lisy polarne. Niedźwiedź przebywa na
Spitsbergenie głównie w czasie zimy, kiedy to dostaje się na wyspę z paku lodowego. Bardzo rzadko spotykany jest w okresie lata
polarnego. W wyniku działalności traperskiej został silnie wytrzebiony, ale odkąd w 1973 roku niedźwiedzie polarne zostały objęte
pełną ochroną, notuje się wzrost ich liczebności. W wodach otaczających Spitsbergen żyją zwierzęta morskie, foki, morsy i wieloryby. Ostatnie dwa gatunki w wyniku polowań zostały również
prawie wytępione. Na Spitsbergenie występuje niezwykła obfitość
ptactwa, większość ptaków przebywa na wyspie tylko w okresie lęgowym w czasie lata polarnego.

Odkrycie Spitsbergenu
Przyjmuje się powszechnie, że Spitsbergen został odkryty
w 1596 roku przez Holendrów, którzy szukali nowej drogi morskiej do Chin i Indii wzdłuż północnych wybrzeży Eurazji, jako że
tradycyjną drogę na południe wokół Afryki blokowała Portugalia.
Kapitanami statków, które wypłynęły z Amsterdamu 18 maja 1596
roku, byli Jakub van Heemskerk i Jan Cornelis van Rijp. Głównym
pilotem wyprawy był Willem Barentszoon (Barents). Postanowiono nowej drogi na wschód szukać, opływając od północy Nową
Ziemię.
Holendrzy dotarli 9 czerwca do jakiejś wyspy i tutaj zobaczyli
płynącego polarnego białego niedźwiedzia. Zabili niedźwiedzia
i wciągnęli na pokład statku dowodzonego przez van Rijpa. Dla
upamiętnienia tego faktu nową odkrytą wyspę nazwali Wyspą
Niedźwiedzią – Beeren Eyland (norweska nazwa: Bjørnøya).
Żeglowali dalej na północ, natrafili na pak lodowy i wzdłuż jego
granicy kierowali się na wschód, trochę poniżej 80° szerokości
geograficznej północnej. Wreszcie 17 czerwca 1596 roku dotarli
do wybrzeży Spitsbergenu. Odkrycia nowej wyspy dokonali paradoksalnie w jej północnej części. Wysiedli na ląd koło Cloven Cliff
(Klovningen). Nowo odkrytemu lądowi nadali nazwę Spitsbergen,
nawiązującą do ostrych kształtów gór ciągnących się wzdłuż wybrzeża.
Barents doczekał się wyjątkowego uznania, jemu bowiem
przypisuje się odkrycie Wyspy Niedźwiedziej i Spitsbergenu.
Na jego cześć jednej z wysp archipelagu Svalbard nadano nazwę
Barentsøya. Ponadto na północnym cyplu wyspy Prins Karls Forland jeden ze szczytów nazwano Barentsfjellet. Osiedle górnicze
nad Isfjordem mianowano Barentsburgiem, a olbrzymią połać
morską rozciągającą się pomiędzy Spitsbergenem a Nową Ziemią
– Morzem Barentsa.

Połowy wielorybów (1600–1700)

Prof. Jan Szupryczyński – pierwszy torunianin na Spitsbergenie (1959 r.)

Absolwent

Wieloryb grenlandzki (Balaena mysticetus) był magnesem przyciągającym łowców na wody Spitsbergenu i pierwszą ich ofiarą
w Arktyce. 
Ciąg dalszy na str. 15
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Ciąg dalszy ze str. 14
Wody wzdłuż zachodnich wybrzeży Spitsbergenu i Wyspy Niedźwiedziej, ocieplane przez odnogę Golfsztromu i bogate w plankton,
były w okresie lata polarnego wielkim żerowiskiem dla wielorybów.
Ich ówczesną populację na tych wodach ocenia się na 20 tys. osobników. Pierwszy angielski statek wielorybniczy pojawił się na wodach Spitsbergenu w 1610 roku, a holenderski w 1611 roku.
W roku 1614 w Holandii powstało towarzystwo „Nordische
Compagnie”, którego głównym celem było przeciwstawienie się
ekspansji angielskiego wielorybnictwa, działającego pod firmą
„Muscovy”.
W XVII wieku w połowach wielorybów na wodach Spitsbergenu konkurują przede wszystkim Anglicy z Holendrami, ale połowów dokonują też Duńczycy, Norwedzy, Francuzi (z Zatoki Biskajskiej) i statki hanzeatyckie (niemieckie) z Hamburga i Bremy.
W pierwszym okresie połowów dochodziło często do konfliktów
między angielskimi i holenderskimi wielorybnikami. Dla ochrony
statków wielorybniczych wysyłano więc okręty wojenne albo też
uzbrajano statki wielorybnicze.
Z czasem Spitsbergen podzielono na strefy: na wodach u zachodnich wybrzeży Spitsbergenu aż po 79°N polowali Anglicy,
Holendrzy zaś, a później też Duńczycy połowów dokonywali
głównie w północno-zachodniej części Spitsbergenu. Główną bazą
holenderską stała się wyspa Amsterdam (Amsterdamøya) i wyspa
Duńska (Danskøya). Jak wiadomo, wieloryby zabijano masowo
dla „płynnego złota”, tj. cennego oleju wytapianego z sadła, a także
dla innych surowców przetwarzanych z fiszbinu. Wielorybnictwo
było źródłem dużych dochodów i przyczyniło się do prosperity
wielu miast angielskich, holenderskich i duńskich.

Traperstwo (1715–1973)
Na początku XVIII wieku na Spitsbergenie pojawili się rosyjscy
myśliwi zwani traperami. Trudno z całą pewnością podać datę,
kiedy to się stało. Według Orvina (1939) miało to miejsce w 1715
roku. Wysuwano również przypuszczenia, że Rosjanie polowali
na Spitsbergenie jeszcze przed jego odkryciem przez Holendrów.
Jednak przeprowadzone na szeroką skalę w ostatnich latach badania archeologiczne tego nie potwierdzają. Również w licznych
zachowanych księgach statków wielorybniczych działających na
Spitsbergenie w XVII wieku jest brak zapisów i wzmianek o spotkaniach z rosyjskimi traperami.
Rosjanie początkowo polowali tylko w okresie lata polarnego,
później podejmowali też zimowania. Polowali głównie na morsy,
białe wieloryby, foki, niedźwiedzie, renifery i lisy. Na białe wieloryby polowali przy pomocy sieci, co stosowane jest również współcześnie. Polowania na białe wieloryby przynosiły duże korzyści. R.
Brown (1920) podaje, że grupa traperów w sezonie mogła upolować do 1200 sztuk. Wypływali oni na otwartych łodziach na odległość około 30 mil od lądu, aby łowić białe wieloryby, a także

I toruńska wyprawa na Spitsbergen (1975 r.). Prof. Jan Szupryczyński –
czwarty od lewej.

sporadycznie morsy i foki. Okazyjnie w sieci pływające wpadały
też niedźwiedzie polarne.
Traperzy norwescy rozpoczęli swoją działalność na Spitsbergenie
w końcu XVIII wieku. Specjalizowali się w polowaniach na białe
niedźwiedzie, lisy polarne i renifery. Na początku lata polarnego
zbierali też jajka i delikatny puch z gniazd kaczek edredonowych.
Norwedzy zainteresowani byli jednak głównie futrami (skórami)
niedźwiedzi i lisów polarnych. Od listopada do połowy kwietnia
polowali na lisy przy pomocy łapek drewnianych ustawianych na
powierzchni tundry, gdyż futro nieuszkodzone przez kulę miało
większą wartość. Do niedźwiedzi jednak strzelano, a w ciągu nocy
polarnej używano samostrzałów, do których jako przynętę wykładano mięso focze. Zabronione za to było używanie środków trujących.
Traperstwo norweskie było zjawiskiem dość masowym i długotrwałym. Niektórzy z traperów polowali przez kilka sezonów
łowieckich. Ich chaty traperskie były solidnie zbudowane z drzewa
i względnie dobrze wyposażone, między innymi w piecyki, które
służyły jeszcze polskim polarnikom w chatach w rejonie Hornsundu w latach 1956-1972.
Traperstwo upadło po 1972 roku, kiedy to rząd norweski wprowadził całkowity zakaz polowania na niedźwiedzie. W tym czasie, w czerwcu 1972, w Hyttevice spotkałem F. Rubacha, jednego
z ostatnich legendarnych norweskich traperów. Obecnie w całej
Arktyce niedźwiedzie są pod całkowitą ochroną.

Badania naukowe (1837–1920)

W XVII wieku eksploracje Spitsbergenu były głównie prowadzone przez kapitanów angielskich statków wielorybniczych.
Kilku z nich: Poole, Fotherby, Marmaduke i Edge, położyło duże
zasługi dla odkryć. Głównie penetrowano wybrzeża Spitsbergenu.
Działania takie w bardzo małym stopniu prowadzili Holendrzy,
którzy koncentrowali się przede wszystkim na połowach wielorybów. Rosyjscy traperzy, którzy działali w XVIII i na początku XIX
wieku, byli prostymi ludźmi i nie przyczynili się do odkrywania
Spitsbergenu, podobnie jak później traperzy norwescy.
Powszechnie uznaje się, że badania naukowe na Spitsbergenie
rozpoczął w 1827 roku geolog norweski B. M. Keilhau z Uniwersytetu w Christanii (Oslo) i w 1837 roku szwedzki podróżnik i zoolog S. L. Loven ze Sztokholmu.
Druga połowa XIX stulecia to era szwedzkich badań na Spitsbergenie. Począwszy od 1858 roku, Szwedzi wysyłali wiele ekspedycji, głównie w celu przeprowadzenia badań geologicznych i prac
kartograficznych. Szwedzi dostarczyli bogatego materiału dla poznania regionu Isfjorden oraz północnych regionów Spitsbergenu i Nordaustlandet. W sezonie 1882/1883 szwedzka ekspedycja
meteorologiczna, częściowo w międzynarodowym składzie, zimowała i prowadziła na szeroką skalę obserwacje na Cape Thordsen
– na południowym przylądku pomiędzy Nordfjorden a Dicksonfjorden na północnych wybrzeżach Isfjorden.
Dokończenie na str. 16

Prof. Jan Szupryczyński na Spitsbergenie (1959 r.)
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Dokończenie ze str. 15
Bardzo duże znaczenie naukowe dla eksploracji Spitsbergenu
miała rosyjsko-szwedzka ekspedycja naukowa, przeprowadzona
w latach 1898-1902 pod kierunkiem Rosjan J. N. Czernyszewa i D.
D. Siergiewskiego i Szwedów E. Jöderina i G. de Geera. Ekspedycja ta prowadziła pomiar łuku południka ziemskiego na długości
460 km, od 76°39’ do 80049’N i wykonała na szeroką skalę prace triangulacyjne. W rosyjskiej ekspedycji uczestniczyli też Polacy w służbie rosyjskiej, J.S. Sikora, astrofizyk z Obserwatorium
Astronomicznego Pułkowo k. Petersburga, i Aleksander Birula-Białynicki, zoolog z Muzeum Zoologicznego Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu. Sikora brał udział w pracach badawczych
w regionie fiordu Hornsund, wykonując zdjęcie fotogrametryczne
regionu południowego Spitsbergenu. Był pierwszym Polakiem,
który zimował na Spitsbergenie w bazowym domku wyprawy,
tzw. konstantynówce, w zatoce Gas. Birula-Białynicki prowadził
badania w 1899 roku w okresie lata polarnego w regionie fiordów
Hornsund i Storfjorden. Ruiny budynku bazowego wyprawy rosyjsko-szwedzkiej zachowały się do lat pięćdziesiątych XX wieku.
W końcu XIX wieku i na początku XX wieku badania naukowe na Spitsbergenie prowadziły ekspedycje niemieckie, austriackie
oraz ekspedycje szkockie, angielskie i przede wszystkim norweskie.
W 1910 roku na Spitsbergenie pracowała szwajcarska ekspedycja pod kierunkiem Augusta Dubois. W wyprawie udział wziął
Henryk Arctowski, wybitny polski geofizyk, członek słynnej ekspedycji „Belgica” na Antarktydę w latach 1897-1899. Na obszarze
Spitsbergenu prawdopodobnie żadnych badań nie prowadził, nie
opublikował bowiem żadnej pracy naukowej ze swego pobytu na
wyspie. Na cześć Arctowskiego wyprawa szwajcarska wprowadziła
dwie nazwy do kartografii Spitsbergenu – mały lodowiec na południe od Sassenfjorden został nazwany Arctowskibreen (78°10’N,
16°30’E), a jeden ze szczytów górskich na południe od Sassenfjorden mianowano Arctowskifjellet. Zatem nazwisko Arctowskiego
do kartografii Spitsbergenu nie zostało wprowadzone przez polskie ekspedycje, lecz przez szwajcarskiego geologa A. Dubois.

Traktat spitsbergeński
W 1596 roku Holendrzy (Barents) odkryli Spitsbergen. Wylądowali na północnym Spitsbergenie koło Klovningen i postawili
słup upamiętniający to odkrycie, a pod nim zakopano dokument
stwierdzający, że Spitsbergen zostaje przyłączony do Holandii.
W 1612 roku Poole, jeden z kapitanów „Muscovy Company”, usunął ten słup.
Mniej więcej w tym czasie Dania ogłosiła dokument stwierdzający, że Spitsbergen jest częścią składową Grenlandii i że należy do
Danii. Dokument ten zawiera również informację, że holenderscy
i angielscy wielorybnicy muszą płacić podatek (daninę od połowów). W 1613 roku kapitanowie należący do „Muscovy Company” nie uznają duńskich roszczeń i odmawiają płacenia podatków.
Rok później firma otrzymuje królewski dokument przyłączający
Spitsbergen do Anglii. W wielu miejscach północnego Spitsbergenu ustawione zostały tablice z informacją: „King James His New
Land”. Ta decyzja spotkała się z gorącym sprzeciwem Holandii.
Uznano, że ma ona pełne prawa do tego obszaru i do używania
jego zatok i przystani. Dania jednak również podtrzymała swoje
roszczenia i w 1615 roku wysłała nawet okręty wojenne dla ochrony swoich roszczeń i poboru podatku.
W 1618 roku król Jakub I podtrzymał przywileje dla wielorybników angielskich na dalsze trzy lata. Doszło jednak do porozumienia między Anglią a Holandią i wybrzeża zachodnie zostały podzielone pomiędzy te dwa państwa. Dania nie uczestniczyła w tym
porozumieniu, ale duńskie statki wielorybnicze były tolerowane
w „holenderskich” zatokach.

Absolwent

I toruńska wyprawa na Spitsbergen (1975 r.). Prof. Jan Szupryczyński –
trzeci od lewej.

29 kwietnia 1621 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Danią a Wielką Brytanią w sprawie Spitsbergenu. Dania nigdy
później nie kwestionowała połowów wielorybników angielskich
na wodach Spitsbergenu.
W końcu XVII wieku powoli wygasa połów wielorybów na wodach Spitsbergenu i angielskie oraz duńskie roszczenia zostają zapomniane (Brown 1920, Knothe 1931).
Od czasu zakończenia wielorybnictwa nikt nie zgłaszał praw do
Spitsbergenu aż do 1871 roku. W tym roku A. Nordenskiöld zgłosił do rządu szwedzkiego propozycję, aby uznać szwedzkie prawa
do budowy osiedla na Cape Thordsen, w związku z projektem budowy kopalni fosfatu. Szwecja zwróciła się do rządów Europy o
wypowiedź w tej sprawie (aby przejąć ten obszar). Jedyną obiekcję
zgłosiła Rosja, na podstawie „faktu”, że Spitsbergen był odkryty
przez Rosjan wcześniej, aniżeli nastąpiło jego odkrycie przez Holendrów. Rosja zaproponowała, aby obszar Spitsbergenu uznać za
terra nullius. Holandia poparła propozycję Rosji. Szwedzi jednak
w tym czasie nie poczynili dalszych kroków.
Od 1899 roku, przez ponad 30 lat – mimo wielu spotkań zainteresowanych państw – nie udało się załatwić sprawy neutralności
Spitsbergenu.
Dopiero 9 lutego 1920 roku w Paryżu został podpisany tzw.
traktat spitsbergeński, zwany również traktatem paryskim, kończący ostatecznie polityczne dyskusje dotyczące przynależności
Spitsbergenu. Traktat zawarty został pomiędzy USA, Wielką Brytanią, Danią, Francją, Włochami, Japonią, Holandią i Szwecją. Ponad trzydzieści innych państw, w tym również Polska, podpisały
ten traktat w czasie późniejszym (Polska podpisała w 1931 roku).
Obecnie państw sygnatariuszy jest 41. W myśl art. 1 traktatu, Wysokie Strony Umawiające się „...uznają całkowitą suwerenność
Norwegii nad archipelagiem Spitsbergenu” (= Svalbardu). W myśl
zapisu dokumentu, państwa sygnatariusze mają prawo do korzystania z zasobów naturalnych archipelagu, prowadzenia badań naukowych oraz działalności gospodarczej. W zakresie działalności
gospodarczej prawa przyznane zapisami traktatu wykorzystują
jedynie Norwegia i Rosja, które mają na Spitsbergenie kopalnie
węgla. Pozostałe państwa, w tym również Polska, prowadzą wyłącznie badania naukowe.
Jan Szupryczyński

1

Wykład okolicznościowy przygotowany przez prof. dr. hab. Jana
Szupryczyńskiego, a wygłoszony przez dr. Zdzisława Preisnera w dniu
4.09.2010 r., podczas „Jesiennych Powrotów 2010”.
2
Nunatak – wzgórze, szczyt wznoszący się nad powierzchnię lądolodu
i otoczony zewsząd przez pokrywę lodową.
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Wspominamy

Rektorskie portrety
Był rok 1981, kiedy na UMK nastąpiła
zmiana rektorów. Miejsce prof. Ryszarda
Bohra zajął prof. Stanisław Dembiński. To
pierwszy rektor, którego dane mi było malować. Czas niezwykły i postać imponująca
precyzją myśli oraz umiejętnością ich artykułowania. Gdy przychodził do mnie, żeby
pozować do portretu, próbował przełamać
pewną nienaturalność nowej dla nas sytuacji, znużenie (i też moją małomówność),
prosząc moją żonę, aby przyszła od czasu
do czasu i rozluźniła jego fizjonomię rozmową i uśmiechem. Było sympatycznie.
Urok osobisty profesora, atrakcje kolorystyczne karnacji jego twarzy, stroju, niezwykłość klimatu, stwarzanego przezeń
nie tylko w pracowni, ale również gdy prowadził Senat, w którym jako jego członek
uczestniczyłem, łączyły się w jedno – chęć
namalowania dobrego portretu, wyrażającego niecodzienną dynamikę tego czasu
oraz niezwykłość oczekiwanych przemian.
I powstała praca w tonacji biało-czerwonej.
Kadencja rektora trwała jeden rok. Przerwał ją przedstawiciel ministerstwa, odczytując wobec Senatu urzędowe oświadczenie.
W roku 1982 stanowisko to objął prof. Jan
Kopcewicz. Biolog, ale też dusza artystyczna, uczestnik sesji jazzowych w Dworze
Artusa w okresie studiów, pięknie improwizujący na saksofonie. Kiedyś w przerwie
pozowania podszedł do płótna, dotknął je
palcem i powiedział: „No, Kopcewicz, trzymaj się!”. Musiał go ten nieskończony jesz-

cze wizerunek posłuchać, bo obaj dzielnie
trwali, aż przez dwie kadencje. Lubił dawną sztukę, stare obrazy, dlatego wprowadziłem na płótno nieco archaiczną ramę,
harmonizującą stylistycznie z rektorskimi
insygniami, wykonanymi w takiej właśnie
konwencji. Byliśmy zadowoleni. Nasze koleżeńskie relacje ułatwiły plastyczne wyrażenie charakteru modela.
Wspomniane wyżej dwie kadencje prof.
Kopcewicza zostały jednak rozdzielone
urzędowaniem na tym samym stanowisku
prof. Stanisława Łęgowskiego, który był
rektorem przez trzy lata. Pozowanie przerwał mu wyjazd do Chin. Po powrocie praca układała się spokojnie, chociaż któregoś
dnia przez niedomknięte drzwi pracowni
– nagle wtargnął do pozującego na podium
rektora nasz, zresztą całkiem grzeczny, pies
bokser. Profesor praktycznie nie zareagował na ten incydent. Uznałem, że ten niezmącony niczym spokój profesora można
wyrazić równie spokojną powierzchnią
zieleni w tle obrazu. I tak się stało.
Koniec tej kadencji zaznaczył się powrotem do rektoratu prof. Kopcewicza. Jego
portret wcześniej namalowany wisiał już
w Sali Senatu.
Minęły kolejne trzy lata i na nowego
rektora został wybrany tym razem historyk, prof. Sławomir Kalembka. Wyraził
życzenie, aby był namalowany bez nakrycia głowy, bez czerwonych rektorskich rękawiczek, a ważną rolę w kompozycji miał
odgrywać tekst „Natus Vilnae Universitatis

Bogdan Przybyliński
Studia ukończył na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu; dyplom uzyskał w pracowni malarstwa prof. St. Borysowskiego w 1961 r. W swojej twórczości zajmuje się głównie grafiką
i malarstwem (portretami). Jest profesorem zwyczajnym.
Od 1970 do 2006 r. prowadził pracownię serigrafii w Zakładzie Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK.
W swoim bogatym dorobku ma 30 wystaw indywidualnych
w kraju i za granicą. Brał udział w ponad 200 wystawach: środowiskowych, grupowych, ogólnopolskich, grafiki polskiej za

Fot. Alina Dauksza-Wiśniewska

Thoruniensis MCMXC–MCMXCIII Rector fuit”; namalowany u dołu na złotym
kartuszu, stworzył bazę dla całej postaci
niemal tak konkretną i określoną, jak jego
cała życiowa determinacja.
Profesor Andrzej Jamiołkowski to ostatni z portretowanych przeze mnie rektorów
UMK. Była jesienna słota i mało światła.
Niestety, w czasie malowania rektor wyjechał do Anglii. Mimo to wspominam miły
nastrój, jaki panował podczas pracy, głównie
za sprawą cierpliwości i spokoju profesora.
Upłynęło już sporo lat, ale czas tego malowania wspominam z radością, satysfakcją
i zupełnie tak, jakby się to działo wczoraj.
Bogdan Przybyliński

granicą i międzynarodowych (w ok. 30 krajach), w tym m.in.:
w Argentynie (Museo de Arte Moderno de Buenos Aires), USA
(International Gallery of Contemporary Printmaking, Philadelfia), Brazylii (Sao Paulo), w Ośrodkach Kultury Polskiej w Pradze, Berlinie, Kopenhadze, Paryżu, w kilku edycjach Internacional Bienal del Deporte en las Bellas Artes (Madryt, Barcelona).
Jest laureatem nagród i wyróżnień w konkursach i na wystawach, nagród rektora i ministra. Prace prof. Bogdana Przybylińskiego znajdują się w wielu zbiorach państwowych i prywatnych
w kraju i za granicą. 
(ws)

Z dziejów harcerstwa na UMK
Ukazała się publikacja „Życie wolne i radosne…”, poświęcona Instruktorskiej Drużynie Akademickiej (IDA), która działała
na UMK w latach 1957-1962. Publikacja,
opracowana przez członków IDA i wydana przy współpracy Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego, zawiera materiały biograficzne, wspomnienia, pamiątki

i dokumenty, zebrane z okazji 50. rocznicy
powstania Drużyny. Odzwierciedlają one
historię IDA i jej późniejsze dzieje, ukazują
też, jak studenckie lata spędzone w harcerskiej gromadzie wpłynęły na kształtowanie
osobowości i postaw życiowych jej członków, na zadzierzgnięcie trwających do dziś
przyjaźni.
(TN, BK)
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Dane bibliograficzne:
„Życie wolne i radosne… Instruktorska
Drużyna Akademicka im. Leszka Domańskiego – Zeusa na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu 1957-1962 i jej późniejsze dzieje”, Warszawa 2011, Niezależne
Wydawnictwo Harcerskie, ss. 132.

Absolwent

50 lat po dyplomie

Profesor Jan Kopcewicz
Podczas Święta Uczelni 19 lutego br.
szczególnym wyróżnieniem UMK „Convallaria Copernicana” uhonorowany został
prof. dr hab. Jan Kopcewicz, przechodzący
w tym roku na emeryturę. Wyróżnienie
było podziękowaniem przede wszystkim
za wielki wkład w rozwój Uczelni.
Profesor Kopcewicz urodził się 3 marca 1940 r. w miejscowości Brzyska, pow.
Jasło. Maturę zdał w 1956 r. w II Liceum
Ogólnokształcącym w Toruniu. W tym
samym roku zaczął studiować biologię na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Studia ukończył w 1961 r., specjalizując się
w zakresie fizjologii i biochemii roślin,
a następnie po studiach podjął pracę jako
asystent w Katedrze Fizjologii Roślin
UMK. Rozprawę doktorską obronił
w 1968 r., a habilitował się w roku 1972.
Tytuł profesora otrzymał w 1980 r., w 1991
uzyskał zaś stanowisko profesora zwyczajnego UMK.
Działalność naukowa prof. Jana Kopcewicza dotyczy fizjologicznych i molekularnych
mechanizmów wzrostu i rozwoju roślin. Jest
on autorem ponad 200 rozpraw i artykułów
naukowych drukowanych w czasopismach

zagranicznych i krajowych. Jest także
autorem i współautorem pięciu książek naukowych, przede wszystkim zaś
podstawowego podręcznika polskiego
Fizjologia roślin, którego jest współautorem i redaktorem naukowym kolejnych
wydań.
Pod jego kierunkiem 14 osób uzyskało doktoraty oraz 186 osób magisteria. Był recenzentem 14 przewodów
profesorskich, 18 habilitacyjnych i 28
doktorskich. Przebywał wielokrotnie na
długo- i krótkoterminowych stażach naukowych, między innymi w Cornell University, Michigan State University, Wake Forest
University, U.S. Department of Agriculture
w USA oraz w wielu uniwersytetach europejskich.
W czasie pracy na UMK pełnił szereg
funkcji organizacyjnych. W latach 1975–
1981 był dyrektorem Instytutu Biologii
i Ochrony Środowiska. W latach 1996–1999
oraz 2005–2008 był dziekanem Wydziału
Biologii i Nauk o Ziemi. W roku 1981 został
prorektorem, a w latach 1982–1984, 1987–
–1990 oraz 1999–2005 czterokrotnie sprawował funkcję rektora UMK.

Cecylia
Janeczek-Matuszewska
Studia artystyczne
odbyła na Wydziale
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom uzyskała w 1961 r.
W pracy twórczej
Cecylia Janeczek-Matuszewska zajmuje się malarstwem i rysunkiem.
Uczestniczyła aktywnie
w życiu artystycznym
środowiska bydgoskiego. Prezentowała pięć
wystaw indywidualnych
w Bydgoszczy i Szczecinie, brała udział w wystawach sztuki polskiej za granicą (m.in. w Niemczech, Danii, Francji, Rumunii
i Jugosławii), środowiskowych, pokonkursowych
i poplenerowych. Otrzymała II nagrodę w konkursie pt. „Portrety kompozytorów”, Bydgoszcz 1976;
I nagrodę w konkursie „Wybitni ludzie Kujaw”, Inowrocław 1981 oraz I nagrodę i wyróżnienie w konkursie pt. „Portret Przybyszewskiego i jego rodziny”
(Muzeum w Inowrocławiu, 1987). 
(ws)

Absolwent

Fot. Andrzej Romański

Profesor Jan Kopcewicz jest wieloletnim
członkiem Komitetu Fizjologii, Genetyki
i Hodowli Roślin oraz Komitetu Botaniki
PAN, zasiada w radach naukowych Instytutu Fizjologii Roślin i Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem
honorowym Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin, członkiem
Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz
licznych stowarzyszeń międzynarodowych.
Oprac. WS

Elżbieta Wiśniewska
Elżbieta Wiśniewska studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskała dyplom w 1954 r. Ukończyła
także studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1971 r. Jest animatorem kultury artystycznej; była kuratorem ogólnopolskich konkursów i wystaw, m.in. ogólnopolskich konkursów i wystaw
„Impresje Polskie” im. Bronisława Jamontta. Wielokrotnie brała udział w plenerach malarskich, sympozjach i innych akcjach artystycznych popularyzujących sztukę.
Jest autorką scenariuszy ekspozycji, opracowań katalogów (układów graficznych i wstępów), aranżacji 270 prezentacji artystycznych oraz ponad 60 publikacji (artykułów o sztuce współczesnej, artystach, komentarzy i odczytów).
Należy do Ekologicznego Stowarzyszenia Środowisk Twórczych
EKOART w Poznaniu, Stowarzyszenia Marynistów Polskich – Oddział w Poznaniu, Związku Polskich Artystów Plastyków – Okręg
Toruński i Stowarzyszenia Historyków Sztuki – Oddział w Toruniu;
wchodzi w skład zespołu redagującego ,,Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie” (Inowrocław).
Elżbieta Wiśniewska swoją twórczość malarską zaprezentowała
(od 1978 r.) już na 50 wystawach
indywidualnych oraz ponad 85
wystawach zbiorowych krajowych
i zagranicznych (m.in. w Belgii,
Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii).
(ws)
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z życia stowarzyszenia

Od września do września
XVI Zjazd Absolwentów UMK
W dniach 4 i 5 września odbył się XVI Zjazd Absolwentów
UMK „Jesienne Powroty 2010”, w którym brało udział około 230
osób. Wśród uczestników zjazdu byli geografowie (najliczniejsza
grupa), historycy, biolodzy, chemicy, poloniści, fizycy, matematycy, prawnicy, pedagodzy i absolwenci Wydziału Sztuk Pięknych.
Z zagranicy przyjechało 9 osób: USA (2), Belgia (2), Niemcy (4),
Anglia (1).
Listy gratulacyjne z okazji 50-lecia otrzymania dyplomu magisterskiego – z rąk prorektor prof. Danuty Janickiej i prezesa SA
UMK Stanisława Krausego – odebrało 40 absolwentów.
5 lipca 2010 roku minęło 15 lat od zarejestrowania Stowarzyszenia przez Sąd. Rocznica ta była okazją do podsumowania naszej
działalności, również aktywności poszczególnych członków; na
zjeździe został wręczony dr Cecylii Iwaniszewskiej dyplom honorowy za zasługi dla Stowarzyszenia i UMK (patrz str. 25).

2. W roku 2009 wszystkie koszty działalności Stowarzyszenia zostały pokryte przychodami własnymi (głównie ze składek)
oraz dotacjami celowymi UMK. Wynik finansowy był dodatni.
Po zamknięciu sprawozdania finansowego za rok 2009 odbyła się
kontrola działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
dokonana przez Komisję Rewizyjną. Komisja zarekomendowała
przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2009. Uwagi dotyczące działalności zostały uwzględnione w planie pracy na rok 2010.
3. W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie uzyskało status
organizacji pożytku publicznego, co pozwala m.in. na dokonywanie na rzecz SA UMK odpisów 1% podatku dochodowego. Są już
pierwsze wpłaty z tego tytułu, napłynęły one z Torunia, Gdańska,
Bydgoszczy, Radomia, Olsztyna, Nakła n.N., Warszawy i Koszalina. Bardzo liczymy na to, że w następnym roku jeszcze liczniejsza
grupa absolwentów i członków Stowarzyszenia zechce przekazać
1% podatku, co z pewnością przyczyni się do uzyskania nowych
możliwości działania Stowarzyszenia na rzecz środowiska absolwentów UMK.
4. Podjęto działania na rzecz przygotowania umowy partnerskiej z UMK, która ureguluje zasady współdziałania i współpracy
z Uczelnią. Działaniom tym patronuje prorektor prof. Danuta Janicka.

Walne Zebranie Sprawozdawcze SA UMK
W drugiej części zjazdu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia. Rzeczowe i finansowe sprawozdanie
z działalności za okres od września 2009 do sierpnia 2010 złożył
prezes Stanisław Krause:
1. We wspomnianym okresie odbywały się comiesięczne posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia z udziałem członków Komisji
Rewizyjnej. W części posiedzeń uczestniczyli członkowie Rady
Stowarzyszenia. Tematyka tych posiedzeń dotyczyła m.in.:
● przyjęcia planu pracy na rok 2010,
● przyjęcia sprawozdania za rok 2009,
● możliwości uzyskania przez Stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego,
● stanu przygotowań do Zjazdu Stowarzyszenia,
● nadania godności członka honorowego Stowarzyszenia,
● funkcjonowania Biura Stowarzyszenia,
● współpracy z UMK,
● organizacji spotkań wyjazdowych,
● tworzenia nowych klubów terenowych,
● przygotowania biuletynu „Absolwent”,
● spraw związanych z zakończeniem i rozstrzygnięciem konkursu wspomnień,
● spraw członkowskich.

5. Piętnastoletni okres działalności SA był okazją do odpowiedzi na pytania, czy dobrze realizowaliśmy zadania wynikające ze
Statutu, a także czy działaliśmy na rzecz integrowania środowiska
absolwentów Uniwersytetu. Podczas dyskusji stwierdziliśmy, iż
należy się zastanowić, czy działalność Stowarzyszenia była w wystarczającym stopniu atrakcyjna dla szerokiego grona absolwentów. Należy podkreślić, że dążyliśmy do stałego zwiększania liczby
członków, ale nie w pełni nam się to udawało. Z pewnością będziemy mieli większe możliwości działania, gdy liczba członków
wzrośnie.
W tej chwili skupiamy ponad 1100 członków zwyczajnych.
Z satysfakcją odnotowujemy, że wzrosła liczba osób opłacających
składki członkowskie.
6. Tworzona jest baza absolwentów UMK, mamy już kilka tysięcy adresów, podzielonych na kierunki. Będziemy nadal ją aktualizować i poszerzać, do czego potrzebna jest współpraca wszystkich członków Stowarzyszenia.
Ciąg dalszy na str. 20
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z życia stowarzyszenia
Ciąg dalszy ze str. 19
7. Wydajemy co roku biuletyn „Absolwent”, w 2010 roku ukazał
się już 15 numer. Zamieszczamy w nim wiadomości z życia SA
oraz bieżące wiadomości z UMK, które mogą zainteresować naszych członków i sympatyków.
8. Na organizowanych co roku zjazdach absolwentów wręczamy
listy gratulacyjne z okazji 50-lecia ukończenia studiów na UMK.
9. Podjęto wyjazdy integracyjne. Odbył się wyjazd do Golubia-Dobrzynia i Malborka. Ten ostatni nastąpił w maju 2010 r.
10. Ogłoszono II edycję konkursu wspomnień „Szanujmy wspomnienia, smakujmy ich treść”. Przedłużono termin nadsyłania
opracowań do końca 2010 r.
11. Podjęto współpracę z innymi stowarzyszeniami, np. Stowarzyszeniem Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego.
12. Odbyły się spotkania Klubów w Warszawie i Gdańsku.
13. Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w wielu uroczystościach organizowanych przez naszą Uczelnię, m.in. w inauguracji roku akademickiego 2010/2011, Święcie Uczelni, spotkaniu świąteczno-noworocznym oraz wręczaniu dyplomów
magisterskich.

Wydarzenia 2010-2011
Biuletyn „Absolwent”
Dzięki wsparciu UMK, w sierpniu 2010 r. wydany został 15 numer Biuletynu Stowarzyszenia „Absolwent” (w przygotowaniu jest
nr 16).
Po XVI Zjeździe – spotkanie Rady SA
W dniu 13 października 2010 r. w uroczystym posiedzeniu Rady
SA UMK wzięła udział m.in. prorektor Danuta Janicka. Jednym
z tematów była ocena przygotowań i przebiegu zjazdu „Jesienne
Powroty 2010”. Uczestnicy posiedzenia stwierdzili, że XVI Zjazd
Absolwentów UMK był dobrze zorganizowany.
W imieniu jubilatów absolwentka biologii pani Hanna Tobolska-Rydz przesłała do Zarządu i władz Uczelni podziękowanie za
przygotowanie zjazdu i uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych.

Wojciech Streich i Leszek Żuchowski. Redaktorowi Wojciechowi
Streichowi złożyliśmy podziękowania za bezinteresowną pracę
w komisji konkursowej na wspomnienia i za redakcję wydania
książkowego I edycji wspomnień absolwentów UMK.
Konkursy
W grudniu 2009 r. ogłosiliśmy II edycję konkursu pt. „Szanujmy
wspomnienia, smakujmy ich treść”. Na konkurs wpłynęło 18 prac.
Komisja konkursowa oceniła nadesłane teksty. Od stycznia do
sierpnia roku 2011 trwały prace redakcyjne nad przygotowaniem
ich do druku, czynione są starania, aby tomik ukazał się przed
wrześniowym zjazdem. W czasie XVII Zjazdu ogłoszone zostaną
wyniki konkursu (więcej str. 7).
Organizacja SA UMK
W roku 2010 kontynuowano porządkowanie bazy członków
Stowarzyszenia. Według stanu na 31.12.2009 r. mieliśmy 1136
członków. W ciągu 2010 r. do Stowarzyszenia przystąpiło 20 osób,
natomiast skreślono z ewidencji 24 osoby. Przyczynami skreśleń
były m.in. zaległości w opłacaniu składek, rezygnacje i śmierć. Na
koniec grudnia 2010 liczba członków wynosiła 1132 osoby, w tym
91 osób z Klubu Stowarzyszenia w Warszawie i 67 osób z Klubu
Pomorskiego w Gdańsku.
Współpraca z UMK
Utrzymujemy ścisłą współpracę z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia wzięli udział
w inauguracji roku akademickiego, Święcie Uczelni, spotkaniu
świąteczno-noworocznym rektora UMK z przedstawicielami społeczności akademickiej oraz wręczaniu dyplomów magisterskich.
Na podkreślenie zasługuje wsparcie udzielane nam przez prorektor ds. kształcenia prof. Danutę Janicką. Prorektor uczestniczyła w kilku posiedzeniach Zarządu SA UMK, a także na bieżąco
śledzi działalność Stowarzyszenia.
Absolwenci w rodzinnej miejscowości
prof. Rajmunda Galona
Dr Antoni Olszewski (geografia 1962) zaproponował, aby jadąc na spotkanie nowo tworzonego klubu w Olsztynie, odwiedzić
wieś Rynek. Miejscowość Rynek, leżąca w centralnej części ziemi
lubawskiej, jest miejscem urodzenia profesora Rajmunda Galona, wybitnego geografa i geomorfologa dwóch wyższych uczelni:
Uniwersytetu Poznańskiego (1929-1939) oraz UMK w Toruniu
(1946-1986). Stojąc przed domem, w którym urodził się profesor,
wysłuchaliśmy historii rodziny Galonów, opowiedzianej przez dr.
Olszewskiego. Warto pamiętać, że w swoich pracach naukowych
prof. Rajmund Galon wracał niejednokrotnie do problematyki
geograficznej i historycznej ziemi lubawskiej.

Podziękowanie pisemne i książkę Wspomnienia absolwentów
UMK za szczególne zaangażowanie w przygotowanie imprezy
otrzymali: Alina Dauksza-Wiśniewska, Cecylia Iwaniszewska,
Irena Gęsicka, Gabriela Sawicka-Sciepuro, Zofia Godziszewska,
Izabela Walczyk, Krystyna Warachowska, Antoni Olszewski,
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z życia stowarzyszenia
Dokończenie ze str. 20
Stowarzyszenie w Internecie
Na stronie internetowej Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (www.umk.pl/absolwenci/sa) umieszczamy bieżące komunikaty, informacje o zjazdach, spotkaniach
absolwentów UMK poza Toruniem, regulaminy konkursów itp.
Przygotowujemy się do zmiany wyglądu naszej strony.
Zaprosili nas
Małgorzata Humphrey-Murawska, absolwentka biologii UMK
z 1974 r., zaprosiła nas na wystawę pt. „Zielnik według Jarosława Iwaszkiewicza”. Autorami wystawy, zorganizowanej w związku
z Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej i trzydziestoleciem śmierci Jarosława Iwaszkiewicza, byli Magdalena
i Marek Engliszowie z Uniwersytetu Warszawskiego. W zorganizowaniu wystawy na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi (8-31 października 2010 r.) pomagała Małgorzata Humphrey-Murawska.
Fotografiom roślin towarzyszyły fragmenty utworów Iwaszkiewicza. Wystawę obejrzało wielu absolwentów UMK.
Elżbieta Wiśniewska, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych
UMK z roku 1955, znana w Polsce i w świecie akwarelistka, zaprosiła nas w dniu 10 czerwca 2011 r. do Galerii Wozownia w Toruniu na wernisaż swojej wystawy „Akwarelowe klimaty” (więcej
na str. 18).

Nasze Kluby
Warmińsko-Mazurski Klub Stowarzyszenia Absolwentów UMK
W dniu 25 maja 2011 r. Zarząd SA UMK podjął uchwałę o ustanowieniu Warmińsko-Mazurskiego Klubu Stowarzyszenia Absol-

wentów UMK. Pierwsze spotkanie klubu odbyło się 28 maja br.
w Muzeum Zamkowym w Olsztynie, dokąd przybyło około 100
osób (więcej na str. 6).
Warszawski Klub SA UMK
Doroczne spotkanie odbyło się 9 czerwca 2011 r. tym razem
w Sejmie RP. Patronem spotkania był wicemarszałek Sejmu Jerzy
Wenderlich (patrz str. 5).
Pomorski Klub SA UMK
Zarząd Klubu zwyczajowo organizuje co dwa lata spotkania
członków i sympatyków Stowarzyszenia. Najbliższe spotkanie odbędzie się we wrześniu 2011 r. Dokładna data i miejsce spotkania zostaną ustalone w późniejszym terminie, o czym członkowie
będą zawiadomieni.
XVII Zjazd Absolwentów UMK
Od kwietnia do września 2011 r. trwały przygotowania do XVII
Zjazdu „Jesienne Powroty 2011”. Swój udział zapowiedzieli m.in.
absolwenci archiwistyki, przekazując nam wykazy absolwentów
wraz z adresami. Warto przypomnieć, że toruńska archiwistyka
obchodzi w tym roku 60-lecie istnienia tego kierunku studiów.
Zapowiedzieli też swój udział absolwenci geografii z roku 1965.
Około 70 jubilatów – absolwentów biologii, chemii, fizyki, historii, polonistyki, geografii, matematyki i Wydziału Sztuk Pięknych,
będzie świętować 50-lecie uzyskania dyplomu magisterskiego.
Absolwenci chemii z roku 1956 będą obchodzić „swój jubileusz”, tj. 55-lecie ukończenia studiów na UMK.
Izabela Walczyk
Zdjęcia: Alina Dauksza-Wiśniewska

Listy od absolwentów
Jerzy Zofka, absolwent fizyki z 1959 roku
Mój dyplom ukończenia naszej uczelni
ma 51 lat? Bez pruderii, ale zastanawiam
się, skąd ja mam taki stary dyplom… Dostałem też zaproszenie z okazji rozpoczęcia
pierwszej pracy, uroczej, ale przypadkowej,
bo miałem pracować w instytucie, a okazało się, że byłem potrzebny do grona warunkującego swoim kompletem uruchomienie
nowego liceum. Obchodzą swoje 50-lecie,
i jest to Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, bynajmniej nie w Toruniu, a niezwykle uroczym miasteczku na
wysokiej skarpie nad Wisłą, z widokiem
na ponad 50 km. Jednym z dyrektorów był
mój uczeń – inny wychowanek pracow-

nikiem naukowym UMK itd. itp. – miła
atmosfera, ale ogromne cyfry. Człowiek
50-letni wzbudzał zawsze mój szczególny
szacunek, m.in. z uwagi na doświadczenie zawodowe, życiowe; a tu mój dyplom
jest starszy od wielu pracowników uczelni,
mało tego, gdy był wypisywany, wielu obecnych pracowników naukowych, wykładowców, profesorów nie tylko że nie było
jeszcze w przedszkolu, ale jeszcze nawet się
nie urodziło. Matematyka jest bezduszna!
Zupełnie nic nie czuje – zimna i… Przecież
ja ten stary dyplom dostałem zupełnie niedawno, pasjonował mnie rozmach i nowoczesność. Pracowałem w wielkim przemyśle, zajmowałem się systemami sterowania
i automatyką. Po latach dopadła mnie moja

Hanna Tobolska-Rydz, absolwentka biologii z 1960 roku
Szanowne Stowarzyszenie Absolwentów UMK, Władze Uczelni
oraz miasta Toruń!
W imieniu wszystkich wyróżnionych Absolwentów UMK
z okazji 50. rocznicy uzyskania dyplomu magisterskiego dziękuję
za pamięć o nas oraz zorganizowaną przepiękną uroczystość.
Dziękujemy z całego serca za wielki wysiłek, jaki Państwo włożyli w zorganizowanie spotkania. Byliśmy ogromnie zaszczyceni i pełni wewnętrznego wzruszenia oraz myśli, że ta wspaniała

namiętność, może miłość – fascynowała
mnie od -nastego roku życia (obok fotografii). Stało się, zacząłem latać... nie, nie,
nie w wojsku, jestem pacyfistą – lecz sportowo. Trasy przelotów zaczęły się liczyć
w tysiącach kilometrów, lata przelatane
w Afryce równikowej, tysiące wylatanych
godzin, inne zajęcia w kraju… Przecież do
tak wielu rzeczy jeszcze się nie zabrałem,
tyle jest w programie! Dowiedziałem się
o Stowarzyszeniu Absolwentów UMK, ale
na 50-lecie mojego starego dyplomu nie
zdążyłem. Przepraszam za zaledwie roczne
opóźnienie.
Z wyrazami szacunku
/-/ Jerzy Zofka
Jesienne Powroty 2011

Uczelnia potrafi nie tylko dbać o obecnych studentów, ale zachowuje pamięć o byłych jej studentach. Jesteśmy dumni, że skończyliśmy tę piękną Alma Mater i życzymy jej dalszych wielkich osiągnięć naukowych w Polsce i na świecie.
W imieniu absolwentów wszystkich Wydziałów UMK składam
najserdeczniejsze podziękowanie
absolwentka biologii
Hanna Tobolska-Rydz,
a później dr nauk farmaceutycznych
Akademii Medycznej w Łodzi → USA
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XVI Zjazd Stowarzyszenia Absolwentów UMK
W dniach 4 i 5 września 2010 roku odbył się w Toruniu XVI
Zjazd Stowarzyszenia Absolwentów UMK „Jesienne Powroty
2010”.
Uroczystości zjazdowe rozpoczęły się w sobotę 4 września.
Wielu absolwentów, zgodnie z programem i tradycją, brało udział
we Mszy św. w Kościele Akademickim Ojców Jezuitów. Ojciec
dr Krzysztof Dorosz w swojej homilii nawiązał do przeczytanej
Ewangelii, w której była mowa o talentach, najwyższej jednostce
monetarnej w czasach Chrystusa w Izraelu, wartej od 26 do 41
kg srebra... ale talent, to również zdolność, umiejętność, walor
osobisty. Pomnażanie talentów to pomnażanie zdolności, to rozwój człowieka. Okresem takiego pomnażania talentów jest czas
studiów. W ostatnim numerze biuletynu „Absolwent” koleżanka
Wanda wspominała pobyt w domu studenckim, gdzie były piętrowe łóżka i warunki raczej spartańskie, ale nikt nie narzekał,
a kolega Bogdan pisał: „...byliśmy szczęśliwi, że dostaliśmy miejsce
w akademiku”. Lecz miejsca w Uczelni wypełniają ludzie przede
wszystkim przez swoją postawę. O ludziach pracujących na Uczelni pisała jedna z absolwentek, wspominając kierownika sekretariatu panią Julię Zanównę, która w opinii rektora prof. Henryka Szarskiego „była nieocenionym skarbem”. Kontynuując, ksiądz Dorosz
wspomniał o wykładających na Uniwersytecie profesorach, którzy
przekazywali studentom wartości poprzez wiedzę i osobistą postawę. Jednym z takich ludzi był profesor Aleksander Jabłoński,
którego 30. rocznica śmierci przypada 9 września 2010 roku.

Po złożeniu wiązanki kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, uczestnicy Jesiennych Powrotów udali się do Auli UMK,
gdzie żakowską pieśnią „Gaudeamus igitur” rozpoczęli oficjalną
część zjazdu. Obradom przewodniczył prezes Stowarzyszenia Stanisław Krause (absolwent ekonomii z roku 1973); powitał wszystkich uczestników XVI Zjazdu i zaproszonych gości: m.in. prorektor prof. Danutę Janicką, prezydenta Torunia Michała Zaleskiego
i prodziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej prof. dr. hab. Mirosława Bylickiego. Szczególnie serdecznie
powitani zostali absolwenci, którzy 50 lat temu otrzymali dyplomy
magisterskie naszej Uczelni, geografowie z roczników 1952-2002,
absolwenci przybyli z zagranicy: Maciej Stadnicki, absolwent fizyki, małżeństwo Barbara i Henryk Pliszkowie, absolwenci chemii
(USA), Maria Schittek i małżonkowie Renata i Adam Moellerowie, absolwenci chemii (Niemcy) oraz Halina Kieruj-Belotti, absolwentka geografii (Włochy).

Absolwent

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych absolwentów, którzy
odeszli z naszego grona od września 2009. Stanisław Krause i Leszek Żuchowski przypomnieli sylwetki zmarłych
● długoletnich pracowników naukowych i dydaktycznych
UMK: doc. dr Eugenii Kwiatkowskiej, absolwentki etnografii
z 1959 roku (Wydział BiNoZ), prof. dr. hab. Sławomira Kalembki, historyka, absolwenta historii z roku 1959, rektora
UMK w latach 1990–1993;
● absolwentów chemii z 1952 roku: Anatola Piotrowskiego,
Heleny Wesołowskiej, Wojciecha Szymańskiego i Zbigniewa
Dębskiego, który zginął w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku;
● absolwentów biologii:
a) z 1952 roku: Luizy Dębskiej, Marii Łuczaj-Górny, Marii
Matawowskiej,
b) z 1959 roku: Krystyny Kociołowicz-Padło,
b) z 1962 roku: dr. Andrzeja Lecha Ruprechta, znanego i cenionego w świecie badacza morfologii i systematyki ssaków;
● absolwenta fizyki z 1962 roku: Stanisława Cejrowskiego;
● absolwenta geografii z 1949 roku: Jana Szczepkowskiego;
● absolwenta astronomii z 1955 roku: Stanisława Gąski;
● i Jana Domaniewskiego, absolwenta medycyny.

Następnie Stanisław Krause zwrócił się do uczestników zjazdu: „Drodzy Państwo! Dzięki Państwu nasz zjazd jest szesnasty
w piętnastoletniej historii naszego Stowarzyszenia. 15 lutego 1995
roku grupa 22 absolwentów wystąpiła z inicjatywą utworzenia Stowarzyszenia Absolwentów UMK, którego celem miało być popularyzowanie tradycji i współczesnych osiągnięć UMK oraz umacnianie wzajemnych kontaktów między Uniwersytetem Mikołaja
Kopernika i jego absolwentami. Stowarzyszenie powstało, a Sąd
dokonał rejestracji Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika dnia 3 lipca 1995 roku. W każdej kadencji
władz rektorskich do współpracy ze Stowarzyszeniem desygnowany jest przedstawiciel Uczelni. W tej kadencji jest obecna wśród
nas pani prorektor profesor Danuta Janicka, która wspiera nasze
poczynania, udziela pomocy w realizacji naszych przedsięwzięć.
Nie dalej jak wczoraj, pani prorektor omawiała z przedstawicielami Zarządu bieżące sprawy Stowarzyszenia”.

– 22 –

Dokończenie na str. 23

jesienne powroty 2010
Dokończenie ze str. 22

W imieniu władz UMK głos zabrała prorektor Danuta Janicka
(patrz str. 24).
Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
prof. Mirosław Bylicki w swoim wystąpieniu wyraził zadowolenie,
że tak licznie zgromadzili się absolwenci UMK. Przybliżył zebranym problematykę badań fizyków toruńskich, omówił zadania
powstałej Fundacji Aleksandra Jabłońskiego. Przypomniał, że 9
września 2011 roku przypada 30. rocznica śmierci tego wybitnego
uczonego, nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń fizyków. Po
przybyciu do Torunia w lutym 1946 roku, jako jedyny w tym czasie
profesor fizyki, zaczął tworzyć – z niczego – ośrodek fizyki. Jego
dziełem jest gmach Collegium Physicum przy ul. Grudziądzkiej
5, znany wielu absolwentom nie tylko fizyki i astronomii, ale także
matematyki, chemii, biologii i geografii. Profesor Jabłoński zdobył
międzynarodową sławę jako twórca słynnego diagramu poziomu
cząsteczek, zwanego dzisiaj powszechnie diagramem Jabłońskiego,
stanowiącego podstawę współczesnej fotofizyki, fotochemii i fotobiologii. Pięćdziesiąt lat temu ten właśnie diagram umożliwił
zbudowanie laserów barwnikowych, mających wielkie znaczenie
w nauce i technice. Prace prof. Jabłońskiego znalazły zastosowanie w medycynie; w Stanach Zjednoczonych, wykorzystawszy diagram Jabłońskiego, opracowano nową metodę leczenia niektórych
nowotworów, zwaną terapią fotodynamiczną.

Aleksander Jabłoński był nie tylko wielkim uczonym, był również znakomitym muzykiem. Przez sześć lat grał w grupie pierwszych skrzypiec w orkiestrze Opery Warszawskiej, a potem przez
całe życie grał – wraz z żoną Wiktorią i przyjaciółmi – w kwartetach, których próby odbywały się w jego mieszkaniu w Toruniu.
Był też wielkim patriotą – walczył o odzyskanie niepodległości
Polski w czasie I wojny światowej, bronił tej niepodległości w wojnie polsko-bolszewickiej 1929 roku, a także walczył w szeregach
Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej. Aresztowany przez
NKWD, został osadzony w obozie w Kozielsku, skąd po wybuchu
wojny niemiecko-sowieckiej został w końcu czerwca 1941 roku
przetransportowany do Griazowca, gdzie wstąpił do Armii Andersa.
Na zakończenie swojego wystąpienia prof. Mirosław Bylicki złożył gratulacje wszystkim jubilatom.
Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, jak zawsze serdecznie,
przywitał wszystkich zebranych i wyraził zadowolenie z udziału
w zjeździe. Interesująco mówił o dzisiejszym Toruniu; obiecał swój
udział w spotkaniu absolwentów geografii na Wydziale Biologii
i Nauk o Ziemi (tekst wystąpienia w formie adresu na stronie 26).
W kolejnej części spotkania zebrani wysłuchali 20-minutowego koncertu w wykonaniu Toruńskiego Zespołu Wokalnego
„Octantis”.
Rada Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia przyznała po raz pierwszy w historii Stowarzyszenia członkostwo honorowe. Prezes Stanisław Krause odczytał uchwałę Rady, laudację
i wspólnie z panią prorektor Danutą Janicką wręczyli specjalnie
przygotowany (przez mgr Alinę Daukszę-Wiśniewską) dyplom
honorowego członka Stowarzyszenia Absolwentów UMK pani dr
Cecylii Łubieńskiej-Iwaniszewskiej (patrz str. 25).

Od paru lat na każde „Jesienne Powroty” przygotowywane są
listy gratulacyjne dla absolwentów naszego Uniwersytetu z okazji
50-lecia otrzymania dyplomu magisterskiego. W tym roku udało
nam się ustalić adresy i powiadomić 41 osób (patrz str. 12).
W imieniu profesora Jana Szupryczyńskiego, który musiał wyjechać, wykład pt. „Spitsbergen – tradycyjny obszar polskich badań
polarnych”, wygłosił dr Zdzisław Preisner (patrz str. 14).
W czasie walnego zebrania prezes Stanisław Krause zaprezentował działania Stowarzyszenia podjęte od ostatniego zjazdu oraz
przedstawił propozycje planu pracy na najbliższy rok (patrz str. 19
– „Od września do września”).
Izabela Walczyk
Zdjęcia Alina Dauksza-Wiśniewska
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Szanowni i drodzy Absolwenci!
To dla mnie zaszczyt i przyjemność
móc powitać Państwa na kolejnym, szesnastym już Zjeździe Absolwentów „Jesienne Powroty”. Pozdrawiam wszystkich
zgromadzonych w imieniu Jego Magnificencji Rektora, prof. dra hab. Andrzeja
Radzimińskiego, a sama kłaniam się Państwu osobiście.
Mijający rok akademicki przyniósł
wiele zmian w Uniwersytecie.
Uniwersytet odszedł od istotnej tradycji studiowania i zrezygnował z papierowych indeksów, przy czym decyzja
ta objęła wszystkich rozpoczynających
naukę studentów. Podczas immatrykulacji młodzi żacy otrzymali listy immatrykulacyjne, a wszystkie oceny, zdobyte przez nich następnie na pierwszym
roku studiów, znalazły się w systemie
elektronicznym. Muszę podkreślić, że
ta rewolucyjna decyzja nie tylko weszła
w życie, lecz także zdała egzamin w praktyce.
W listopadzie 2009 roku Uniwersytet świętował piątą rocznicę włączenia
w swe struktury bydgoskiej Akademii Medycznej. Bydgoskie Collegium Medicum
z trzema wydziałami, kilkoma tysiącami
studentów i dwoma szpitalami kliniczny-
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mi istotnie wzmocniło potencjał Uniwersytetu.
W lutym 2010 roku, w dniu urodzin
Mikołaja Kopernika, społeczność akademicka wzięła udział w bardzo uroczystych
obchodach 65-lecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, połączonych z Konferencją

Nowi Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów UMK
WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI
BIOLOGIA
1961
Kazimierz Wolańczyk
Krystyna Wolańczyk (Świderska)
1971
Anna Sternicka (na dyplomie Bogucka)
1978
Anna Maria Koziorowska (na dypl. Warmuz)

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
FILOLOGIA POLSKA
1960
Danuta Galus

GEOGRAFIA
1962
Antoni Olszewski
1963
Stanisław Jabłoński
Barbara Kasprowicz
Zofia Skibińska-Michalkiewicz
Barbara Staszak

WYDZIAŁ MATEMATYKI
I INFORMATYKI
MATEMATYKA NUMERYCZNA
1978
Grażyna Komorowska-Nurczyk

GEOLOGIA
1952
Wiesław Barczyk
WYDZIAŁ CHEMII
1970
Andrzej Jamiołkowski

Absolwent

WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII
I INFORMATYKI STOSOWANEJ
FIZYKA
1959
Jerzy Zofka

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH
I ZARZĄDZANIA
EKONOMIA
1990
Roman Zasada
1995
Andrzej Pawłowski
2003
Joanna Nieżurawska
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Rektorów Uniwersytetów Polskich. W tym
samym mniej więcej czasie dotarła do nas
bardzo radosna wiadomość z Warszawy
– toruńskie Gimnazjum i Liceum Akademickie, prowadzone przez Uniwersytet i kształcące 300 najzdolniejszych
uczniów z całego kraju, zajęło drugie
miejsce w Polsce w rankingu szkół ponadgimnazjalnych. Sukces licealistów
z naszej szkoły pozwala nam spokojnie
myśleć o następnych pokoleniach toruńskich i polskich uczonych.
Rok 2010 z pewnością wejdzie do historii naszej Alma Mater jako okres poważnych inwestycji. Na naszych oczach
pnie się w górę potężny gmach Collegium
Humanisticum. Już za rok znajdzie w nim
miejsce Wydział Nauk Historycznych,
a także inne instytuty. Wkrótce czeka nas
otwarcie Centrum Optyki Kwantowej przy
Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Trwa także rozbudowa Instytutu Archeologii oraz od dawna oczekiwany remont Biblioteki Uniwersyteckiej.
Ponadto mamy nadzieję na rozpoczęcie
kolejnych inwestycji: Centrum Konserwacji Zabytków przy Wydziale Sztuk Pięknych oraz Interdyscyplinarnego Centrum
Nowoczesnych Technologii przy Wydziale
Chemii. Zaplanowana jest już budowa Centrum Sportowego, a w dalszej kolejności –
rozbudowa studenckiego klubu „Od Nowa”.
Dokończenie na str. 25
WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH
HISTORIA
1961
Bogdan Wierzba
1966
Maria Tarnowska
1971
Danuta Jamiołkowska (Cybulska)
1975
Janusz Cygański
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
PRAWO
1964
Feliks Tarnowski
1968
Roman Kuczyński
1969
Stanisława Galińska (Mieczaniec)
Aniela Kossakowska (Kramska)
Adam Wnęk
1974
Andrzej Kurowski
1975
Romuald Czerniecki
1987
Wacław Bryżys

jesienne powroty 2010
Członek honorowy naszego Stowarzyszenia

Wyróżnienie dla dr Cecylii Łubieńskiej-Iwaniszewskiej
Rada Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia przyznała po raz
pierwszy w historii SA UMK członkostwo
honorowe. Otrzymała je dr Cecylia Łubieńska-Iwaniszewska.
Rada na posiedzeniu dnia 26 sierpnia
2010 r. przyjęła następującą uchwałę: „W
uznaniu szczególnych zasług dla Stowarzyszenia Absolwentów i Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu Rada Stowarzyszenia na wniosek Zarządu, działając
na podstawie paragrafów 11, 13 i 38 Statutu Stowarzyszenia, nadaje długoletniemu
członkowi Stowarzyszenia pani dr Cecylii
Iwaniszewskiej godność członka honorowego Stowarzyszenia Absolwentów UMK
w Toruniu.”
Dyplom honorowego członka pani dr
Cecylii Łubieńskiej-Iwaniszewskiej wręczyli uroczyście w czasie XVI Zjazdu
(4.09.2010) prezes Stanisław Krause (odczytał uchwałę Rady, laudację) i prorektor
Danuta Janicka.
Prezes Stowarzyszenia przedstawił sylwetkę i dokonania wyróżnionej: Pani Doktor urodziła się w Warszawie. Liceum Ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika
ukończyła w Bydgoszczy. Rozpoczęła studia
na UMK w zakresie matematyki i astronomii. W roku 1950 uzyskała tytuł magistra
matematyki, a w roku 1959 doktorat z astronomii. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika pracowała do roku 1990, a po przejściu
na emeryturę przez wiele lat prowadziła
zajęcia dydaktyczne. Jest cenionym autorem
licznych prac naukowych z dziedziny astrofizyki i astronomii gwiazdowej, członkiem
towarzystw naukowych i laureatem wielu
nagród, m.in. na Święcie Uczelni w lutym
2010 r. została uhonorowana medalem Za
Zasługi Położone dla Rozwoju Uczelni – jak
sama zaznacza – w 20 lat po przejściu na

emeryturę. Aktywnie współuczestniczy w tworzeniu Stowarzyszenia Absolwentów UMK
w Toruniu, jest jego aktywnym
członkiem od początku istnienia naszego Stowarzyszenia.
Jest członkiem władz Stowarzyszenia Zarządu i Rady, a także
bierze udział w inspirowaniu
i realizacji wszystkich istotnych
przedsięwzięć podejmowanych
przez Stowarzyszenie. Uczestniczy w organizacji zjazdów, pisze
wspomnienia, a jeżeli zachodzi
taka potrzeba, to także pomaga
społecznie w pracach Biura Stowarzyszenia. Zdaniem członków Rady, Zarządu, a sądzę
także, że wszystkich nas tu zgromadzonych, jest wzorem pracownika naukowego i członka
Stowarzyszenia Absolwentów,
w pełni należy się jej godność
członkostwa honorowego.
Pani Profesor, składamy Pani
serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności
osobistej. Niech mi będzie wolno w imieniu
władz Stowarzyszenia wręczyć Pani zaszczytny tytuł.
W podziękowaniu za przyznany tytuł
członka honorowego SA UMK dr Cecylia
Iwaniszewska powiedziała: Bardzo dziękuję szanownej Radzie Stowarzyszenia
Absolwentów UMK, bo to Rada miała ten
wniosek Zarządu przyjąć. Jest to dla mnie
olbrzymim wyróżnieniem, że w obecności
licznie przybyłych na „Jesienne Powroty” absolwentów w tym jubileuszowym 2010 roku
zostałam tak uhonorowana. Powiedziano
mi, że będę mogła nie płacić składek. Ale
ja te składki zawsze grzecznie płaciłam, bez
monitów. Proszę Państwa, bardzo dziękuję
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ną, sztuki piękne, historię, administrację
i prawo – po biologię, geografię, chemię,
fizykę, astronomię i matematykę. Najliczniej reprezentowani są na Zjeździe biolodzy i geografowie, a także chemicy, fizycy
i historycy.
W naszym gronie znalazło się dziś blisko
40 jubilatów – absolwentów, którzy ukończyli studia pół wieku temu. Wszystkim
jubilatkom i jubilatom, którzy za chwilę
otrzymają listy gratulacyjne i pamiątkowe książki, gratuluję najserdeczniej. Dziś
czeka nas także, po raz pierwszy w historii
Stowarzyszenia Absolwentów, niezwykłe
wydarzenie. Pani dr Cecylia Łubieńska-

Dziś trudno jest nam sobie wyobrazić,
w jak znaczącym stopniu realizacja wspomnianych inwestycji wpłynie na kształt
miasteczka uniwersyteckiego, zbudowanego na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego
wieku. Z pewnością będzie to już zupełnie
inny kampus uniwersytecki.
Szanowni Panie i Panowie!
Z radością przyjęłam wiadomość, że
Szesnasty Zjazd Absolwentów zgromadził
dziś liczne grono osób z wielu wydziałów
i kierunków studiów: od filologii polskiej,
przez pedagogikę, pedagogikę artystycz-
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za to Radzie, że zechciała mnie tym wyróżnieniem uhonorować;będę pracowała, jeżeli
mi Zarząd i Rada pozwoli włączać się do
takich codziennych prac. Proszę Państwa,
jeżeli dzisiaj tu spotykamy się i możemy
uczestniczyć w tych miłych spotkaniach,
uroczystościach, jak choćby ten koncert
dzisiejszy, to jest to zasługa i bardzo wiele
starań takich zwykłych, takich prostych i za
to należy się wdzięczność naszym koleżankom i kolegom z Zarządu, którzy po prostu
działali i to przygotowali. Więc myślę, że
możemy właśnie dzięki tym osobom uczestniczyć w naszym jubileuszowym XV-letnim
już działaniu, możemy podziękować Radzie
i Zarządowi za piękną oprawę dzisiejszego
spotkania. Dziękuję bardzo.
-Iwaniszewska otrzyma nadzwyczajne
i jakże zasłużone wyróżnienie – honorowe
członkostwo Stowarzyszenia, z czego się
wszyscy niezmiernie cieszymy, gratulując
Pani Profesor.
Na koniec chciałabym wyrazić pewność,
że Państwa udział w Zjeździe, spacery
i spotkania w miasteczku uniwersyteckim
oraz w mieście Toruniu przyniosą wiele
radości i wzruszeń. Zapraszamy ponownie
za rok, o tej samej porze – w najlepszy czas
złotej polskiej jesieni i babiego lata.
dr hab. Danuta Janicka, prof. UMK
Prorektor ds. Kształcenia

Absolwent

organizacja
Apel do członków
Stowarzyszenia
Absolwentów UMK
Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!
Zwracamy się z gorącym apelem do
wszystkich osób zalegających z opłacaniem składek, aby je uregulowali.
Pamiętajcie, że składki są podstawowym źródłem finansowania działalności statutowej Stowarzyszenia. Liczymy
więc na pełne zrozumienie podejmowanych przez nas działań, mających za
zadanie poprawę sytuacji finansowej
naszego Stowarzyszenia, które ze swej
strony czyni starania o pozyskanie także
innych źródeł dochodów. Jak już wspominaliśmy, dwa lata temu, 23 czerwca
2009 roku, uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego, uprawnionej
do otrzymywania 1% podatku (pierwsze wpłaty już wpłynęły) – jednak
w najbliższym okresie wydatki nadal
pokrywać będziemy z przychodów pochodzących ze składek i pomocy udzielanej przez Uniwersytet.
Równocześnie informujemy, że stosownie do postanowień statutu, Zarząd
Stowarzyszenia może w szczególnych
przypadkach – na wniosek osoby zainteresowanej – umorzyć zaległości. Obowiązuje jednak opłacenie składki za rok
2010, której wysokość (od 1 kwietnia
2007 r.) wynosi:
– 20 zł rocznie dla emerytów, rencistów, studentów i doktorantów,
– 40 zł rocznie dla osób pracujących.
Przy okazji informujemy, że zgodnie
ze Statutem, na rzecz Stowarzyszenia
Absolwentów UMK można przekazywać także darowizny, spadki i zapisy.
Podajemy numer konta, na które należy dokonywać wpłat: przelewem bankowym, poprzez Internet, przekazem
pocztowym lub bezpośrednio w Biurze
Stowarzyszenia:
PKO BP II/O Toruń
06 1020 5011 0000 9602 0090 8301
Stowarzyszenie Absolwentów UMK
87-100 Toruń, ul. Gagarina 39
tel. (056) 611-47-57
Nr KRS: 0000051002
e-mail: absolwent@umk.pl
www.umk.pl/absolwenci/sa
Biuro Stowarzyszenia
czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 10:00–14:30
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Dokończenie ze str. 5
Następnie Jan Szoc przedstawił informację o książce dr. Jerzego Marii Nowaka
(doktor prawa, UMK) pt. „Od hegemonii do
agonii. Upadek Układu Warszawskiego”, wydanej w 2011 roku. Nie mogąc wziąć udziału w czerwcowym spotkaniu, autor obiecał
przybyć na następne.
Specjalnym wydarzeniem spotkania, chyba po raz pierwszy w historii Warszawskiego Klubu SA UMK, było przybycie rodziny
państwa Korycińskich: mamy Grażyny, taty
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Witolda i córki Ewy, absolwentów Wydziału
Prawa UMK.
Migawki z warszawskiego spotkania pokazała Telewizja Toruń już w sobotę 11
czerwca. Można je obejrzeć w Internecie,
wchodząc na stronę główną TV Toruń – wybieramy zakładkę z prawej strony „Centrum
Multimedialne”, następnie na dole strony
„Archiwum” – tam na stronie 1, 2 lub 3 jest
nasze Stowarzyszenie. Film można pobrać
i zapisać na dysku komputera.
Izabela Walczyk

