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Drodzy Absolwenci UMK!
Witamy na łamach 21 numeru biuletynu 

„Absolwent”, ukazującego się od paździer-
nika 1995 roku (numer zerowy), czyli od 
inauguracyjnego Zjazdu Stowarzyszenia 
Absolwentów UMK. Podstawowym zada-
niem biuletynu jest integrowanie rzeszy 
absolwentów toruńskiego uniwersytetu, 
promowanie tradycji i  osiągnięć UMK 
oraz tworzenie więzi środowiskowej po-
szczególnych grup absolwentów, niezależ-
nie od aktualnego miejsca ich zamieszka-
nia, w kraju bądź za granicą. 

Pismo ukazuje się dzięki finansowemu 
wsparciu ze strony władz naszej Uczelni 
oraz – w dużej mierze – społecznemu zaan-
gażowaniu skromnego zespołu redakcyj-
nego, korzystającego także z  materiałów 
nadesłanych przez samych absolwentów. 
Nadal apelujemy o  taką współpracę i za-
chęcamy 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, prze-
kazać wiadomości o  sobie bądź o kole-
żankach i kolegach, z którymi studiowali, 
o różnych pasjach życiowych czy zamiło-
waniach. Oprócz odnotowywania najważ-
niejszych wydarzeń z życia Uczelni, pismo 
nasze powinno stać się także forum wy-
miany informacji o nas i dla nas.

Drogie Koleżanki i  drodzy Koledzy, 
wspomniany 21. numer naszego rocznika 
oznacza, że jesteśmy już z Wami dwadzie-
ścia jeden lat (!). W  tym czasie niejed-
nemu z Was urodziły się wnuki i pewnie 
wielu z  nich studiuje na… UMK, a  więc 
w miejscu, gdzie spędziliście najciekawszy 
okres w Waszym życiu. Naszym zadaniem 
jest ukazywanie tej ciągłości, a  jednocze-

śnie dokumentowanie i  informowanie 
o  zmianach, jakie zachodzą w  naszym 
Uniwersytecie, a  także o  osiągnięciach 
i losach naszych Absolwentów.

Stowarzyszenie Absolwentów UMK ist-
nieje od 3 lipca 1995 roku i ma się nadal 
dobrze, należy do niego już 1038 osób, 
a zapisy wciąż trwają; działają kluby tere-
nowe w  Warszawie, Gdańsku, Olsztynie 
i Toruniu. 

Niezależnie od nas, na Uczelni funkcjo-
nuje także specjalny Program „Absolwent 
UMK”, prowadzony przez uniwersyteckie 
Centrum Promocji i Informacji. Z tej for-
my kontaktów, utrzymywanych głównie 
drogą elektroniczną poprzez Internet, ale 
także poprzez bezpośrednie spotkania czy 
imprezy, korzystają głównie absolwen-
ci „świeżo upieczeni”. Mamy nadzieję, że 
współpraca obu tych centrów absolwenc-
kich – Stowarzyszenia i  Programu – bę-
dzie układała się coraz lepiej.

Wszystkim uczestnikom XXII Zjazdu 
Stowarzyszenia Absolwentów UMK ży-
czymy spędzenia radosnych chwil, wspa-
niałych przeżyć i owocnych obrad. Mamy 
nadzieję, że wyjedziecie z  Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika i pięknego zabyt-
kowego Torunia pełni dobrych wrażeń, 
z przekonaniem, że za rok znów się spo-
tkamy.

Redakcja

PS Korzystając z okazji, prosimy o zgła-
szanie zmian adresowych i mailowych, któ-
re umożliwią nam szybkie i  bezkolizyjne 
dotarcie do Was z  najnowszymi informa-
cjami i pomysłami. Pamiętajcie, to bardzo 
ważne!
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Jesienne Powroty 2016
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów UMK w Toruniu organizuje XXII Zjazd Absol-

wentów UMK „Jesienne Powroty 2016” w dniu 10 września br. Niżej przedstawiamy pro-
gram imprezy:

10 września (sobota)
Godz. 10.00 – Msza św. w intencji absolwentów w Kościele Akademickim Ojców Je-

zuitów (Toruń, Rynek Staromiejski). Po nabożeństwie złożenie kwiatów pod pomnikiem 
Mikołaja Kopernika.

Aula UMK, ul. Gagarina 11
Godz. 11.30 – Rejestracja uczestników, serwis kawowy
Godz. 12.00 – Rozpoczęcie Zjazdu.
–  Uroczyste otwarcie XXII Zjazdu Absolwentów UMK „Jesienne Powroty 2016”. Infor-

macja o Stowarzyszeniu Absolwentów UMK.
Dokończenie na str. 6



Dr Piotr Wcisło z  Wydziału Fizyki, Astronomii i  Informatyki 
Stosowanej UMK w lipcu br. został laureatem  Nagrody Premiera 
za rozprawę doktorską Molecular collisions and shapes of optical 
resonances, przygotowaną pod kierunkiem prof. Romana Ciuryło. 

Nagrodzona rozprawa dr. Piotra Wcisło przedstawia nowe me-
tody badania zderzeń molekuł i atomów oraz wpływu tych zderzeń 
na oddziaływanie światła z materią w fazie gazowej. Umożliwia to 
redukowanie błędów systematycznych w ultradokładnej metrolo-
gii optycznej opartej na dopplerowsko poszerzonej spektroskopii 
molekularnej, co poza wartością aplikacyjną, ma też czysto fizycz-
ne implikacje, ponieważ pozwala zwiększyć dokładność pomiaru 
energii przejść w molekule H2. Otwiera to drogę do jeszcze do-
kładniejszego testowania efektów wynikających z elektrodynamiki 
kwantowej, czy wręcz do poszukiwania nowej fizyki wychodzącej 
poza model standardowy (np. dalekozasięgowych oddziaływań 
hadron-hadron). Z  drugiej strony, osiągnięcie to daje ekspery-
mentalną możliwość obserwowania i zrozumienia samej dynami-

ki zderzeń i tym samym np. testowania poprawności potencjałów 
ab initio. Przykładem niezwykle wartościowego wyniku dr. Pio-
tra Wcisło, ujętego w jego rozprawie doktorskiej, jest wyjaśnienie 
jednej z  ciekawszych zagadek współczesnej spektroskopii, pozo-
stającej (pomimo prowadzonych nad nią badań) bez odpowiedzi 
od 25 lat – wyjaśnił on pochodzenie fundamentalnej rozbieżności 
między zmierzonymi i  wyliczonymi wartościami poszerzenia li-
nii molekularnego wodoru zaburzonego przez dużo cięższe atomy 
argonu.

Nagrody Premiera przyznawane są corocznie w czterech kate-
goriach: wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osią-
gnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, 
osiągnięcia naukowe lub artystyczne, osiągnięcia naukowo-tech-
niczne.

Dr Piotr Wcisło – jest absolwentem Międzywydziałowych In-
dywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (specjal-
ność fizyka atomowa) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 
(2010 r.). Swoją pracę doktorską zrealizował w Instytucie Fizyki 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie od 2015  r. 
jest zatrudniony jako asystent w Zakładzie Fizyki Molekularnej, 
Atomowej i Optycznej. Ma za sobą 6-miesięczny staż w Harvard-
-Smithsonian Center for Astrophysics w  Cambridge w  Stanach 
Zjednoczonych, miesięczną wizytę w Vrije Universiteit w Amster-
damie, a także liczne krótkie wyjazdy naukowe, m.in. do Francji 
i Włoch. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. nagrody 
im. prof. Stanisława Pieńkowskiego za osiągnięcia w dziedzinie 
fizyki eksperymentalnej (2015) czy nagrody Polskiego Towarzy-
stwa Fizycznego za pracę magisterską (2012). W 2015 r. został 
stypendystą programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 
a  w 2016  r. – jednym z  laureatów konkursu Sonata organizo-
wanego przez Narodowe Centrum Nauki, otrzymując grant na 
realizację projektu „Stany rozproszeniowe w ultradokładnej spek-
troskopii molekularnej – eksperyment i obliczenia ab initio dla 
układu H2-He”.  CPiI

– 4 –Absolwent

NASZE SUKCESY

UMK silny badawczo
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w  Toruniu znalazł się na 

8. miejscu w Polsce i 25. w Europie Środkowo-Wschodniej w pre-
stiżowym zestawieniu Nature Index 2016.

Nature Index uwzględnia liczbę i  wartość artykułów nauko-
wych, opublikowanych przez autorów z danej instytucji w najważ-
niejszych i najbardziej wpływowych czasopismach, poświęconych 
naukom przyrodniczym. Zestawienie obejmuje publikacje z 68 ty-
tułów, których selekcji dokonał zespół czynnych naukowców, nie-
zależny od autora rankingu – Nature Research. Punktowane są 
zarówno teksty przygotowane samodzielnie, jak i we współpracy 
z naukowcami z innych jednostek. Tabela Nature Index dostarcza 
aktualnych informacji o wynikach pracy naukowej, pozwala rów-
nież porządkować je według instytucji, kraju lub regionu.

UMK utrzymał 8. miejsce wśród polskich uczelni, wyprzedzając 
m.in. uczelnie medyczne (Gdański Uniwersytet Medyczny, Uni-
wersytet Medyczny w Łodzi czy Pomorski Uniwersytet Medycz-
ny), jak i część technicznych (np. Politechnika Gdańska, Politech-
nika Łódzka, Politechnika Śląska).

Na tle innych ośrodków w  kraju nasz Uniwersytet najlepiej 
wypadł w zakresie nauk o Ziemi i środowisku, ustępując jedynie 
Uniwersytetowi Warszawskiemu. Pod względem liczby artykułów, 
których uczeni z  UMK byli autorami bądź współautorami, wy-
grywają fizyka i astronomia (47 artykułów). Największy skok – aż 
o 107 % – UMK odnotował natomiast w dziedzinie nauk o życiu.

Wśród uczelni Europy Środkowo-Wschodniej UMK zajmuje 
25. miejsce, a w całej Europie – 300.

Polskie zestawienie obejmuje 43 szkoły wyższe. Na czele upla-
sował się Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagielloń-
skim i  Uniwersytetem Wrocławskim. UMK jest jedyną uczelnią 
z województwa kujawsko-pomorskiego, która została sklasyfiko-
wana w rankingu. CPiI



12 listopada 2015 r. w trakcie uroczystości wieńczącej realizację 
remontu Dworca Toruń Główny odsłonięto tablicę upamiętniają-
cą przyjazd profesorów Uniwersytetu Stefana Batorego z Wilna do 
Torunia.

Odsłonięcia tablicy dokonał JM Rektor UMK prof. Andrzej Tre-
tyn, prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i  Ziemi Wileńskiej 
Józef Szyłejko, prezydent Torunia Michał Zaleski oraz przewodni-
czący Rady Miasta Torunia Marcin Czyżniewski. 

Tablica znajduje się na peronie drugim, na fasadzie budynku 
Dworca Toruń Główny. Napis głosi: „Pamięci mieszkańców Wilna 
i  Wileńszczyzny, w  tym profesorów oraz pracowników naukowych 
i  administracyjnych Uniwersytetu Stefana Batorego, którzy przyby-

wali na ten dworzec wiosną i  latem 1945 
roku, by w  Toruniu znaleźć swój dom  
i odmienić oblicze naszego miasta. W 70. 
rocznicę pierwszego transportu i  w roku 
70-lecia Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka.” 

Warto przypomnieć, że przybycie do 
Torunia byłych pracowników Uniwersy-
tetu Stefana Batorego w  Wilnie, którzy 
stworzyli kadrę Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zostało uznane 
za „Wydarzenie milowe w historii UMK” w plebiscycie zorganizo-
wanym z okazji jubileuszu 70–lecia uczelni. (CPiI)

Artykuły prof. Wojciecha Wysoty (Wydział Nauk o Ziemi) oraz 
prof. Wernera Ulricha (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) 
ukazały się na łamach prestiżowych pism: tygodnika ,,Nature” 
oraz ,,Nature Communications”. 

,,Nature” to jedno z  najstarszych i  najbardziej prestiżowych 
pism naukowych na świecie. Tygodnik założony został w 1869 r. 
,,Nature Communications” to z kolei periodyk open source, który 
publikuje wysokiej jakości badania ze wszystkich dziedzin nauk 
przyrodniczych. 

Prof. Werner Ulrich, kierownik Katedry Ekologii i Biogeografii 
Wydziału Biologii i  Ochrony Środowiska, współtworzył artykuł 
Holocene shifts in the assembly of plant and animal communities 
implicate human impacts, który ukazał się w 529. numerze tygo-
dnika ,,Nature”, opublikowanym 7 stycznia 2016 r. 

Prof. Wojciech Wysota, b. dziekan Wydziału Nauk o Ziemi, jest 
współautorem artykułu Ice stream motion facilitated by a shallow-
-deforming and accreting bed (,,Ruch strumienia lodowego uła-
twiony przez płytką deformację i  przyrastanie podłoża”), który 
ukazał się w „Nature Communications” nr 7 – 22 lutego 2016 r. 
W artykule przedstawiono wyczerpujące badania struktury wew- 
nętrznej wielkoskalowych prostolinijnych wałów moreny dennej 

(ang. mega-scale glacial lineations, MSGLs), powstałych w pode-
szwie dawnego strumienia lodowego, który funkcjonował na ob-
szarze Wielkopolski podczas ostatniego zlodowacenia.  (CPiI)
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Projekt identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka znalazł się w finale konkursu Dobry Wzór 2016, organizowane-
go przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego.

System identyfikacji wizualnej, zaprojektowany przez zespół 
pod kierownictwem prof. Edwarda Salińskiego i dr. Szymona Sa-

lińskiego (studio graficzne S3design), został zakwalifikowany do 
finału konkursu Dobry Wzór w kategorii „grafika użytkowa i opa-
kowania”.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 222 produkty i usłu-
gi. W finale znalazło się 136 propozycji, które rywalizują w dzie-
więciu kategoriach: dom, praca, sfera publiczna, usługi, nowe 
technologie, grafika użytkowa i opakowania, nowe materiały pro-
dukcyjne, transport i komunikacja, moda i akcesoria. W konkur-
sie przyznane zostaną również trzy nagrody specjalne w katego-
riach: wzór roku, produkt roku i designer roku.

Laureatów poznamy 20 października br. Wydarzeniu towarzy-
szyć będzie wystawa pokonkursowa, prezentowana od 21 paź-
dziernika do 1 grudnia w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego 
przy ul. Świętojerskiej 5/7 w Warszawie.

Dobry Wzór organizowany jest od 1993 roku. Konkurują w nim 
ze sobą produkty wskazane przez jedyny w kraju niezależny moni-
toring wzorniczy rynku. W wyniku monitoringu do konkursu za-
praszani są producenci, dystrybutorzy, usługodawcy i studia pro-
jektowe, których produkty i usługi zostały rekomendowane przez 
ekspertów Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, jako spełniające 
wymogi dobrego wzornictwa.

 CPiI
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WYBORY NA UMK

Dokończenie ze str. 3
–  Wystąpienie JM Rektora UMK.
–  Wystąpienia zaproszonych gości.
–  Wykład okolicznościowy prof. dr. hab. Andrzeja Koli pt. „Kijów-Bykownia – Czwar-

ty Cmentarz Katyński”.
–  Nadanie godności Członka Honorowego SA UMK.
–  Wręczanie listów gratulacyjnych z okazji 50-lecia i 25-lecia ukończenia studiów ma-

gisterskich na UMK.
–  Wystąpienia uczestników Zjazdu.
–  Walne Zebranie sprawozdawcze SA UMK. Przyjęcie zmian w statucie Stowarzysze-

nia.
Godz. 15.00 – Obiad.
Godz. 20.00 – Wieczór towarzyski z uroczystą kolacją (przy muzyce tanecznej).
Szczegółowych informacji o zjeździe udziela Biuro Stowarzyszenia Absolwentów UMK 

w Toruniu, ul. Gagarina 39, tel. 56-611-47-57, e-mail: absolwent@umk.pl.

Szanse i oczekiwania
10 marca, godz. 16.00 – niewątpliwie 

historyczne wydarzenie w  dziejach Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika. Tego 
wczesnego wieczoru elektorzy wybiera-
li rektora UMK na kadencję 2016-2020. 
Został nim dotychczasowy rektor prof. dr 
hab. Andrzej Tretyn – otrzymał 166 elek-
torskich głosów poparcia.

Cel spotkania był jeden, ale wątków wie-
le, bo nim elektorzy oddali swe głosy, mieli 
okazję (wraz z  wieloma innymi osoba-
mi, gdyż zabranie wyborcze ma charakter 
otwarty) wysłuchać prezentacji poświęco-
nej kandydatowi, jego wystąpienia, a  także 
odpowiedzi kandydata na pytania zadawa-
ne przez uczestników zebrania.

Zaprezentowania kandydatury prof. An-
drzeja Tretyna podjął się prof. Andrzej So-
kala, prorektor UMK. I trzeba przyznać, że 
uczynił to w sposób nietuzinkowy. Nie była 
to bowiem jedynie biografia czy lista osią-
gnięć i  sukcesów kandydata, lecz zarazem 
przybliżenie jego osoby – od młodzieńczych 
fascynacji, które sprawiły, że wybrał biolo-
gię jako kierunek studiów, poprzez mean-
dry naukowej kariery, które zawiodły prof. 

Tretyna w  odległe zakątki świata, po jakże 
bliski mu świat muzyki (zwłaszcza klasycz-
nego amerykańskiego rocka) czy rodzin-
nego domu, w którym – jak zdradził prof. 
Sokala – rektor nie tylko lubi spędzać czas  
z najbliższymi, ale i  między innymi goto-
wać, przygotowywać przetwory.

Sam kandydat, prof. Andrzej Tretyn, 
w  przedwyborczym wystąpieniu wie-
le uwagi poświęcił kończącej się kaden-
cji i  temu, co udało się w  niej zrobić. Jak 
można było się spodziewać, wśród spraw 
pierwszoplanowych znalazła się naprawa 
finansów uczelni. Reforma oparta nie tylko 
na oszczędnościach, ale i przekazaniu wielu 
kompetencji na wydziały, przyniosła efekty. 
Rektor z  wielką satysfakcją mógł poinfor-
mować, że miniony rok zamknął się po raz 
pierwszy od lat nie deficytem, lecz zyskiem 
i  to na poziomie ponad 40 milionów zło-
tych. Gdy na początku reformy tylko 3 wy-
działy przynosiły zyski, teraz tylko 3 mają 
jeszcze negatywny wynik finansowy.

Tak w  rektorskim wystąpieniu, jak i  w 
głosach z sali sporo uwagi poświęcono hu-
manistyce. O  jej pozycji w  świecie nauki 

decydują m.in. publikacje. Prof. Tretyn po-
informował, że rektorską pulę wydawniczą 
postanowił oddać właśnie humanistom, 
a  także wesprzeć ich finansowo, by pra-
ce humanistów były tłumaczone na języki 
obce i  miały znacznie większe szanse na 
międzynarodową recepcję.

Były też wątki dotyczące kampusu byd-
goskiego. Dlaczego nie udało się dotych-
czas uruchomić stomatologii? Bo to bardzo 
drogi kierunek i w sytuacji poważnych pro-
blemów finansowych nie było to możliwe. 
Teraz gdy również kampus bydgoski notuje 
dodatni wynik finansowy, warunki się 
diametralnie zmieniły i do idei stworzenia 
stomatologii można powrócić. Na pytanie 
jednego ze studentów, dlaczego tomograf 
optyczny nie trafił do któregoś z uniwersy-
teckich szpitali, lecz do Interdyscyplinarne-
go Centrum Nowoczesnych Technologii, 
odpowiedź była prosta: bo to inny typ urzą-
dzenia. Na pytanie o autonomię, rektor pod-
kreślił, że jest ona olbrzymia. A w kwestiach 
wyborczych padło pytanie – dlaczego prof. 
Tretyn postanowił zaprezentować tylko po 
jednym kandydacie na każde prorektorskie 
stanowisko. Tu stanowisko rektora dałoby 
się ująć w takim oto lapidarnym stwierdze-
niu: mam do tych osób pełne zaufanie, więc 
dlaczego miałbym te osoby dyskredytować 
zgłaszaniem innych kandydatur.

A propos owych kandydatów – wyborcze 
spotkanie przyniosło bowiem niespodzian-
kę: rektor Andrzej Tretyn postanowił – jak 
to ujął – zagrać w otwarte karty, nie czekać 
do finalnego terminu wynikającego z  wy-
borczego kalendarza i  już kilka dni wcze-
śniej ujawnić, kogo widziałby najchętniej 
w  roli prorektorów na kolejną kadencję. 
Obok dotychczasowych prorektorów (prof. 
Beata Przyborowska, prof. Danuta Dziaw-
go, prof. Andrzej Sokala) kandydatami na 
prorektorów mają być: prof. Grażyna Od-
rowąż-Sypniewska (do spraw Collegium 
Medicum), prof. Jacek Kubica (do spraw 
nauki), prof. Wojciech Wysota (do spraw 
współpracy z  zagranicą i  otoczeniem go-
spodarczym).

Wyborcze zebranie było także okazją do 
zaapelowania do rektora o to, by druga ka-
dencja była dlań okazją do podjęcia wielu 
odważnych decyzji, w  tym choćby doty-
czących zmian struktury organizacyjnej 
Uniwersytetu – by ten lepiej przystawał do 
wymogów uprawiania nowoczesnej nauki, 
interdyscyplinarnej współpracy itd.

Po odpowiedzi na wszystkie pytania 
z sali oraz krótkim wystąpieniu kandydata 
rozpoczęło się głosowanie. Wzięło w  nim 
udział 231 elektorów. Prof. Andrzej Tretyn 
otrzymał 166 głosów, 53 elektorów było 
przeciw jego kandydaturze, a 12 elektorów 
wstrzymało się od głosu. I  tak urzędujący 
rektor został zarazem rektorem elektem na 
nową kadencję w latach 2016–2020.
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Aula UMK na Bielanach – miejsce to samo, co niespełna dwa 
tygodnie wcześniej, gdy wybierany był rektor UMK. Wówczas 
dotychczasowy rektor UMK, a  od 10 marca zarazem także rek-
tor elekt prof. Andrzej Tretyn, zdradził, kogo widziałby w gronie 
swoich najbliższych współpracowników w  kadencji 2016–2020. 
23 marca wybrano sześciu prorektorów UMK na kadencję 2016– 
–2020.

Ale nim elektorzy dokonali tego aktu, uczestnicy otwartego spo-
tkania wyborczego w Auli UMK mieli okazję bliżej poznać kan-
dydatów. Najpierw każdego z nich przedstawiał rektor – uczynił 
to ciekawie i  wszechstronnie, bowiem nie koncentrował się wy-
łącznie na karierze akademickiej kandydatów. Oczywiście o suk-
cesach naukowych, doświadczeniu w działalności na rzecz Uczelni 
było najwięcej, ale prof. Tretyn mówił także o  ich pasjach, zain-
teresowaniach, a  nawet hobby i  pozanaukowych talentach. I  tak 
chociażby dowiedzieliśmy się, kogo z kandydatów na prorektorów 
pasjonuje żużel, muzyka rockowa, bluesowa, kogo opera, kto zy-
skuje uznanie nie tylko pracami z dziedziny pedagogiki, ale i także 
talentem kulinarnym (a zwłaszcza smacznymi zupami).

Kolejny punkt spotkania stanowiły już wystąpienia samych kan-
dydatów na prorektorów. Nie było to jednak proste uzupełnienie 
prezentacji dokonanych przez rektora, ale przede wszystkim uka-
zanie osobistej filozofii działania w dziedzinach, które obejmować 
będzie zakresem stanowiska danego kandydata. Nie ujmując ni-
czego wystąpieniom pozostałych osób, przyznać jednak trzeba, 
że szczególne zainteresowanie towarzyszyło temu, co mieli do 
powiedzenia ci, którzy po raz pierwszy kandydowali na prorek-
torów, czyli prof. Jacek Kubica (w dziejach UMK pierwszy spoza 
toruńskiego kampusu kandydat na prorektora do spraw badań 
naukowych), prof. Grażyna Odrowąż-Sypniewska (ubiegająca się 
o wybór na stanowisko prorektora do spraw Collegium Medicum) 
czy też prof. Wojciech Wysota, który ma się zająć współpracą z za-
granicą i otoczeniem gospodarczym. Pozostała trójka kandydatów 
znana była bowiem znacznie lepiej – choćby za sprawą swych pro-
rektorskich dokonań w kończącej się kadencji.

Dodatkowym argumentem dla elektorów były zapewne także 
odpowiedzi kandydatów na pytania z sali, a pytań tych było cał-
kiem sporo i  to niekoniecznie z gatunku tych „grzecznych”, kur-
tuazyjnych. Zadający pytania chcieli na przykład dowiedzieć się, 
czy obecność Collegium Medicum w strukturach UMK to trwa-
ła jakość, jak wdrażać ciekawe pomysły i rozwiązania, co można 
niemal od ręki zrobić, aby utalentowani uczestnicy studiów dok-
toranckich mieli z  czego żyć i  nie musieli „chałturzyć” kosztem 
czasu, jaki mogliby przeznaczyć na rzetelne badania naukowe. 
Temat losu doktorantów, a zarazem i przyszłych kadr UMK, był 
szczególnie wszechstronnie drążony przez dyskutantów.

Po tych rozlicznych okazjach do poznania dorobku kandyda-
tów, ich poglądów oraz planowanych zamierzeń, 200 obecnych 
na zebraniu elektorów przystąpiło do głosowania. Jak wypadło 
to w przypadku poszczególnych kandydatów (wyniki głosowania 
i  sylwetki prezentujemy za oficjalnym komunikatem Centrum 
Promocji i Informacji UMK)?

Oto prorektorzy UMK wybrani na kadencję 2016–2020: 
Prorektor ds. Badań Naukowych – prof. dr hab. Jacek Kubica, 

kierownik Katedry Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, obecny 
dziekan Wydziału Lekarskiego. W głosowaniu wzięło udział 200 
elektorów, oddano 199 ważnych głosów, 1 był nieważny. Za kandy-
datem głosowało 163 elektorów, przeciw było 32. 4 osoby wstrzy-
mały się od głosu.

Prof. dr hab. med. Jacek Kubica jest kierownikiem Katedry i Kli-
niki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych oraz dziekanem Wydziału 
Lekarskiego Collegium Medicum. Po ukończeniu studiów na Wy-

dziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku w 1987 r. podjął 
pracę na tej uczelni. Od 2000 r. pracuje w Bydgoszczy. Posiada spe-
cjalizacje z zakresu chorób wewnętrznych (I i II stopnia) i kardio-
logii. W 1992 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a w 1999 
stopień doktora habilitowanego; jego praca habilitacyjna została na-
grodzona przez Premiera RP. Tytuł profesora otrzymał w 2006 r. Od 
roku 2007 jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. 
Prof. Kubica zajmuje się kardiologią interwencyjną, leczeniem cho-
rych z  ostrymi zespołami wieńcowymi oraz niewydolnością serca. 
Jest autorem licznych publikacji naukowych z tego zakresu (193 wg 
bazy PubMed, wg Web of Science łączny IF ok. 331, liczba cytowań: 
1565, index H: 12, punktacja KBN/MNiSzW: 3222). Kilkakrotnie 
jego publikacje miały wpływ na formułowanie zaleceń terapeutycz-
nych międzynarodowych towarzystw naukowych. Współpracuje 
naukowo z  licznymi ośrodkami zagranicznymi w USA, Włoszech, 
Niemczech, Austrii i Korei Południowej. Prof. Kubica był beneficjen-
tem prestiżowych stypendiów (im. Jana Pawła II Instytutu Kultury 
Chrześcijańskiej, Uniwersytetu w Pavii, Europejskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego oraz stypendium sponsorowanego przez Knoll Ita-
lia), dzięki którym ponad 3 lata przebywał na zagranicznych uczel-
niach: we Włoszech, Holandii i  USA. Wypromował 21 doktorów, 
był recenzentem wielu przewodów doktorskich, habilitacyjnych oraz 
recenzentem w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profe-
sora. Prof. Jacek Kubica pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego 
w dziedzinie kardiologii w województwie elbląskim oraz kujawsko-
-pomorskim. Od roku 2009 przewodniczy Państwowej Komisji Eg-
zaminacyjnej prowadzącej egzaminy ustne, które wchodzą w skład 
Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z zakresu kardiologii. Jest 
zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika ,,Folia Cardiologica”, 
pełnił lub pełni funkcję członka rad naukowych kilku czasopism, 
działa także w wielu towarzystwach naukowych. Jacek Kubica jest 
żonaty i ma dwie córki. 

Prorektor ds. Collegium Medicum – prof. dr hab. Grażyna 
Odrowąż-Sypniewska, kierownik Katedry i Zakładu Diagnostyki 
Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego. W głosowaniu wzię-
ło udział 200 elektorów, oddano 198 ważnych głosów, 2 były nie-
ważne. Za kandydatką głosowało 153 elektorów, przeciw było 35. 
10 osób wstrzymało się od głosu. 

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Odrowąż-Sypniewska jest kierow-
nikiem Katedry i  Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Collegium 
Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i  kierownikiem Za-
kładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1. 
Ukończyła studia na kierunku biologia ze specjalnością biochemia 
na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat z  nauk przyrodniczych 
otrzymała na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w  War-
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szawie, a z nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
w Göteborgu (Szwecja). Stopień naukowy doktora habilitowanego 
nauk medycznych w zakresie biologii medycznej – biochemii uzyska-
ła w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warsza-
wie. Tytuł naukowy profesora otrzymała w roku 2005. Specjalizacje 
zawodowe uzyskała w  zakresie analityki klinicznej oraz zdrowia 
publicznego. Jej główne zainteresowania badawcze to nowoczesna 
diagnostyka laboratoryjna metabolicznych chorób cywilizacyjnych. 
Prof. Sypniewska była stypendystką Światowej Organizacji Zdrowia 
– WHO, Narodowego Instytutu Zdrowia – NIH (USA) i w I Klini-
ce Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego przy Uniwer-
sytecie w Göteborgu. Jest autorką lub współautorką 113 publikacji 
z listy PubMed oraz 15 rozdziałów w monografiach. Łączny IF opu-
blikowanych prac wynosi aktualnie 168,447. Jej dorobek naukowy 
był wielokrotnie wyróżniany, m.in. nagrodami Ministra Zdrowia, 
nagrodą indywidualną Fundacji Rozwoju Diagnostyki Labora-
toryjnej i  nagrodami Rektora. Prof. Sypniewska wypromowała 16 
doktorów nauk medycznych, była recenzentem kilkunastu rozpraw 
doktorskich, 4 rozpraw habilitacyjnych oraz recenzentem 4 profe-
sur. Aktywnie działa w krajowych i  zagranicznych towarzystwach 
naukowych; jest także redaktorem naczelnym czasopisma ,,Journal 
of Medical Research” oraz członkiem komitetów redakcyjnych 4 za-
granicznych czasopism z  IF. Prof. Sypniewska pełniła funkcję pro-
dziekana Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Byd-
goszczy, a później dziekana tego Wydziału. 

Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju – prof. dr hab. Da-
nuta Dziawgo z  Katedry Rachunkowości Wydziału Nauk Eko-
nomicznych i Zarządzania, obecna prorektor ds. ekonomicznych 
i  rozwoju. W  głosowaniu wzięło udział 200 elektorów, oddano 
200 ważnych głosów, 0 nieważnych. Za kandydatką głosowało 171 
elektorów, przeciw było 22. 7 osób wstrzymało się od głosu.

Prof. dr hab. Danuta Dziawgo jest w obecnej kadencji prorektorem 
ds. ekonomicznych i  rozwoju. Ukończyła studia ekonomiczne na 
UMK w 1993 r. Pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarzą-
dzania w  Katedrze Rachunkowości. Rozprawę doktorską obroniła 
w 1997 r., w 2004 odbyło się jej kolokwium habilitacyjne, a w 2012 

uzyskała tytuł naukowy profesora. Prof. Dziawgo zajmuje się klu-
czowymi zagadnieniami współczesnych finansów i rachunkowości, 
takimi jak: akcjonariat obywatelski, credit rating, inwestowanie spo-
łecznie odpowiedzialne, relacje inwestorskie, dostosowanie kształtu 
sprawozdania finansowego do oczekiwań inwestorów, raportowanie 
zintegrowane czy rachunkowość instrumentów finansowych. Jest 
autorką ponad 180 publikacji naukowych, była także redaktorem 
i współredaktorem zbiorów prac międzynarodowych zespołów ba-
dawczych – ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, 
Szwajcarii i Japonii, stypendystką Know-How FUND oraz Fundacji 
na rzecz Nauki Polskiej. Prof. Dziawgo była kierownikiem projektu 
lub głównym wykonawcą w 8 grantach naukowych finansowanych 
ze środków centralnych, uczestniczyła także w  realizacji europej-
skich projektów badawczych w Wielkiej Brytanii, Danii i Finlandii. 
Jako visiting professor wykładała na uczelniach Hiszpanii, Portuga-
lii, Włoch, Francji, Węgier i Turcji. Za swoją działalność naukową 
dwukrotnie została wyróżniona nagrodą indywidualną ministra. 
Prof. Dziawgo pełniła szereg ważnych funkcji; była m.in. człon-
kiem komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewiden-
tów, członkiem zespołu doradczego Ministra Nauki i  Szkolnictwa 
Wyższego do oceny wniosków o  przyznanie środków finansowych 
na działalność statutową, członkiem jury konkursu Best Annual 
Report przy Giełdzie Papierów Wartościowych, pełniła także obo-
wiązki eksperta Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunków 
ekonomicznych. Była współinicjatorem powołania kierunku finanse 
i rachunkowość na WNEiZ, który uzyskał wyróżnienie PKA, a tak-
że współinicjatorem uzyskania uprawnień doktorskich Wydzia-
łu w  nowo wyodrębnionej dyscyplinie naukowe finanse. Danuta 
Dziawgo jest zamężna i ma dwójkę dzieci. 

Prorektor ds. Kształcenia – prof. dr hab. Beata Przyborowska 
z  Katedry Pedagogiki Szkolnej Wydziału Nauk Pedagogicznych, 
obecna prorektor ds. kształcenia. W głosowaniu wzięło udział 200 
elektorów, oddano 199 ważnych głosów, 1 był nieważny. Za kan-
dydatką głosowało 157 elektorów, przeciw było 33. 9 osób wstrzy-
mało się od głosu.

Prof. dr hab. Beata Przyborowska jest w  obecnej kadencji pro-
rektorem ds. kształcenia. W 1992 r. skończyła studia pedagogiczne 
na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Tam też prowadziła kolejne badania i przygotowała roz-
prawę doktorską pt. ,,Rola szkolnictwa niepublicznego w rozwiązy-
waniu ustrojowego kryzysu polskiej oświaty”, którą obroniła w trzy 
lata po ukończeniu studiów magisterskich, uzyskując stopień dokto-
ra nauk humanistycznych. Jej zainteresowania badawcze skupiały 
się na problematyce innowatyki pedagogicznej, co było w pełni uza-
sadnione prowadzeniem badań w uniwersyteckiej szkole pod okiem 
swojego mistrza – wybitnego znawcy tej problematyki – profesora 
Romana Schulza. Jej rozprawa habilitacyjna pt. ,,Struktury inno-
wacji w  edukacji. Teoria-praktyka-rozwój” – została poświęcona 
właśnie temu zagadnieniu. Pozytywna ocena całości postępowania 
habilitacyjnego przyczyniła się do nadania dr Beacie Przyborow-
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skiej habilitacji w  2004  r. Prof. Przyborowska aktywnie działa na 
rzecz środowiska pedagogicznego w Polsce oraz własnej jednostki: 
kierowała Katedrą Pedagogiki Szkolnej, była ekspertem w projekcie 
Krajowych Ram Kwalifikacji, współtworzyła wraz ze środowiskiem 
wzorcowe efekty kształcenia na kierunku pedagogika. Przez dwie 
kadencje była prodziekanem ds. kształcenia nauczycieli i  studiów 
podyplomowych na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK. Jest 
autorką ponad 120 publikacji; jej najważniejszą pracą badawczą, 
wysoko ocenianą przez ekspertów, jest książka profesorska pt. ,,Pe-
dagogika innowacyjności. Między teorią a  praktyką”. Prof. Beata 
Przyborowska jest mężatką i ma córkę. 

Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej – prof. dr hab. 
Andrzej Sokala, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego na Wy-
dziale Prawa i  Administracji, obecny prorektor ds. studenckich 
i  polityki kadrowej. W  głosowaniu wzięło udział 200 elektorów, 
oddano 199 ważnych głosów, 1 był nieważny. Za kandydatem gło-
sowało 179 elektorów, przeciw było 13. 7 osób wstrzymało się od 
głosu.

Prof. dr hab. Andrzej Sokala jest w obecnej kadencji prorektorem 
ds. studenckich i  polityki kadrowej. Ukończył studia na kierunku 
prawo na UMK w roku 1978. Po uzyskaniu dyplomu pracował jako 
urzędnik, m.in. w  Narodowym Banku Polskim. W  latach 1980– 
–1981 odbył aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski z wynikiem 
bardzo dobrym. W 1981  r. został zatrudniony w Katedrze Prawa 
Rzymskiego UMK. W roku 1989 zrobił doktorat, a jego praca dok-
torska uzyskała wyróżnienie w  prestiżowym Konkursie ,,Państwa 
i  Prawa”. W  1999  r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a  w 
2011 r. tytuł profesora nauk prawnych. Zajmuje się prawem rzym-
skim i prawem wyborczym. Kieruje Katedrą Prawa Rzymskiego oraz 
Centrum Studiów Wyborczych UMK, którego jest pomysłodawcą 
i  założycielem. W  latach 2000–2005 pełnił funkcję prodziekana 
(przez dwie kadencje), a w latach 2005–2012 funkcję dziekana Wy-
działu Prawa i Administracji UMK (również przez dwie kadencje). 
Prof. Sokala wypromował sześciu doktorów oraz ponad 200 magi-
strów i licencjatów. Opiekuje się kolejnymi sześcioma doktorantami. 
Za swoją działalność edukacyjną uzyskał Medal Komisji Edukacji 
Narodowej, przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go w 2005 r. Prof. Sokala jest członkiem kilku towarzystw nauko-
wych. W  poprzedniej kadencji był z  wyboru członkiem Komitetu 
Nauk o  Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk. Odbył staże 
naukowe, m.in. w Rzymie, Padwie i Perugii. Był stypendystą Centro 
Incontri e Studi Europei w Rzymie. Prof. Sokala współpracuje z waż-
nymi organami i  instytucjami państwowymi, m.in. z  Państwową 
Komisją Wyborczą i Rzecznikiem Praw Obywatelskich. W 2000 r. 
Prezydent RP odznaczył go Złotym Krzyżem Zasługi. W  2003  r. 
Sejm RP wybrał go na sędziego Trybunału Stanu, zaś w 2015 r. na 
stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Andrzej Sokala 
jest żonaty i ma troje dzieci. 

Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem Gospo-
darczym – prof. dr hab. Wojciech Wysota z  Katedry Geologii 
i Hydrologii, obecny dziekan Wydziału Nauk o Ziemi. W głoso-
waniu wzięło udział 200 elektorów, oddano 200 ważnych głosów, 
nie było nieważnych. Za kandydatem głosowało 167 elektorów, 
przeciw było 22. 11 osób wstrzymało się od głosu. 

Prof. dr hab. Wojciech Wysota jest dziekanem Wydziału Nauk 
o  Ziemi. Studia na kierunku geografia ukończył w  roku 1982 na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1992  r. uzyskał 
stopień doktora nauk o  Ziemi. W  2003 otrzymał stopień doktora 
habilitowanego w zakresie geologii w Państwowym Instytucie Geo-
logicznym w  Warszawie, a  w 2012  r. tytuł profesora nauk o  Zie-
mi. W roku 2007 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego. Od 
2013 r. zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Geo-
logii i Hydrogeologii. W latach 2008–2012 był prodziekanem Wy-
działu Biologii i Nauk o Ziemi UMK. W 2012 r. został dziekanem 
tego Wydziału; funkcję tę pełni do dzisiaj. Prof. Wojciech Wysota 
jest geomorfologiem i geologiem czwartorzędu. Zajmuje się genezą 
krajobrazu polodowcowego Polski, historią i chronologią zlodowa-
ceń w Polsce oraz dynamiką ostatniego lądolodu skandynawskiego. 
Jest autorem ponad 230 publikacji, w  tym 32 oryginalnych arty-
kułów w  recenzowanych czasopismach naukowych, 36 monogra-
fii i  rozdziałów w  monografiach, 12 rozdziałów w  podręcznikach 
i redakcji książek oraz ponad 50 innych publikacji i doniesień kon-
ferencyjnych. Jego prace (11 znajduje się w  bazie Web of Science, 
IF>36, h-index 7) cytowano ponad 150 razy w czołowych czasopi-
smach zagranicznych. Realizował kilka projektów badawczych NCN 
i MNiSW oraz uczestniczył w projektach międzynarodowych. Brał 
udział w realizacji szeregu umów i prac wdrożeniowych, ekspertyz, 
opinii i raportów środowiskowych na potrzeby gospodarki, przedsię-
biorstw i jednostek samorządowych. W latach 2014–2015 kierował 
dużym (2,5 mln zł) projektem nt. opracowania aplikacji ,,Interne-
towy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego». Prof. Wojciech 
Wysota odbył staże i wyjazdy naukowe w Danii, Szwecji, Norwe-
gii, Niemczech, Anglii, Irlandii, Szwajcarii, Finlandii, na Litwę, 
do Łotwy, Estonii, Białorusi i Rosji. Współpracuje naukowo m.in. 
z uniwersytetami w Aarhus, Kopenhadze, Sheffield, Berlinie, Lund, 
Rydze, Tartu i Wilnie. Jest członkiem wielu polskich i międzynaro-
dowych towarzystw naukowych. W latach 2012–2015 był członkiem 
Komitetu Badań Czwartorzędu PAN. Od 1998  r. jest członkiem 

Międzynarodowej Asocjacji do Badań Czwartorzędu (INQUA), 
a od 2012 wiceprezydentem Perybałtyckiej Grupy Roboczej INQUA. 
Prof. Wojciech Wysota był promotorem 3 prac doktorskich i ponad 
30 prac dyplomowych. Za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej 
i organizacyjnej kilkakrotnie otrzymał nagrodę indywidualną i wy-
różnienie rektora UMK. Jest odznaczony Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej. Wojciech Wysota jest żonaty, ma syna.

Winicjusz Schulz
Zdjęcia Andrzej Romański
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Zofia Bełkot 3 czerwca odeszła od nas na 
zawsze; pogrzeb odbył się 10 czerwca na 
cmentarzu przy ul. Wybickiego w Toruniu.

Urodziła się 5 kwietnia 1946 r. w Gdyni, 
gdzie skończyła Szkołę Podstawową nr 7 
oraz Liceum nr 3 im. Marynarki Wojennej. 
Na studia przyjechała do Torunia (przez 
rodzinę zawsze była związana z tym mia-
stem). Toruńską polonistykę ukończyła 
w 1969 r., pisząc pracę magisterską z języ-
koznawstwa pod kierunkiem prof. Leszka 
Moszyńskiego. 

Po studiach przez 3 miesiące praco-
wała w  Szkole Podstawowej w  Siemoniu, 
następnie w  grudniu 1969  r. rozpoczęła 
pracę w Instytucie Badań Literackich PAN 
w Pracowni Słownika Polszczyzny XVI w. 
w Toruniu na stanowisku dokumentalisty. 
Równocześnie podjęła też współpracę z re-
dakcją „Słownika języka Adama Mickiewi-
cza” i współpraca ta trwała do zakończenia 
prac redakcyjnych nad tym słownikiem. 
W  „Słowniku polszczyzny XVI wieku” 
pierwsze hasła Zofii pojawiły się w  tomie 
VI wydanym w 1972 r. W 1979 r. zdała eg-
zamin dyplomowy. W 2006 roku przeszła 
na emeryturę, ale  współpraca ze Słowni-
kiem trwała.  Ostatnie hasła zredagowane 
przez Nią jeszcze nie zdążyły wyjść dru-
kiem, ponieważ pracowała nad nimi nie-
mal do końca.

Jednocześnie współpracowała z wydaw-
nictwami związanymi z  Uniwersytetem 
Mikołaja Kopernika oraz instytucjami 
kulturalnymi, wykonując głównie pra-
ce korektorskie. Można tu wymienić np. 
„Słownik socjologiczny”, informatory kul-
turalne, jak „Ikar” oraz foldery imprez kul-
turalnych, np. „Probaltica”. Współpraco-
wała też z Instytutem Filozofii i Socjologii 
PAN, z zespołem prof. Leona Szczuckiego, 
przy odczytywaniu i  transkrypcji listów 
Andrzeja Dudycza.

Zofia Bełkot była korektorem także wie-
lu znanych książek i  albumów (np. Pan 
Tadeusz, Quo Vadis, Czy to bajka czy nie 
bajka, Skarby dawnego Torunia, Toruń Mi-
kołaja Kopernika, Opowieść o  toruńskim 
pierniku) opublikowanych przez Wydaw-
nictwo Młotkowski, słynącego m.in. z wy-
dawanych kopii faksymilowych cennych 
rękopisów i  starodruków. Warto przypo-
mnieć, że bibliofilskie wydanie poematu 
Pan Tadeusz, upamiętniające toruńską, 
pierwszą na ziemiach polskich edycję Er-
nesta Lambecka sprzed 141 lat z niezapo-
mnianymi ilustracjami Michała Elwiro 
Andriollego, została nagrodzona tytułem 
GRAND PRIX na ogólnopolskich targach 

„Świat książki ’99” za „najwyższy poziom 
edytorski i wyjątkową rzetelność redakcyj-
ną”. To tylko część jej ogromnego dorobku, 
który, miejmy nadzieję, zostanie fachowo 
zinwentaryzowany i opisany.

Redakcja „Głosu Uczelni” współpraco-
wała z  Zofią Bełkot od 1992 roku, tj. od 
chwili reaktywowania czasopisma, a  re-
dakcja „Absolwenta” od 1995  r. Dzięki 
naszej Koleżance wszystkie numery cha-
rakteryzowały się znakomitą polszczyzną 
i minimalnym procentem błędów formal-
nych i  merytorycznych. Miała ogromną 
wiedzę polonistyczną i  humanistyczną. 
Żaden, nawet najdrobniejszy, tekst nie był 
przez nią zlekceważony, każda informacja 
czy data musiały być sprawdzone. Często 
Jej trafne pytania ratowały nas od pomy-
łek. Nigdy nie spotkaliśmy tak wspaniałego 
korektora, który by był jednocześnie tak 
znakomitym twórcą.

Zosia była niezwykle życzliwą i  chętną 
do współpracy oraz niesienia pomocy in-
nym Osobą. Zawsze mogliśmy na nią li-
czyć, nigdy nie denerwowała się naszymi 
pomysłami czy późnymi telefonami. Jej de-
likatność połączona z wewnętrzną pogodą, 
serdeczność i  niezwykle optymistycznie 
nastawienie do życia ujmowały każdego, 
kto się z nią spotkał. Kochała ludzi, kochała 
też zwierzęta (ech, te Jej wspaniałe, wesołe 
i pełne życia psiaki!). Zapamiętamy ją nie 

tylko jako niezastąpionego współpracow-
nika, ale także jako Dobrego Człowieka 
i Przyjaciela.

Wojciech Streich

Jeśli prawdą jest, że tym promieniu-
jesz, czym nasiąkasz, to pozostaniesz 
w  naszych sercach emanując codzien-
nie otwartością, serdecznością, pogodą, 
ciepłem, oddaniem, ale również współ-
czuciem i  pociechą... Nikt z  bliskich, 
w tym wierne i kochające zwierzęta, nie 
odszedł nieopłakany i bez żalu.... Mamy 
Cię pod powiekami pracowicie nachylo-
ną nad fiszkami, artykułami, książkami, 
uważnie i  pieczołowicie śledzącą tekst, 
w  którym żaden błąd lub niejasność 
nie miała prawa umknąć Twojej czujnej 
spostrzegawczości... Z  czułością wspo-
minamy wspólne wyprawy w  miej-
sca bliskie i  odległe, w  trakcie których 
z  niestrudzoną ciekawością potrafiłaś 
wyłuskiwać drobiazgi i niuanse z ludzi, 
miejsc i  zdarzeń,   dzieląc się entuzja-
stycznie swoimi obserwacjami i  fascy-
nacjami  z nami  ...   To tylko niewielka 
cząstka z pamięci o Tobie. W tych smut-
nych i  pustych chwilach pomaga nam 
ona choć trochę radować się, promie-
niując tym, czym nasiąknęliśmy dzięki 
Tobie...

Kochający Syn i Córka
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PTTK z Warszawy i Krakowa. Odszedł Ho-
norowy Członek PTTK, wielka osobowość 
toruńskiego środowiska uniwersyteckiego, 
przez ostatnie pół wieku najwyższy auto-
rytet wśród toruńskich „górali”.

Cecylia Iwaniszewska

W marcu minęła dziesiąta rocznica 
śmierci prof. Jerzego Serczyka, pracowni-
ka Biblioteki Uniwersyteckiej, Instytutu 
Historii i  Archiwistyki oraz Katedry Filo-
logii Germańskiej. Ta ostatnia jednostka 
UMK, wymieniona tu w  porządku chro-
nologicznym, korzystała z  wiedzy i  talen-
tów Profesora z wielką dla siebie korzyścią. 
Współpraca wyniknęła z  porozumienia 
ówczesnego docenta Eugeniusza Klina, 
kierującego Katedrą, z  doktorem Jerzym 
Serczykiem, który prowadził dla germa-
nistów początkowo zajęcia z  historii Nie-
miec i  pozostałych krajów niemieckoję-
zycznych. Wykład przewidziany był dla 
pierwszego roku, a równolegle germaniści 
słuchali wykładów językoznawcy prof. Wa-
cława Cimochowskiego. Trudno opisać, 
jak wielka była to przygoda intelektualna... 
Nieprzygotowany do zajęć student był za-
wstydzony, a profesorowie nie musieli tego 
komentować. Wybrane grono studentów 
miało możliwość uczęszczania na wykła-
dy z  historii historiografii, a  równolegle 
na pierwsze seminarium magisterskie dla 
germanistów i  archiwistów. Z  pomysłu 
takiego mieszanego seminarium Profesor 
zrezygnował już po pierwszej próbie i ko-
lejne odbywały się tylko dla germanistów. 

Z  czasem pojawiły się pierwsze rozprawy 
doktorskie i habilitacja.

Pewien dystans czasowy pozwala na re-
fleksję, jakim człowiekiem i mentorem był 
Jerzy Serczyk. Wiele ze swych krótkich 
maksym głosił na korytarzach Collegium 
Maius w  czasie przerw w  zajęciach. Tak, 
kiedyś po 45 minutach była przerwa, naj-
częściej na papierosa, a Profesor nie zado-
walał się słabymi produktami przemysłu 
tytoniowego. Palił „Carmeny”, a  czasem 
„Caro”. Zdarzało mu się palić „niemęskie” 
papierosy „Płaskie”, ale ta faza trwała krót-
ko. Kto tego „cymesu” zakosztował, wie 
o czym mowa. Imponował nam znakomitą 
pamięcią, zachęcał do lektury Lema i kla-
syków rosyjskich w oryginale, a ponieważ 
był zafascynowany lotnictwem (oprócz 
historii kolejnictwa), promocję doktorską 
nazywał laszowaniem. Mawiał: „Wylaszo-
wałem Pana”. Nie odczuwał potrzeby zwra-
cania się do młodszych współpracowników 
na „ty”. Natomiast interesował się naszym 
życiem rodzinnym, uczył (nielegalnie) 
jazdy samochodem na Barbarce. O  swo-
im uwięzieniu w  Krakowie powiedział 
mi, dopiero kiedy wracaliśmy z  uroczy-
stości po doktoracie w  gronie profesorów 
z  komisji: Weroniki Jaworskiej, Wacława 

Odyńca, Stanisława Salmonowicza i  Jac-
ka Staszewskiego. Z  tym ostatnim dzielił 
Jerzy Serczyk pokój na pierwszym piętrze 
budynku przy placu Teatralnym. Dzisiaj 
trudno wyobrazić sobie zadymiony pokój, 
w którym panowie dyskutowali o polityce, 
aktualnych publikacjach, pijąc z  trudem 
zdobytą kawę. Jednocześnie każdy z  nich 
coś pisał, a  J. Serczyk tłumaczył „Kobiety 
Habsburgów” Andicsa. Ja miałem prawo 
słuchać, pić kawę przygotowaną przez go-

24 kwietnia 2016  r. toruńskie środowi-
sko turystyczne okryło się żałobą: w wieku 
blisko 99 lat zmarł w Warszawie senior tu-
rystyki górskiej Stanisław Wasilewski.

Stanisław Wasilewski urodził się 4 lipca 
1917 r. w Wilnie. Po maturze w gimnazjum 
im. Zygmunta Augusta studiował filologię 
klasyczną i filologie polską na Uniwersyte-
cie Stefana Batorego. W czasie wojny pra-
cował w Wilnie jako urzędnik. W 1945  r. 
w  transporcie wileńskim przybył wraz 
z rodziną do Torunia, i od 1 października 
1945  r. został młodszym asystentem przy 
Katedrze Filologii Polskiej UMK. Jesienią 
1949  r. Ministerstwo Oświaty nie wyrazi-
ło zgody na zatrudnienie kilkunastu osób 
z UMK, wśród nich także Stanisława Wa-
silewskiego. Pracował następnie w admini-
stracji Przychodni Zdrowia Psychicznego,  
w Biurze Towarzystwa Naukowego, w biu-
rach PTTK w  Bydgoszczy i  w Toruniu, 
a wreszcie od 1966 do 1989 r. w Bibliotece 
Głównej UMK.

Z turystyką górską zetknął się już w cza-
sach wileńskich, wędrując z  tamtejszym 
„Klubem Włóczęgów”. W Toruniu prowa-
dził szkolenie dla przyszłych przodowni-
ków turystyki górskiej, teoretycznie zimą 

w  mieście, praktycznie w  czasie letnich 
górskich obozów wędrownych. Wyszkolił 
kilka generacji przodowników. W Uniwer-
syteckim Kole PTTK był organizatorem 
wycieczek, również autokarowych, dla pra-
cowników. Stanisław Wasilewski znalazł 
się w gronie kilkunastu osób, które jesienią 
1975  r. założyły Klub Turystyki Górskiej 
PTTT „Karpaty” w Toruniu, aby „w gronie 
miłośników gór spotykać się przez cały rok  
i pogłębiać swoją wiedzę o górach”.

Fascynacja górami wiązała się u  pana 
Stanisława z  zamiłowaniem do literatury 
górskiej, ze zbieraniem artykułów, cza-
sopism, książek o  tej tematyce. W  swym 
mieszkaniu przy ulicy Kraszewskiego zgro-
madził poważny zbiór wydawnictw, prze-
wodników, map. Gdy już siły nie pozwalały 
mu na piesze górskie wyprawy, przychodził 
na spotkania Klubu „Karpaty”, by podzielić 
się interesującymi wiadomościami z  bie-
żącej literatury górskiej. Ostatni raz był 
w Klubie 10 maja 2012 r.

Stanisław Wasilewski spoczął obok żony, 
Izabeli, lekarza neurologa, na toruńskim 
cmentarzu św. Jerzego. Żegnało go środo-
wisko uniwersyteckie, turystyczne; przyje-
chali przedstawiciele z Zarządu Głównego 
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spodarzy, a  późniejsze mycie naczyń nie 
wchodziło w rachubę. Autentycznie rozeź- 
lony Profesor to była prawdziwa rzadkość. 
Pamiętam dwa epizody: pierwszy, kiedy 
na moim egzaminie wstępnym kandydat 
przede mną używał bez opamiętania słów: 
„naturalnie” i  „oczywiście”, i  drugi, kiedy 
na seminarium magisterskim zrugał kogoś 
za referat, jednak w taki sposób, że myśleli-
śmy o schowaniu się w mysią dziurę, a de-
likwent... nie zrozumiał ani słowa z intencji 
nauczyciela. Z  takiej właśnie wyszukanej 
polszczyzny znany był mój promotor. Jego 
rękopisy, codzienne notatki, które opie-
czętowane zawiozłem do Działu Rękopi-
sów i  Starych Druków, są już po pierw-
szej próbie bardzo łatwe do rozpoznania. 
Czytelnik znajdzie tam uwagi o  aktualnej 
pogodzie, cenach gazet i  oczywiście pa-
pierosów, programie telewizyjnym, krót-
kie recenzje obejrzanych sztuk teatralnych 
(Teatr Telewizji oraz czwartkowa „Kobra”), 
filmów, ale przede wszystkim odnajdzie 
atmosferę rozmów z  kolegami, kojarzącą 
się nieodmiennie z  kawiarnią, w  najlep-

szym tego słowa znaczeniu. To atmosfera 
ludzkiego ciepła, wzajemnego szacunku, 
a  już najbardziej dla polemistów, z  który-
mi się nie zgadzano w  wielu kwestiach. J. 
Serczyk miał wiele pasji: potrafił zbudować 
radioodbiornik, interesował się literaturą 
piękną (tą bardzo ambitną, ale i bestselle-
rami z  „Przeminęło z  wiatrem” na czele). 
Kiedy pojawiły się pierwsze komputery 
i  Internet, dawkował sobie czas na prze-
szukiwanie portali prasowych, bojąc się, iż 
w ogóle przestanie pracować. Dzisiaj mało 
kto pamięta, jakim wydarzeniem był za-
kup „Atari” czy „Commodore”. Nadszedł 
dzień, kiedy i  Profesor nabył takie cudo. 
Odwiedzałem go w domu przynajmniej raz 
w tygodniu i takiego właśnie dnia zastałem 
rozgorączkowanego właściciela kompu-
tera. Jego zawiłości rozgryzał właściwie 
samodzielnie, ale.... nie potrafił przegrać 
pliku z  dysku na dyskietkę. Ponieważ ja 
nie byłem komputerowym ekspertem, po-
wiedziałem: „Panie Profesorze, wedle mo-
jego rozeznania na komputerach najlepiej 
znają się... dzieci. Przyprowadzę bystrego 

chłopaka, który nauczy Pana przegrywania 
i  nikt nie musi o  tym wiedzieć”. Profesor 
się zgodził, a ja nie widziałem, że nie był to 
dobry pomysł. Zostawiłem obu pasjonatów 
samych, a  po powrocie Profesor pyta, jak 
ekspert ocenia swojego ucznia. Padła naj-
gorsza z możliwych odpowiedzi: „Miałem 
już zdolniejszych”. Ucieczki z domu Profe-
sora nie pamiętam i  nie zamierzam sobie 
przypominać.

Kiedy już bardzo chorował, poprosił 
mnie jeszcze o  najnowszy numer „Prze-
kroju” i „Opowieści o pilocie Pirxie” Lema, 
aby upewnić się, czy jeszcze zna całego na 
pamięć. 

Wszystkim doktorantom życzę tyle sa-
tysfakcji ze współpracy z własnym opieku-
nem naukowym i  życiowym przewodni-
kiem, ile ja doznałem od swojego. 

Włodzimierz Zientara

Autor jest profesorem na Wydziale Filo-
logicznym (Katedra Filologii Germańskiej, 
Zakład Literatury i Kultury Dawnej).

Zarząd Prezes: Stanisław Krause (ekonomia). Wiceprezesi: Ce-
cylia Iwaniszewska (matematyka,astronomia), Bogdana Wilczyń-
ska (biologia), Andrzej Chmarzyński (chemia). Sekretarz: Izabela 
Walczyk (biologia), zastępca sekretarza – wakat Skarbnik: Dorota 
Grabowska (pedagogika, historia). Członkowie: Maria Kowalew-
ska (biologia), Kazimierz Krupa (pedagogika), Arleta Hrehoro-
wicz (pedagogika). 

Rada Stowarzyszenia
–  Członkowie honorowi SA UMK: Cecylia Iwaniszewska (mate-

matyka, astronomia), Janusz Małłek (historia), Karol Jankowski 
(fizyka), Józef Szudy (fizyka), Ryszard Olszewski (geografia), 
Andrzej Chmarzyński (chemia).

–  Członkowie z wyboru: Teresa Bronowska (prawo), Irena Gęsic-
ka (chemia), Ryszard Olszewski (geografia), Antoni Olszewski 
(geografia), Marian Urbański (historia), Andrzej Przystalski 
(biologia).

–  Członkowie z urzędu: prof. art. malarz Piotr Klugowski, pełno-
mocnik rektora UMK; Janusz Cygański (historia), przewodni-
czący Warmińsko-Mazurskiego Klubu SA UMK; Elżbieta Le-
wandowska (zabytkoznawstwo), przewodnicząca Pomorskiego 
Klubu SA UMK; Jan Szoc (prawo), przewodniczący Warszaw-
skiego Klubu SA UMK; Wanda Rusiecka (biologia), przewodni-
cząca Toruńskiego Klubu SA UMK. 

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Marian Duchnowski (ekonomia).
Członkowie: Iwona Murawska (pedagogika), sekretarz; Maria Jan-
kowska (matematyka), Gabriela Sawicka-Sciepuro (konserwator-
stwo), Jacek Szubiakowski (fizyka). 
Sąd Koleżeński
Przewodnicząca: Ewa Zalewska (prawo). Członkowie: Jerzy Koko-
ciński (fizyka), Teresa Ponikowska (prawo), Elżbieta Wiśniewska 
(malarstwo) i 1 wakat. 

Zarządy Klubów SA UMK

Pomorski
Przewodnicząca: Elżbieta Lewandowska (zabytkoznawstwo). 
Członkowie: Bożena Bruska (filologia polska), Romualda Wło-
darczak (archiwistyka), Jadwiga Śmigielska (biologia), Janusz Wą-
sowicz (zabytkoznawstwo).

Toruński
 Przewodnicząca: Wanda Rusiecka (biologia).
 Członkowie: Andrzej Przystalski (biologia), Antoni Olszewski 
(geografia).

Warmińsko-Mazurski
 Przewodniczący: Janusz Cygański (historia).
 Członkowie: Teresa Bronowska (prawo) i Jacek Szubiakowski (fi-
zyka).

Warszawski
Przewodniczący: Jan Szoc (prawo).
 Członkowie: Renata Lisiecka (fizyka), Jan Lisiecki (chemia) i Woj-
ciech Krysztoforski (zabytkoznawstwo).
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Na pierwszym Zebraniu Komitetu Or-
ganizacyjnego Uniwersytetu na Pomorzu, 
które odbyło się 13 kwietnia 1945 r., poja-
wiła się koncepcja przeniesienia do Toru-
nia Uniwersytetu Warszawskiego, którego 
siedziba była w  ruinie. W  projekcie tym 
Wszechnica Warszawska na wygnaniu 
w  Toruniu miała mieć pięć wydziałów: 
prawny, humanistyczny, matematyczno-
-przyrodniczy, weterynarii rolnej i  leśny. 
Nie wiadomo, czy zamysł miał szansę 
realizacji, na szczęście ktoś stwierdził, że 
Warszawa po odbudowie uniwersytec-
kich budynków upomniałaby się o swoich 
profesorów i uniwersytet, a Toruń został-
by z niczym. Na tym samym zebraniu, dr 
Stefan Burhardt zauważył, że w koncepcji 
tej, poza tymczasowością, brak perspek-
tyw organizacji wydziałów: rolnego, me-
dycznego i  sztuki. Wydziały te posiadał 
Uniwersytet Stefana Batorego i  korzyst-
niej byłoby sprowadzić do Torunia Uni-
wersytet z  Wilna na stałe – z  wieloma 
wydziałami, niż warszawski na chwilę 
– z  kilkoma. Przychylę się do myśli, że 
w  Toruniu nie rozumiano, co oznaczają 
te „wydziały”, ale ich liczba i perspektywa 
kształcenia lekarzy musiała być atrakcyj-
na. Polskie uniwersytety, w  swojej tra-
dycji, składały się z  czterech głównych 
wydziałów: teologicznego, filozoficzne-
go, prawnego i medycznego. Tak było we 
Lwowie, w Wilnie, Krakowie i Warszawie. 
Naturalnie, powstawały też inne wydziały, 
jako efekt emancypacji różnych nauk, ale 
te cztery były niezmienne. Wydział filozo-
ficzny obejmował w  tym układzie nauki 

Marzenia Rektora Ludwika Kolankowskiego
humanistyczne, społeczne i matematycz-
no-przyrodnicze. Doktorem filozofii był 
zarówno matematyk, jak i archeolog, czy 
językoznawca. Ale medycyna była ważną 
częścią akademickiego kształcenia. I była 
w Wilnie. 

Uchwycono się zatem myśli o Uniwer-
sytecie Stefana Batorego w  Toruniu, bo 
wszak padła obietnica, i  czyniono wiele 
starań, szukając wojennych rozbitków 
po świecie. Zwłaszcza w Wilnie. W ciągu 
kilku miesięcy przyjechała do miasta nad 
Wisłą wielka liczba dawnych obywateli 
Wilna. Zdecydowała polityka, powojenna 
bieda i... Toruń, nie całkiem gotowy na 
„Wielki” Uniwersytet. Mimo to, aż do po-
czątków lat 50., władze UMK z  uporem, 
czasem z pomocą władz miejskich, starały 
się odtworzyć wileńską uczelnię w struk-
turze z 1939  r., z  wydziałami: lekarskim, 
teologicznym i rolniczym.

Medycyna
Nadzieje były powszechne. Już pierw-

sze anonsy prasowe o  powołaniu uczelni 
w  Toruniu sugerowały, że władze UMK, 
ale też władze miasta, nie poprzestaną na 
małej uczelni dwuwydziałowej, kształ-
cącej wyłącznie humanistów oraz mate-
matyków, fizyków, chemików i  biologów. 
Widziano konieczność utworzenia osob-
nych wydziałów historii, sztuk pięknych, 
czy prawno-ekonomicznego. Dodawano, 
że „czyni się intensywne starania, aby uru-
chomić również wydział lekarski, by za-
spokoić palącą potrzebę wyszkolenia no-
wych zastępów społecznie nastawionych 
Judymów służby zdrowia”. W lipcu 1945 r. 
do Ministerstwa Oświaty przesłano ob-
szerny projekt utworzenia w Toruniu wy-
działów: lekarskiego i  prawnego, a  prasa 
donosiła: „Sądzimy, że kompetentne czyn-
niki uniwersyteckie z  uwagi na koniecz-
ność kształcenia nowych kadr prawników 
i  ekonomistów zajmą się również i  zor-
ganizowaniem fakultetu prawno-ekono-
micznego przy uniwersytecie toruńskim. 
Powołanie do życia wydziału prawno-eko-
nomicznego jest bezsprzecznie technicz-
nie łatwiejsze do rozwiązania niż wydziału 
lekarskiego, wymagającego bogato wypo-
sażonych laboratoriów i  urządzeń”. Wie-
my, że dla rektora Ludwika Kolankowskie-
go powołanie wydziału medycznego było 
ważne. Stanisław Staniszewski – dyrektor 
administracyjny UMK, wspominał o tym, 
jak rektor, pragnąc powołać Wydział Le-
karski, zaprosił do Torunia podsekretarza 
stanu w  Ministerstwie Zdrowia Jerzego 
Sztachelskiego. I  dodawał: „Jestem prze-
konany, że próby rektora Kolankowskiego 
utworzenia Wydziału Lekarskiego, jego 

rozmowy z  ówczesnym ministrem zdro-
wia Sztachelskim zarówno w  Warszawie, 
jak i w Toruniu, miałyby zupełnie inny wy-
nik, gdyby województwo było w Toruniu”. 
Jednak we wrześniu 1945  r. utworzenie 
Wydziału Lekarskiego w  Toruniu stanę-
ło pod znakiem zapytania. W  Warszawie 
podjęto decyzję o powołaniu w Gdańsku 
Akademii Lekarskiej, a  prasa pisała: „Na 
razie Studium Medyczne w  Gdańsku za-
spokajać będzie potrzeby społeczeństwa 
pomorskiego w  tej dziedzinie”. Kadrę tej 
uczelni tworzyli głównie dawni pracowni-
cy Uniwersytetu Stefana Batorego i garst-
ka naukowców z  innych przedwojennych 
polskich ośrodków akademickich. De-
kret KRN, powołujący gdańską uczelnię, 
wszedł w życie 8 października 1945, mimo 
to, kiedy 2 listopada 1945  r. zakończono 
egzaminy I Komisji Weryfikacyjno-Kwali-
fikacyjnej na studia w Toruniu, wśród 21 
kandydatów, którzy dostali zaświadczenie 
uprawniające do studiów uniwersytec-
kich, większość deklarowała, że wybie-
rała się na wydział prawny i  medycynę. 
Medycynę w  Toruniu. Stosując metodę 
„faktów dokonanych”, na Wydziale Ma-
tematyczno-Przyrodniczym powstał przy 
Zakładzie Neurofizjologii – toruński od-
dział Instytutu Higieny Psychicznej pod 
kierownictwem prof. Janiny Hurynowicz. 
Zakład Neurofizjologii UMK i Państwowy 
Instytut Higieny Psychicznej (PIHP) 
kierowane przez prof. Hurynowicz mie-
ściły się w siedzibie Miejskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza 



24/26. Była to w  tym okresie jedyna me-
dyczna placówka naukowa w Toruniu. Nie 
poprzestano na tym jednak. 11 stycznia 
1946 r. studenci UMK wystosowali do rek-
tora Kolankowskiego „Apel o  powołanie 
Wydziału Medycyny”: „My, niżej podpi-
sani studenci i studentki Uniwersytetu im. 
M. Kopernika w  Toruniu, zwracamy się 
z gorącą prośbą do JM Rektora o utworze-
nie nam Wydziału Medycyny na Uniwersy-
tecie Toruńskim. Biorąc pod uwagę wielki 
brak lekarzy w Polsce i wypływający stąd 
zły stan zdrowotny naszego kraju z jednej 
strony, a  nasze zamiłowanie i  niezłomne 
chęci poświęcenia swego życia dziedzinie 
medycyny z  drugiej, chcemy podjąć od 
państwa część ciężaru, które boryka się 
z  rozwiązaniem powyższego problemu”. 
Chwilę później, w lutym 1946 r., w Domu 
Akademika-Demokraty przy ul. Fredry 
8, odbył się wiec młodzieży akademic-
kiej z  udziałem „przedstawicieli wojska 
i społeczeństwa toruńskiego”. Tym razem, 
możliwe, że za radą władz UMK, zaape-
lowano o utworzenie Fakultetu Medycyny 
Wojskowej przy UMK. Akcję studentów 
poparł w  imieniu rektora dr Witold Syl-
wanowicz, a  lekarz mjr dr Wyljot przy-
rzekł pomoc władz wojskowych w  spra-
wie utworzenia tego fakultetu: „który 
byłby drugą sanitarną szkołą wojskową na 
szczeblu akademickim w Polsce”. Rezolu-
cję wysłano m. in. do prezydenta Bieruta, 
premiera Osóbki-Morawskiego i ministra 
Wycecha. 

I czekano. Nadaremnie
Pod koniec 1946 było już jasne, że Wy-

działu Lekarskiego na UMK nie będzie. 
9 grudnia 1946 r. rektor Kolankowski po-

prosił ministra oświaty o zgodę na otwar-
cie Wydziału Farmaceutycznego, argu-
mentując, że farmaceutyka związana jest 
z chemią i biologią: „Powstanie Wydziału 
Farmaceutycznego byłoby więc w  UMK 
bardzo ułatwione, gdyż wykłady I i II roku 
(chemia nieorganiczna, fizyka, botanika 
farmaceutyczna, zoologia, mineralogia, 
higiena) mogą się całkowicie odbywać 
w  zakresie katedr istniejących już na  
Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym”. 
I ta próba nie powiodła się.

Sprawa Wydziału Lekarskiego jednak 
nie „umarła”. 6 listopada 1948  r., rektor 
Karol Koranyi powiedział na inauguracji 
roku akademickiego 1948/49: „Musimy 
dążyć do rozbudowy naszej Almae Matris. 
Głównym naszym celem jest uzyskanie 
dalszych fakultetów, przede wszystkim 
Wydziału Lekarskiego. [...] Do prawa po-
siadania Wydziału Lekarskiego legitymuje 
nas nazwisko wielkiego uczonego, które 
nosi nasz Uniwersytet […]”. 

Kiedy wszystko zawiodło, 1 czerwca 
1949  r. w  Bydgoszczy KW PZPR, oma-
wiając szanse rozwoju UMK, uznał, że 
należy się starać o Wydział Farmacji Prze-
mysłowej. Ale czy przybrało to formy me-
moriału do władz – nie wiemy. Wiemy 
natomiast, że do utworzenia na UMK stu-
diów medycznych powrócono w 1950 r. 3 
października tr. powołano Komisję, która 
miała sporządzić memoriał w sprawie po-
wołania Akademii Lekarskiej w  Toruniu. 
Przewodniczącym Komisji był dziekan 
Wydziału Matematyczno-Przyrodnicze-
go prof. Henryk Szarski. 19 października 
1950 r. w sali Senatu odbyła się konferen-
cja z  udziałem najwyższych przedstawi-
cieli województwa; jej celem było ustale-

nie wytycznych rozbudowy UMK. Projekt 
Pomorskiej Akademii Lekarskiej przed-
stawił prof. Szarski. Jednak przedmiotem 
obrad MRN w  Bydgoszczy 3 listopada 
1950  r. było kreowanie Pomorskiej Aka-
demii Medycznej... w Bydgoszczy.

Tam też w  latach 70. powstał zamiej-
scowy Wydział Lekarski Gdańskiej AM, 
a w 1984 bydgoska AM. W 2004 r. połą-
czona z UMK.

Teologia
Już w końcu lipca 1945 r., po informa-

cjach prasowych o  powstaniu w  Toruniu 
uniwersytetu w  oparciu o  naukowców 
z  Wilna, kadra naukowa Wydziału Teo-
logicznego USB w  Wilnie, przebywająca 
czasowo w  Białymstoku, podjęła decyzję 
o  połączeniu i  zwróciła się do delegata 
Ministerstwa Oświaty prof. Jana Wilczyń-
skiego z prośbą o traktowanie jej jako in-
tegralnej części nowej toruńskiej uczelni. 
W  sierpniu tę samą petycję skierowano 
do prof. Kolankowskiego. Ks. prof. Anto-
ni Pawłowski pisał: „Sprawę przyłączenia 
Wydziału Teologicznego USB do Uniwer-
sytetu Toruńskiego omówiłem prywatnie 
i dyskrecjonalnie z p. prof. Dziewulskim. 
Skoro tylko będzie wiadomo, kogo z pro-
fesorów Pan Rektor mianuje swym zastęp-
cą, ewentualnie organizatorem Uniwersy-
tetu w Toruniu, postaramy się co prędzej 
zapoznać go oficjalnie z naszym stanowi-
skiem i  przekażemy mu wszystkie dane 
dotyczące naszego Wydziału. Najwięcej 
jednak liczymy na życzliwy stosunek Pana 
Rektora względem naszych poczynań. 
Jesteśmy bowiem głęboko przekonani, 
że powaga, jaką Magnificencja cieszy się 
w Ministerstwie, zapewni nam pozytywne 
załatwienie sprawy”. Prof. Kolankowski, 
desygnowany wówczas na rektora UMK, 
przyjął propozycję chłodno. Złożył wła-
śnie dokumenty w  sprawie wydziałów 
prawnego i lekarskiego, i te potrzeby uwa-
żał za najważniejsze. Ale już w początkach 
1946  r. dziekan Wydziału Teologicznego 
USB, ks. prof. Michał Klepacz, w porozu-
mieniu z  rektorem UMK, wysłał do Mi-
nisterstwa Oświaty memoriał w  sprawie 
włączenia teologii w struktury UMK. Kil-
kunastu księży z USB ocalałych z pogro-
mów wojennych i  ponad 50 studentów 
na sześciu kursach, gotowych było z dnia 
na dzień przyjechać do Torunia. Czytamy 
w liście dziekana: „Wznawiając swą dzia-
łalność w  Białymstoku, Wydział podjął 
starania, by Ministerstwo Oświaty uregu-
lowało sytuację prawną Wydziału przez 
włączenie go do organizowanego w  To-
runiu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 
[...] W  Toruniu znaleźlibyśmy również 
dużą część tego środowiska intelektualne-
go, z którym Wydział jest związany tylo-
ma latami wspólnej pracy i tak wartościo-
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wymi węzłami pozytywnymi”. Starania 
nie powiodły się; wydział teologiczny na 
państwowym uniwersytecie w 1946 r. był 
niewyobrażalną fanaberią. Dopuszczalną 
jedynie w UJ i na KUL-u.

Trzeba było czekać 50 lat, by w  roku 
1996 zaczęto w  Toruniu tworzyć zręby 
Wydziału Teologicznego. 

Po raz pierwszy idea powołania w  To-
runiu Wydziału Rolnego pojawiła się we 
wspomnianym wystąpieniu dra S. Bur-
hardta, który zapowiedział przeniesienie 
USB do Torunia. W lipcu 1945 r. w Urzę-
dzie Wojewódzkim w Bydgoszczy na kon-
ferencji w  sprawie wyższych uczelni na 
Pomorzu, mówiąc o uruchomieniu UMK, 
wspominano o  możliwości przeniesienia 
części wydziału rolniczo-leśnego Uniwer-
sytetu Poznańskiego do Instytutu Gospo-
darstwa Wiejskiego w Bydgoszczy. „IGW 
w Bydgoszczy – argumentowano – ma od-
powiednie urządzenia laboratoryjne i do-
świadczalne oraz doskonałą bibliotekę, ma 
zatem urządzenia, jakich nie znajdzie się 
w żadnym innym mieście polskim”. Gdzie 
więc miał być Wydział Rolny? Faktem jest, 
że kiedy w  październiku 1946  r. Miejska 
Rada Narodowa m. Torunia wystosowała 
apel „Do Rodaków za Granicą” z  prośbą 
o wsparcie budowy dzielnicy uniwersytec-
kiej w Toruniu, to napisano w nim: „Zbu-
dujemy obserwatorium astronomiczne, 
laboratoria chemiczne, fizyczne, rolnicze, 
medyczne. Pobudujemy domy akade-
mickie. Miasto akademickie winno objąć 
przestrzeń samą dla siebie, zdolną pomie-
ścić 15 000 słuchaczy”.

W lutym 1948 r. powołano na UMK Ko-
misję do realizacji wniosku o utworzenie 
Wydziału Rolnego UMK. Po pierwszym 
spotkaniu streszczono dotychczasowe 
prace: „Rektor UMK, ob. Kolankowski, 
przedstawił zebranym starania UMK od 
roku 1945 o  utworzenie Wydziału Rol-
nego. Sprawa ta od 2 lat była szczegółowo 
omawiana i przygotowana, po raz pierw-
szy gotowy i opracowany plan przedłożo-
no w  roku 1945 ministrowi Wycechowi, 
drugi memoriał 24 IX 1946 Ministerstwu 
Oświaty, który pozostał bez załatwienia 
i ostatni 9 XII 1946 r., na który otrzyma-
liśmy odpowiedź dyrektora departamentu 
ob. Stanisława Arnolda, iż nadal nie widzi 
możliwości utworzenia Wydziału Rolnego 
w  Toruniu”. Podkreślając potrzebę utwo-
rzenia tej jednostki, rektor Kolankowski 
zaznaczył, że Wydział Matematyczno-
-Przyrodniczy wraz z  naukowym apara-
tem przyrodniczym w  przeszłości, ściśle 
był związany z  naukami rolniczymi. Do-
dał też argumenty „natury gospodarczej, 
kulturalnej i  oświatowej rejonu, na który 
Uniwersytet Toruński miałby oddziały-

wać”, np. to, że UMK posiada majątki rol-
ne, które można wykorzystać w dydaktyce 
i  badaniach doświadczalnych. Mówiąc 
o  warunkach klimatycznych, glebowych 
i  tradycjach rolniczych ziemi kujawskiej 
i Pomorza, znacznym procencie gleb od-
danych pod gospodarkę leśną i o tradycji 
niemieckiego szkolnictwa rolniczego na 
Pomorzu, powiedział: „Charakter studiów 
rolniczych wymaga związania wydziałów 
rolniczych nie z politechnikami, a przede 
wszystkim z  uniwersytetami, zwłaszcza 
tymi, które mają celowo rozbudowany 
dział przyrodniczy. Daje to możliwość 
pełnego wykorzystania wykładowców 
i zbiorów pracowni naukowych, pozwala-
jąc słuchaczom wyzyskać możliwość wy-
słuchania, poza obowiązkowymi wykłada-
mi, również innych stosownie do swoich 
specjalnych zainteresowań naukowych, 
np. w zakresie filozofii, zagadnień psycho-
logicznych, ogólnokulturalnych, języków 
obcych, wreszcie umożliwia wyżycie się 
studenckie w ramach zbiorowości akade-
mickiej o  najrozmaitszych zainteresowa-
niach naukowych i  społecznych. Toruń 
posiada wszelkie warunki, by zapewnić 
młodzieży studiującej właściwą atmos-
ferę kształcenia naukowego i  zawodowe-
go w  zakresie rolnictwa”. Na posiedzeniu 
ustalono, że studia Wydziału Rolniczego 
byłyby podzielone na półtora roku w To-
runiu i  resztę w  Bydgoszczy, w  Państwo-
wym Instytucie Naukowym Gospodarstwa 
Wiejskiego. Była to próba kompromisu 
wobec informacji, że w  Ministerstwach 
Oświaty i Rolnictwa utworzenie Wydziału 
Rolniczego w Bydgoszczy „jest koncepcją 
mocną”. Padła nawet propozycja, by Wy-

dział Rolny umieścić w  budynkach zaj-
mowanych przez Wojewódzką Komendę 
MO, a  na bursę dla studentów pozyskać 
koszary przy ul. Warszawskiej.

Wydaje się, że prace nad powołaniem 
Wydziału Rolnego nabrały tempa, i  kie-
dy w  kwietniu tr. przyjechał do Torunia 
Szczepan Szczeniowski, wizytator z  ra-
mienia Sekcji Organizacji Szkolnictwa 
Wyższego Rady Głównej, w sprawozdaniu 
z wizytacji napisał: „[…] UMK w Toruniu 
utworzony został jesienią 1945 r. i posiada 
on cztery Wydziały, a  mianowicie: Wy-
dział Humanistyczny, Wydział Matema-
tyczno-Przyrodniczy, Wydział Prawno-
-Ekonomiczny, Wydział Sztuk Pięknych. 
Projektowane jest w roku 1948/49 zorgani-
zowanie Wydziału Rolnego”. I choć o Wy-
dziale Rolnym mówił w listopadzie 1948 r. 
rektor Karol Koranyi w czasie inauguracji 
roku akademickiego 1948/49, Wydział nie 
miał już szans na powstanie. Wydaje się, 
że przyczyn szukać należy w decyzji władz 
PRL powołujących w  końcu lat 40. Stu-
dium Rolnicze w Olsztynie.

Wydziału Rolnego, ostatniego ze struk-
tury USB, jeszcze w  Toruniu nie ma. 
I  chyba być nie powinno. W  zamian być 
może warto pomyśleć o  jakichś studiach 
łączących w  nowoczesny sposób biologię 
i agronomię.

Mirosław A. Supruniuk

Powyższy tekst dr hab. Mirosław Supru-
niuk przygotował na podstawie wykładu 
okolicznościowego pt. „Tajemnicze początki 
Uniwersytetu”, który wygłosił na ubiegło-
rocznym Zjeździe Absolwentów UMK.
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Senat UMK na marcowym posiedzeniu 
zdecydował jednogłośnie o  przyznaniu 
Szczególnego Wyróżnienia „Convallaria 
Copernicana” prof. Stanisławowi Dembiń-
skiemu. Wyróżnienie to zostało przekazane 
byłemu rektorowi UMK podczas uroczy-
stego posiedzenia Senatu 26 kwietnia br. 

Uroczystość odbyła się w przeddzień 35. 
rocznicy wyboru Stanisława Dembińskie-
go na rektora UMK. Były to szczególne 
wybory, przeprowadzone w atmosferze de-
mokratyzacji polskiego życia politycznego 
i społecznego po Sierpniu 1980 r. Wyboru, 
po raz pierwszy w historii UMK, dokona-
ło kolegium elektorów, wyłonionych de-
mokratycznie, bez udziału i  zgody władz 
politycznych. Wybór ten symbolizował 
nadzieje na uzyskanie autentycznej auto-
nomii wyższych uczelni. Podobnie sym-
boliczny okazał się koniec kadencji rektora 
Dembińskiego, który został odwołany ze 
stanowiska w stanie wojennym. 

W trakcie trwającej zaledwie 11 miesię-
cy kadencji rektorskiej prof. Dembiński 
i prorektorzy Władysław Bojarski, Sławo-
mir Kalembka i Jan Kopcewicz prowadzili 
działania na rzecz demokratyzacji i  auto-
nomii zarówno toruńskiego uniwersytetu, 
jak i  całego szkolnictwa wyższego w  Pol-
sce. Były to niezwykle gorące miesiące 

na UMK: choćby za sprawą studenckiego 
strajku okupacyjnego (od 19 listopada do 
9 grudnia 1981 r.), w  trakcie którego do-
magano się m.in. zakończenia prac nad 
nową ustawą o  szkolnictwie wyższym. 
Rektor zapewnił strajkującym odpowied-
nie zaplecze techniczne i  organizacyjne, 
zapraszał ich przedstawicieli na posiedze-
nia Senatu. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego rek-
tor Dembiński stawał w  obronie interno-
wanych i  prześladowanych pracowników 
i studentów. Szczególnie dramatyczne były 
wydarzenia z 1 i 3 maja 1982 r., gdy wielu 
studentów zostało pobitych i  zatrzyma-
nych po demonstracji na Rynku Staro-
miejskim i mszy w kościele Jezuitów. Po-
nad 50 studentów stanęło przed Kolegium 
ds. Wykroczeń, jednak rektor Dembiński, 
mimo nacisku władz, nie pozwolił na wy-
rzucenie któregokolwiek z nich z uczelni. 
To m.in. za swoją postawę został odwo-
łany 4 sierpnia 1982 r. przez władze poli-
tyczno-wojskowe.

Prof. Dembiński po raz kolejny zaan-
gażował się w  życie publiczne w  trakcie 
przemian 1989 r. Podczas wyborów czerw-
cowych wszedł do Senatu z  listy ,,Soli-
darności”, był przewodniczącym Komisji 
Spraw Zagranicznych oraz członkiem De-

legacji Parlamentarnej do Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy. 

Stanisław Dembiński urodził się 
w  1933  r. w  Poznaniu. Do Torunia przy-
jechał po zakończeniu II wojny, gdy jego 
ojciec, znany poznański adwokat, włączył 
się w  organizację Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika. Ukończył studia fizyczne na 
UMK, jest specjalistą fizyki teoretycznej, 
zwłaszcza teorii magnetyzmu.  WS, CPiI

W 2016 roku fizyka na UMK obchodzi 
jubileusz 70-lecia. Uroczystości, wystawa, 
zwiedzanie laboratoriów i okolicznościowa 
sesja w Instytucie Fizyki z tej okazji odbyły 
się 3 marca. 

Historia toruńskiej fizyki rozpoczyna się 
w  roku 1946, wraz z  przybyciem na UMK 
z  grupą profesorów Uniwersytetu Stefana 
Batorego w  Wilnie prof. Aleksandra Ja-
błońskiego, który objął kierownictwo nad 
Katedrą Fizyki Doświadczalnej na Wydziale 
Matematyczno-Przyrodniczym UMK. Za-
interesowania naukowe profesora określiły 
tematykę badawczą, jaką zajmowano się 
w  katedrze – spektroskopia atomów i  mo-
lekuł. Z  biegiem czasu dziedzina badań 
uległa poszerzeniu, jednak prawie wszyst-
kie kierunki badań prowadzonych obecnie, 
w mniejszym czy większym stopniu, wiążą 
się z fizyką atomowo-molekularną, spektro-
skopią i  optyką. Od kilku lat uprawianych 
jest też szereg nowoczesnych gałęzi fizyki 
i dziedzin pokrewnych, jak np. optoelektro-
nika, fotonika czy bioinformatyka. 

Skutkiem reorganizacji UMK w roku 1968 
było powstanie instytutów. Wtedy powstał 
też Instytut Fizyki. Najpierw Instytut nale-

żał do Wydziału Matematyki, Fizyki i Che-
mii, a  od jego podziału w  roku 1993 – do 
Wydziału Fizyki i Astronomii (później prze-
kształconego w Wydział Fizyki, Astronomii 
i  Informatyki Stosowanej). Obecnie tworzy 
go dziewięć zakładów badawczych oraz kil-
kanaście pracowni dydaktycznych. Pracuje 
w nim 125 osób, w tym 97 pracowników na-
ukowych i naukowo-dydaktycznych. 

W 2001 roku powstało Krajowe Labo-
ratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej 
i  Optycznej FAMO – międzyuczelniana 
jednostka badawcza, mająca na celu 
umożliwienie prowadzenia w  Polsce 
doświadczalnych badań na światowym 
poziomie z  zakresu fizyki atomowej, 
molekularnej i  optycznej. W  roku 2011 
Wydział Fizyki, Astronomii i  Informatyki 
Stosowanej powiększył się o jedyne w Polsce 
Centrum Optyki Kwantowej. Od 2010 roku 
funkcjonuje Fundacja Aleksandra Jabłoń-
skiego, która wspiera wydział i współreali-
zuje strategię jego rozwoju. 

Siedzibą Instytutu jest budynek przy ul. 
Grudziądzkiej 5, w  centrum Torunia, no-
szący od roku 1991 nazwę Instytutu Alek-
sandra Jabłońskiego. 

Jubileuszowa sesja odbyła się w (słynnej) 
sali 26 Instytutu Fizyki UMK, a  otworzył 
ją dyrektor Instytutu Fizyki prof. Ireneusz 
Grabowski. Podczas jubileuszowego spo-
tkania zastępca prezydenta Torunia Zbi-
gniew Rasielewski wręczył dyrektorowi 
jednostki statuetkę szklanego anioła. 

Okolicznościowe prelekcje wygłosili pro-
fesorowie: Józef Szudy (,,Fizyka doświad-
czalna w  Toruniu”), Stanisław Dembiński 
(,,Początki fizyki teoretycznej w Toruniu”), 
Andrzej Kossakowski („Toruńska fizyka 
matematyczna”), Jacek Karwowski (,,Che-
mia kwantowa na toruńskiej fizyce”), Stani-
sław Chwirot (,,Toruńska fizyka w trzecim 
tysiącleciu”).

Dodatkowo tego dnia można było zwie-
dzać laboratoria Instytutu Fizyki. W  dru-
giej części obchodów odbyło się spotkanie 
towarzyskie w atrium budynku oraz wysta-
wa fotografii, koncert zespołu złożonego 
z  pracowników wydziału z  prof. Mirosła-
wem Bylickim na czele. 

Wydział z okazji jubileuszu udostępnił ze-
staw unikatowych dokumentów oraz zdjęć 
pracowników i  obiektów UMK związanych 
z  badaniami fizyków do roku 1960, z  lat 
1961-1980 oraz po roku 1980 roku, a  także 
Kronikę Instytutu Fizyki, prowadzoną od 
lipca 1969 do września 1994 roku.  (CPiI)
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Nasze projekty

Zgodnie z  decyzją komisji konkursowej powołanej przez Pre-
zydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego, w ramach otwartych 
konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych 
z realizacją zadań gminy w roku 2016, Stowarzyszenie Absolwen-
tów UMK otrzymało dofinansowanie z Urzędu Miasta Torunia na 
realizację dwóch projektów:

„Bezpieczne jutro – edukacja prawna seniorów” (realizacja pro-
jektu w okresie 1 kwietnia – 20 czerwca 2016);

„Senior e-samodzielny – warsztaty informatyczne dla osób 
w wieku emerytalnym” (realizacja projektu w okresie 5 września 
– 15 listopada 2016).

Dotychczas SA UMK zrealizowało projekt pt. „Bezpieczne ju-

tro – edukacja prawna seniorów”. Zagadnienie dotyczące świado-
mości prawnej obywateli jest jednym z czynników warunkujących 
odpowiedzialne postawy społeczeństwa. Każdy człowiek powi-
nien umieć szukać rozwiązań swoich problemów przy pomocy 
legalnych metod, z  wykorzystaniem możliwości, jakie daje pra-
wo. Ważna jest ogólna orientacja w przepisach prawa, znajomość 
podstawowych procedur, brak lęku związanego z występowaniem 
przed urzędami czy sądem, a  przede wszystkim zwiększenie za-
ufania do tych instytucji. Konieczność podjęcia przez Stowarzy-
szenie Absolwentów UMK zadania publicznego w zakresie eduka-
cji prawnej wynikała z potrzeby zapobiegania sytuacjom, których 
ofiarami padają seniorzy, a także wskazania prawnych możliwości 
radzenia sobie z pojawiającymi się trudnościami prawnymi, m. in. 
w  sferze fizycznej, psychicznej czy ekonomicznej. Problematyka 
projektu dotyczyła wybranych zagadnień z zakresu prawa rodzin-
nego i opiekuńczego, prawa medycznego, prawa spadkowego, pra-
wa nieruchomości, prawa finansowego, praw konsumenta, a także 
prawa osób starszych do pomocy społecznej. Tematy te zostały 
zaprezentowane w  postaci szkoleń, do przeprowadzenia których 
zaproszono wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów: mgr 
Justynę Cieplińską, mgr Beatę Szarszewską, mgr Elżbietę Banasiak 
i mgr. Mariana Duchnowskiego. Natomiast projekt koordynowała 
dr Dorota Grabowska-Pieńkosz. Na szkolenia zapisały się łącznie 
44 osoby w wieku emerytalnym, które zostały podzielone na dwie 
grupy, a zajęcia odbywały się w Gimnazjum nr 3 przy ul. Żwirki 
i Wigury 49 w Toruniu.

Podjęte działania, w  ramach realizacji zadania publicznego, 
przyczyniły się przede wszystkim do zwiększenia świadomości 
w  zakresie skutków wynikających z  zawieranych umów, trans-
akcji finansowych oraz innych czynności prawnych, wśród osób 
w  wieku emerytalnym. Ponadto zapoznano słuchaczy ze sposo-
bami i możliwości przezwyciężania trudnych sytuacji rodzinnych, 

ekonomicznych oraz przedstawiono formy prawnego uregulowa-
na życia osobistego, w tym małżeńskiego i rodzinnego. Seniorzy 
zdobyli również wiedzę na temat współczesnego rynku usług 
i prezentowanych przez niego różnych ofert, a także stosowanych 
technik sprzedaży, których celem jest pozyskanie wielu klientów. 

Podejmowany przez SA UMK projekt przyczynił się do zwięk-
szenia świadomości w zakresie konsekwencji prawnych, wynikają-
cych z podejmowanych decyzji wśród seniorów, a także zachęce-
nia do aktywnego korzystania zarówno z instytucji prawnych, jak 
i różnego rodzaju świadczeń zagwarantowanych ustawowo.

 

Celem projektu było zwiększenie wiedzy na temat dziedzictwa 
kulturowego Torunia wśród 203 dzieci w wieku 7–11 lat z dwóch 
szkół: Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Bema 66 oraz Szkoły 
Podstawowej nr 31 przy ul. Dziewulskiego 41 B w Toruniu. Jego 
realizacja odbywała się w postaci warsztatów, które zostały prze-
prowadzone przez Grupę Aktywnych Pedagogów w składzie: mgr 
Alicja Żuchowska – lider, dr Dorota Grabowska-Pieńkosz –tre-
ner, wolontariusze: mgr Katarzyna Myszkorowska i  mgr Karo-
lina Jeszke-Głowacka, w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2016 
roku. Ich tematyka dotyczyła legend toruńskich oraz toruńskich 
pierników. Inicjatywa ta została zrealizowana w ramach projektu 
„Inicjuj z FIO”, przyznanego przez Stowarzyszenie Kujawsko-Po-
morski Ośrodek Wsparcia Ini-
cjatyw Pozarządowych TŁOK, 
a  sfinansowanego z  Programu 
Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich. Opiekunem projektu 
było Stowarzyszenie Absolwen-
tów UMK. 

Projekt miał na celu zwięk-
szenie zaangażowania młodych 
ludzi w  pielęgnowanie tradycji 
oraz kultywowanie dziedzictwa 
regionalnego. Poza tym zachę-
cano dzieci do świadomych 
postaw obywatelskich, aby 
w  różny sposób nawiązywały 
i popularyzowały dorobek kul-
turalny oraz historyczny nasze-
go miasta.

Dorota Grabowska-Pieńkosz
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W sobotę 4 czerwca 2016 roku odbyła się wycieczka członków 
Stowarzyszenia Absolwentów UMK, ToMiTo (Oddział Podgórz) 
i  Oddziału Toruńskiego PTG wzdłuż zachodniego skraju Ziemi 
Chełmińskiej. Ideową zachętą podjęcia tego krajoznawczego ob-
jazdu i zwiedzania wybranych miejsc i obiektów stały się dwa waż-
ne wydarzenia historyczne w dziejach Polski. Ich okrągłe rocznice 
przypadają w tym roku. Są to 1050-lecie Chrztu Polski (AD 966) 
i  550-lecie II Pokoju Toruńskiego (AD 1466). Miały one nieza-
przeczalnie cywilizacyjne i polityczno-administracyjne znaczenie 
i ogólnonarodowy zasięg. Także pograniczna Ziemia Chełmińska 
– w krajobrazie kulturowym, mentalności obywateli i  ich działa-
niach – została objęta skutkami tych przełomowych wydarzeń. Ich 
poznanie było celem tej regionalnej wycieczki geograficzno-histo-
rycznej. 

Trasa wycieczki (175 km) prowadziła z  Torunia (Rektorat 
UMK) przez Zamek Bierzgłowski – Ostromecko – Unisław – Sta-
rogród – Kałdus – Chełmno – Bielczyny z powrotem do Torunia. 
Z upoważnienia Zarządu SA UMK podjąłem jej ogólne prowadze-
nie, uznając konieczność wsparcia własnych informacji przez lo-
kalnych przewodników lub gospodarzy poszczególnych obiektów. 
Dodaje to zawsze autentyzmu i wiarygodności słyszanej opowie-
ści, a też ozdabia pozyskiwaną wiedzę emocjonalną aurą mówiącej 
osoby, jak w  Ostromecku i  Chełmnie. Również przedstawicielki 
Instytutu Archeologii UMK (dr Agnieszka Noryśkiewicz) oraz 
Wydziału Nauk o Ziemi UMK (dr Bożena Noryśkiewicz) komen-
towały badania własne – archeologiczne, biogeograficzne i palino-
logiczne – na stanowisku Kałdus, dodając ze swej strony naukowej 
powagi naszej wycieczce krajoznawczej. 

Nasze historycznie krzyżacko-polskie miasto usytuowane jest 
we wschodniej części Kotliny Toruńskiej, równoleżnikowo zorien-
towanym basenie pradoliny dolnej Wisły. Towarzyszą nam krajo-
brazy geomorfologiczne fluwialno-eoliczne – piaszczyste równiny 
teras dolinnych, lokalnie podmokłe madowo-bagienne, z wydma-
mi. Od wyżej położonej wysoczyzny polodowcowej, równiny 
teras oddziela strome i zalesione zbocze o wysokości około 20 m. 
W nadległej strefie krawędzi tego zbocza, na południowym skra-
ju Wysoczyzny Chełmińskiej, stoi dobrze zachowana najstarsza 
z przetrwałych na Dolnym Powiślu warowni krzyżackich – Zamek 
Bierzgłowski. Zbudowana po 1236 roku jako budowla drewnia-
na, później murowana. Pod wodzą pierwszego komtura Arnolda 
von Kropf odparto powstańczy najazd Prusów w 1277 r. W końcu 
XIII w. zamek podwyższono, a w pierwszej połowie XIV w. ufor-
tyfikowano północno-zachodnie podzamcze. Do nieregularnego 
czworoboku zamku prowadziły od północy most i wieża bramna. 

Otaczały go podwójne mury i  głęboka fosa. Na początku wojny 
trzynastoletniej w 1454 r., zamek opanowali i zniszczyli mieszcza-
nie toruńscy. Później stał się on siedzibą starostwa niegrodowego, 
a w 1520 r. król Zygmunt Stary przekazał budowlę radzie miasta 
Torunia. Przy wieży bramnej naszą wycieczkę powitał obecny 
gospodarz zamku (teraz Diecezjalnego Centrum Kultury) i  jego 
dyrektor ks. Zbigniew Wawrzyniak, który podjął przewodnic-
two po zamku. Zamek do dziś zachował czytelny układ średnio-
wiecznej warowni. Dziedziniec zamku otaczają kamienno-ceglane 
kurtyny murów, wysokie na 9 m. Szczególne wrażenie na zwie-
dzających zrobiła ogólna kompozycja architektoniczna zamku 
wraz z otoczeniem i doskonały porządek, a także przywrócona do 
quasi-gotyckiego wyglądu i nastroju kaplica zamkowa oraz daw-
ny refektarz. Od Zamku Bierzgłowskiego przez Łążyn do Rzęcz-
kowa podziwialiśmy rolnicze krajobrazy płaskiej Wysoczyzny 
Chełmińskiej. W Rzęczkowie, erozyjnie krętą doliną, zjechaliśmy 
ponownie do pradoliny Wisły.

Kolejny punkt trasy wycieczki wyznaczyło Ostromecko. Miej-
scowość leży na SW, wyniesionym skraju Wysoczyzny Cheł-
mińskiej. Zespół pałacowo-parkowy, prawdziwy magnes kul-
turowo-krajoznawczy Ostromecka, miejsce i  obiekt naszego 
zainteresowania, zajmował łagodny skłon terenowy, opadający ku 
niskim terasom fordońskiej przełomowej doliny Wisły. W parku 
pałacowym, wśród pni i cieni starych drzew, oczekiwał na grupę 

toruńską przewodnik, starszy jowialny Jerzy Świetlik, ostromec-
ki erudyta i  entuzjasta historii swej miejscowości, autor bogato 
ilustrowanej książeczki „Ostromecko – przewodnik turystyczny”. 
Polskim władcą tych ziem był ks. Konrad Mazowiecki, który prze-
kazał 100 wsi swego księstwa na lata 1222–1231 biskupowi Chry-
stianowi; tenże wodził akcję misyjną na prawym brzegu dolnej Wi-
sły, wśród Prusów. Władztwo krzyżackie trwało tu jedynie 235 lat 
(1231–1466). W szczegółach rodzinnych koligacji i barwnych sło-
wach rysował przewodnik historię rodów polskich: Ostromęckich, 
Dorpowskich (1607–1717), Mostowskich (do 1780) i niemieckich: 
Schönbornów i  Alvenslebenów, właścicieli Ostromecka i  wielu 
okolicznych wsi. Wycieczka zwiedziła Stary Pałac, zbudowany na 
pniu pierwszej siedziby krzyżackiej w 1597 roku przez Ostromęc-
kich. W  latach 1758–1766 Paweł Mostowski rozbudował pałac 
w stylu barokowym. Dla podkreślenia polskości tych ziem, rozbu-
dowę i modernizację pałacu ukończono w 300 rocznicę II Pokoju 
Toruńskiego! W dobrym stanie pałac jest zachowany do naszych 
czasów. Mieści on muzeum fortepianów, pozostające pod opieką 
Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, włodarza cenionego 
Zespołu Pałacowo-Parkowego. Historia Ostromecka doby poroz-
biorowej niewoli (tu po 1772) jest również ciekawa; 4 października 
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1794 roku Ostromecko zajmuje insurekcyjne wojsko polskie pod 
wodzą gen. Michała Sokolnickiego. W  latach 1832–1840 ówcze-
śni właściciele Schöbornowie budują Nowy Pałac. Ostatnimi nie-
mieckimi, częściowo spolonizowanymi, dziedzicami Ostromecka 
do roku 1945 byli Alvenslebenowie. Pobyt w  Ostromecku koń-
czy spacer po pałacowym parku, ze szczególnie urokliwą enkla-
wą między pałacem a kościołem. Wprawne oko obserwatora bez 
trudu wyłapuje tu harmonię w pejzażu między tym, co naturalne 
i antropogeniczne. 

Przez wieś Dąbrowę Chełmińską osiągamy Unisław. Jego na-
zwa, utrwalona w  XVI w., pochodzi wprost od staropolskiego 
imienia męskiego „Uniesław”, częstego w wiekach średnich na Po-
morzu i Kujawach. Celem zainteresowania wycieczki były: gotycki 
kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła, nieistniejący po 1772 zamek 
krzyżacki oraz punkt widokowy na Basen Unisławski doliny Wisły 
(koło grodziska). 

Jeśli parafia w Unisławiu należy do najstarszych na Ziemi Cheł-
mińskiej, to można domniemywać (za ks. Stanisławem Kujo-
tem, założycielem TNT), że powstała ona w czasie od Bolesława 
I  Chrobrego do Bolesława II Szczodrego-Śmiałego (tj. w  latach 
992–1079). Nowsze badania datują ów fakt na lata późniejsze, 
osiemdziesiąte XIII w., zbieżne z założeniem zakonno-rycerskiego 
komturstwa w Unisławiu. Ksiądz proboszcz parafii, kanonik Ma-
rek Linowiecki, oddelegował diakona swej parafii do dyspozycji 
wycieczki dla omówienia historii i sakralnej architektury kościo-
ła. Zakon Krzyżacki miał prawo patronatu nad kościołem para-
fialnym; po 1495 r. sprawował go biskup chełmiński. Zbudowany 
jako kamienny kościół gotycki z ceglaną obudową wejść i okien, 
dwuczłonowy (szersza nawa główna i węższe zamknięte prezbite-
rium, po wschodniej stronie kościoła). Zniszczony przez wojska 
szwedzkie; opóźniona konsekracja ponowna w dniu 31.10.1728 r. 
Barokowy ołtarz główny (Matka Boża z Dzieciątkiem) pochodzi 
z 1724 r. W latach 1903–04 kościół został rozbudowany do formy 
krzyża w stylu neogotyckim i przeorientowany (ołtarz główny po 
stronie zachodniej). Najstarszą częścią elementarnego wyposaże-
nia kościoła jest granitowa kropielnica, a pierwotnie chrzcielnica, 
z drugiej połowy XIII w. 

Budowa zamku krzyżackiego w Unisławiu jest zapewne zbieżna 
w czasie z powołaniem komturstwa (1285), zmienionego około pół 
wieku później w  niższego rzędu prokuratorię (bez uszczuplenia 
władzy administracyjnej i obszaru zarządzania). W XV w. zamek 
unisławski należał kolejno do komturii toruńskiej i starogrodzkiej. 
Został on zbudowany na cyplowym ostańcu wysoczyzny, objętym 
stromymi wysokimi zboczami doliny Wisły i  dwu okalających 
dolin bocznych, około 230 m na NW od kościoła (Góra Zam-
kowa). Aczkolwiek wymieniony w  akcie II Pokoju Toruńskiego, 
został zniszczony podczas wojny trzynastoletniej. W  jej wyniku, 
wraz z całą wsią Unisław, wszedł do dóbr królewskich Kazimierza 
Jagiellończyka. W  roku 1495 Jan Olbracht scedował dobra uni-
sławskie biskupom chełmińskim. Przebudowę zamku na siedzibę 
biskupią przerwał niszczący potop szwedzki. Okupacyjne władze 
pruskie, po 1772 roku, zadecydowały całkowitą rozbiórkę zamku. 
A na początku XX w. resztki murów zamku użyto do utwardzenia 
szosy Chełmno – Toruń. Dziś sporadycznie na Górze Zamkowej 
można wykopać pojedyncze pokrzyżackie cegły. 

 Punkt widokowy na szeroki niezwykły krajobrazowo Basen 
Unisławski leży tuż koło dawnego cmentarza ewangelickiego, 
sąsiadującego od zachodu z  grodziskiem. To kotlinowate i  „na-
głe”, wzdłuż biegu rzeki (25–24 m n.p.m.), rozszerzenie doliny 
Wisły nazwano Basenem Unisławskim. Ma on (horyzontalnie!) 
workowaty kształt, maksymalną szerokość 9 km i długość około 
10 km. Dno basenu stanowią: równina zalewowa (26–25 m n.p.m.) 
i dwie terasy nadzalewowe o wysokości 29–28 m n.p.m. i około  
31,5 m n.p.m. Dominują utwory piaszczyste i powodziowe utwo-
ry mułkowate, dające mineralny podkład genezy dobrych gleb 
madowych. Niski teren basenu jest obszarem dobrego rolnictwa 
(uprawy mięty i  warzyw). Równinną rzeźbę urozmaicają drob-
ne zalesione piaszczyste wydmy. Niskie równiny dolinne basenu 
wyznaczają wysokie (do ponad 50 m) i bardzo strome (nachyle-
nie 30–50˚) zbocza, przeważnie zalesione (rezerwat w Płutowie). 
Z  tego miejsca, od jej strony północno-wschodniej, dobrze wi-
doczna jest unisławska Góra Zamkowa.

Zadrzewioną szosą przez Gołoty i  Kiełp, obserwując z  góry 
(wysoczyzna ma tu wysokość około 90 m n.p.m.) nizinne równi-
ny Basenu Unisławskiego, docieramy do wsi Starogród. Miejsce 
lokacji murowanego zamku krzyżackiego w Starogrodzie (lata 40. 
XIII w.?) jest geomorfologiczno-militarną kopią Góry Zamkowej 
z Unisławia. I tu górował nad okolicą z ponad 65-metrowej stromej 
skarpy wiślanej. Także ten obiekt był miejscem wydarzeń ważnych 
w dziejach Ziemi Chełmińskiej doby Państwa Zakonnego. To tu, 
28 grudnia 1233 r. (w warowni częściowo drewniano-ziemnej?), za 
czwartego Wielkiego Mistrza Zakonu NMP, Hermana von Salza, 
lokowano dwa miasta – Chełmno i Toruń – wg zasad pierwowzo-
ru prawa chełmińskiego. W roku 1239 translokowano nowopow-
stałe Chełmno na teren wsi (przedmieścia) Rybaki, z kolei prze-
niesionej wyżej, w  miejsce średniowiecznego Chełmna (rynek). 
Miejsce zamku starogrodzkiego zaczęto nazywać Starym Grodem 
Chełmno; a później tylko Starogrodem. Rezydował tu Mistrz Kra-
jowy Zakonu NMP Ziemi Chełmińskiej (do 1253). Od 1242 r. ka-
plica zamku w  Starogrodzie stała się miejscem przechowywania 
(zagrabionej księciu gdańskiemu Świętopełkowi II) relikwii św. 
Barbary (kości głowy i  przedramienia). Ukryta w  Malborku na 
czas wojny trzynastoletniej (stanów pruskich i Polski z Krzyżaka-
mi), herma z relikwiami świętej dostała się w ręce Polaków. Reli-
kwie przewieziono do Czerwińska n/Wisłą i  Gdańska. Skończył 
się około 212-letni okres sławy Starogrodu, jako międzynarodo-
wego miejsca pielgrzymkowego. W 1454 roku na trzy lata zamek 
zajęły wojska Związku Pruskiego; w  latach 1457–1470 stacjono-
wał tu morawski kondotier w służbie Zakonu NMP, bezwzględny 
Bernard Szumborski, który w 1462 próbował porwać króla Kazi-
mierza Jagiellończyka z zamku w Dybowie. Zamek w Starogrodzie 
wrócił do Polski dopiero13 lat po wojnie trzynastoletniej (1479). 
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W  1505  r. król Polski przekazał zamek biskupom chełmińskim. 
Podupadły obiekt rozebrano po 1777 roku (na materiał budowla-
ny). W dwuwieżowym kościele p.w. św. Barbary o późnobaroko-
wym oraz rokokowym wystroju, górującym na skarpie nad pół-
nocną zwężoną częścią Kotliny Unisławskiej, uczestnicy wycieczki 
wysłuchali krótkiego koncertu organowego. 

Ciekawym miejscem na trasie wycieczki było grodzisko i gro-
dowe otoczenie Góry św. Wawrzyńca, ważne dla wczesnośrednio-
wiecznego zespołu osadniczego Kałdus, szczególnie pierwszego 
wieku narodowej i chrześcijańskiej państwowości Polaków z okre-
su królów piastowskich, Bolesława Chrobrego i Mieszka II Lam-
berta (992–1034). Kałdus (dla Piastów) był wtedy tak ważny nie 
tylko dlatego, że odgrywał rolę prekursora przyszłego Chełmna, 
ale że to siedlisko grodowe posiadało znamiona strategiczne, zbli-
żające je do funkcji ówczesnego Gdańska, po wschodniej stronie 
Wisły; choć śródlądowego, ale jednocześnie istotnego na polsko-
-pruskim pograniczu. Obszar zajęto podczas polskiego podboju 
Pomorza Nadwiślańskiego. Kałdus pełnił rolę stolicy kasztelanii 
jako ważny ośrodek polityczno-administracyjny; rodzaj ośrodka 
rangi sedes regni principalis. Został zorganizowany jako fortyfika-
cja grodowa oraz miejsce rozpoczętej budowy romańskiej trójna-
wowej kolegiaty, o wymiarach muru obwodowego 37x17 metrów, 
nawiązującej swym projektem do piastowskich katedr Gniezna 
i Poznania. Archeolodzy UMK odkryli tu rozległy cmentarzyk po-
chówków szkieletowych, relikty wału drewniano-ziemnego, liczne 
paleniska, miejsca osiedlenia i gospodarcze. Zintegrowane bada-
nia archeologiczne, biologiczne i  geograficzne z  pasją prezento-
wane przez panie dr Bożenę Noryśkiewicz (botanika, palinologia) 
i dr Agnieszkę Noryśkiewicz (palinologia, archeologia, geografia) 
wykazały, że obszar zespołu grodziskowego i  grodowego był dla 
lokalnych wspólnot łużycko-pomorskich miejscem zachęcającym 
kulturowo i  gospodarczo do wielowiekowego i  powtarzalnego 
osadnictwa i gospodarczego bytowania ze względu na jednoczesną 
harmonię przyrodniczą i kontrast krajobrazowo-geomorfologicz-
ny. Współpraca wielu badaczy różnych dyscyplin wykazała, że ob-

szar ten był zamieszkały w neolicie, epokach brązu i żelaza, w tym 
przez ludy kultury łużyckiej i łużycko-pomorskiej i we wczesnym 
średniowieczu. Wykazano celowość łączenia wielu podejść na-
ukowych dla śledzenia rozwoju i zaniku osadnictwa oraz wiązania 
tych zmian z sukcesją i recesją roślin, powodowanych klimatem, 
warunkami ekologicznymi i/lub antropogenicznymi wahaniami 
presji bytowania i gospodarki. 

Pobyt grupy w  Chełmnie zorganizował chełmnianin p. Ma-
rian Duchnowski, który na przewodnika wybrał p. Władysława 
Fliegera. W zamyśle Krzyżaków było ono lokalnym konkurentem 
Torunia, a  uprzedzająco też Malborka. Polskie Chełmno, gród 
kasztelański Castrum Colmen, wzmiankowane było w roku 1132, 
za panowania Bolesława III Krzywoustego. Krzyżackie Nowe 
Chełmno (w praktyce urbanizacyjnej i administracyjnej po trze-
ciej translokacji!) zostało założone w roku 1239 (Chełmno Rybaki) 
oraz posadowione, obok wyżej położonego zamku, na wysokim 
spłaszczeniu wysoczyzny w 1251 roku (czwarta translokacja!). Do 
1309 r. – tj. czasu przeniesienia siedziby Wielkiego Mistrza z We-
necji do Malborka – Chełmno było stolicą Zakonu na ziemiach 
północnych. W roku 1243 zamek w Chełmnie wytrzymał najazd 
Pomezanów, jednak w 1244 roku (dolne) miasto zostało zniszczo-
ne przez wojska Świętopełka II, księcia Pomorza Gdańskiego, co 
stało się powodem korygującej translokacji (1251). Grupa nasza 
zwiedziła pofranciszkański gotycki masywny (ceglany) kościół 
p.w. Wniebowzięcia NMP z  cennym wystrojem i  relikwiami św. 
Walentego, renesansowy ratusz na rynku Starego Miasta, muzeum 
miejskie oraz klasztor cystersek (1265), bernardynek (od 1429) 
i Sióstr Miłosierdzia (od 1822), do dnia dzisiejszego prowadzących 
w nim szpital dla osób niepełnosprawnych umysłowo. Odbyto też 
spacer wzdłuż murów miejskich i  plantów oraz ulicami starego 
Chełmna, kończąc zwiedzanie miasta obiadem całej grupy w re-
stauracji „Spichlerz”, przy ulicy Biskupiej 3. 

Nad Jeziorem Głuchowskim, w Bielczynach, usłyszeliśmy opo-
wieść o życiu błogosławionej (1275) Juty, urodzonej około 1220 r. 
w Turyngii. Zaproszona przez krewnego swego męża, Wielkiego 
Mistrza Zakonu NMP Anno von Sangerhausena, młoda wdowa 
osiadła w diecezji chełmińskiej, w bielczyńskiej pustelni. Modli-
twą, opieką nad chorymi na trąd i pokutą wspierała akcję misyj-
ną w Prusach, na Jaćwieży i Litwie. Legenda mówi, że spiesząc do 
chorych w Chełmży, skracała drogę idąc po wodzie jeziora. Zmar-
ła młodo i w aurze świętości 12 maja 1260 r. 

Wycieczkę zorganizowaną przez sekretarza SA UMK, panią Iza-
belę Walczyk, po pogodnym dniu pełnym krajoznawczych wrażeń 
i dobrej atmosfery, zamknęliśmy tuż przed godz. 20.00 w miejscu 
jej rozpoczęcia.

Antoni Olszewski
Zdjęcia Alina Dauksza-Wiśniewska



Absolwent– 21 –

5 września 2015 roku w Toruniu rozpoczął się XXI Zjazd Sto-
warzyszenia Absolwentów UMK „Jesienne Powroty 2015”. W zjeź-
dzie wzięło udział 200 osób, z  tego 44 ukończyły studia w  1965 
roku, a więc 50 lat temu. Wśród tych „pięćdziesięciolatków” naj-
liczniejszą grupę stanowili geografowie (18 osób). Świętowali też 
absolwenci biologii, chemii, historii, filologii polskiej, fizyki, ma-
tematyki i Wydziału Sztuk Pięknych. Jubilatom zostały wręczone 
listy gratulacyjne i  upominek – wydanie książkowe wspomnień 
absolwentów. Wśród uczestników byli również inni jubilaci – pani 
Irena Stachowicz, chemiczka, absolwentka z roku 1955 i troje ab-
solwentów, którzy ukończyli studia 25 lat temu. Jak co roku pa-
miętały o swojej uczelni osoby, które nie mieszkają w Polsce. Przy-
jechali m.in. z  Niemiec, Belgii i  Szwecji. Pamiętało też o  swojej 
pierwszej uczelni czworo geografów, którzy rozpoczęli studia na 
UMK, a specjalizację ukończyli na Uniwersytecie Wrocławskim – 
zostali oni uhonorowani specjalnymi listami gratulacyjnymi. 

Zjazd rozpoczął się tradycyjnie mszą św. w kościele akademic-
kim. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika 
uczestnicy udali się do Auli UMK, gdzie pieśnią „Gaudeamus igi-
tur” rozpoczęła się oficjalna część zjazdu. Obradom przewodni-
czył prezes Stowarzyszenia Stanisław Krause. 

Wśród zaproszonych gości byli: rektor UMK prof. Andrzej 
Tretyn, prof. Piotr Klugowski (pełnomocnik rektora, na co dzień 
współpracujący ze Stowarzyszeniem Absolwentów UMK), prof. 
Andrzej Tomczak, laureat wyróżnienia UMK ,,Convallaria Coper-
nicana”, dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych prof. Piotr Pe-
trykowski, a życzenia owocnych obrad i spotkań zjazdowych przy-
słała dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK prof. Kornelia 
Kędziora-Kornatowska. Prezydent miasta Torunia Michał Zaleski 
(również absolwent UMK – geograf) w  wystąpieniu powiedział 
m.in.: „Uniwersytet, to miejsce, które nas kształtowało. Toruń bę-
dzie się starał być dobrym miejscem dla Uniwersytetu. Ambasado-
rami jesteśmy my wszyscy, absolwenci UMK”. Wyraził uznanie dla 
działań Stowarzyszenia, podziękował za zorganizowanie kolejnych 
„Jesiennych Powrotów”.

Uczestnicy zjazdu z wielkim zainteresowaniem wysłuchali oko-
licznościowego wykładu dr. hab. Mirosława Supruniuka pt. „Ta-
jemnicze początki UMK” (patrz strona 13).

Godnością członka honorowego Stowarzyszenia Absolwentów 
UMK wyróżniony został dr Andrzej Chmarzyński, absolwent che-
mii. Przebieg jego pracy zawodowej, osiągnięcia sportowe i dzia-
łalność w Stowarzyszeniu przedstawiła zebranym dr Cecylia Iwa-
niszewska. 

Miłym akcentem zjazdu był koncert przygotowany przez Schola 
Cathedralis Thoruniensis pod dyrekcją Dawida Wesołowskiego. 

Po południu zjazd miał już charakter towarzyski, zjedzono 
wspólny obiad, zwiedzano miasto, grupa absolwentów uczestni-
czyła w imprezach związanych ze Świętem Piernika, a wieczorem 
w foyer Auli UMK polonezem rozpoczął się tradycyjny bal absol-
wentów.

Organizacja SA UMK
Wg stanu na koniec grudnia 2014 liczba członków wynosiła 

1071 osób. W roku 2015 do Stowarzyszenia przystąpiło 19 nowych 
członków, natomiast skreślono z ewidencji 52 osoby. Przyczynami 
skreśleń są m.in. śmierć członka, zaległości w opłacaniu składek 
i rezygnacja. W dniu 31 grudnia 2015 r. liczba członków wyno-
siła 1038 osób, w  tym 81 osób należy do Klubu Stowarzyszenia 
w Warszawie, 112 – Klubu Pomorskiego w Gdańsku, 75 – Klubu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 216 – Klubu Toruńskiego. 
W dalszym ciągu porządkujemy i rozbudowujemy bazę członków, 
prowadzimy stałą aktualizację adresów i naszą bazę. Należy przy-
pomnieć, że tworzona jest także baza absolwentów UMK, nieza-
leżnie od członkostwa w SA UMK, mamy kilka tysięcy adresów, 
które podzieliliśmy według kierunków studiów. Będziemy nadal ją 
uaktualniać i poszerzać przy współpracy z absolwentami różnych 
kierunków i zarządami terenowych Klubów SA UMK.

Raz w  miesiącu odbywały się posiedzenia Zarządu SA. Na 
wszystkie posiedzenia zapraszani byli członkowie Komisji Rewi-
zyjnej i Rady Stowarzyszenia. Tematy posiedzeń dotyczyły głów-
nie:

–  przyjęcia sprawozdania za rok 2015,
–  oceny działalności Stowarzyszenia w roku 2015 przez Komi-

sję Rewizyjną, 
–  przyjęcia planu pracy na rok 2016,
–  propozycji zmian w statucie SA UMK,
–  przygotowania XXII Zjazdu Absolwentów „Jesienne Powroty 

2016”,
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–  nadania godności członka honorowego SA UMK,
–  przygotowania i wydania 21 numeru biuletynu „Absolwent”,
–  sprawy funkcjonowania Biura Stowarzyszenia, w tym najmu 

lokalu i wynagrodzenia pracownika,
–  spraw członkowskich,
–  działalność terenowych Klubów Stowarzyszenia.
W grudniu odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu z udzia-

łem Komisji Rewizyjnej i Rady Stowarzyszenia oraz zaproszonych 
gości. 

Utrzymujemy ścisłą współpracę z Uniwersytetem Mikołaja Ko-
pernika. Przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia wzięli udział 
w  inauguracji roku akademickiego, spotkaniu świąteczno-nowo-
rocznym rektora UMK z  przedstawicielami społeczności akade-
mickiej, w Święcie Uczelni 19 lutego 2015 oraz w obchodach i im-
prezach towarzyszących jubileuszowi 70-lecia Uczelni.

Dzięki wsparciu naszej Uczelni, we wrześniu 2015  r. wydany 
został 20 numer „Absolwenta”. Jak zawsze zamieszczamy w  nim 
wiadomości z życia Stowarzyszenia, bieżące wiadomości z UMK 
i ciekawe artykuły, które mogą zainteresować członków i sympaty-
ków Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Sprawozdawcze 

5 września 2015 roku w czasie XXI Zjazdu SA UMK odbyło się 
rzeczowe i finansowe sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia, 
które złożył prezes Stanisław Krause. Walne Zebranie zatwierdziło 
następującą uchwałę Zarządu Stowarzyszenia: 

Uchwała nr 21/08/2015 r.
Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UMK

z dnia 27 sierpnia 2015 roku
w sprawie wyboru członka Zarządu  
Stowarzyszenia Absolwentów UMK

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów UMK powołał w  dniu 
27 sierpnia 2015 roku na członka Zarządu Stowarzyszenia kol. Ar-
letę Hrehorowicz. Od dnia 27 sierpnia w skład Zarządu SA UMK 
jest następujący:

–  Stanisław Krause – prezes,
–  Bogdana Wilczyńska – wiceprezes,
–  Cecylia Iwaniszewska – wiceprezes,
–  Andrzej Chmarzyński – wiceprezes,
–  Izabela Walczyk – sekretarz,
–  Dorota Grabowska – skarbnik,
–  Arleta Hrehorowicz – członek,
–  Maria Kowalewska – członek,
–  Kazimierz Krupa – członek. 

27 listopada 2015  r. wiceprezes zarządu Cecylia Iwaniszewska 
i sekretarz zarządu Izabela Walczyk na zaproszenie Rady Seniorów 
Miasta Torunia i Stowarzyszenia „Serce za serce” w Toruniu, w ra-
mach platformy porozumienia Forum Dialogu Seniorów, uczest-
niczyły w posiedzeniu, którego tematem była: „Aktywizacja osób 

starszych w  sensie intelektualnym, kulturalnym, rekreacyjnym 
i współżycia społecznego”.

Kontynuujemy współpracę z  Polskim Towarzystwem Zoolo-
gicznym (Oddział w  Toruniu), Polskim Towarzystwem Geogra-
ficznym (Oddział w Toruniu), Towarzystwem Miłośników Toru-
nia – Kołem Towarzystwa Miłośników Torunia na Podgórzu.

Stowarzyszenie w Internecie

Na stronach internetowych Stowarzyszenia: www.umk.pl/absol-
wenci/sa i  www.facebook.com/stowarzyszenieabsolwentowumk 
zamieszczamy bieżące komunikaty, informacje o zjazdach, spotka-
niach absolwentów UMK poza Toruniem, regulaminy konkursów 
itp. Poprawiony został graficzny wygląd naszej strony. Po jej zmo-
dyfikowaniu, na podstawie nadesłanych ankiet, tworzony będzie 
słownik biograficzny absolwentów UMK. Słownik redagowany 
będzie przez Zarząd Pomorskiego Klubu SA UMK.

Konkurs

27 lutego 2014 roku ogłoszono czwarty konkurs na wspomnie-
nia absolwentów pn. „Nasz Uniwersytet i nasze studia”. Regulamin 
konkursu umieszczony był na stronie internetowej Stowarzyszenia 
i w Głosie Uczelni. 

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia przedłużony został termin 
nadsyłania prac do 15 października 2015 roku. 21 kwietnia 2016 r. 
obradowało jury ww. konkursu przyznając nagrody i wyróżnienia 
(więcej na str. 25).

W dniach 22–24 października 2015 r. członkowie Toruńskiego 
Klubu odwiedzili toruńskie cmentarze w  celu uporządkowania 
grobów nauczycieli akademickich, którymi nie ma się kto opie-
kować. Przewodnikiem po cmentarzach był prof. Andrzej Przy-
stalski. 

19 listopada 2015 r. wspólnie z członkami Toruńskiego Oddzia-
łu Towarzystwa Zoologicznego wysłuchaliśmy prelekcji Bogny 
Moszyńskiej i Anny Surmańczyk pt. „Nowe osiągnięcia nanotech-
nologii w ochronie środowiska i zdrowia”.

 4 lutego 2016  r. w  ramach współpracy z  Toruńskim Oddzia-
łem Towarzystwa Zoologicznego Klub Toruński odbyło się kolejne 
spotkanie z dr. Czesławem Niteckim. Prelegent omówił i przedsta-
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wił w formie prezentacji multimedialnej Rezerwat Przyrody „Je-
zioro Drużno”; to niezwykle ciekawy i oryginalny zbiornik, leżący 
na trasie Kanału Elbląskiego, jest chroniony Konwencją Ramsar 
i należy do Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków „Natura 2000”. 
Jezioro to ma długą historię badań naukowych, zwłaszcza ornito-
logicznych. Dr Nitecki jest redaktorem monografii przyrodniczej 
Jeziora Druzno, w której omówiono wiele zagadnień ekologicz-
nych. 

Uczestnicy spotkania po wysłuchaniu i  obejrzeniu prezentacji 
wyrazili ochotę zorganizowania rejsu Kanałem Elbląskim. Niektó-
re osoby odbędą rejs po raz drugi, gdyż 27 maja 2012 r. członkowie 
Toruńskiego Klubu SA UMK i grupa absolwentów UMK z Pomor-
skiego Klubu SA UMK wspólnie odbyli rejs statkiem po wodzie 
i  po lądzie z  Buczyńca do Elbląga. Wtedy o  historii powstania 
Kanału Elbląskiego i zasadach działania urządzeń hydrotechnicz-
nych systemu 5 suchych pochylni (działających niezawodnie od 
XIX wieku) i o przyrodzie (szczególnie Jeziora Druzno) opowia-
dał nam kolega Czesław Nitecki. Przepływając przez wspomniany 
zbiornik obserwowaliśmy wiele gatunków rzadkich ptaków wod-
nych i błotnych, np. łabędzia niemego, czaplę siwą, liczne kaczki, 
kolonie mew i rybitw, a wśród nich białowąsą i czarną. 

Czesław Nitecki znany jest uczestnikom spotkania również 
jako podróżnik, który zwiedził wiele amerykańskich rezerwatów 
i parków narodowych. Tym razem w krótkiej, dodatkowej prezen-
tacji multimedialnej omówił kilka okazów sosny długowiecznej 
(Pinus longaeva), żyjących na wysokości ponad 2000 m. na górze 
Wheeler w Parku Narodowym Wielkiej Kotliny w Stanie Nevada 
(USA). Niektóre z  prezentowanych na zdjęciach drzew wyrosły 
jeszcze 1000 lat przed narodzeniem Chrystusa. To w  tym Parku 
rósł słynny „Prometeusz”, który w chwili ścięcia w 1964  r. liczył 
sobie 4840 lat.

W sobotę 4 czerwca 2016 roku odbyła się wycieczka członków 
SA UMK, Towarzystwa Miłośników Torunia (Oddział Podgórz) 
i  Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego 
wzdłuż zachodniego skraju Ziemi Chełmińskiej (więcej na str. 18).

Stowarzyszenie Absolwentów UMK w  Toruniu zaprasza na 
wycieczkę do Gdańska –Gniewu – Kwidzyna, które odbędzie się 
8 października 2016 r. Głównym celem pobytu w Gdańsku jest 
obejrzenie wystawy LUX IN ORIENTE – LUX EX ORIENTE 
w  Muzeum Narodowym w  Gdańsku (Oddział Zielona Brama, 

Długi Targ 24, Gdańsk). Ekspozycja ma nam przybliżyć historię 
1050-letnich relacji państwa polskiego ze Stolicą Apostolską. Wy-
stawa odnosi się do wydarzeń sprzed tysiąca lat, kiedy Mieszko I  
w imieniu swojego państwa przyjął chrześcijaństwo oraz polskiej 
działalności ewangelizacyjnej na przestrzeni wieków. Druga część 
wystawy pochodzi ze zbiorów wielu polskich diecezji. Ekspozycja 
obejmuje przedmioty, które pochodzą ze zbiorów Watykanu (Bi-
blioteki Apostolskiej Watykańskiej, Zakrystii Papieskiej, Muzeum 
i Archiwum Kongregacji Ewangelizacji Narodów, Tajnego Archi-
wum Watykańskiego), a wystawione są po raz pierwszy w Polsce. 
W Gniewie obejrzymy zamek (z dokładnością zależną od dyspo-
zycji czasowej). W  Kwidzynie obejrzymy zamek krzyżacki wraz 
z jego muzeum i Katedrę św. Jana Ewangelisty. Po zwiedzeniu Kwi-
dzyna zjemy wspólny obiad w  restauracji La Cantina, Kwidzyn, 
ul. Grunwaldzka 9. Cena obiadu nie wchodzi w koszt wycieczki. 
Koszt uczestnictwa w wycieczce od osoby wynosi 80 zł. Obejmu-
je on opłatę autokaru, ubezpieczenia, bilety wstępów do muzeów 
i opłatę przewodników.

Wyjazd spod Auli UMK o  godz. 7.30 (punktualnie). Autokar 
podstawiony zostanie o  godz. 7.15. Powrót przewidujemy przed 
godziną 20.00. Udział należy zgłaszać i wnieść opłatę najpóźniej do 
22 września 2016 r. w biurze Stowarzyszenia Absolwentów UMK – 
we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 10.15 do 14.15.

W niedzielę 6 grudnia 2015 roku mikołajkowo-świąteczne 
spotkanie, dzięki życzliwości naszej Koleżanki artystki malarki 
Henryki (Uty) Gnatowskiej, odbyło się w jej autorskiej galerii przy 
ulicy Agnieszki 8 na Targówku (Zacisze). Przy obficie zaopatrzo-
nym przez gospodynię i jej gości bufecie, warszawscy absolwenci 
UMK i Izabela Walczyk z Torunia podzielili się opłatkiem, złożyli 
życzenia świąteczne oraz kolędowali. Wspomnieniom i  anegdo-
tom ze studenckich czasów na UMK nie byłoby końca, gdyby go-
spodyni nie zaproponowała… kolejnych spotkań. 

 

W środę 21 września 2016 r. Zarząd Warmińsko-Mazurskiego 
Klubu SA UMK zaprasza na godz. 17.30 do sali im. dr. Jana Jano-
wicza Szpitala Miejskiego w Olsztynie. Odbędzie się tam kolejne 
spotkanie członków i sympatyków Klubu, poświęcone patronowi 
naszej uczelni. 

Na poprzednich spotkaniach mówiliśmy o Mikołaju Koperniku 
jako prawniku (w Sądzie Wojewódzkim w Olsztynie) i astronomie 
(w Planetarium Olsztyńskim). Korzystając z gościnności dyrekto-
ra Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika – p. Joanny Szy-
mankiewicz-Czużdaniuk, chcemy porozmawiać o Koperniku jako 
lekarzu. Będzie to także okazja do poznania historii i teraźniejszo-
ści Szpitala. W programie m.in. prelekcje: dra n. med. Tadeusza 
Peterlejtnera pt. „Szpital Miejski w Olsztynie dawniej i dziś” oraz 
Janusza Cygańskiego (prezesa Klubu) – „Mikołaj Kopernik jako 
lekarz”.

Na spotkaniu omówiona będzie również wycieczka do Torunia 
(zaplanowana na 15 października br.) i spotkanie z członkami To-
ruńskiego Klubu SA UMK.

Projekty

Zgodnie z decyzją Komisji Konkursowej powołanej przez Pre-
zydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego, w ramach otwartych 
konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych 
z realizacją zadań gminy w roku 2016, Stowarzyszenie Absolwen-
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tów UMK otrzymało dofinansowanie z Urzędu Miasta Torunia na 
realizację dwóch projektów:

–  „Bezpieczne jutro – edukacja prawna seniorów”. Projekt zre-
alizowano w okresie 1 kwietnia – 20 czerwca 2016 r. (więcej 
na str. 17).

–  „Senior e-samodzielny – warsztaty informatyczne dla osób 
w wieku emerytalnym”. 

Projekt będzie realizowany w dniach 5 września – 30 listopada 
2016 r. Szkolenia zostały zaplanowane w okresie od 5 października 
– 17 listopada 2016 r. dla 30 osób podzielonych na 3 grupy.

Program zajęć podstawowych obejmie następującą tematykę:
–  budowa i podstawy obsługi komputera,
–  Microsoft Office: Microsoft Word i Excel,
–  ćwiczenia w pisaniu, formatowanie tekstu,
–  Internet, jak z niego korzystać; wyszukiwarki do pozyskiwa-

nia informacji,
–  korzyści i niebezpieczeństwa korzystania z Internetu,
–  zakładanie poczty, pisanie e-maili i odpowiadanie na listy,
–  bankowość elektroniczna,
–  zakupy przez Internet,
–  portale społecznościowe i komunikator Skype.
Natomiast w programie zajęć rozszerzonych przewidujemy na-

stępujące tematy:
–  Microsoft Office: Microsoft Word i Excel,
–  zasady korzystania z Internetu oraz niebezpieczeństwa,
–  ułatwienia w podróży dzięki Internetowi, czyli mapy, rezer-

wacje kwater, zakupy biletów,
–  biblioteki on-line, zamawianie książek,
–  ogłoszenia przez Internet, czyli dam ogłoszenie i odpowiem 

na ogłoszenie w Internecie,
–  bankowość elektroniczna,
–  zakupy przez Internet: porównywanie cen, zamawianie, for-

my zapłaty,
–  portale społecznościowe i komunikator Skype.

19 października 2015  r. – w  Galerii Forum Wydziału Sztuk 
Pięknych przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu obejrzeliśmy wy-
stawę zorganizowaną w ramach obchodów Roku Wydziału Sztuk 
Pięknych UMK pt. „Kalwaria Zebrzydowska 2015”. Była to pople-
nerowa wystawa obrazów studentów I roku Konserwacji i Restau-
racji Dzieł Sztuki. Opiekunami pleneru byli prof. Jacek Gramatyka 
i prof. Michał Träger.

19 kwietnia 2016 r. – na zaproszenie dr hab. Mirosławy Rochec-
kiej, prof. UMK uczestniczyliśmy w jubileuszu 10-lecia powstania 
Galerii Forum Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Na jubileuszowej 
wystawie „Kolekcja Forum” zaprezentowane zostały obrazy ze 
zbiorów Forum Malarstwa Polskiego, przekazane przez artystów 
i prace obecnego kustosza kolekcji, a zarazem kuratora tej wystawy 
– dr. Łukasza Gila. 

21 kwietnia 2016 r. – uczestniczyliśmy w otwarciu wystawy pt. 
„Promesa” na Wydziale Teologicznym UMK. Była to wystawa 
zbiorowa, towarzysząca międzynarodowej konferencji naukowej 
na Wydziale Teologicznym z  okazji rocznicy Chrztu Polski pt.: 
„Chrzest święty – dar i wyzwanie”. Swoje prace pokazali artyści: 
Piotr Będkowski, Piotr Błażejewski, Zofia Dąbrowska, Małgorza-
ta Dawidiuk, Łukasz Gil, Adam Grabowski, Wojciech Kapelański, 
Stanisław Kośmiński, Zdzisław Nitka, Kazimierz Rochecki, Miro-
sława Rochecka, Krystyna Szalewska, Marek Szary, Iga Święcicka, 
Michał Tr ger, Elżbieta Wasyłyk, Grzegorz Wawrzyńczak oraz 
Alicja Wieczorek. Wystawa ta zainaugurowała nową przestrzeń 
ekspozycyjną nazwaną Akademicką Przestrzenią Sztuki „U Teo-
logów”.

6 czerwca 2016 r. – w Muzeum Uniwersyteckim UMK w Col-
legium Maximum (Toruń, Plac Rapackiego 1), obejrzeliśmy wy-
stawę „Projekt 966, Jubileusz Narodowy – Sztuka Polska 2016”, 
zorganizowaną z okazji jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Wy-
dany został katalog, upamiętniający wystawę i wyżej wymieniony 
jubileusz Chrztu Polski.

Od marca 2016 roku 
trwają przygotowania do 
XXII Zjazdu „Jesienne Po-
wroty 2016”. W zjeździe tym 
dominować będą biolodzy 
i  geografowie z  roczni-
ków 1961–1991 oraz oko-
ło 100  jubilatów z  różnych 
kierunków, którzy przybędą 
do Torunia, aby obchodzić 
50-lecie uzyskania dyplomu 
magisterskiego na UMK. 
Będzie też 15-osobowa gru-
pa chemików z okazji 60-le-
cia otrzymania dyplomu 
magisterskiego. 

Oficjalna część zjazdu dla 
wszystkich uczestników od-
będzie się w sobotę 10 wrześ- 
nia, a  biolodzy i  geogra-
fowie spotkają się jeszcze 
w  niedzielę na swoich wy-
działach. 

Izabela Walczyk

Zdjęcia Alina Dauksza-
-Wiśniewska
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5 marca 2015 roku Zarząd Stowarzysze-
nia Absolwentów UMK powołał Kapitułę 
Honorowego Członkostwa Stowarzysze-
nia, którą tworzą wybrani poprzednio 
członkowie honorowi. 23 kwietnia 2015 r. 
Rada Stowarzyszenia Absolwentów UMK 
na wniosek Kapituły postanowiła god-
nością Członka Honorowego SA UMK 
obdarzyć Andrzeja Chmarzyńskiego, 
absolwenta chemii z 1968 roku.

Andrzej Chmarzyński urodził się w Ra-
domiu w ostatnich tygodniach wojny, 17 
marca 1945  r.; jest zatem starszy od na-
szego Uniwersytetu o  pięć miesięcy. Po 
zakończeniu wojny rodzina powróciła do 
Torunia. Ojciec pracował jakiś czas w ad-
ministracji UMK w Collegium Maius.

Po ukończeniu IV Liceum Ogólno-
kształcącego w  Toruniu w  1963  r., An-
drzej rozpoczął studia na kierunku che-
mii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. W 1968 r. na podstawie pracy 
pisanej pod kierunkiem prof. Antoniego 
Basińskiego uzyskał magisterium z  che-
mii fizycznej. Rozprawę doktorską „Prze-
róbka roztworu otrzymanego w procesie 
ekstrakcji gorącej polihalitu za pomocą 
metanolu” przygotowanej pod opieką 
prof. Jerzego Tomaszewskiego obronił 
w 1975 r.

Pracę na Wydziale Chemii UMK An-
drzej Chmarzyński rozpoczął w  1968  r. 
Pracował kolejno: w  latach 1968–1970 
jako asystent w Katedrze Chemii Fizycz-
nej, w latach 1970-1971 jako starszy asy-
stent w  Zakładzie Chemii Analitycznej, 
w latach 1972-1990 jako adiunkt w Zakła-
dzie Technologii Chemicznej, a od 1990 r. 

jako starszy wykładowca w  Zakładzie 
Chemii Środowiska i Ekoanalitycznej. Od 
2003 r. prowadzi również zajęcia jako ad-
iunkt w Wyższej Szkole Zarządzania Śro-
dowiska w Tucholi. W czasie swojej pracy 
przebywał na uczelniach w  Bratysławie, 
Łodzi, Oldenburgu, Swansea, Leeds, 
Graz. Otrzymywał liczne nagrody za osią-
gnięcia ważne dla ochrony środowiska.

W życiu Andrzeja Chmarzyńskiego 
dużą rolę odgrywał sport. Bo przecież, jak 
się ma w dowodzie wpisany „wzrost 193 
cm”, to trzeba, po prostu trzeba w Toru-
niu zajmować się koszykówką. W  bar-
wach toruńskiego Akademickiego Związ-
ku Sportowego występował przez siedem 
kolejnych sezonów, od 1963/1964 do 
1969/1970. W  1964  r. brał udział w  mi-
strzostwach Europy juniorów (szóste 
miejsce drużyny), a  w 3 lata później był 
w  reprezentacji Polski seniorów i  brał 
udział w  mistrzostwach świata w  Uru-
gwaju, gdzie drużyna zajęła piąte miejsce. 
Przez wiele lat pracował w  zarządzie to-
ruńskiego AZS: w  latach 1979-1985 był 
prezesem przez trzy kadencje, również 
członkiem Zarządu Głównego AZS.

Do Stowarzyszenia Absolwentów UMK 
Andrzej Chmarzyński wstąpił w  lu-
tym 1996  r. Od 19 września1998  r. jest 
członkiem Rady Stowarzyszenia, od 29 
września 1998  r. – członkiem Zarządu, 
a  od 8  września 2001  r. – skarbnikiem, 
wreszcie od 6 września 2003 r. przez kil-
ka kadencji – wiceprezesem. Od razu zo-
stał bardzo ważnym członkiem Zarządu, 
bo przecież pracował tak blisko siedziby 
Stowarzyszenia, po sąsiedzku, w  Insty-
tucie Chemii, potem na Wydziale Che-

mii. I pomoc Andrzeja Chmarzyńskiego 
w  codziennej pracy Stowarzyszenia jest 
wciąż niezbędna, konieczna.

A na zakończenie muszę przyznać, 
że Andrzej Chmarzyński nigdy nie był 
moim studentem, bo chemicy nie mieli 
w programie studiów ani astrofizyki, ani 
statystyki dla biologów. Za to przez wiele 
lat widywałam Go w poczcie sztandaro-
wym UMK na uroczystościach uniwersy-
teckich; wysoki wzrost chorążego przyda-
wał powagi UMK.

Cecylia Iwaniszewska

21 kwietnia 2016 r. obradowało jury IV konkursu na wspomnie-
nia absolwentów, zorganizowanego przez Stowarzyszenia Absol-
wentów UMK. Obecni byli: prof. dr hab. Beata Przyborowska 
– Prorektor ds. Kształcenia, prof. dr hab. Janusz Małłek – Czło-
nek Honorowy Stowarzyszenia Absolwentów UMK, dr Wojciech  
Streich – redaktor biuletynu „Absolwent” i z-ca redaktora naczel-
nego „Głosu Uczelni” oraz mgr Izabela Walczyk – sekretarz Zarzą-
du SA UMK. 

Podczas spotkania członkowie jury ocenili formę poszczegól-
nych prac, ich treść i nadesłane załączniki (zdjęcia, rysunki itp.). 

Na konkurs wpłynęło 11 prac. Członkowie jury postanowili jed-
nogłośnie przyznać nagrody: 

–  pierwszą (ex aequo) Antoniemu Olszewskiemu za pracę: 
„40-lecie inicjatywy polarnej Instytutu Geografii i  Studenc-
kiego Koła Naukowego Geografii Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu” i Elżbiecie Wiśniewskiej za pracę: „Gru-
pa Toruńska”;

–  drugą Bogumile Klemp-Dyczek za pracę: „Trenerzy. Wspo-
mnienia o  pracownikach Studium Wychowania Fizycznego 
i Sportu UMK w Toruniu w latach 1972–1983”.

Ponadto wyróżnieniem prorektor Beaty Przyborowskiej uhono-
rowane zostały: Cecylia Iwaniszewska za pracę: „Jesienne wspo-
mnienia. Barbara, Krystyna, Zofia.” i Henryka (Uta) Gnatowska 
za dwie prace: „Rzecz o pewnym lichtarzu” i „Rzecz o pewnej lek-
turze”. (iw,ws)
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Stowarzyszenia  

Szanowne Koleżanki! Szanowni Kole-
dzy!

Zwracamy się do wszystkich osób za-
legających z opłacaniem składek z gorą-
cym apelem o uregulowanie należności. 

Pamiętajcie, że składki są podstawowym 
źródłem finansowania działalności statuto-
wej Stowarzyszenia. Liczymy więc na pełne 
zrozumienie podejmowanych przez nas 
działań, mających za zadanie poprawę sy-
tuacji finansowej naszego Stowarzyszenia, 
które ze swej strony czyni starania o  po-
zyskanie także innych źródeł dochodów. 
Jak już wielokrotnie wspominaliśmy (i bę-

dziemy przypominać), 23 czerwca 2009 r. 
uzyskaliśmy status organizacji pożytku pu-
blicznego, uprawnionej do otrzymywania 
1% podatku (wpłaty za lata 2009–2015 już 
wpłynęły) – jednak w najbliższym okresie 
wydatki nadal pokrywać będziemy z przy-
chodów pochodzących ze składek i pomo-
cy udzielanej przez Uniwersytet.

Informujemy jednocześnie, że od 
1 stycznia 2015 r. wysokość składek uległa 
zmianie (uchwała nr 20/08/2014 r. Zarządu 
Stowarzyszenia Absolwentów UMK z dnia 
28 sierpnia 2014 r.) i wynosi minimum:

–  30 zł rocznie dla emerytów, rencistów, 
studentów (w tym doktorantów); 

–  50 zł rocznie dla osób pracujących.
Przy okazji przypominamy, że, zgodnie 

ze Statutem, na rzecz Stowarzyszenia Ab-
solwentów UMK można przekazywać tak-
że 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. 56-611-47-57

Nr KRS: 0000051002

e-mail: absolwent@umk.pl

www.umk.pl/absolwenci/sa

Biuro Stowarzyszenia

czynne od wtorku do czwartku

w godz. 10.15-14.15

 
przyznane w roku 2015

Biologia
Zuzanna Barancewicz-Skorżyńska
Urszula Boińska
Elżbieta Kocem Soja
Jadwiga Pilawska
Jadwiga Tymicz-Szymczak

Chemia
Zygmunt Bugajewski
Wanda Dobrowolska-Piątkowska
Andrzej Krzysztof Jopek-Biliński
Ewa Leszczyńska
Jadwiga Michońska-Cebromska
Gizela Pauliks-Dylewska

Filologia polska
Ryszard Klemm 
Wisława Tylkowska-Podstawska 

Fizyka
Jan Cichon Franciszek Hermann
Tadeusz Król 

Geografia
Ewa Czubkowska-Janczewska
Halina Dardzińska-Malak
Halina Dembska-Zwiorek
Teresa Karbowiak-Trzeciakiewicz
Stefan Leciejewski
Teresa Lemańczyk-Wasilewska 
Stefan Makarski
Stefania Mrozek
Alicja Niedźwiedzka-Ryczek
Eryk Ryszard Stogowski 
Urszula Szuflicka-Jabłczyńska
Jan Wieczerzak
Jan Wiśniewski 

Historia
Władysława Michalska-Stec
Maria Sulkowska-Smolarczyk

Prawo
Danuta Borowa-Osowska
Agnieszka Chmielewska-Dopierała
Janina Czaban-Sznurawa
Zdzisław Dołęga
Maria Justyńska 
Józef Pietrzykowski

Janusz Prigan-Janiszewski 

Konserwatorstwo i zabytkoznawstwo
Elżbieta Celińska
Marian Dorawa
Maria Malich
Lubomira Wojciechowska-Tyczyńska

 
przyznane w roku 2015

Biologia
Beata Stodolna 
Iwona Zalewska-Ślusarska

Geografia
Maurycy Męczekalski


