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NIEOCZEKIWANY 
EGZAMIN
Zaskoczyła wszystkich. Sprawiła, że Świat wyszedł z Formy i nieprędko 
wróci do swojego Kształtu. Kto wie, może nigdy nie będzie już tak jak 
kiedyś. COVID-19 i jego tragiczne dla tysięcy ludzi skutki spowodował, 
że musieliśmy zweryfikować postrzeganie wielu spraw. Nic już nie było 
pewne. I nadal na wiele pytań brak odpowiedzi. O tym pisze w tym wy-
daniu Daniel Sobota.

Koronawirus uruchomił też dobrą energię, której pokłady ciągle w nas 
drzemią. Zjednoczył do walki z nieprzewidywalnym wrogiem. Na pierw-
szej linii frontu stanęły służby medyczne, ale szybko okazało się, że bez 
społecznego wsparcia mogą tego pandemicznego ataku nie wytrzymać. 
Pomoc z zewnątrz była konieczna i dlatego nasza uczelnia się do niej 
włączyła. Wyprodukowanie kilku tysięcy przyłbic w ramach akcji #UTPd-
laSzpitali, było możliwe dzięki potencjałowi naukowemu, zaangażowaniu 
społeczności akademickiej oraz zaprzyjaźnionym przedsiębiorcom. Zaraza 
nie dała rady wirusowi nauki. I choć kampus nie tętnił życiem, to wiedza 
płynęła szerokopasmowym strumieniem. Czy uniwersytet zdał egzamin? 
Sprawdził się w ekstremalnych warunkach? O tym w Formacie 2.0 mówią 
nie tylko władze rektorskie i administracyjne uczelni, ale także studenci. 
Niezwyczajna sytuacja spowodowała, że przenieśliśmy swoją aktywność 
do Internetu, a to wyzwoliło kreatywność i zmusiło do pozyskania nowej 
wiedzy bliższej fantastycznej rzeczywistości znanej z Matrixa.

W tym wydaniu prezentujemy sporo ciekawych spostrzeżeń, refleksji i opi-
nii dotyczących ostatnich miesięcy. Piszemy także o projektach, które 
mimo utrudnień udało się zrealizować. 
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UCZELNIA W DOBIE PANDEMII

rozmawiała: Ewa Lewandowska
zdjęcia: Ryszard Wszołek

TEMAT NUMERU

Władze uczelni opowiadają, jakim wzywaniom musiały sprostać, gdy ogłoszono pandemię, 
jak wyglądała nauka online oraz czego dowiedzieliśmy się o sobie. 
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prof. Tomasz Topoliński, rektor UTP 

Pandemia koronawirusa postawiła przed władzami uczelni 
wiele nowych, trudnych zadań. Co było największym wy-
zwaniem?

– Świat, Polska i my wszyscy zatrzymaliśmy się na moment. Nie 
wiedzieliśmy, co z tym zrobić. Media przekazywały informacje 
o wzrastającej liczbie osób zakażo-
nych, o umierających pacjentach. 
Musieliśmy błyskawicznie podejmo-
wać decyzje, aby zapobiec rozprze-
strzenianiu się choroby w sposób 
niekontrolowany. Wszystko działo 
się bardzo szybko. Zawieszamy za-
jęcia, dostajemy decyzję o potrzebie 
uwolnienia akademików, ponieważ 
władze miasta i regionu obawiają 
się konieczności hospitalizowania 
tysięcy chorych.

A przecież trwa rok akademicki, 
kilka tysięcy młodych ludzi czeka 
na kontynuację nauki.

– Rozwiązaniem w tej sytuacji było 
zdalne nauczanie. Poza tym, na uniwersytecie pracuje ponad 
1000 osób – nauczycieli i w administracji – nie da się wyłączyć 
uczelni tak po prostu. Są przecież prace, które muszą być reali-
zowane. Trzeba także kontynuować badania naukowe, badania 
dla przemysłu. Musieliśmy więc się zorganizować, ustalić dyżury, 
aby nie dopuścić do zarażania się. Wdrożyliśmy pracę online. 

System zaczął działać, ruszyły zajęcia, nasze służby informa-
tyczne uruchomiły kolejne platformy e-learningowe. Niektórzy 
wykładowcy byli gotowi przyjechać na uczelnię i przed kamerą 
nagrać wykład dla studentów. Inni prowadzili zajęcia z domu. To 
wszystko wymagało innego spojrzenia na prezentowane tematy, 
zaangażowania studentów, skojarzenia ich z systemami informa-
tycznymi. Dziś możemy powiedzieć, że uczelnia, mimo pewnego 
osłabienia, praktycznie realizuje wszystkie swoje funkcje. Dzięki 
elastyczności, fachowości i zaangażowaniu wielu pracowników 
potrafiliśmy dopasować się do sytuacji. Dodajmy, że domknięcie 
semestru dla uczelni technicznej pracującej zdalnie może być 
rzeczą trudną, bo nie wszystkie zajęcia mogą się odbywać online, 
choćby w laboratoriach ze specjalistycznym sprzętem. Jeśli naszą 
uczelnię mają opuścić inżynierowie, to muszą te urządzenia do-
tknąć, sprawdzić ich działanie, mieć z nimi bezpośredni kontakt. 
Więc to też było wyzwanie.

Czy narzędzia do pracy zdalnej wykorzystane podczas pan-
demii mogą być użyte w przyszłości w tzw. normalnych 
warunkach?

– Myślę, że doświadczenia zdobyte w tym czasie przeniesiemy 
na naszą „nową normalność”. Możemy ich używać na przykład 
w kształceniu podyplomowym. Podczas wyjazdów na delegacje, 
za wiedzą władz uczelni i jednostek taki wykład może się odbyć. 
Narzędzia do pracy zdalnej wykorzystamy również w kontaktach 
pomiędzy uczelniami, żeby organizować wykłady fachowców 
najwyższej klasy dla naszych studentów. Dziś to nie będzie już 
żadnym problemem. Na kierunku Inżynieria biomedyczna od lat 

realizowaliśmy wykłady prowadzone 
w ten sposób przez ekspertów z wie-
lu krajów. Ten system sprawdził się 
i większa liczba osób może z niego 
korzystać. 

Czego dowiedzieliśmy się o sobie 
jako o społeczności uniwersyte-
tu?

– Przestaliśmy się bać sytuacji skraj-
nie trudnych. Nagle się okazało, że 
przełamaliśmy ten strach, pewne 
granice niemożności. Poradziliśmy 
sobie, co jest wielkim sukcesem 
pracowników naszej uczelni i ka-
dry zarządzającej. Pokazaliśmy też, 
że w warunkach zagrożenia jesteśmy 

w stanie się zmobilizować w myśl zasady ‒ wszystkie ręce na 
pokład. Potwierdza się stara reguła o Polakach, że w sytuacjach 
trudnych – jesteśmy jako naród, a tu jako społeczność akade-
micka naszego uniwersytetu – takim organizmem, który sobie 
poradzi. Trzeba tę dobrą passę podtrzymać dla wzmocnienia 
naszej uczelni.

NA KIERUNKU INŻYNIERIA 
BIOMEDYCZNA OD LAT 

REALIZOWALIŚMY WYKŁADY 
PROWADZONE W TEN 

SPOSÓB PRZEZ EKSPERTÓW 
Z WIELU KRAJÓW. TEN 

SYSTEM SPRAWDZIŁ SIĘ 
I WIĘKSZA LICZBA OSÓB 

MOŻE Z NIEGO KORZYSTAĆ. 

TEMAT NUMERU
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dr inż. Marcin Drechny, prof. uczelni, prorektor 
ds. kształcenia i spraw studenckich

Co było dla Pana największym wyzwaniem w zorganizowa-
niu nauczania w czasie pandemii?

– Najtrudniejszy był pierwszy tydzień. Narzędzia do nauki zdal-
nej, takie jak MS Teams mieliśmy dostępne, ale nie wykorzysty-
waliśmy ich w tak dużym zakresie. Wiele osób nie miało kont 
w pakiecie Office 365 firmy Microsoft, co z czasem się zmieniło. 
Zarówno studenci, jak i pracownicy musieli te konta w krótkim 
czasie aktywować. Początek był więc nerwowy, ponieważ trzeba 
było także opracować zasady kształcenia zdalnego. Ale w końcu 
wszystko ruszyło.

Jak studenci przyjęli ten sposób przekazywania wiedzy?

– Na podstawie rozmów ze studentami wiem, że przyjmowali 
naukę online pozytywnie. Mogli przecież słuchać wykładów 
w domu. Później jednak otrzymywałem informacje, że taki spo-
sób przekazywania wiedzy nie jest do końca fajny, bo wymaga 
dużo samodzielnej pracy. Zaczął też doskwierać brak bezpośred-
niego kontaktu z prowadzącym, możliwości zadania pytania, 
narysowania czegoś na tablicy, przedyskutowania problemu. 
Rozmowa przez internet to nie jest to samo.

Czy była sprawdzana obecność studentów na zajęciach 
online?

– Systemy do zdalnego nauczania pokazywały listę użytkowni-
ków, wiedzieliśmy więc, którzy studenci biorą udział w wykła-
dach i zajęciach.

Jak wyglądały obrony prac dyplomowych, zaliczenia czy 
egzaminy online?

– Do pierwszych egzaminów podchodzono sceptycznie. Padało 
wiele pytań, pojawiało się sporo wątpliwości dotyczących kwestii 
udzielania odpowiedzi przez studenta czy sprawności transmisji. 
Przeprowadziliśmy ponad 200 obron zdalnych. Wydaje się, że 
te procedury teraz działają sprawnie, może nie idealnie. Dobrze 
przygotowana obrona niczym się nie różni od tej przeprowadza-
nej na uczelni w warunkach stacjonarnych.

A co najbardziej dokuczało nauczycielom akademickim?

– Mnie osobiście najbardziej przeszkadzało mówienie do kom-
putera i niewiedza, czy ktoś po drugiej stronie słucha aktyw-
nie. Oczywiście była interakcja, ale tak naprawdę nie miałem 
pewności, czy byłem słuchany i rozumiany. Gdy jesteśmy w sali 
wykładowej, to widzę po twarzach, czy ktoś rozumie, o czym 
mówię. Jeśli nie, to od razu mogę wyjaśnić. Studenci podczas 
nauki online mogą się wyłączyć, pytania padają, ale raczej spo-
radyczne. Nie wszyscy słuchają pilnie i się skupiają.

Jak wyglądały praktyczne zajęcia?

– Część zajęć praktycznych można było zorganizować w formie 
zdalnej, lecz nie wszystkie. Od 1 czerwca niektóre z nich reali-
zujemy stacjonarnie na terenie uczelni. To wymagało wdrożenia 
określonych procedur bezpieczeństwa sanitarnego. 

Czy zauważył Pan, że studenci chcą wrócić na uczelnię?

– Na pewno ta chęć się pojawiła, ale wraz z nią obawy, zwłaszcza 
ze strony osób ze schorzeniami. Nie jesteśmy w stanie zapew-
nić stuprocentowej izolacji, ale staraliśmy się spełnić wszyst-
kie wytyczne zalecane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

CHCIELIŚMY DOPROWADZIĆ 
ZAJĘCIA DO KOŃCA. WAŻNE, 

ŻEBY STUDENCI OSTATNICH LAT 
MIELI MOŻLIWOŚĆ REKRUTACJI 
NA KOLEJNY STOPIEŃ, CZY TEŻ 

PODJĘCIA PRACY.

TEMAT NUMERU
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Wyższego. Zaplanowaliśmy więc mniejsze grupy studenckie, 
organizację zajęć w ograniczonej liczbie miejsc, nie na całym 
kampusie. Chcieliśmy doprowadzić zajęcia do końca. Ważne, 
żeby studenci ostatnich lat mieli możliwość rekrutacji na kolejny 
stopień, czy też podjęcia pracy. Miejmy nadzieję, że następny 
semestr nie będzie miał już takich obostrzeń i wrócimy do nauki 
pod mniejszym rygorem. Ale musimy też przygotować się do 
tego, że jakaś część zajęć jednak będzie w trybie online. Takie 
są też zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
gdyby pandemia powróciła.

Wrócą więc też studenci do akademików.

– Akademiki na czas pandemii były opuszczone przez mieszkań-
ców. Zostali tylko uczestnicy programu Erasmus+. Teraz jednak 
powoli studenci do nich wracają, ale na innych zasadach. Zale-
cane jest pojedyncze kwaterowanie. 

Jakie pytania najczęściej zadawali studenci?

– Najbardziej interesowało ich, kiedy wrócimy, na jakich zasa-
dach, jak będzie wyglądała sesja, praktyki, co będzie w następnym 
roku. Na wiele z tych pytań nie byłem w stanie odpowiedzieć, 
bo chyba nikt tego nie wiedział. Ministerstwo adekwatnie do 
sytuacji aktualizowało swoje zalecenia.

Co dla Pana jako prorektora ds. studenckich i kształcenia
było najtrudniejsze w tym czasie?

– Wszystko było nowością. Po pierwsze, od sześciu miesięcy byłem 
prorektorem, po drugie zaistniała sytuacja była całkowicie niety-
powa. Musiałem podejmować wiele decyzji w różnych obszarach. 
A z każdej wynikała następna. Zawieszone zajęcia, konieczne były 
decyzje dotyczące nauki zdalnej, więc dalej – na jakich zasadach, 
jak przeprowadzać egzaminy. Problemy musieliśmy rozwiązy-
wać na bieżąco. Tempo pracy było ogromne. Mnóstwo uzgodnień 
z wieloma osobami: rektorem, kanclerzami, służbami BHP.

Aby te wszystkie trybiki ruszyły bardzo przydał się chyba 
zmysł inżynierski. Czy był taki moment, że nie mógł Pan 
spać pod wpływem np. stresu?

– Byłem tak zmęczony, że zasypiałem bez problemu. 

Jakie doświadczenia możemy przenieść na czas tzw. nowej 
rzeczywistości?

– W zasadzie wszystko. Doświadczenie mamy bogate. Wiemy, 
jakie narzędzia stosować, a jest ich mnóstwo. Trzeba tylko na 
wybrane się zdecydować. Na pewno sprawdził się elektroniczny 
obieg dokumentów. Rekrutacja w takiej formie również byłaby 
wskazana, ale to wymaga zmian legislacyjnych, bo w teczce stu-
denta obecnie musimy mieć papierowe dokumenty. Konieczne 

będą także szkolenia merytoryczne i techniczne dla pracowni-
ków, by mogli jeszcze sprawniej prowadzić zajęcia online.

dr inż. Mariusz Aleksiewicz, zastępca kanclerza 
ds. teleinformatyki

Co Pan pomyślał, gdy zapadła decyzja o prowadzeniu zajęć 
online? Ucieszył się Pan, że będzie można sprawdzić, poka-
zać możliwości uczelni? A może jednak pojawiły się obawy?

– Nie mieliśmy większych obaw, ponieważ mamy doświadcze-
nie w tym zakresie. Od wielu lat wspieramy naszą społeczność 
akademicką w realizacji zajęć, spotkań i innych wydarzeń on-
line, z powodzeniem zrealizowaliśmy wiele wideokonferencji, 
transmitując chociażby obrady komisji habilitacyjnych, podczas 
których zestawialiśmy połączenia z różnymi ośrodkami w kraju. 
Posiadamy właściwy sprzęt i dobrze przygotowany zespół ludzi, 
działa to bardzo sprawnie i efektywnie.

TEMAT NUMERU
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W trakcie nauki zdalnej pojawiły się też nowe narzędzia 
informatyczne. Dlaczego?

– Jednym z pierwszych narzędzi, jakie udostępniliśmy naszym 
studentom i pracownikom była platforma Microsoft Teams. Od 
lat jesteśmy subskrybentem Office 365. Wszyscy, którzy posiadają 
właściwe konto w ramach zakupionej przez nas usługi, mogą 
z niej korzystać. W trakcie realizacji różnych form zajęć okaza-
ło się, że nasi prowadzący potrzebują co jakiś czas zaprosić na 
zajęcia online osoby z zewnątrz, niemające konta w ramach tej 
subskrypcji. Dlatego konieczne były dodatkowe narzędzia, które 
mogły nam w tym pomóc. Postanowiliśmy więc wykorzystać 
Cisco Webex, równie dobre rozwiązanie służące do realizacji 
połączeń wideokonferencyjnych.

Nasz uniwersytet włączył się także do światowej akcji fol-
ding@home.

– Owszem, mając na uwadze szczytny cel i dobro społeczne, 
przedstawiliśmy kolegium rektorskiemu pomysł na wykorzysta-
nie uczelnianych zasobów teleinformatycznych do wsparcia ini-
cjatywy tzw. rozwiązywania białek. Dostaliśmy „zielone świat-
ło”, dzięki czemu mogliśmy się w to zaangażować. W ramach 
tej akcji, udostępniliśmy uczelniane zasoby serwerowe, aby 
wesprzeć naukowców z całego świata w obliczeniach rozpro-
szonych, które miały na celu lepsze poznanie struktury białka 
koronawirusa. Cieszę, że mogliśmy wziąć udział w tej bardzo 
ważnej inicjatywie. 

Jak Pana zdaniem uczelnia poradziła sobie ze zdalnym na-
uczaniem?
 
– Myślę, że doskonale. Zaraz po tym, jak pojawiły się pierwsze 
sygnały o możliwej konieczności pracy zdalnej w krajach Unii 
Europejskiej, postanowiliśmy nie czekać i przygotować się na 
taki scenariusz. W pierwszej kolejności uruchomiliśmy narzę-
dzia teleinformatyczne (wideokonferencje), które zabezpieczyły 
wszystkie spotkania władz uczelni, kolegia rektorskie i posze-
rzone kolegia z dziekanami. 

Kolejnym krokiem było zadbanie o możliwość realizacji zdalnych 
obron prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich. Oczywi-
ście, napotkaliśmy na pewne trudności organizacyjne, logistycz-
ne, niemniej dzięki doświadczonej kadrze i dostępnym narzę-
dziom informatycznym – poradziliśmy sobie z nimi (niektóre 
duże instytucje naukowe w kraju miały w tym obszarze spore 
problemy). Wyszliśmy z takiego założenia, że dajemy całemu 
światu dostęp online, by każdy mógł posłuchać prelegentów (bez 
ograniczeń), natomiast uczestnictwo w części, w której zadaje 
się pytania, ograniczyliśmy do kilkuset osób.

Rozumiem, że także wykłady naszych naukowców mogli 
oglądać wszyscy?

– Dokładnie tak. Niektóre uczelnie ograniczały się tylko do 
swoich studentów, my poszliśmy o krok dalej i przekazywali-
śmy streaming w trybie online, natomiast powstałe nagrania 
udostępniamy na uczelnianym kanale YouTube.

Czy chciałby Pan, aby nauka online weszła na stałe do ka-
nonu prowadzenia zajęć?

– Zdecydowanie chciałbym, aby taka forma prowadzenia zajęć 
zdobyła w naszym środowisku akademickim więcej zwolenni-
ków. Jest to doskonałe wsparcie w sytuacji, kiedy nauczyciele 
z różnych względów nie mogą być osobiście w sali wykładowej 
(np. z powodu konferencji, delegacji, wyjazdu zagranicznego 
etc.). Dodatkowo, znam relacje młodych ludzi, którzy uczest-
niczyli w naszych zajęciach online. Okazało się, że studenci byli 
zachwyceni, mogąc na YouTube zadawać pytania prowadzące-
mu, wymieniać się informacjami między sobą, komentować czy 
dyskutować z omawianymi tezami. Naprawdę bardzo dużo osób 
śledziło zajęcia nie tylko z naszego uniwersytetu, ale także z ze-
wnątrz. Trzeba pamiętać, że jest to przekaz kierowany do mło-
dych ludzi i dla nich takie spotkania w Internecie są naturalne.

Co możemy udoskonalić jako uczelnia w tym zakresie?

– Pracujemy nad tym, aby być gotowymi na tego typu sytua-
cje w przyszłości, niekoniecznie związane z pandemią. Chce-
my mocniej integrować kwestie zdalnego nauczania z tokiem 
studiów w czasie rzeczywistym, aby móc realizować kolokwia 
czy egzaminy. W istocie chodzi o integrację nowych rozwią-
zań informatycznych z systemem USOS. Do tego potrzebne są 
dodatkowe narzędzia informatyczne. Stworzymy je sami albo 
kupimy usługi od dostawców krajowych.

ZDECYDOWANIE CHCIAŁBYM, 
ABY TAKA FORMA PROWADZENIA 

ZAJĘĆ ZDOBYŁA W NASZYM 
ŚRODOWISKU AKADEMICKIM 

WIĘCEJ ZWOLENNIKÓW.
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WYCISZENIE SZANSĄ 
NA DOBRE POMYSŁY

Czy pandemia albo raczej wynikające z niej restrykcje za-
kłóciły pracę Rady Uczelni?

– Rada Uczelni pracuje cały czas, nawet w chwili największych 
obostrzeń, właściwie normalnie. Pandemia nie wpłynęła w jakiś 
znaczący sposób na naszą działalność. Spotykaliśmy się online, ale 
mieliśmy także kontakt osobisty z zachowaniem wszelkich zaleceń 
sanitarnych. Takie spotkanie w świecie realnym było konieczne ze 
względu na opiniowanie budżetu i w związku z wyborem kandy-
datów na nowego rektora. Również cały czas byliśmy w kontakcie 
z władzami rektorskimi.

Jaka jest ocena Rady w sprawie funkcjonowania uczelni 
w czasie największych obostrzeń?

– Biorąc pod uwagę to, że pandemia spowodowała sytuację dotąd 
niespotykaną, działanie i funkcjonowanie uczelni oceniamy wysoko, 
chociaż mamy świadomość, że być może niektóre rzeczy można by 
zrobić lepiej. Ale trzeba także zauważyć, jak uniwersytet zachował 
się w otoczeniu, jak działał na zewnątrz, jak pomagał – i nadal to 
czyni – nauce i społeczeństwu. Zauważono to także w prasie i me-
diach elektronicznych. Nie zamknęliśmy się za murami uczelni, 
przysłużyliśmy się nauce i w regionie. Mam na myśli produkcję 
masek ochronnych, pracę nad prostym respiratorem oraz udział 
naszych naukowców w poszukiwaniu leku na COVID-19. 

Początkowo zamknięta uczelnia, praca zdalna, potem częś-
ciowy powrót do biur. Zdaliśmy egzamin z przystosowania 
się do nowych warunków pracy i nauki?

– Ostatnie miesiące pokazały, że na wszelki wypadek – oby nigdy 
się coś takiego nie powtórzyło – trzeba będzie wypracować jed-
nolite zasady dotyczące zdalnego nauczania i pracy, czyli pewną 
standaryzację postępowań. Zauważyłem, że wiele wydziałów opra-
cowało własne sposoby współpracy ze studentami, z uwzględnie-

niem własnych możliwości, dlatego potrzeba jednolitych zasad, 
zarówno w zakresie jakości sprzętu, jak i systemów informatycz-
nych dla całej społeczności akademickiej. Pandemia jest czymś 
nowym dla nas, cały czas trwa, nie wiadomo, jak sytuacja będzie 
się rozwijała, mamy teraz pewien etap odwilży. Mimo pewnych 
głosów krytycznych, myślę, że uczelnia sobie poradziła. Niektórzy 
studenci odnaleźli się w tej nowej rzeczywistości, inni nie, ale to 
jest charakterystyczne nie tylko dla środowiska akademickiego czy 
szkolnictwa średniego i podstawowego, ale również dla urzędów, 
firm i innych instytucji. 

Przesunięty został termin matur, przez co zmianie ulegną 
także terminy rekrutacji. Będziemy się zmagać z kryzysem 
braku kandydatów na studia na UTP?

– Wierzę, że to trudne doświadczenie pandemii nie będzie miało 
negatywnego wpływu na rekrutację. Nie sądzę, aby młodymi ludź-
mi rządził jakiś nieuzasadniony strach czy uprzedzenia. Powinni-
śmy walczyć o studentów, mamy spore szanse na uzyskanie dobre-
go wyniku. Zadanie to ułatwia nam nieco sytuacja u konkurencji, 
która z tytułu, że jest ośrodkiem badawczym, ma narzucone limity 
miejsc. Niemniej trzeba przyznać, że z powodu koronawirusa akcja 
promocyjna UTP jest obecnie niewystarczająca. 

Jak zawieszenie wyjazdów zagranicznych i tym samym 
wstrzymanie takich kontaktów wpłynie na promocję UTP 
poza granicami? 

– Miejmy świadomość, że zamrożenie wyjazdów dotyczy całej 
branży szkolnictwa wyższego. Dlatego ta sytuacja nie zmienia 
znacząco naszej pozycji w kontaktach międzynarodowych. Taki 
okres wyciszenia uczelni powinien sprzyjać opracowaniu dobrej 
strategii rozwoju Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

Dziękuję za rozmowę!

Rozmowa z Tomaszem Zaboklickim, przewodniczącym 
Rady Uczelni Uniwersytetu Technologiczno-
Przyrodniczego.

tekst: Jacek Korpal 
zdjęcia: Ryszard Wszołek
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Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy od momentu ogło-
szenia pandemii i pojawienia się problemów w służbie zdrowia 
włączył się do walki z koronawirusem. „Mamy ogromny po-
tencjał, nie mogliśmy więc pozostać bezczynni” ‒ opowiada dr 
inż. Franciszek Bromberek, rzecznik UTP. Uczelnie techniczne 
w kraju zaczęły drukować przyłbice dla służby zdrowia i choć 
nasz uniwersytet również mógł wykorzystać tę metodę, to inna 
technologia okazała się prostsza, a przez to zdecydowanie bar-
dziej ekonomiczna. W ramach Studenckich zespołów projekto-
wych opracowano prostą konstrukcję, według której przyłbicę 
uformowaną w odpowiedni kształt łączono z dwoma paskami 
standardowymi nitami kaletniczymi. Pasek dookoła głowy 
z napami metalowymi pozwalał regulować obwód. Do przygo-
towania takiego zestawu wystarczyła wycinarka laserowa. Dla 
konstruktorów, ale przede wszystkim medyków było ważne, żeby 
maska ochronna spełniała parametry higieniczno-medyczne, 
np. była łatwa do dezynfekcji. „Chcieliśmy także, aby sam proces 
produkcji nie zajmował dużo czasu i przyłbice szybko trafiły tam, 
gdzie było na nie ogromne zapotrzebowanie, czyli do szpitali” ‒ 
tłumaczy rzecznik. W prace zaangażowali się nie tylko studenci, 
ale też pracownicy różnych działów. Michał Grzybowski – kie-

rownik Działu Informacji i Promocji ‒ pierwsze partie masek 
osobiście rozwoził do szpitali. „Po wstawieniu posta na FB, że 
mamy do rozdania przyłbice, zainteresowanie bardzo wzrosło. 
Na początku zwracały się do nas pielęgniarki, przekazywaliśmy 
10-30 przyłbic, z czasem nawet 50. Potem już kontaktowały się 
z nami osoby odpowiedzialne za zamówienia publiczne” ‒ wyjaś-
nia szef Promocji. „Planowaliśmy wykonać 1500 przyłbic, liczba 
ta kilkakrotnie wzrosła. Dziś to jest już ponad 7000 sztuk. Dys-
trybuujemy je nie tylko do placówek medycznych, ale także do 
domów pomocy społecznej czy przedszkoli”. Pieniądze na mate-
riał do produkcji wyłożyła uczelnia, potem podarowały go firmy. 
Było to możliwe dzięki współpracy uczelni z przedsiębiorcami 
oraz z Kujawsko-Pomorskim Klastrem Przemysłowym. Akcję 
#UTPdlaSzpitali wspierało wiele firm: Inline Poland z Murowanej 
Gośliny, Kolbud, Miko Pac z Bydgoszczy, KGL SA z Klaudyna, 
które nieodpłatnie przekazały folię, a agencje reklamowe Re-
plika i VST z Bydgoszczy pomagały w cięciu – wylicza dr inż. 
Franciszek Bromberek ‒ sieci sklepów ALDI Polska i Lidl Polska 
zapewniły kartony do pakowania i wysyłki, a 8. Brygada Wojsk 
Terytorialnych Obrony Kraju zaangażowała się m.in. w pomoc 
przy montażu przyłbic i transport.

#UTPdlaSzpitali

tekst: dr inż. Franciszek Bromberek, Ewa Lewandowska
zdjęcia: Ryszard Wszołek
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Centrum produkcji przyłbic UTP było w Fordonie ‒ w Bydgoszczy, 
ale powstawały one też w innych miejscach. Pracownik Wydziału 
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska mieszkają-
cy w Inowrocławiu wraz z synami – Miłoszem i Skarbimirem 
– postanowili włączyć się w akcję drukowania przyłbic. „Nasza 
historia zaczyna się 27 marca ‒ opowiada dr inż. Adam Grabowski 
‒ Wtedy dotarła do nas informacja o akcji społeczności druka-
rzy 3D. Prekursorem był znany czeski konstruktor drukarek 3D 
Josef Prusa. We współpracy z czeskim Ministerstwem Zdrowia 
opracował model do druku przestrzennego przyłbicy dla służb 
medycznych i wykorzystując własną farmę drukarek, rozpoczął 

produkcję. W taki sposób czeska służba zdrowia została wypo-
sażona w ten ważny element odzieży ochronnej. Model przyłbicy 
Prusy (który cały czas ewoluuje) został nieodpłatnie udostępniony 
społeczności międzynarodowej, jedyny warunek to działalność 
non profit. Jako że drukiem przestrzennym z synami zajmujemy 
się czynnie od ponad pięciu lat, mamy już pewne doświadczenie 
(zresztą części do przyłbicy są bardzo proste do wydrukowania). 
Decyzja mogła być tylko jedna ‒ angażujemy się w akcję”. Dr Adam 
Grabowski wraz z synami rozpoczął produkcję przyłbic współpra-
cując z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej. Maski wytwarzane 
technologią 3D trafiały do placówek medycznych w Inowrocławiu. 
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Konstruktorzy UTP postanowili też stworzyć dla służb medycz-
nych adaptery do pełnotwarzowych masek do pływania, które 
trzeba było także wyposażyć w filtry, takie jak do respiratora. 
Adaptery powstały w technice druku 3D. 

Niewątpliwie wielkim wyzwaniem było zaprojektowanie i skon-
struowanie respiratora. O inicjatywie opowiada prof. Tomasz 
Topoliński, rektor UTP: „Jestem szefem Inżynierii Biomedycznej 
i zawsze są mi bliskie sprawy, które dotyczą medycyny, a zwłasz-
cza jej technicznego wyposażenia. Jak wszyscy, obserwowałem 
dramatyczną sytuację we Włoszech i Hiszpanii, gdy media do-
nosiły, że brakuje respiratorów, a lekarze muszą podejmować 
decyzje, kogo podłączać do urządzenia ratującego życie. Wy-
dawało mi się, że skonstruowanie takiego respiratora nie jest 
czymś, co przerasta techniczne i intelektualne zdolności naszych 
ludzi. Zacząłem więc w gronie znajomych mi osób szukać takich, 
które mogłyby się tym zająć, zapaleńców, nie obawiających się 
wyzwań. Gdyby bowiem to była praca łatwa, prosta i oczywi-
sta, to pewnie respiratorów produkowanych przez różne firmy 
byłoby sporo i tylko wybieralibyśmy najlepsze, a tak nie jest. 
Te urządzenia są głównie sprowadzane z innych krajów”. Trzon 
zespołu stworzyli specjaliści z różnych branż: dr inż. Ryszard 
Wocianiec, dr inż. Franciszek Bromberek, dr inż. Sylwester Waw-
rzyniak, Andrzej Topoliński ‒ były współwłaściciel firmy Cimat 
produkującej światowej klasy wyważarki, Mikołaj Astukiewicz 
z firmy MEDSEVEN, płk dr n. med. Robert Włodarski, krajowy 
konsultant ds. obronności w dziedzinie anastezjologii i inten-
sywnej terapii, zastępca komendanta 10. Wojskowego Szpitala 
Klinicznego w Bydgoszczy.

„Przede wszystkim musieliśmy dowiedzieć się, jak wygląda re-
spirator i jak jest zbudowany, stąd zaproszenie do zespołu pana 
dr. Roberta Włodarskiego. Okazało się, że w dużej mierze to 
urządzenie mechatroniczne, które ma cały zestaw funkcji do-
tyczących kontroli wdechu, ciśnień, pojemności opowiada prof. 
Tomasz Topoliński – Po określeniu przez dr. Roberta Włodar-
skiego założeń nasi pracownicy wspólnie z przedstawicielami 
firm przystąpili do pracy w trudnych warunkach, bo wszystkie 
ustalenia i uzgodnienia musiały odbywać się online. Kwestie 
związane z finansowaniem i logistyką wzięła na siebie uczelnia”.
„Pierwsze, te bardziej mechaniczne oddechy respiratora roz-
budziły nadzieję, że się uda. Wejście w kolejny etap budowy, 
włączenie pomiarów i sterowania pokazało, że układ działa, ale 
do spełnienia wszystkich założeń i oczekiwań, jakie stawiał dr 
Robert Włodarski, żeby urządzenie było respiratorem, potrzeba 
było jeszcze sporo pracy ‒ wspomina dr inż. Franciszek Brombe-
rek ‒ Musieliśmy zmienić niektóre podzespoły, wprowadzić wiele 
zabezpieczeń, jak choćby filtrowanie zakażonego powietrza wy-
dychanego przez chorego, zabezpieczenie przed podaniem cho-
remu zbyt dużej dawki mieszanki, czy zbyt dużym ciśnieniem”. 
Projektem zainteresował się wiceminister nauki i szkolnictwa 
wyższego prof. Wojciech Maksymowicz. Podczas wideokonfe-
rencji z udziałem innych uczelni pracujących nad podobnymi 
rozwiązaniami rektor UTP wraz z dr. Robertem Włodarskim 
zaprezentowali koncepcję respiratora i stan zaawansowania prac. 
Spotkało się to z uznaniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, które przeznaczyło na dalsze prace 125.000 zł.
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5 maja br. podczas wizyty wiceministra prof. Wojciecha Mak-
symowicza na UTP został zaprezentowany prototyp prostego 
respiratora UCM01 jako urządzenia przeznaczonego do wy-
korzystania podczas panującej pandemii choroby COVID-19 
powodowanej wirusem SARS-CoV-2. 1 czerwca uczelnię od-
wiedził minister Łukasz Schreiber wraz z wiceministrem obrony 
narodowej Sebastianem Chwałkiem. Obaj zapoznali się z przed-
stawioną konstrukcją respiratora CoViVENTILUCM01. Obecnie 
przygotowywana jest odpowiednia dokumentacja, która będzie 
stanowić podstawę do wydania zgody na uruchomienie produk-
cji pierwszej serii i podjęcie badań klinicznych. 

Prototyp respiratora, który powstał w ciągu 34 dni, umożliwia:
• Ciągłą wentylację wymuszoną (PC ‒ CMV; Control Manda-

tory Ventilation), regulowaną ciśnieniem z kontrolą objęto-
ści. Nastawione ciśnienie jest podawane przez okres trwa-
nia wdechu, a osiągnięta objętość oddechowa jest mierzona 
i wyświetlana. 

• Wentylację na dwóch poziomach dodatniego ciśnienia w dro-
gach oddechowych (Pressure Control ‒ Bilevel Positive Airway 
Pressure; PC ‒ Bilevel PAP). 

• Pracę w trybie oddychania spontanicznego z ciągłym do-
datnim ciśnieniem w drogach oddechowych we wszystkich 
fazach cyklu oddechowego (CPAP ‒ Continuous Positive 
Airway Pressure).

• Uzupełnianie niewydolnego oddechu pacjenta przez zastoso-
wanie ciśnieniowego wspomagania oddechu spontanicznego 
(PS ‒ Pressure Support) w trybie CPAP i w trybie Bilevel PAP. 
Urządzenie automatycznie przełącza się na tryb wentylacji 
wymuszonej, jeżeli wykryty zostanie bezdech.

• Prowadzenie wentylacji płuc z dodatnim ciśnieniem końco-
wo-wydechowym w drogach oddechowych (PEEP ‒ Positive 
End-Expiratory Pressure).
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DRONY DO WALKI Z COVID-19

tekst: redakcja
zdjęcia: nadesłane 

29 kwietnia w Warszawie przedstawiciele naszej uczelni, za-
angażowani w rozwój technologii bezzałogowych, brali udział 
w pierwszym w Polsce automatycznym locie drona, który 
przetransportował próbki medyczne na rzecz walki z korona-
wirusem. Wykonano dwa loty. Pierwszy testowy na trasie ze 
szpitala Banacha do Szpitala MSWiA i drugi powrotny już z 
właściwym ładunkiem.

Wykorzystany dronoid jest autorską konstrukcją firmy Spartaqs 
Group z Katowic, z którą ściśle współpracuje UTP w zakresie 
tworzenia oprogramowania do pojazdów autonomicznych. 
Hermes V8M to platforma opracowana z myślą o transporcie 

pilnych przesyłek w miastach, także medycznych takich, jak 
krew, leki i próbki do badań. Dronoid posiada specjalne za-
bezpieczenie pojemnika cargo przed otwarciem go przez osoby 
postronne. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki zna-
komitej współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Polską 
Agencją Żeglugi Powietrznej.

W tym historycznym wydarzeniu brali udział pracownicy Wy-
działu Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, Wy-
działu Inżynierii Mechanicznej i studenci z Koła Naukowego 
SONDA UTP w Bydgoszczy.

Z ŻYCIA UCZELNI
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LOTY W ROJU NA UTP 

tekst: Marta Gackowska
zdjęcia: Ryszard Wszołek

Na kierunku Informatyka stosowana studenci wybierający spe-
cjalność programowanie dronów otrzymują szansę zdobycia 
uprawnień UAVO BVLOS, dzięki którym mogą latać w zasięgu 
i poza zasięgiem wzroku. Studenci oprócz kursu mają opłacone 
badania lotniczo-lekarskie, ubezpieczenie OC operatora drona 
oraz opłatę egzaminacyjną. Programowanie dronów to jedyna 
taka specjalność w Polsce, gdzie nacisk położony jest na auto-
nomię lotów oraz loty w roju. Studenci zapoznają się ze specjali-
stycznym oprogramowaniem służącym do kontroli i sterowania 
automatycznymi i autonomicznymi dronami. Mają możliwość 
przetestowania własnego oprogramowania realizującego loty au-
tomatyczne oraz poznania praktycznych aspektów takich lotów. 
Ponadto w trakcie studiów zapoznają się między innymi z takimi 
zagadnieniami jak: zarządzanie i koordynacja floty bezzałogowej, 
autonomiczne bezzałogowe statki powietrzne, programowanie 
dronów, czynności operacyjne podczas używania dronów, a także 
z zagadnieniami konstrukcyjnymi i technologicznymi.

Z ŻYCIA UCZELNI
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NIERZECZYWISTE 
SPOTKANIA

tekst: mgr szt. Mikołaj Lubczyński 
zdjęcia: archiwum prywatne

Wycieczki, imprezy, spotkania w pracy czy na uczelni w czasie 
pandemii były i są dla większości osób zakazane. Ale nie dla 
fanów technologii. Oni zawsze mogli spotkać się w wirtualnej 
rzeczywistości. Obecnie wciąż jeszcze mało ludzi się w nią 
zanurza. Jednak duże korporacje, takie jak Facebook, Apple 
i Google, robią wszystko, aby VR (Virtual Reality) w najbliż-
szych latach dotarł do większej liczby odbiorców. 

Spotkania w wirtualnej rzeczywistości to nowa jakość w, już 
szeroko wykorzystywanych, wideokonferencjach. Dzięki VR 
w spotkaniach zdalnych zwiększa się możliwość interakcji, ko-
munikacji niewerbalnej oraz zdolności immersyjnych.

Wideokonferencje realizowane za pomocą rozmaitych komu-
nikatorów są popularne od dłuższego czasu. Komunikatory 
używane są nie tylko w dużych firmach, w których pracują fre-
elancerzy z różnych zakątków świata, ale i przez każdego z nas, 
gdy np. rozmawiamy z rodzicami przez Skype’a. Ten rodzaj 
spotkań nie jest całkiem satysfakcjonujący dla ich uczestników, 
ponieważ przez to, że ludzie nie przebywają w jednej przestrze-
ni, prawie zanika komunikacja niewerbalna. A to sprawia, że 
spotkania są znacznie bardziej odległe i mniej skuteczne niż 
zwykłe zebrania. Z kolei wirtualna rzeczywistość sprzyja na-
turalnym i ekscytującym spotkaniom online.

Dla unifikacji pojęcia VR wykorzystam cytat twórcy tego terminu 
‒ Jarona Laniera: „Rzeczywistość wirtualna jest sposobem użycia 
technologii komputerowej w tworzeniu interaktywnego, trójwy-
miarowego świata, w którym obiekty dają wrażenie przestrzennej 
obecności”. Inaczej mówiąc – VR jest wymyślonym, istniejącym 
w płaszczyźnie trójwymiarowej światem, niekoniecznie kopiują-
cym zasady istnienia świata realnego, z zachowaniem interakcji 
z człowiekiem. Za pomocą okularów VR osoba może zanurzyć 
się w tej przestrzeni i stać się jej częścią, mając możliwość za-
rządzania wirtualnymi obiektami i przedmiotami. 

W przestrzeni VR każdy z uczestników spotkania tworzy swo-
jego awatara. Wykreowane postaci zostają umieszczone w za-
projektowanym wcześniej przez prowadzącego lub moderatora 
„pokoju” ‒ przestrzeni, która niekoniecznie musi być ograni-
czona ścianami, może to być polana w lesie, wyspa na morzu, 
latająca w kosmosie sala konferencyjna z dużym stołem zapeł-
nionym kubkami z kawą. Awatary mają możliwość patrzenia 
na siebie oraz odwracania się o 360 stopni, przybliżania się do 
czegoś, przemieszczania się na przeznaczonym do tego obszarze 
oraz wykonywania gestów komunikacji niewerbalnej. Osoba 
fizyczna znajdując się w domu, w wirtualnej rzeczywistości 
np. tańczy na imprezie gdzieś na Marsie. Awatar znajdujący 
się na odległej planecie powtarza wszystkie ruchy człowieka 
za pomocą synchronizacji z kontrolerami, które użytkownik 
trzyma w rękach. Aby ruchy były bardziej dokładne do nóg 
i rąk doczepia się specjalne urządzenia. Są one przeznaczone 
nie tyle do zabawy, co do treningów tanecznych, sportowych 
czy symulatorów fitnessu. O zajęciach tego typu w VR można 
mówić dużo. Jest wiele badań na ten temat, ale teraz nie o tym.

Awatar, przestrzeń do spotkań; gdzie to wszystko można za-
projektować i jak zaplanować takie spotkanie?

Najpierw są potrzebne okulary VR oraz kontrolery do śledzenia 
zmian. W internecie można znaleźć dużą liczbę zróżnicowa-
nych urządzeń, takich jak: Valve Index, Oculus Quest, HTC 
Vive. Różnią się ceną, jakością wyświetlaczy, kątem widocz-
ności, wagą i wieloma innymi cechami. Każdy może wyszukać 
coś dla siebie. Niektóre okulary działają autonomicznie, ale 
większość musi jeszcze być powiązana z urządzeniem umoż-
liwiającym symulację świata ‒ komputerem i konsolą.

Kolejnym potrzebnym elementem jest program lub aplika-
cja, która daje możliwość stworzenia przestrzeni i awatarów. 
W 2020 roku Facebook planuje udostępnić nowy społeczny 
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świat VR – Facebook Horizon, w którym można podróżować, 
bawić się z bliskimi, poznawać przyjaciół z innych krajów oraz 
tworzyć nowe przestrzenie. Jest i wiele innych już dostępnych 
podobnych projektów, co prawda mniej globalnych. Użytkow-
nicy AltSpaceVR i VRChat podróżują, bawią się w stworzonych 
przez siebie wirtualnych światach lub dołączają do już istnie-
jących: koncertów, gier, wykładów itp.

Trend na zdalną pracę ciągle rośnie. Od 2005 roku liczba ludzi 
pracujących z domu lub z jakiegokolwiek innego wygodnego 
dla nich miejsca wzrosła o ponad 140%. A jeśli wziąć pod uwagę 
sytuację izolacji, będzie to znacznie więcej. Dla łączenia wszyst-
kich tych ludzi i zmniejszenia poczucia odosobnienia firmy 
specjalizujące się w wirtualnej rzeczywistości próbują stworzyć, 
łagodzące te problemy, programy. Na przykład MeetinVR po-
maga ludziom z różnych zespołów prowadzić wirtualne zebra-
nia ‒ odbywające się np. w standardowej sali konferencyjnej, 
polu golfowym czy stacji kosmicznej, zachowując wszystkie 
możliwości zwykłego biura: praca z dokumentami, prezenta-
cja pomysłów, pisanie notatek. Zdaniem twórców programu 
takie spotkania o 25% zwiększają zaangażowanie pracowników 
w porównaniu z wideokonferencjami.

Usuwanie fizycznych i geometrycznych granic jest dla nauki 
bardzo ważne. W wirtualnej rzeczywistości jest to proste do 
zrealizowania. Umożliwia też bardziej efektywne przyswajanie 
informacji niż w przypadku metod tradycyjnych. Wyobraźmy 
sobie: grupa studentów inżynierów w garażu prowadzi bada-
nia nad silnikiem. Mając do rozwiązania problem dotyczący 
jakiegoś elementu ‒ dyskutują. Zwykła historia, gdyby nie fakt, 
że część studentów znajduje się w audytorium uczelni w Pol-
sce, a część w Chinach i jednocześnie w hangarze Ferrari we 
Włoszech. Jeden z projektów firmy Doghead Simulations daje 
taką możliwość. Istnieje wiele symulatorów (warsztatów), np. 
SpeakerGuru – pozwala na trening występów publicznych oraz 

prezentacji, a projekt Equel Reality umożliwia bycie innym czło-
wiekiem. Twórcom tych działań przyświeca idea zwiększenia 
empatii, akceptacji inności oraz zmniejszenia dyskryminacji 
w biurach i innych miejscach społecznych.

O nowej technologii można dużo pisać. Jest to ogromny, niezna-
ny jeszcze świat. Pozwala nam na zabawę, naukę, zwiedzanie, 
tworzenie sztuki, wskrzeszanie zmarłych. Właśnie tak – wskrze-
szanie zmarłych! Obywatelka Korei Południowej Zhang Ji-Sung 
miała spotkanie ze zmarłą trzy lata temu córką Nayon. Pomogli 
w tym programiści. Nad wyglądem i zachowaniem dziewczynki 
pracowali osiem miesięcy. Imitację ruchów dziecka nagrał ak-
tor. Aby komunikować się z dzieckiem, mama musiała włożyć 
zestaw VR oraz rękawice dotykowe. Jako miejsce ich spotkania 
w wirtualnej rzeczywistości symulowano park miejski, w któ-
rym dziewczynka uwielbiała spacerować. To wydarzenie, nie-
możliwe w świecie realnym, odbyło się w specjalnie stworzonej 
rzeczywistości wirtualnej. Przed nami jeszcze dużo odkryć.
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BIURO W DOMU
Czy praca zdalna to praca przyszłości? 

Powstało wiele opracowań przewidujących wygląd biura przy-
szłości ze względu na rozwój technologii, zmiany pokoleniowe, 
wzrost roli pracownika; wydano wiele wyroków (np. pokolenie 
„Z” – roszczeniowe, bez kwalifikacji, będzie dyktować warunki 
w nowym środowisku pracy). Nikt nie spodziewał się, że świat 
tak nagle się zmieni i dotychczasowe założenia można będzie 
wyrzucić do kosza. Ostatni czas dał nam możliwość przyjrzenia 
się pewnym aspektom przy wykonywaniu pracy, weryfikacji po-
trzeb i wykorzystaniu możliwości, jakie daje nam praca online. 
Nie doradzę Wam, jak urządzić biuro w domu, nie podam złotych 

zasad, których powinniście się trzymać w aranżowaniu przestrze-
ni do pracy, nie pokażę wnętrz posprzątanych, wypełnionych 
roślinami, z wygodnymi meblami. Doświadczenia, które stały 
się naszym udziałem, sprawiają, że możemy zmienić niektóre 
nawyki w pracy, sposób komunikowania się, a to może wpłynąć 
na wygląd biura i jego funkcjonowanie. 

W związku z moją specjalizacją (projektowanie wnętrz biuro-
wych) przez wiele lat obserwowałam przeobrażenia w środo-
wisku biurowym, które dokonywały się ze względu na różnice 

tekst: dr szt. Agnieszka Mierzwa
zdjęcia: nadesłane
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pokoleniowe, rozwój technologii oraz wzrost roli pracownika. 
To właśnie jego potrzeby stały się podstawą do gruntownych 
zmian w funkcjonowaniu biura. Wzrosły również wymagania 
pracodawcy względem efektywności. Dla architektów biuro stało 
się zadaniem projektowym, a jego celem – stworzenie przestrzeni 
sprzyjającej efektywnej i kreatywnej pracy. 

Z końcem lat 90. ubiegłego wieku coraz silniej pojawiały się 
tendencje do przechodzenia w tryb no-office, który rozwijał się 
bardzo intensywnie za granicą i stopniowo przenosił do Pol-
ski. Wirtualne biura, czyli adresowanie firm w renomowanych 
kompleksach biurowych, stały się normą dla wielu środowisk, 
np. prawniczych czy projektowych. Zapewniały dobry adres 
i możliwość wynajęcia salki na spotkanie z klientami, ale pra-
cy z domu; co-working (tzw. „gorące biurka” w przestrzeniach 
zapewniających pomieszczenia do pracy indywidualnej, salki 
konferencyjne i zaplecze socjalne wynajmowane na godziny). 
Praca zdalna, obojętnie czy prowadzona z domu, z samochodu 
czy z kawiarni – bez biurka w stacjonarnym biurze, to forma, 
która wytworzyła się w miarę potrzeb dużych korporacji, mniej-
szych firm i mikroprzedsiębiorców, freelancerów, pracowników 
na umowach śmieciowych itd. 

Inny trend w projektowaniu biur doprowadził do tworzenia 
przestrzeni, która stawała się drugim domem: nienormowane 
godziny pracy, zapewnienie zaplecza socjalnego – fitness, roz-
rywka, opieka nad dziećmi, wyżywienie. 

W dobie kwarantanny większość z nas przeniosła pracę do 
domu. Dla mnie to nie było bardzo trudne. Wymagało jedynie 
dostosowania się do nowych form komunikacji z inwestora-
mi i wykonawcami – połączenia skype’owe, przesyłanie zdjęć, 
udostępnianie ekranów komputerów. Początkowo zajmowało to 
więcej czasu, ponieważ trzeba było nauczyć się nowych narzędzi. 
Brakowało możliwości doboru materiałów na żywo, ale myślę, 
że z czasem i na tę niedogodność znalazłby się sposób. Wiele 
osób miało oczywiście dużo trudniejszą sytuację spowodowaną 
łączeniem pracy z opieką nad dziećmi, odrabianiem lekcji, nie-
odpowiednimi warunkami bytowymi. W związku z tym praca 
w domu mogła obniżać jakość i kreatywność.

Dziś już wracamy do biur stacjonarnych. Jednak doświadczenie 
home office pokazało, że biura w dotychczasowym wyglądzie 
nie są nam tak potrzebne. 

Okazało się, że wiele spraw można załatwić online i nie zużywać 
dużych ilości papieru, nie gromadzić dokumentów, katalogów. 
Znikła potrzeba zapewniania miejsca na ich przechowywanie. 
Można spotykać się na telekonferencjach, a nie w salkach konfe-
rencyjnych. Tym samym zaoszczędzony na dojazdach czas mo-
żemy przeznaczyć na zwiększenie kreatywności. Rozbudowane 
zaplecze socjalne dla pracowników nie jest już tak atrakcyjne. 
Aby się zrelaksować, częściej wybieramy kontakt z naturą. Poko-
lenie „Z”, trzymając się reżimu sanitarnego, wykazało się wielką 
odpowiedzialnością. Pokazało, że jest dojrzałe i będzie tworzyć 
inne środowisko pracy.

Nowa rzeczywistość stworzyła możliwości, które mogą pozy-
tywnie wpłynąć na życie prywatne i zawodowe.
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ARCHITEKT NIEWOLI DOMOWEJ 

Czas pandemii był i pozostaje dla świata zaskoczeniem. Jest osob-
liwością, budzi konsternację, wystawia na próbę naszą roztropność 
i cierpliwość. Każdego z nas dotyka w inny sposób, co możemy 
obserwować dzięki mediom, w których relacje, reportaże, ko-
mentarze obrazują pole walki z niewidzialnym, rozmiar działań, 
zarówno medyków, jak i wszelkiej bezinteresownej pomocy. To 
również okres rodzącej się kreatywności w rozmaitych dziedzi-
nach, wzmożonych, oryginalnych działań twórczych. 

Dla studentów jest to czas istotnych ograniczeń w życiu naukowym 
i prywatnym. Życie studenckie przeniosło się do sieci, która stała 
się ich naturalnym środowiskiem. Okazała się jednak przestrzenią 
niewystarczającą. 

Zaproponowałam swoim studentom dodatkowe zadanie pn. „Ar-
chitekt niewoli domowej”, stanowiące wizualizację ich potrzeb, 
pragnień, lęków, obaw, frustracji oraz komentarz do kuriozalnej 
sytuacji, w jakiej się znaleźli w relacji ze światem zewnętrznym. 

tekst: dr hab. Anna Bochenek, prof. uczelni
zdjęcia: prace studentów Architektury wnętrz

MAGDALENA KUBACKA

Sytuacja odwróciła się i mamy mniej wolności niż 
zwierzęta. Sami zostaliśmy zamknięci w „klatce”, 
którą są cztery ściany naszego domu. 

MARIA PSZCZÓŁKOWSKA

W tym czasie najbardziej brakuje nam ciepła 
drugiego człowieka, a świat możemy oglądać tyl-
ko przez okno naszego domu. Tęsknota, którą od-
czuwamy w dzisiejszej trudnej sytuacji za rodziną, 
przyjaciółmi, dotykiem bliskiej osoby niszczy nas 
od środka. Jesteśmy jednocześnie blisko siebie, jak 
i daleko przez strach zarażenia się wirusem. Zain-
spirowałam się obrazem „Dziewczyna przy oknie” 
Salvadora Dali.
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AGATA PACZKOWSKA

Z racji tego, że jesteśmy teraz uziemieni w domu, 
nasze wytwory, pomysły rodzą i mnożą się w gło-
wie. Chęć wyjścia, podróżowania i zwiedzania ar-
chitektury miast przez najbliższy czas nie będzie 
możliwa, dlatego jedyne co możemy zrobić to po-
dziwiać widok z oknem lub na ekranie komputera. 

OSKAR REMISZKE

Kolaż przedstawia zapracowanego studenta Architek-
tury wnętrz, przytłoczonego nadmiarem pracy. Stu-
dent ten z powodu panującej pandemii jest uwięziony 
w domu. Brak możliwości spotkania się ze znajomymi 
pogarsza tylko jego samopoczucie. Niemoc spowodowa-
na przymusową izolacją nie pomaga w byciu bardziej 
pomysłowym i kreatywnym. 

AGNIESZKA MŁODZIENIAK

Kolaż prezentuje postać – architekta, który jest rozdarty. Jak 
każdy artysta, zawsze szuka inspiracji do działania z natury, 
z tego, co go otacza, a nagle musi pozostać w domu. Jest osobą 
wrażliwą, dlatego też musi poradzić sobie z emocjami, jakie 
mu towarzyszą w tych trudnych chwilach. Ale wie, że już 
niebawem wszystko będzie dobrze. 
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SZTUKA W CZASACH KWARANTANNY

tekst: dr Ewa Urbańska
zdjęcia: Ryszard Wszołek, Galeria BWA

Działalność instytucji kultury w czasie pandemii. Kultura w czasach zarazy – zasłyszane, 
obejrzane, ominięte.

Jeżeli spodziewają 
się Państwo prze-
wodnika po dzia-
łalności instytucji 
kultury z nagła prze-
niesionych w wirtu-
alną rzeczywistość 
i przestrzeń portali 
internetowych, to 
muszę Was rozcza-
rować. Nie tylko dla-
tego, że Format do-
trze do Czytelników, 
gdy część instytucji 
kulturalnych będzie 
już funkcjonowała 
w „realu”. Na przekór „jeremiadom” artystów pozbawionych 
pracy i kontaktu z widzem i słuchaczem, oferta teatrów i sal 
koncertowych, muzeów i galerii do samodzielnego „poszuka-
nia”, obejrzenia i przeczytania w sieci okazała się dla mnie zbyt 
bogata. O muzyce – zamilczę: coś tam odróżniam, coś lubię, ale 
żeby kupować płyty i jak prawdziwy inteligent „ganiać” do filhar-
monii i teatru operowego – to już nie. Odbieram świat oczami: 
czytam, oglądam nieruchome i ruchome obrazki: malarstwo 
i filmy. Wrodzona nieruchawość sprawiła, że choć lubię zabytki 
oglądać w naturze, to sporo moich wypraw przeniosło się już 
przed kwarantanną do internetu. 

W czas pandemii wiele projektów artystycznych stwarzających 
nadzieję na ogromną publiczność i dochody z biletów uległo 
hibernacji, jak rzymska wystawa „Rafael 1520-1483”, otwarta 
na początku marca i natychmiast zamknięta. Przeszukując sieć, 
można natknąć się na jej nowy termin: od 2 czerwca do 20 sierp-

nia 2020 roku. Świa-
towe i polskie muzea 
i galerie „otworzyły 
się” na zwiedzają-
cych online. Za-
stosowały rozmaite 
strategie działania, 
formuły prezentacji 
zbiorów, sposoby fo-
cusowania odbiorcy. 
Wykorzystały „wir-
tualne wycieczki” po 
swoich siedzibach, 
z a p r o p o n o w a ł y 
udział w zajęciach 
typu „DIY”, wykłady, 

a nawet wykonanie selfie pod hasłem „wkomponuj się w Muze-
um”, w nasze zbiory. Może to Cię, drogi Czytelniku, śmieszyć, 
ale takie jest współczesne zwiedzanie – fotka „z kijka” zastępuje 
wspomnienia. Turyści „cykają” zdjęcia, by obrazy, rzeźby i bu-
dowle obejrzeć w domu, na ekranie. Nasze muzea, np. Muzeum 
Narodowe w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie, Ła-
zienki i Wilanów, Zamek Królewski na Wawelu i inne placówki, 
były zainteresowane dwiema grupami odbiorców uwięzionych 
w domach: dziećmi i młodzieżą oraz seniorami. W pierwszym 
przypadku włączyły się w „zdalne nauczanie”, zaordynowane 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w drugim ‒ zwróciły 
się do najwierniejszej publiczności – studentów Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku. „Wartością dodaną” stała się możliwość zajrze-
nia tam, gdzie nigdy by zwiedzającego nie wpuszczono: do maga-
zynów i zamkniętych zabytkowych wnętrz. Pro domo suo warto 
wspomnieć, jak bydgoski MOB (Muzeum Okręgowe im. Leona 
Wyczółkowskiego) i Galeria Miejska BWA przetrwały izolację. 
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Z ich newsletterów dowiady-
wałam się, że do sieci prze-
niesiono wykłady Bydgoskiej 
Akademii Sztuki i wystawy, 
kontynuowano online zajęcia 
dla najmłodszych: „Dziecko na 
warsztat”. W Muzeum Okrę-
gowym zapraszano na wirtu-
alne zwiedzanie Exploseum 
i podziwianie polskiej myśli 
technicznej na przykładzie 
„Komara”. Prezentacje poje-
dynczych obiektów ze zbio-
rów MOB zmieniły się w cykl 
słuchaj#muzeum, gdzie poza 
kuratorskim omówieniem ar-
tefaktu znajdziemy też audio-
deskrypcję. Przed otwarciem 
placówki w nowym reżimie 
sanitarnym dziełem miesiąca 
został obraz Jerzego Krawczy-
ka „Zmiana wystawy”. Trudno ocenić, na ile oferty były atrak-
cyjne dla widzów, a na ile typowe dla wypracowanych przez 
kuratorów i działy oświatowe standardów. 

Opisując działania o zasięgu od światowego po regionalny czuję 
się nieswojo – większość wydarzeń artystycznych online omi-
nęła mnie. Nie skorzystałam z pojawiających się w programach 
radiowych i telewizyjnych, a nade wszystko w sieci zaproszeń 
i podpowiedzi dotyczących lektur, przedstawień i koncertów 
wydobytych z czeluści archiwów i mediatek. Gdy opanowałam 
z grubsza przerażenie nową rzeczywistością, pojawiły się pro-
ste marzenia: mam czas, doczytam odłożone na półkę książki, 
obejrzę (na ekranie) kilka spektakli, przekonam się do muzy-
ki poważnej… I co? I nic. Mela Koteluk śpiewa: „nie chodzi 
o czas,/ Nam nie chodzi o czas…”. ZAWSZE CHODZI O CZAS 
– złudzenie jego nadmiaru i realny brak. Zanim „ogarnęłam 
się”, wolny czas został zawłaszczony przez pracę zdalną. Okazało 
się, że to, co żywym słowem i obrazem z rzutnika łatwo zawrzeć 
w 90 minutach wykładu, przełożone na prezentację wymaga 
paru godzin porządkowania. „Obrazki” dzieł sztuki, designu 
i architektury z upodobaniem zbierane „w necie” przestały peł-
nić funkcję mnemotechniczną – trzeba je szczegółowo opisać. 
Wolny czas prysł jak sen. 

Dlatego zamiast poprowadzić Państwa przez labirynt kultu-
ralnych podpowiedzi, chcę postawić kilka pytań o rolę sztuki 
w czasach zarazy. O to, jakimi jesteśmy odbiorcami czy raczej 
konsumentami sztuki. O to, na ile oczekiwania wobec kultury 
i sztuki wiążą się z wiekiem, osobowością, charakterem, reakcją 
na nietypowe zdarzenia i zagrożenia. Czy mają na nie wpływ 
jednostkowe granice odczuwania strachu, poziom empatii, 
potrzeba bycia z innymi, wyznawana hierarchia wartości? Czy 

sztuka i literatura w czasie za-
razy pomagają oswoić strach, 
tworzą przeciwciała na panikę 
i zwątpienie? Czy tak należy 
tłumaczyć powrót do „Dżu-
my” Camusa i „Miłości w cza-
sach zarazy” Marqueza, po-
dobno królujących na topach 
list lektur? W ofercie księgarń 
zauważymy „wysyp” literatury 
pięknej i popularnonaukowej, 
krążącej wokół tematu „pomo-
rów”: historyczne opracowania 
„czarnej Śmierci”, poradniki, 
jak przetrwać zarazę, „Deca-
meron” Boccaccia. Może się-
gamy po inne książki, wielo-
krotnie czytane, by powtarzać 
uspokajającą mantrę znanych 
tekstów. W epoce wirusa sły-
szymy: PAPIER TWÓJ WRÓG 

i namawiani jesteśmy do korzystania z elektronicznych zamien-
ników: e-booka, audiobooka, tekstu na portalach internetowych. 
Tylko co zrobić z konserwatystami, którym nowe medium, nawet 
gdy zachowuje ruch i szelest przewracania kartek, nie odpo-
wiada? Jak znaleźć czas na zamawianie, ściąganie dzieł z sieci, 
wyczekiwanie na kuriera?

Rodzajem kulturalnego i kulturowego sadomasochizmu wy-
dawała mi się oferta filmowa, gdy skacząc po kanałach naty-
kałam się na obrazy z epidemią „w tle”, od wszystkich mutacji 
„zombies” poprzez „12 małp” z 1995 po klasyki, jak „Siódma 
pieczęć” Bergmana. Odpowiednio sprofilowane przeszukiwanie 
sieci mogło „zderzyć” odbiorcę z różnorakimi ujęciami choroby, 
śmierci i zarazy w sztuce. Popularnością cieszyły się średnio-
wieczne i nowożytne wizje apokalips, obrazy Boscha, Grune-
walda, Pietera Breughla Starszego (wraz z filmową interpretacją 
w „Młynie i krzyżu” Lecha Majewskiego). Czy to próba oswojenia 
rzeczywistości? Opanowania traumy, przepracowania problemu? 
Zapewne mylę się, bo normalni ludzie mają w czas pandemii 
inne zajęcia niż gapienie się w ekran telewizora i komputera, 
zaś by zagłuszyć lęk, wybierają rzeczy ładne, łatwe i przyjemne.
Bliższy tytułowego quide’a po kulturze czasu pandemii jest po-
stulat koleżanki z Katedry Sztuk Wizualnych: Pomyślałam, czy 
nie byłoby fajnie zapewnić naszym studentom nieco kulturalnej 
rozrywki na czas kwarantanny – w postaci polecania lektur i fil-
mów związanych ze sztuką/architekturą, a także udostępnianych 
do zwiedzania wystaw wirtualnych z całego świata. Może np. 
raz lub dwa razy w tygodniu post o takiej zawartości? Koledzy 
przyklasnęli pomysłowi, a mnie opadły wątpliwości: czy studenci 
(i nie tylko) oczekują teraz wskazówek i zachęt do uczestnictwa 
w kulturze? Czy mają ochotę na śledzenie sztuki w necie? Po-
kolenie wychowane z komórką ‒ komputerem w garści inaczej 
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definiuje kontakt z drugim człowiekiem, szuka informacji. Nawet 
inaczej studiuje – praca podczas studiów dziennych jest dla nich 
standardem i sprzyja wybieraniu z programu zajęć użytecznych 
w karierze zawodowej. My, pięćdziesięcio- czterdziestolatkowie, 
po części byliśmy pokoleniem bez mentorów. Oni, wychowani 
w kulturze, o dawno zatartych granicach między sztuką wyso-
ką i popularną, znajdują autorytety wśród celebrytów (przesa-
dzam), bloggerów, gwiazd instagrama, rówieśników. Biegłość 
w korzystaniu z nowych mediów sprawia, że szybciej docierają 
do wiadomości, ale i ograniczają wielokierunkowość poszuki-
wań. Pablo Picasso spytany, na czym polega jego nowatorstwo 
w sztuce, powiedział: „Ja nie szukam, ja znajduję”, podobnie 
(zachowując proporcje) opisałabym swoje dryfowanie po sieci 
i „łowienie” artykułów, wystaw, zdjęć dzieł sztuki. To „obrazki” 
kierują mnie do stron www, portali, narzucają zmiany tematu, 
nakłaniają do podążania coraz to innymi rozgałęzieniami netu. 
Portale o sztuce: Culture, Niezlasztuka i newslettery instytucji 
kulturalnych są tylko bojami nawigacyjnymi. Czy działając tak 
chaotycznie, mogę być przewodnikiem po bezmiarach sztuki 
i niby sztuki? Mówić, co warto obejrzeć, a co należy odrzucić? 
Pandemia obala jeszcze jeden mit związany ze sztuką – wyż-

szość bezpośredniego kontaktu z dziełem sztuki i zwiedzania 
„na żywo” nad podziwianiem ich w mediach. Dotknięcie ręki 
– znienawidzone przez straże muzealne, wreszcie skutecznie 
zmienia w „dotknięcie okiem”. Nigdy nie oglądałam tylu szcze-
gółów dzieł sztuki, detali architektury, co teraz, nie mogłam 
z tak bliska wpatrywać się chociażby w inkrustację kolumienek 
z krużganka przy bazylice laterańskiej, ale czy można to porów-
nać z ukradkowym dotknięciem romańskiego kapitela w Musee 
Cluny? Obserwowaniem reakcji ludzi na sztukę? Niezapomnia-
nym wrażeniem, gdy facet w stroju heavymetalowca opowiadał 
parze nobliwych turystów o niuansach rzeźby burgundzkiej. To 
posiadanie dzieł sztuki i pejzaży na chwilę, bez powrotu, bywa 
ważniejsze niż pewność, że mogę wrócić do tej samej strony 
www. A tak naprawdę nie mogę, bo wiecznie „gubię” adresy… 
Zgadzam się, takie zwiedzanie muzeów to tylko dowód „zbo-
czenia zawodowego”. Podobnie jak wyszukiwanie w filmach 
oglądanych po raz n-ty cytatów ikonograficznych. W „Ręko-
pisie znalezionym w Saragossie” i „Matce Joannie od Aniołów” 
nie zwracam uwagi na fabułę, ale wyłapuję echa istniejących 
zabytków i krajobrazów. W osadzonej w XVII wieku „Matce 
Joannie” dostrzegam architekturę romańską, żywcem wziętą 

Jakub Malinowski, W darze
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z rygorystycznych prac konserwatorskich. „Wydłubuję” po ka-
wałku detale z Tumu pod Łęczycą, Czerwińska, złożone w całość 
przez scenografa. W domu Kabalisty z „Rękopisu…” odnajduję 
stare znajome – kolumienki z Lateranu, tylko nie marmurowe, 
a gipsowe, bez złotych mozaik… „Bawię się” fuzją mozarabskiej 
bazyliki z ołtarzem strzelneńskiego św. Prokopa. Snobistyczne 
ćwiczenie „oka do detalu” i zawodowej pamięci. A może jednak 
inny sposób na poznawanie sztuki w czasie zarazy?
Wsłuchując się w reklamy imprez kulturalnych, przeniesio-
nych do sieci, coraz częściej nie wiem, co jest naprawdę godne 
polecenia: sztuka popularna czy tzw. „wysoka” ‒ pozornie wy-
magająca od odbiorcy większej wiedzy i zaangażowania. Profi-
lowanie mocno, choć prawie niezauważalnie moderuje nasze 
„życie w sieci” – wystarczy dwa, trzy razy przyjrzeć się jakimś 

obrazkom, sprawdzić jakieś hasło, by uznano cię za potencjalnego 
klienta. W ten sposób, nie ufając słowom-kluczom, a oglądając 
„jak leci” ilustracje związane z antykiem, zostałam wciągnięta na 
listę mailowych reklamobiorców sklepu intymnego… A ja tylko 
szukałam materiałów o sztuce antycznej. Zapewne na stronie 
sklepu znalazły się reprodukcje pikantnych fresków z Pompei. 
Efekt – do dziś usuwam z poczty (na szczęście prywatnej, nie 
uczelnianej) kolejne anonse.

Słucham o programach tworzonych przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, by ułatwić artystom życie w czasie 
pandemii i organizowanie wydarzeń artystycznych w sieci i za-
czynam się zastanawiać, co wybiorą. Czy stworzą w necie model 
kultury uprawnionej, posiadającej imprimatur jakości i wartości. 
I czy nie będzie on zbyt jednostronny: ukierunkowany na patos, 
narodową dumę, przypominanie, jak nasza kultura jest wielka, 
piękna i wspaniała, co niestety często łączy się z „wiejącymi” 
z ekranów i głośników smutkiem i nudą. Nawet jeśli, jak w tym 
roku, możemy wybierać między Janem Pawłem II a Leopoldem 
Tyrmandem – podstarzałym, choć świetnym w obserwacjach 
obyczajowych i tworzeniu prozy popularnej, enfant terrible lat 
pięćdziesiątych. Nie łudźmy się, zainteresowanie nim wynika 

z jednego powodu ‒ dziś znakomicie wkomponowuje się, dzięki 
emigracji, w model opozycjonisty, antykomunisty i amerykano-
fila… Słucham „zajawek” Polskiego Radia (proszę się nie śmiać) 
i zastanawiam się, czy propozycje wybrane dla nas, a może ZA 
NAS, będą najlepsze. Czy spektakli, koncertów, wystaw ktoś nie 
przygotuje specjalnie ad usum Delphini. W którą stronę pójdą 
media, ku sztuce odpowiadającej postulatom misji publicznej? 
Podążą za preferencjami i gustami widzów, którzy najchętniej 
oglądają i słuchają tego, co już znają? Niepotrzebnie się martwię, 
choć od lat na wykładach z estetyki i historii sztuki przekonuję 
słuchaczy, że sztuka poza „dekoracyjną” odgrywa rolę katar-
tyczną i terapeutyczną, to nie wierzę bezwzględnie, że jest ona 
człowiekowi niezbędna do życia. Ilu z nas tak na serio uradowało 
ograniczone otwarcie muzeów i galerii, a ilu galerii handlowych? 
Powiedzmy, z ręką na sercu, ilu z nas zabrakło kontaktu ze sztuką 
w czasach pandemii i ilu korzystało z ofert instytucji kultury, za-
nim COVID-19 zamknął nas w domach? Ilu z nas zabrakło owej 
atmosfery, swoistej „obrzędowości” wernisażu, uczestniczenia 
w eventach, poznawania sztuki nowoczesnej? Obserwując z okna 
wytrwałych truchtaczy, rowerzystów (najczęściej w specjalistycz-
nych, sportowych strojach), zdaję sobie sprawę, że statystycz-
nemu Polakowi nie można udowodnić, że kultura i sztuka są 
tyleż ważne, co uprawianie sportu, „siłka”, bieganie z celem i bez 
celu. Stęskniliśmy się za wizytami u kosmetyczki i fryzjera, a nie 
w muzeum. W czas zarazy zabrakło nam nie kultury, a natury 
i jej namiastkę odnaleźliśmy w masowym zazielenianiu balko-
nów. Czy to źle, że taka jest nasza wersja antycznej kalokagatii? 
Zapewne nie, tym bardziej, że media głoszą, że nauczyliśmy 
się czegoś innego, że nie nadmiar rzeczy jest ważny, ale ludzie. 
Ośmielę się nie wierzyć tej diagnozie i przewrotnie, na koniec 
zaprosić Państwa na wystawę „Classic blue”, zorganizowaną przez 
Desę Unicum, oczywiście wirtualnie. Tutaj spotykają się sztuka 
wysoka, trendy designerskie typujące na przykład „kolor roku”, 
zwiedzanie i kupowanie (w tym przypadku na aukcji).

Ktoś spostrzegawczy spyta, gdzie odpowiedzi na pytania, które 
postawiłaś? Cóż, to były pytania retoryczne…

 Dariusz Gackowski, z cyklu Zachem, 2018

 Arkadiusz Gola, z cyklu Karmańskie, 2002
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JESTEM 

tekst: dr Małgorzata Sztubecka
zdjęcia: Ryszard Wszołek
grafiki: dr hab. Katarzyna Tretyn-Zečević

Opowieść o dr hab. Katarzynie Tretyn-Zečević, 
kierowniku katedry Architektury Wnętrz. 
Umówiłam się na wywiad. 
Jednak po zadaniu pierwszego pytania wiedziałam,
że powinnam wsłuchać się w opowieść. 
Dawno nie poznałam tak energetycznej osoby. 
Jej entuzjazm jest zaraźliwy, 
a zainteresowanie kosmosem nietypowe, 
bo w ujęciu artystycznym. 

Bo Katarzyna po prostu jest...
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LUDZIE

Czy zawsze chciałaś być tym, kim jesteś?

– Gosiu, zadałaś mi bardzo trudne pytanie (śmiech). Czy zawsze 
chciałam być tym, kim jestem? Myślę, że to pytanie dręczy tak 
wiele osób. Nie wiem, czy sama ukształtowałam to, kim teraz 
jestem, czy, tak naprawdę, życie mnie ukształtowało. W jakimś 
sensie wszystko na nas wpływa – to, co mijamy po drodze i kogo 
spotykamy na naszej drodze. Na pewno zawsze chciałam być 
nauczycielem akademickim. Kocham kontakt z ludźmi, kocham 
studentów. Mam nadzieję, że z wzajemnością, ale z tego, co wi-
dzę i co przeżywamy wspólnie – raczej tak jest. Sztuka zawsze 
była najważniejszym elementem mojego życia. Pierwszy kontakt 
z twórczością artystyczną miałam dzięki Mamie, która pracuje 
w Muzeum Ziemi Ku-
jawskiej i Dobrzyń-
skiej we Włocławku. 
Gdy byłam dzieckiem 
zabierała mnie na 
wszystkie wernisaże – 
chłonęłam sztukę całą 
sobą. Biegałam też po 
skansenie w Kłóbce, 
dorastałam obserwu-
jąc, jak się rozrasta 
i rozbudowuje. Pa-
miętam też, że nawet 
oprowadzałam zwie-
dzających. Nie narzu-
całam się, ale jak ktoś 
wszedł do budynku, 
to potrafiłam z pasją 
opowiadać o jego hi-
storii. Byłam ciekawa 
dosłownie wszystkie-
go – od sztuki ludowej 
po współczesną. Po 
prostu żyłam zawsze 
i wszędzie pomiędzy 
dziełami sztuki. Ich 
obserwacja stała się 
dla mnie inspiracją do 
podjęcia własnej twórczości. Sztuka zupełnie naturalnie weszła 
w moje życie. Oczywiście na początku były to rysunki syrenek 
i księżniczek (śmiech). Potem zdałam na studia na Wydział Sztuk 
Pięknych UMK w Toruniu. Dostałam się na malarstwo. To było 
dla mnie piękne doznanie i wielka przygoda, bo nie kończyłam 
liceum plastycznego. Bardzo ciężko pracowałam na to, żeby 
dostać się na te studia. Tam uczyłam się „czystego” malarstwa, 
moją ulubioną techniką było malarstwo olejne i najchętniej w tej 
technice pracowałam. Uwielbiałam Malczewskiego – to ogromny 
kontrast do moich obecnych prac. Ta „miłość” jest tak wielka, że 
jeśli tylko mam okazję być w Poznaniu to odwiedzam Muzeum 
Narodowe i kieruję swoje kroki do sali, gdzie wiszą jego dzieła. 

Oprócz niego, w moim sercu jest też miejsce dla Malewicza. Sama 
pracuję w nurcie abstrakcji i ten rodzaj sztuki daje mi totalny 
spokój. Zauważyłaś to zresztą.

Tak, Twoje prace są, według mnie, minimalistyczne, proste 
w formie i monochromatyczne.

– Właśnie w ten sposób szukam ciszy i spokoju, które od-
zwierciedlam za pomocą używanej kolorystyki (biel i srebro), 
ale również prostoty kompozycji. To na studiach odkryłam, że 
malarstwo olejne jest dla mnie „za ciężkie”. Chciałam zrobić 
coś tak delikatnego, czego nie potrafiłam osiągnąć pędzlem. 
Wszystko było dla mnie zbyt gęste i intensywne, więc zaczę-

łam stosować tkaniny. 
Tworzyłam rysunki 
i prace malarskie z ko-
ronek, z aksamitów, 
atłasów. Tkanina jak-
by weszła naturalnie 
w moje życie. Jednak 
tuż przed doktoratem 
wdarł się – na chwilę 
– w moje życie wielki 
chaos. Zastanawia-
łam się, co jest naj-
ważniejsze w mojej 
twórczości. I doszłam 
do wniosku, że są to 
czyste emocje. Zaczę-
łam więc się zastana-
wiać, jak materialnie 
pokazać coś, czego 
nie widać. Uznałam, 
że symbolicznym od-
zwierciedleniem jest 
nić, która do tej pory 
tylko spajała elemen-
ty kompozycji. W ten 
sposób nić stała się 
podstawowym budul-
cem moich prac i jest 

nim aż do dzisiaj. Jest też „łącznikiem” pomiędzy tym, co dawne 
a tym, co nowoczesne. Haft kojarzy się często z damami, które 
zajmowały się tą szlachetną sztuką zdobienia tkanin. Ale nić 
to też Arachne, która przędła swój własny los, swoje życie. Jest 
też symbolem prawdy, która nie zawsze jest wygodna. Możemy 
przez nią cierpieć, lecz jest bardzo istotna w naszym życiu. 
Z tego powodu nić urosła w moim życiu do rangi podstawowe-
go budulca moich prac, moich kompozycji. A biel? Biel pojawiła 
się z powodu tej czystości. Na niej zawsze można coś zbudować. 
Biel jest też monumentalnym milczeniem, ale nie takim, które 
przytłacza. Jest raczej ciszą, którą zawsze możemy wypełnić 
uczuciem, emocją. I tak też w swojej twórczości starałam się 
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połączyć świat materialny i duchowy. Kompozycja, którą sto-
suję to przede wszystkim koło, kwadrat czy sześcian – zawsze 
zamknięta forma, zależna od formy wypowiedzi. A dlaczego 
koło? Koło podyktowane jest tu wieloma względami – jako 
forma idealna, ale też jako obszar, którego centrum stanowi 
człowiek. Obracając się wokół własnej osi zawsze wyznaczamy 
krąg, który jest strefą naszych obserwacji. Badając świat wokół 
nas – badamy tak naprawdę siebie. Poszukujemy informacji 
o człowieku poprzez pryzmat zbioru informacji o otaczającym 
nas świecie, dochodząc do źródeł naszego istnienia – począt-
ku Wszechświata. Tak pojawiła się w mojej twórczości nauka, 
a wraz z nią zupełnie naturalnie Kosmos – poszukiwany od 
dawna ład. Dzięki niemu poznałam też wspaniałych ludzi. Ob-
serwatorium astronomiczne w Piwnicach to dla mnie miejsce 
przepięknych wrażeń i emocji. Dzięki dr. Pawłowi Wolakowi 
powstała w 2017 r. jedna z moich ulubionych wystaw „Dzień, 
którego nie było”. Nawiązywała do tzw. „dnia, kiedy nie było 
wczoraj”, czyli momentu sprzed Wielkiego Wybuchu, kiedy to 
nie było jeszcze niczego – dnia, nocy, czasu. Staram się w swo-
jej twórczości przełożyć język nauki na język sztuki, szukam 
estetyki tam, gdzie inni być może jej nie dostrzegają. To była 
kwintesencja tego wszystkiego, co chciałam pokazać. Wystawa 
opierała się na historii sondy Voyager, która niosła ze sobą 
w Kosmos płytę (Voyager Golden Record), m.in. z odgłosami 
życia naszej planety oraz pozdrowieniami od przedstawicieli 
Ziemi, wypowiadanych w różnych językach świata. Pozdro-
wienia skierowane były do pozaziemskich istot, jeśli takowe 
miałyby istnieć. Słuchając tych dźwięków doszłam do wniosku, 
że nie wyrażają one prawdy o człowieku jako jednostce, nie 
wyrażają osobowości, mojej osobowości. Przede wszystkim 
stwierdziłam, że o istocie istnienia mówi jedno słowo – „jestem”. 
Wówczas zrodził się pomysł projektu pod tym samym tytułem. 
Zaprosiłam do niego internautów z całego świata. Ich zadaniem 
było nagranie i wysłanie do mnie tego słowa wypowiedzianego 
z takimi odczuciami, jakie aktualnie dana osoba przeżywa-
ła i chciała wyrazić. Projekt wyszedł przepięknie. Nagrania 
wybrzmiewały to krzykiem, to szeptem, pełne emocji i chęci 
wyrażenia stosunku do siebie i świata. Nie sądziłam, że ten 
projekt może dać tak wiele mi, a przede wszystkim, autorom 
słów. Otworzyło mnie to na wiele problemów. Ja sama nie na-
grałam się do tego projektu. Swoje „jestem” wypowiedziałam 
dopiero przy jego drugiej edycji, która rozpoczęła się podczas 
izolacji spowodowanej COVID-19 i trwa do dziś. 

Wracając jednak do wystawy „Dzień, którego nie było” moje pole 
twórcze zaczęło się poszerzać o nowe techniki artystycznego prze-
kazu. Pojawiła się np. pozytywka na taśmę perforowaną. „Melodię” 
stworzyła taśma wykorzystana w przeszłości do programowania 
pierwszych komputerów w Obserwatorium Astronomicznym 
w Piwnicach. „Dotykałam” wtedy czegoś niesamowitego. 

Dzisiaj, patrząc na swoje prace, zmieniłabym prawie wszystko, 
ale to jest u mnie naturalne. Każde moje kolejne dzieło jest jakby 

powiązane z tym wcześniejszym. Staram się dążyć do doskona-
łości. Wiem jednak, że ona nigdy nie nastąpi. I dobrze, bo może 
wtedy przestałabym tworzyć. Aktualnie pracuję nad cyklem do-
tyczącym zależności pomiędzy planetami w układzie słonecz-
nym. Łączę trajektorie wybranych planet w stosunku do Ziemi 
za pomocą linii, otrzymując w ten sposób przepiękne wzory. 

A jak odnajdujesz się w obecnej sytuacji? Skąd pomysł na 
projekt „Zaraź się uśmiechem”? 

– Znamy się i wiesz, że staram się myśleć pozytywnie. Uwielbiam 
po prostu zarażać dobrą energią. W pierwszym etapie izolacji 
pisało do mnie mnóstwo studentów, wystraszonych i niepew-
nych. Pytali mnie, co to będzie? Rozmawialiśmy bardzo dużo na 
portalach społecznościowych i telefonicznie. Pojawiało się wiele 
emocji i lęków. I właśnie ten strach zbudował we mnie potrzebę 
pomocy. Studenci dawali mi siłę i energię przez cały rok aka-
demicki. Pomyślałam więc, że czas im się odwdzięczyć. Pewnie 
widziałaś prezent, który od nich dostałam, komiks pokazujący 
całą mnie – z moimi wadami i zaletami. Ten rysunek z tekstem 
„Chcesz przytulaska?” – to autentyk. I właśnie teraz staram się 
oddać im tę pozytywną energię. Dzięki studentom świetnie od-
nalazłam się na uczelni. Po prostu lubię tę pracę, lubię tu być. 
Otaczają mnie wspaniali ludzie i jestem wdzięczna, że mogę tu 
pracować. Te działania są jednak bardziej prywatne i osobiste. 
Sam projekt „Zaraź się uśmiechem” jest efektem burzy móz-
gów w naszej katedrze, ja dałam pomysł na pozytywne działania 
w mediach, dr Agnieszka Mierzwa stworzyła wyzwanie, a mgr 
Ariel Śliwiński wymyślił #zarazsieusmiechem. Dziękuję im za to.

Dziękuję, że zabrałaś mnie w tę podróż do Twojego świata. 

LUDZIE
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W tym roku, z powodu niefortunnego rozwoju sytuacji, niemożli-
wym było zorganizowanie Bajkowej Bydgoszczy jako rodzinnego 
spotkania na Wyspie Młyńskiej oraz barwnej parady w bajkowych 
strojach, która jak co roku rozpoczynała się na Placu Wolności. 
Jednak UTP nie zapomina o najmłodszych, nawet w czasach 
pandemii. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy wspólnie 
z młodymi studentami-pasjonatami z nowopowstającej telewizji 
uczelnianej przeniósł Bajkową Bydgoszcz do przestrzeni cyfro-
wej. Wydarzenie online zainaugurowane zostało przez rektora 
UTP – prof. Tomasza Topolińskiego, zastępcę Prezydenta Miasta 
Bydgoszczy – Iwonę Waszkiewicz i wicemarszałka województwa 
kujawsko-pomorskiego – Zbigniewa Ostrowskiego. 

W wirtualnej formie każdy Bydgoszczanin i nie tylko, mógł bez-
piecznie obejrzeć i posłuchać piosenek dla dzieci, zanurkować do 
Magicznego Świata Baniek i poruszać się w latynoskich rytmach 
Zumby. Ku radości widzów zatańczyła także Pszczółka Maja, a to-
warzyszył jej Hans Christian Andersen. Imprezę musieliśmy ze 
względów bezpieczeństwa przygotować w okrojonym składzie, bez 
udziału przedstawicieli wydziałów naszego uniwersytetu. 

Za rok wrócimy wszyscy na Wyspę Młyńską, gdzie radości i uśmie-
chów będzie tak dużo, że zrekompensujemy sobie również ten, 
nieco mniej wesoły, rok!

tekst: dr inż. Małgorzata Zajdel
zdjęcia: Ryszard Wszołek

E-BAJKOWA 
BYDGOSZCZ 
Mydło lubi zabawę!

Z ŻYCIA UCZELNIFORMAT 2.0



6.05.2020 (Fordon). Jest ranek. Biurko, komputer, okno, ściana. 
Chłonę ciszę. Myśli rześkie. Ład.

Niedawno uzmysłowiłam sobie, jak olbrzymią wartość mają dla 
mnie przecinki, którymi się na co dzień zajmuję. To, że mam 
możliwość oderwania myśli od tego, co związane bezpośrednio 
z rytmem biologicznym człowieka, wyzwala we mnie poczucie, 
że mój intelekt nie ugrzązł wśród sterty pudeł z zabawkami. I że 
powtarzając rytmiczne: „re-re-kum-kum” w takt skrajnie tenden-
cyjnej piosenki o nieposłusznej żabie, nie muszę wpisywać się 
w ten obcy mojej naturze nurt. Moje dziecko stanowi dla mnie 
olbrzymie wyzwanie. To istota, która przeobraziła wszystko we 
mnie i wokół mnie. Zanim pojawił się mój synek, moje myślenie 
o rzeczywistości zdawało się być klarowne. Wraz z jego narodzi-
nami wkradł się chaos. ;) 

Nie przypuszczałam, że czytanie o odporności na pękanie mate-
riałów warstwowych zadziała na mnie tak kojąco. Mobilizowanie 
umysłu do weryfikowania zasadności użycia takiej formy fleksyj-
nej, a nie innej pozwala nabrać dystansu do tego, co otacza i tego, 

co tkwi wewnątrz. Tropienie homonimii składniowych stanowi 
rozrywkę dla zbolałych zwojów (mózgowych ;)), a wyszukanie 
nieuzasadnionego łączenia przeczenia „nie” z – dajmy na to – 
czasownikiem wzbudza czkawkę radości… Jak bardzo ważne jest, 
aby mieć to swoje poletko, na którym hoduje się własne kaktusy.

„Kwarantanna”? Kaktus (czyt. dziecko), którego „hodowla” po-
chłania moje siły witalne, nie rozumie jeszcze znaczenia tego sło-
wa. Gdy zastanawiam się nad tym głębiej, uświadamiam sobie, że 
mnie definiowanie tego pojęcia udawało się znacznie lepiej, gdy 
wzbudzało ono skojarzenia z formułą zamieszczoną w opasłej, 
okurzonej księdze noszącej zaszczytne miano słownika języka 
polskiego. To była odpowiednia lokalizacja słowa o tak mało wyra-
zistym znaczeniu. Niby czytasz, rozumiesz wyrazy, odcyfrowujesz 
kontekst – nie taki w końcu zawiły – a jednak są to tylko słowa. 
Słowa, nie rzeczywistość. Rzeczywistość to licealna koleżanka 
Ania, która jest lekarzem (jej mąż także) i mamą dwojga małych 
dzieci. Rzeczywistość to sąsiadka z czwartego piętra, która od 
dwóch miesięcy ma pensję okrojoną do najniższej krajowej, choć 
musi pracować sześć dni w tygodniu. Rzeczywistość to starsza 
pani z naprzeciwka z podejrzeniem szpiczaka, która boi się iść do 
szpitala po wyniki badań, choć czekała na ich przeprowadzenie 
blisko pół roku. Znasz pewnie tę rzeczywistość.

„Kwarantanna” – obco brzmiące słowo implikujące ostrożność, 
dezynfekcję, strach. Kaktusy jednak zdają się być uodpornione na 
toksyny wpływające cienką strużką w rzeczywistość, która ma je 
karmić. Kaktusy rosną w błogiej bańce braku świadomości. Nie 
jest to nieświadomość. Kaktusy myją rączki i święcie wierzą, że 
to uchroni je od toksyn. Dzięki tej wierze rosną i nabierają sił. 
Ich siły napędzają trybiki maszyn zaśniedziałej rzeczywistości. 
Rzeczywistość, turkocząc, nabiera rozpędu.

Coś tak nikłego, jak przecinek może kompletnie przeorganizo-
wać wypowiedź: zaburzyć ład lub go wprowadzić. Coś tak trudno 
definiowalnego jak „kwarantanna” może definiować zachowania, 
przekonania, uprzedzenia, strach. Ktoś tak kolczasty jak kaktus 
może napędzać trybiki maszyn zaśniedziałej rzeczywistości.

To wszystko są słowa, które nazywają rzeczywistość. Słowa –nie-
rzeczywistość.

tekst i zdjęcie: Aleksandra Górska

KWARANTANNA NA NA
Kwarantanna na na – nierzeczywista rzeczywistość przecinkiem pisana.

REFLEKSJE
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REFLEKSJE

tekst: Ewa Lewandowska
zdjęcia: Ryszard Wszołek

Dla mnie czas zdalnej nauki nie należy do najłatwiejszych – 
mówi Julia Masiakowska z kierunku Geodezja i kartografia 
– kontakt z wykładowcami został ograniczony wyłącznie do 
internetu. Na początku trudno było ustalić pewne rzeczy, ponie-
waż zaistniała sytuacja zmieniała się z dnia na dzień. Wykłady 
oraz większość ćwiczeń odbywały się zdalnie. Niestety, zdarzały 
się problemy, których na co dzień pewnie nie zauważyłabym. 
Gorsze połączenie internetowe lub pewne niedomagania sprzę-
tów (problemy z mikrofonem czy też kamerką) nagle stały się 
niezwykle istotną rzecz.

Część wykładowców starała się prowadzić „normalnie” zajęcia 
poprzez m.in. MS Teams czy transmisje na YouTube. Z innymi 
kontakt był bardzo trudny, zazwyczaj wysyłali tylko prezentacje, 
nie prowadzili zajęć, pomimo wielu dostępnych komunikatorów 
– dodaje Radosław Grabowski z kierunku Geodezja i kartogra-
fia – Moim zdaniem zbagatelizowali zaistniałą sytuację. Lecz 
zauważyliśmy, że mimo wielu utrudnień wymagają takiej samej 
wiedzy – dodaje pan Radosław.

Brak wykładów sprawił, że nauce trzeba było poświęcić więcej 
czasu. Stres związany z pandemią także odbija się na naszym 
samopoczuciu, co również działa na koncentrację i efektywność 
nauki – zauważają wspólnie studenci – sytuacja zmusiła nas 
do powrotu do rodzinnego domu. Nie jest to oczywiście czymś 
złym, ale niekoniecznie wpłynęło dobrze na naukę. Wiadomo, 
będąc w domu pełnym ludzi, jest trudniej skupić się i znaleźć 
ciche miejsce do pracy. 

Moim zdaniem obecny sposób studiowania nie jest w stanie 
zapewnić nam koniecznej wiedzy, którą otrzymalibyśmy w trady-
cyjny sposób dzięki bezpośredniemu kontaktowi z wykładowcą. 
Mamy zresztą zajęcia ze sprzętem, którego raczej „zdalnie” nie 
poznamy. Również dla mnie liczy się pomoc i wspólne działa-
nie z koleżankami i kolegami z mojego roku – wyjaśnia Julia 
Masiakowska.

Maciej Lisewski, student kierunku Zarządzanie i inżynierii pro-
dukcji zwraca uwagę, że dużym plusem jest brak konieczności 
dojazdów na uczelnię. Nauczanie zdalne ma szczególnie sens, 
jeśli zajęcia odbywają się w formie wideokonferencji, najlepiej 
na MS Teams. Nie dotyczy to zajęć, na których studenci sami 
muszą wykonywać projekty i prezentacje. Wydaje mi się, że takie 
zajęcia mogłyby się odbywać bez wideokonferencji. Konsulta-
cje z wykładowcami w formie online to również bardzo dobra 
rzecz. Minusem jest natomiast problem z kontaktowaniem się 
z niektórymi wykładowcami, którzy nie odpisują na maile z py-
taniami studentów.

Z kolei Kamil Rezmer z Wydziału Zarządzania uważa, że 
kształcenie na odległość posiada znaczny potencjał i możli-
wości. Myślę, że koronawirus pozwolił odkryć i pogłębić ten 
obszar. Zarówno studenci, jak i pracownicy uczelni rozwinęli 
swoje kompetencje chociażby o umiejętność wykorzystania 
takich programów, jak MS Teams czy Zoom. Mam nadzieję, 
że w przyszłości kształcenie online będzie wykorzystywane nie 
z przymusu, lecz z chęci. 

STUDENCI ONLINE
Studenci pierwszego roku dopiero zaczęli identyfikować się z uczelnią. Kierunki wymagające 
kontaktu ze specjalistycznymi urządzeniami są trudne do zrealizowania w zdalnej formie. 
Zapytaliśmy studentów, jak sobie radzili. 
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tekst i redakcja: dr inż. Adam Mroziński, Ewa Lewandowska
zdjęcia: Ryszard Wszołek, nadesłane

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
AKADEMICKA NA UTP

Dobre uczelnie wyróżnia nie tylko prowadzenie przydatnych dla 
gospodarki badań i jakość kształcenia studentów, ale także silne 
oddziaływanie na otoczenie, m.in. poprzez komercjalizację wy-
ników prac badawczych i wspieranie przedsiębiorczości pracow-
ników, doktorantów i studentów. Na UTP w Bydgoszczy rozwi-
janych jest wiele tego typu inicjatyw. Działa Regionalne Centrum 
Innowacyjności – Centrum Transferu Technologii oraz Spółka 
Celowa UTP Sp. z o.o. To miejsca, w których każdy może uzyskać 
pomoc w realizacji swoich planów, jeśli myśli o komercjalizacji 
wyników badań oraz szerszej współpracy z przemysłem. Działa-
nia tych jednostek w tym zakresie przynoszą wymierne rezultaty.

Regionalne Centrum Innowacyjności – Centrum Transferu 
Technologii UTP w Bydgoszczy (www.CTT.utp.edu.pl) powstało 
na naszej uczelni decyzją Senatu 14 stycznia 2015 roku. Działa 
już więc ponad pięć lat. RCI-CTT zajmuje się administrowaniem 
realizacji usług badawczych i eksperckich świadczonych przez 
uczelnię (prace badawcze, specjalistyczne szkolenia oraz opinie 
o innowacyjności) na rzecz lokalnych, ogólnopolskich, a także 
zagranicznych przedsiębiorców. Realizowane są nie tylko proste 
usługi badawcze, ale również badania, które kończą się opraco-
waniem nowych technologii i prototypów maszyn i urządzeń, 
wdrażanych w firmach. W ostatnich pięciu latach (2015-2019) 
przychody uczelni z relacji tych wszystkich działań wyniosły 
ponad 22 mln złotych netto.

Działania na rzecz rozwoju komercjalizacji wiedzy na naszej 
uczelni były i są wspierane przez programy Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Inkubator Innowacyjności". 
Obecnie jesteśmy w trakcie kolejnej edycji projektu pod nazwą 
Inkubator Innowacyjności 2.0. Na lata 2020-2022 przygotowy-

wany jest w RCI CTT nowy wniosek w ramach ogłoszonego 
w tym miesiącu konkursu pn. Inkubator Innowacyjności 4.0. 
Staramy się zdobyć ponad 2 mln zł.

W ostatnich latach na uczelni powstało już kilka spółek typu 
spin-off oraz spin-out. Zespoły badawcze coraz chętniej decydują 
się na sprzedaż opracowanego przez siebie rozwiązania na drodze 
tzw. komercjalizacji bezpośredniej (badania ze sprzedażą ich 
wyników i praw do nich) lub poprzez założenie przedsiębiorstwa 
akademickiego z udziałem lub bez udziału uczelni, aby doprowa-
dzić swoje rozwiązanie do etapu sprzedaży na wyższym poziomie 
rozwoju technologicznego (komercjalizacja pośrednia).

Za komercjalizację pośrednią na naszej uczelni formalnie od-
powiada Spółka Celowa UTP Sp. z o.o., powołana w 2018 roku 
zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym. 100% udziałów w tej 
spółce należy do UTP. Spółka została utworzona „celem lepszego 
wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni 
oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki”. Zgod-
nie z tym ustawowym zapisem Spółka Celowa UTP wykorzystuje 
w swojej działalności potencjał naukowy (pracowniczy i tech-
niczny) uczelni, angażuje się w tworzenie spółek odpryskowych 
dla pracowników naukowych i studentów, opracowuje ofertę in-
westycyjną dla partnerów biznesowych. Włącza się również jako 
konsorcjant oraz wykonawca w projekty badawcze. Wymiernym 
efektem działań Spółki Celowej UTP są istniejące przedsiębior-
stwa akademickie, ale także umowy, np. na opracowywanie na 
zlecenie Miasta Bydgoszcz strategii rozwoju elektromobilności, 
czy też uczestniczenie w realizacji badań w zakresie tzw. bonów 
na innowacje dla firm.

NAUKA I BIZNES

Integracja nauki z gospodarką ma coraz większe znaczenie we współczesnym świecie. 
Rozwój przedsiębiorczości akademickiej to ogromne korzyści. Na uczelni przybywa spółek 
typu spin-off oraz spin-out.
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Rozwój przedsiębiorczości na UTP

Spin-out

Pierwszą spółką typu spin-out na naszej uczelni była MELTI-
CA Sp. z o.o., która zajmuje się rozwiązywaniem problemów 
technicznych firm z branży tworzyw polimerowych, projektując 
nowe, innowacyjne produkty. Tworzy także prototypy i wykorzy-
stuje technologię druku 3D. Własność spółki w całości znajduje 
się w rękach naukowców UTP (bez zewnętrznych udziałowców). 
Działające od 2018 r. przedsiębiorstwo współpracuje naukowo 
z Centrum Kompetencji: Centrum Projektowania i Wykony-
wania Nowoczesnych Narzędzi do Przetwórstwa i Recyklingu 
Tworzyw Polimerowych oraz z Bydgoskim Klastrem Przemysło-
wym. Obecne działania badawczo-rozwojowe dotyczą systemów 
zwiększających efektywność i jakość technologii przyrostowego 
wytwarzania przemysłowych obiektów technicznych z tworzyw 
polimerowych. W ramach realizowanych badań MELTICA Sp. 
z o.o. wynajęła od UTP pomieszczenie i dostosowała je do swo-
ich potrzeb, tworząc laboratorium, w którym będą powstawać 
prototypy innowacyjnych urządzeń przyrostowych 3D. „Obecnie 
na rynku jest wiele firm, które posiadają w ofercie usługi wy-
twarzania przyrostowego – tłumaczy dr inż. Piotr Czyżewski – 
nasz zespół, wykorzystując doświadczenia zdobyte m.in. w pracy 
w przemyśle oraz na stażach zagranicznych, uzupełnił ten obszar 
usług o specjalistyczne projektowanie, tworząc technologiczne 
studio dla wizjonerów. Przykładem naszych działań jest kilkuna-
stomiesięczna współpraca z firmą Alloy przy wdrożeniu na rynek 
nowego innowacyjnego produktu SmartArm. Rozwiązujemy sze-
reg problemów technicznych, materiałowych oraz procesowych 

związanych z rozpoczęciem wytwarzania nowego produktu. Do-
świadczenia zdobyte w firmie wykorzystujemy w pracy naukowej 
oraz dydaktycznej. Wspieramy również uczelnię w działaniach 
naukowych, dydaktycznych, organizacyjno-promocyjnych (np. 
Bydgoski Festiwal Nauki, targi branżowe, prace badawcze)”. Spół-
ka planuje rozwój poprzez realizację zaawansowanych projektów 
związanych z wdrożeniami przemysłowymi, również dla klientów 
zagranicznych. Zamierza też skomercjalizować innowacyjne roz-
wiązania procesowe lub produktowe wspólnie z uczelnią poprzez 
licencjonowanie lub utworzenie spółki typu spin-off.

W czasie pandemii przedsiębiorstwo borykało się z problema-
mi związanymi z pozyskaniem zleceń. Aktywnie zaangażowało 
się w produkcję przyłbic dla służb medycznych, udostępniając 
materiały do drukowania oraz drukarki 3D, a także publikując 
w internecie własne rozwiązania dotyczące tworzenia przyłbic.

Inną spółką inżynierską typu spin-out jest BMU PROJECT Sp. 
z o.o., która funkcjonuje już ponad półtora roku. Oferuje usługi 
w zakresie prac projektowo-konstrukcyjnych maszyn i urządzeń 
mechanicznych na różnym stopniu zaawansowania. Działalność 
opiera się przede wszystkim na wspomaganiu firm w postaci out-
sourcingu, co pozwala im na odciążenie własnej kadry pracowni-
czej, zwolnienie z konieczności nabywania kosztownych licencji 
programów inżynierskich oraz uniknięcie inwestycji w posze-
rzanie przestrzeni biurowej. W zależności od zapotrzebowania 
spółka zatrudnia od 12 do 20 osób. Od początku działalności 
zgromadziła 12 stanowisk komputerowych wyposażonych w wy-
dajne procesory oraz inżynierskie karty graficzne pozwalające na 
realizację prac na skomplikowanych i dużych obiektach. Posiada 
też komercyjne licencje oprogramowania SOLIDWORKS, umoż-

Zespół MELTICA Sp. z o.o. Od lewej: mgr inż. Dawid Marciniak, dr inż. Piotr Czyżewski, dr inż. Piotr Szewczykowski
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liwiające przeprowadzanie symulacji numerycznych czy kreślenie 
wiązek przewodów elektrycznych i hydraulicznych. „Najważ-
niejsza kwestia to zespół, bez którego całe przedsięwzięcie nie 
byłoby możliwe – wyjaśnia Paweł Maćkowiak, przedstawiciel 
spółki – Utworzenie silnej i zgranej grupy inżynierów i przy-
szłych inżynierów jest największym sukcesem firmy. To dzięki 
temu usługi, które oferujemy, mogą być realizowane termino-
wo i na wysokim poziomie. Wszyscy nasi pracownicy jeszcze 
w 2019 roku zdobyli certyfikaty Solidworks, potwierdzające ich 
umiejętności w posługiwaniu się programem”. Przedsiębiorstwo 
stawia na podnoszenie kwalifikacji całego zespołu oraz większą 
promocję działalności. „Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania oraz 
pomysły, dlatego korzystając z okazji serdecznie zapraszamy do 
współpracy”– zachęca Paweł Maćkowiak. Warto podkreślić, że 
BMU PROJECT zatrudnia także studentów.

Spin-off

Pierwszą spółką typu spin-off powstałą na UTP jest spółka Rene-
wable Technologies Sp. z o.o. 22% udziałów posiada w niej Spółka 
Celowa UTP. Spółka współpracuje naukowo z Centrum Kompe-
tencji: Interdyscyplinarne Centrum Odnawialnych Źródeł Ener-
gii. Renewable Technologies Sp. z o.o. zajmuje się wdrażaniem 
rozwiązań technologicznych w obszarze odnawialnych źródeł 
energii, klastrów energii i elektromobilności. W ramach małych 
projektów badawczych (vouchery badawcze) współuczestniczyła 
w tworzeniu dwóch rozwiązań. Pierwszy dotyczył sterownika 
liniowego do efektywniejszego wykorzystywania nadmiaru 
energii z fotowoltaiki w gospodarstwach domowych w modelu 
autokonsumpcji. Drugi to tracker solarny dedykowany dla mo-
dułów dwustronnych z płaszczyzną odbijającą promieniowanie 
słoneczne. Firma przygotowuje się także do projektu związanego 
z koncepcją efektywniejszego wykorzystywania otwartych prze-
strzeni pól ubranych do wytwarzania energii, chroniących tym 
samym rośliny przed intensywnym promieniowaniem w okre-
sach letnich. „Dzięki otwartości władz uczelni, jak i naukowców 
wiele spraw administracyjnych udaje się załatwiać bez zbędnej 
zwłoki – przyznaje Michał Szczepański – prezes Zarządu – Poza 
tym na uczelni funkcjonują profesorowie, doktorzy, doktoranci 
i przede wszystkim młodzi pracownicy nauki wraz ze studencki-
mi kołami naukowymi, z którymi współpracujemy przy projek-
tach. Dlatego pozytywnie oceniam współpracę, ale jak zawsze 
– można robić więcej, do czego będziemy zmierzać”.

Nowe spółki

„Od 2013 roku wspólnie prowadzimy hodowlę chryzantem. W tym 
czasie wytworzyłyśmy 13 nowych odmian (wszystkie mają przy-
znane prawa ochronne)” – o przyczynach założenia spółki opo-
wiada dr inż. Natalia Miler z Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii. 
W tym roku zgłosiłyśmy do ochrony trzy kolejne odmiany i ciągle 
powstają nowe, ponieważ nieustannie prowadzimy badania i prace 
hodowlane. Podczas prezentacji producenci roślin często pytali 
nas, kiedy i gdzie będzie można je kupić, ale dotychczas nie było to 
możliwe, ponieważ brakowało narzędzi umożliwiających wprowa-
dzenie wyhodowanych przez nas chryzantem na rynek. RCI CTT 
od lat wspiera nasze starania w ramach uczelnianego funduszu 
komercjalizacji o przyznawanie i utrzymanie praw ochronnych dla 
chryzantem. Zatem, kiedy padła propozycja, aby założyć przed-
siębiorstwo typu spin-off, które zajęłoby się komercjalizacją chry-
zantem, naszą naturalną odpowiedzią było „tak”– dodaje dr inż. 
Anita Woźny. „Podstawowym zadaniem nowopowstającej spółki 
spin-off, będzie komercjalizacja wyhodowanych na UTP odmian. 
Chodzi o to, aby były dostępne na rynku w całym kraju, a UTP jest 
jedynym ośrodkiem, który aktywnie prowadzi hodowlę nowych 
odmian. Wszystkie chryzantemy, które można teraz powszechnie 
kupić, pochodzą od zagranicznych hodowców. Przed spółką trud-
ne zadanie, aby przekonać polskich producentów i konsumentów 
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do rodzimych odmian, ponieważ konkurencja jest ogromna. Moż-
na tę sytuację porównać do walki Dawida z Goliatem, ale mamy 
nadzieję i pasję do hodowli chryzantem. Oby starczyło nam sił 
i czasu”. Pomysłodawczynie PlantiSpin Sp. z o.o., bo taką przyjęły 
nazwę, liczą na to, że dzięki marketingowi uda się wypromować 
i wprowadzić do sprzedaży polskie chryzantemy, które nie różnią 
się od zagranicznych. W ofercie przedsiębiorstwa znajdą się także 
usługi hodowlane wykonywane na zlecenie dla firm zewnętrznych. 
„Mamy kompetencje, aby wspierać prace hodowlane dotyczące 
różnych gatunków roślin na poszczególnych etapach hodowli. 
Odmiany powstają na drodze tradycyjnego krzyżowania, ale także 
z wykorzystaniem metod biotechnologicznych – indukowanej mu-
tagenezy czy kultur in vitro, potrafimy zastosować te metody także 
dla innych gatunków roślin i wspomagać usługowo hodowlę w fir-
mach, które chcą mieć swoje odmiany, ale nie mają doświadczenia 
w tym zakresie” – mówi dr inż. Natalia Miler. Trzecim elementem 
oferty będzie oznaczanie zmienności/stabilności/tożsamości gene-
tycznej roślin. Potwierdzanie tożsamości genetycznej za pomocą 
markerów molekularnych u roślin uprawnych jest narzędziem 
wspierania hodowli, ale także dochodzenia praw w sytuacjach 
podejrzenia o nieuprawnione korzystanie z odmian chronionych. 
„Planujemy także wydanie katalogu odmian i aktywną promocję 
bydgoskich chryzantem” – dodaje dr inż. Anita Woźny. 

Do rozpoczęcia działalności spin-off przygotowuje się również 
dr inż. Wojciech Poćwiardowski z Wydziału Technologii i Inży-
nierii Chemicznej, który wyjaśnia: „Spółka będzie zajmowała się 
wdrażaniem i promowaniem wynalazków naszego zespołu na-
ukowców, z którymi współpracuje od wielu lat. Ponadto w swojej 
ofercie będzie posiadała usługi badawcze i doradcze w zakresie 
rozwiązywania problemów i zapotrzebowania zgłaszanego przez 
przedsiębiorców. Nasz zespół ma doświadczenie również w opra-
cowywaniu nowych produktów według metodologii Design 
Thinking i TRIZ”. Spółka akademicka jest doskonałym sposobem 
połączenia środowiska naukowego z przemysłem. Uruchamia 
nowe kanały kontaktu ze środowiskiem biznesowym i poszerza 
horyzonty dla działalności naukowej – zgodnie twierdzą osoby, 
które angażują się w przedsiębiorczość akademicką. 

Niedawno została podpisana umowa na kolejną spółkę akade-
micką na UTP, która powstała na bazie doświadczeń związanych 
z projektem i produkcją respiratora. Celem IBVENTIL Sp. z o.o. 
jest przede wszystkim komercjalizacja innowacyjnych rozwią-
zań urządzeń mechanicznych, medycznych, paramedycznych 
i informatycznych na UTP.
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WIRUS PYTANIA 

tekst: Daniel R. Sobota (IFiS PAN)
ilustracje: Daniel Kurzak

Epidemia to stan kryzysu. 
Drogą osobistych kontak-
tów dochodzi do szybkie-
go rozprzestrzeniania się 
zaraźliwych drobnoustro-
jów, które powodują bez-
pośrednie zagrożenie życia 
i mobilizację wszystkich 
sił w celu jego ochrony. 
Dawny porządek przesta-
je istnieć, a w jego miejsce 
pojawiają się zachowania 
wcześniej nieznane. Jest to 
nieuniknione i bolesne. Jak 
sytuacja graniczna, a raczej 
sytuacja, która zbiera w so-
bie wszystkie wymienione 
przez Karla Jaspersa sy-
tuacje graniczne: śmierć, 
walka, przypadek i wina. 
Z filozoficznego punktu 
widzenia, stan epidemii 
jest to przede wszystkim 
pewne doświadczenie 
„dziania się”, w którym 
splatają się ze sobą w nie-
pokojącym uścisku dwa jakże ważne czynniki naszej egzystencji: 
czas i niewiedza. Doświadcza się tego, że coś się dzieje, że coś złe-
go nadchodzi, zbliża się i zaraz nas dotknie, ale nie wiadomo, co 
to takiego, jak się przed tym uchronić i adekwatnie zareagować. 
Słyszy się, widzi się i czeka. Jest to sytuacja, którą podzielamy 
razem z innymi, tworzy się wspólnota doświadczenia, wspólno-

ta walki i solidarności, 
wszyscy bowiem bez 
wyjątku czujemy się 
zagrożeni czymś, czego 
nie znamy i przed czym 
nie potrafimy się bro-
nić. Co jest przemoż-
niejsze od nas i dotyka 
nas w równym stopniu 
– bez względu na sta-
tus społeczny, wiek, 
zamożność i wykształ-
cenie. Dawny świat, 
dawne zachowania, 
przyzwyczajenia, upo-
dobania, to, co było dla 
nas oczywiste i pewne, 
rzeczy i cele, które ukła-
dały się równo na tabli-
cy wartości – wszystko 
to zostaje przewróco-
ne i zredefiniowane. 
Mikstura sensu, którą 
piliśmy każdego ran-
ka i każdego wieczora 
w celu przedłużenia ży-

cia, zaczyna fermentować i nabiera dziwnie gorzkiego posmaku. 
To, co zmieszane staje się wyjątkowo wyraźne, to, co niegdyś 
rozdzielone, miesza się ze sobą. To, co pozostawało niezauwa-
żone, co wyznaczało krawędzie naszego życia, teraz wychodzi 
na światło i staje w centrum. Wydeptujemy nowe ścieżki, a stare 
zarastają. W tym na nowo zorganizowanym świecie i na nowo 
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odczuwanym życiu, czy raczej w tym miejscu, w którym znany 
świat uległ zatracie, a nowy się jeszcze nie narodził, w tym życiu 
po życiu i życiu przed nowym życiem, w tej szczelinie czasu, 
w którą zostaliśmy wepchnięci bez naszej zgody, trwamy w py-
taniach o nasz los, nasze życie, naszą pracę, rodzinę, zdrowie, 
społeczeństwo, państwo, gospodarkę. Wypatrujemy odpowiedzi 
i z trudem uczymy się cierpliwości. 

Choć przyczyną epidemii jest chorobotwórcza aktywność różnych 
form biologicznych, a więc ma ona swoje podstawy w naturze, nie 
jest ona bynajmniej faktem czysto przyrodniczym. Oczywiście, 
im bardziej niebezpieczne i śmiercionośne jest działanie wirusa 
czy bakterii, im bardziej walka z nimi rozgrywa się w pobliżu 
śmierci, tym większą uwagę zyskuje jej naturalny aspekt. Kiedy 
nic już nie ma znaczenia, pozostaje ratowanie nagiego życia za 
wszelką cenę. Ale także i ten charakteryzujący wojnę stan totalnej 
dewaluacji sfery wartości i sensu, nie jest przecież zjawiskiem 
czysto biologicznym. Pandemia wirusa COVID-19 ukazuje tę 
banalną prawdę w sposób nad wyraz oczywisty. Gdzie wirus 
rozprzestrzenia się z największą szybkością i zbiera śmiertelne 
żniwa, tam wszystkie wysiłki zmierzają do ocalenia ludzkiego 
życia. Kwestie techniczne, organizacyjne i medyczne wysuwają 
się na pierwszy plan. Ponieważ trzeba działać tu i teraz, niewiele 
pozostaje miejsca na refleksję i wielkie pytania. Ale gdzie odno-
towuje się tylko odosobnione przypadki i identyfikuje jedynie 
niewielkie ogniska zapalne (jak w Polsce), tam pandemia od razu 
jawi się jako fakt bardziej kulturowy, a więc społeczny, polityczny 
i gospodarczy, niż problem czysto medyczny. 

Z racji swego stosunkowo łagodnego przebiegu – w zestawieniu 
z innymi wirusami SARS-CoV-2 skutkuje mimo wszystko nie-
wielką śmiertelnością, porównywalną z chorobami i zagrożenia-
mi obecnymi w naszym życiu na co dzień – trwająca pandemia 
przyjęła ambiwalentny status, o czym świadczą przeciwstawne 
diagnozy, przewidywania i odpowiedzi, jakie pojawiły się w ciągu 
jej trwania. Z jednej strony, stanowi ona rzeczywiste zagrożenie; 
można dyskutować nad jego stopniem, ale bezspornym faktem 
jest, że gdyby w ogóle nie przeciwdziałano rozprzestrzenianiu 
się choroby, większa część ludzkości zostałaby nią dotknięta nie-
mal jednocześnie, co w znaczący sposób przyczyniłoby się do 
wzrostu wskaźnika śmiertelności w danym czasie. W tym sensie 
jako rzeczywiste zagrożenie na szeroką skalę obecna pandemia 
pozwoliła przeczuć, z jak niebezpiecznym zjawiskiem mamy do 
czynienia. Nie są to już opowieści science-fiction, lecz rzeczywi-
sty wróg, który czyha tuż za drzwiami i przed którym trzeba się 
za wszelką cenę bronić. Z drugiej jednak strony, fakt, że udało się 
do pewnego stopnia powstrzymać czy spowolnić rozprzestrze-
nianie się wirusa, który na dodatek okazał się nie tak groźny, jak 
inne znane z historii przypadki (np. dżumy), pozwolił zachować 
istniejące wcześniej struktury życia, do pewnego stopnia tylko 
nadwyrężając ich wytrzymałość i stabilność. Co ważne, epide-
mia nie zniszczyła potencjału poznawczego ludzkości, dzięki 
któremu nie tylko jest szansa w niedalekiej przyszłości na szyb-

kie opracowanie skutecznego lekarstwa i szczepionki, ale także 
możliwe staje się zasadnicze poszerzenie naszej wiedzy zarówno 
na temat oddziaływania choroby na różne systemy naszego ży-
cia, jak i odnośnie ich samych. Albowiem to, co w normalnych 
warunkach wydaje się ze sobą tak dobrze związane i stopione, 
że bardzo często pozostaje nieprzeniknione i trudno rozpozna-
walne, podczas kryzysu ulega rozszczelnieniu, rozstrojeniu, za-
trzymaniu i dekompozycji; poluźniają się związki, ukazują się 
szwy, uwidaczniają pęknięcia i wyostrzają różnice; istota rzeczy 
ujawnia się, można by rzec, w swej nagiej postaci. Zyski poznaw-
cze, jakie dała okazję poczynić pandemia, w najmniejszym chyba 
stopniu dotyczą samego wirusa. Znacznie ważniejsze jest to, ile 
dowiedzieliśmy się o sobie samych.

Czego dowiedzieliśmy się w pierwszej kolejności? Przede wszyst-
kim dowiedzieliśmy się – i na tym w dalszej części skupimy uwa-
gę – jak głębokie i szerokie jest morze niewiedzy, w horyzoncie 
którego codziennie z taką wytrwałością i widocznymi sukcesami 
staramy się udoskonalać strategie naszego przetrwania. Morze 
niewiedzy rozlało się w miejscu najbardziej, wydawałoby się, 
pewnym i bezpiecznym. Przylądek nauki został bowiem podto-
piony jako pierwszy. Stan kryzysu to zawsze stan niepewności, 
ale staje się on tym większy, im większe rościmy pretensje do 
posiadania bezspornej wiedzy na każdy temat. Jest oczywiste, że 
w dzisiejszych czasach, które mają za sobą kilkaset lat postępu 
wiedzy naukowej i rozwoju technicznego, radosne poczucie, że 
wiemy o świecie naprawdę dużo, że jest to ponadto wiedza jak 
najbardziej godna zaufania, ów optymizm poznawczy, który 
prowadzi niejednokrotnie do epistemologicznego fundamen-
talizmu, stanowi naszą dumę, znak rozpoznawczy i wiarę głęboko 
zadomowioną w świadomości potocznej. Tymczasem obecna 
epidemia ukazała, jak niewiele wiemy o najprostszych nawet 
rzeczach. Pomimo szybkiego rozpoznania, z jakim typem wirusa 
mamy do czynienia, kilka fundamentalnych rzeczy pozostaje 
do dziś rzeczą niewiadomą. Aż śmiech bierze, gdy w obliczu 
spektakularnych i ambitnych odkryć naukowych i technicznych, 
które każdego dnia dokonywane są w różnych zakątkach świa-
ta, istnieje tak wiele różnych, czasem sprzecznych, odpowiedzi 
na proste, zdawałoby się, pytania: jakie środki są rzeczywiście 
skuteczne w ochronie przed wirusem COVID-19? Czy noszenie 
maseczki zapobiega zakażeniu? Czy osoby, które już chorowały, 
mogą ponownie zachorować? Dlaczego najmłodsi przechodzą 
chorobę najlżej? Ile jest tak naprawdę zachorowań, a ile zgonów? 
Jak długo trwa infekcja i ile liczy okres, w którym można zarażać 
innych? Wydaje się, że w obliczu istniejącej wiedzy i potencjału 
jej dalszego rozwoju, są to pytania, które właściwie w ogóle nie 
powinny się pojawić. A jednak…

Aczkolwiek ta ignorancja – powiedzieliśmy – w sprawie samego 
wirusa to tylko przysłowiowy czubek góry lodowej naszej nie-
wiedzy, którą ujawniła pandemia. Mądrzenie się telewizyjnych 
ekspertów, którzy bardzo często w obliczu zarówno własnej, jak 
i powszechnej niewiedzy próbują zaklinać rzeczywistość i mó-
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wić, jak jest i – co gorsza – jak będzie, może budzić co najwyżej 
politowanie. Odpowiedzi na takie pytania, jak: w którym mo-
mencie pandemii obecnie jesteśmy? Czy i kiedy świat wróci do 
normalności? Jaki epidemia będzie miała wpływ na gospodarkę 
i społeczeństwo? Czy w najbliższym czasie nastąpi nawrót za-
chorowań? – formułowane są na podstawie wróżenia z fusów 
i obserwacji wysokości lotu jaskółek. Sytuacja, w jakiej się znaleź-
liśmy, ma – jak się 
rzekło – charak-
ter dziejowy. Do-
świadczamy tego, 
że coś się dzieje, 
pytamy „co?”, ale 
żadna z odpowie-
dzi nie jest w stanie 
do końca wypełnić 
pustki niewiedzy, 
jaką niesie z sobą 
to osobliwe do-
świadczenie. Sta-
wiamy pytanie 
i czekamy. Upływ 
pustego czasu, 
którego doświad-
czamy w znie-
cierpliwieniu, nie 
przynosi spokoju, 
lecz wściekłość 
lub obojętność. 
Doświadczamy na 
własnej skórze, jak 
nauka, która nie-
gdyś odczarowała 
świat, spowodowa-
ła wespół z techni-
ką ponowne jego 
z a c z a r o w a n i e , 
z którego właśnie 
brutalnie jesteśmy 
wyrywani. Czy 
to nie dziwne, że 
w czasie, w którym 
testuje się prywat-
ne loty w kosmos, 
jedynym rozwiązaniem, jakie ma nam do zaoferowania nauka 
w chwili największego kryzysu ostatnich lat, jest noszenie na 
twarzy chustki i zachowywanie dystansu fizycznego, a więc mó-
wiąc obrazowo: gwóźdź i młotek?

Ten brak wystarczających odpowiedzi, które nakarmią nasz głód 
zapytywania, jest dla wielu z nas nie do zniesienia. Nasza cywi-
lizacja pretenduje przecież do bycia kulturą odpowiedzi. Dzię-
ki powszechnemu dostępowi do niezmierzonych baz danych, 

dzięki posiadaniu „pod ręką” możliwości pozyskania nieskoń-
czonej ilości informacji, niemal wyeliminowaliśmy praktykę 
zapytywania. Potrzeba i pomysłowość w formułowaniu trafnego 
pytania i następnie umiejętne w nim „wytrzymanie” zostały 
zarzucone na rzecz jednego kliknięcia, „szczęśliwego trafu”, 
którym wujek Google wspaniałomyślnie obdarza tych, którzy 
uświadomili sobie swoją niewiedzę. Nie muszą wszak już pytać, 

albowiem zapy-
tywanie jest tylko 
zbiorem możli-
wych odpowiedzi, 
które przecież już 
są i czekają w każ-
dej chwili gotowe 
zaspokoić naszą 
ciekawość. I oto 
nadszedł czas, 
w którym okazu-
je się, że pomimo 
niezmierzonego 
ogromu naszych 
zasobów poznaw-
czych, jakie gro-
madziliśmy setki 
lat, nie znamy 
odpowiedzi na 
najprostsze nawet 
pytania. Nie cho-
dzi wszak, ściśle 
rzecz biorąc, o to, 
że nie mamy kon-
kretnych odpowie-
dzi – bo tych jest 
właśnie na tyle 
dużo, że łatwo się 
pogubić – ale że 
poważnemu nad-
wyrężeniu uległo 
nasze absolutne 
przekonanie co 
do bezwzględnej 
konieczności ist-
nienia takowych. 
Zburzeniu uległo 

poczucie zasadniczej pewności tego świata, które w umiar-
kowanym stopniu jest po prostu niezbędne do życia i charak-
teryzuje co do istoty powszechny stosunek człowieka do jego 
otoczenia. W czasie pandemii pewność ta zawsze ulega zbu-
rzeniu, im wyższy jednak jej stopień w punkcie początkowym, 
tym silniejsze i bardziej dotkliwe odczucie jej osłabienia. Spod 
tkanej z pietyzmem zasłony pewności, przeziera teraz pustka 
niewiedzy, której nie sposób wypełnić żadnymi prowizorycz-
nymi odpowiedziami. Trzeba wytrzymać w pytaniu. 
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A jednak nawet i w tak skrajnym przypadku, jakim jest epide-
miczne trzęsienie ziemi i wywołane nim tsunami niewiedzy, 
człowiek nie zamierza spędzić ani jednej nocy na prokrusto-
wym łożu pytania. Istnieje przynajmniej kilka sposobów rea-
gowania na tę niepokojącą sytuację. Po pierwsze, zdecydowana 
większość poddaje się zaleceniom ekspertów i polityków, mając 
cichą nadzieję, a niektórzy pewność, że to właśnie oni wiedzą, 
jak naprawdę jest. W takiej sytuacji dobrowolnie zrzeka się 
swojej wolności i przesuwa odpowiedzialność na instytucje, po-
śród których – podobnie było podczas kryzysu gospodarczego 
w 2008 roku – najwięcej do powiedzenia i zrobienia mają insty-
tucje publiczne funkcjonujące w ramach państw narodowych. 
Oczywiście, wysunięcie się państw narodowych na pierwszą 
linię frontu walki z wirusem, wzmacnia tkwiące w nich od 
zawsze autorytarne tendencje. Gdy władza pokazuje silną rękę 
i zdecydowanie w obronie słusznej sprawy, „niechcący” dostaje 
się też opozycji, prawom człowieka, demokracji i samorząd-
ności. Niemniej taki mamy klimat i trzeba to jakoś przetrwać. 
Zajmuje się więc bezpieczną pozycję i obserwuje, jak radzą 
sobie z problemem eksperci. Godzi się nawet na powtarzanie 
wszem i wobec jawnych niedorzeczności, jak choćby zalecenie 
zachowywania „dystansu społecznego”. Uparte trzymanie się 
tego zwrotu ukazuje, jak bardzo naprędce sformułowana odpo-
wiedź, choćby najbardziej absurdalna, daje poczucie ulgi. Jeśli 
słuszne jest to, że powinniśmy zachowywać dystans fizyczny, 
to jednocześnie niezbędne jest to, aby troszczyć się wszystkimi 
dostępnymi metodami o jak największą niwelację dystansu 
społecznego. Po drugie, pojawiają się z rzadka tacy, którzy nie 
mając żadnych ku temu przesłanek, kwestionują zagrożenie, 
być może, w skrajnych przypadkach wątpią nawet w istnie-
nie samego wirusa, i pod nieuwagę stróżów prawa próbują 
korzystać ze swojej dawnej wolności. „Myślą”, że nawet jeśli 
jest jakiś wirus, to ich on nie dotyczy. Jako usprawiedliwienie 
swoich zachowań prezentują wyssane z palca teorie, wymachu-
ją wyciągniętymi z kapelusza „dowodami”, w tym nierzadko 
budują teorie spiskowe. Potrzeba odpowiedzi, nawet najbar-
dziej wymyślonych, jest silniejsza niż wynikające z sytuacji 
zalecenie wytrzymania w orbicie pytania. Po trzecie, pojawiają 
się zachowania, których scenariusz został wyryty w naszych 
biologiczno-stadnych odruchach. Jako reakcja na zagrożenie 
pojawia się agresja wobec potencjalnie zarażonych, nawet wo-
bec tych – o zgrozo! – którzy z narażeniem życia ratują innych. 
Te zupełnie nieludzkie odruchy występują obecnie niezwykle 
rzadko, ale istnieje obawa, że tylko dlatego, iż wirus ma dość 
łagodne oblicze. Po czwarte, jako odpowiedź na pytanie „co się 
dzieje?” pojawiają się różne formy aktywizmu. Jedną z nich jest 
działanie, którego motywacją jest chęć wykorzystania sytuacji 
i zrobienia na niej dobrego interesu. Cynicznie i bezlitośnie 
wykorzystuje się stan kryzysu do napychania sobie kieszeni 
pieniędzmi, które pośrednio lub bezpośrednio pochodzą od 
zagrożonych. Pod pozorem troski o zabezpieczenie najbardziej 
niezbędnych potrzeb kupczy się ludzkim życiem. Po piąte 
wreszcie, odpowiedzią na stan niewiedzy może być aktywizm 

szlachetnego typu. Poświęcenie i zapomnienie się w bohater-
skiej walce z zagrożeniem, w chrześcijańskiej trosce o innych, 
w poczuciu spełnianego wzorowo obywatelskiego obowiązku, 
ze zwykłej przyzwoitości i w imię wspólnej sprawy, ostatecz-
nie, „bo kiedyś, być może, sami będziemy takiej pomocy po-
trzebować” – cały ten pozytywny aktywizm jest odpowiedzią, 
która pozwala nie myśleć, czy to wszystko jest skądinąd słuszne 
i sensowne. Nie myśleć, nie gadać, lecz działać, albowiem stan 
kryzysu jest chwilą prawdy, w której ukazuje się, kto z jakiego 
kruszcu jest stworzony.

Wskazane wyżej odpowiedzi na stan niewiedzy mają różną in-
tensywność i stopień zaangażowania. Przy obecnej (nie)wiedzy 
na temat wirusa, który okazał się, póki co, niezbyt śmiercio-
nośnym zagrożeniem, myślimy o ochronie przed nim w kate-
goriach możliwości i niskiego prawdopodobieństwa, chciałoby 
się rzec, nierzeczywistości. Jeśli nakazuje się noszenie maseczek 
zrobionych z byle czego i tylko w arbitralnie wskazanych sytua-
cjach, gdy nakazuje się tworzenie prowizorycznych przepierzeń 
i utrzymywania matematycznej odległości pomiędzy osobami, 
to liczy się, że wszystko to pomoże się uchronić przed wirusem 
w sytuacji, gdy go faktycznie nie ma, albo też gdy nie wierzymy, 
że on tutaj gdzieś jest. Jeśli natomiast jesteśmy przekonani, że 
wirus gdzieś tu w pobliżu nas na pewno jest, stosujemy środki 
ostrożności, które nie pozwalają nam w żaden sposób się zarazić. 
Gdy wiemy, że ktoś w pobliżu nas jest podejrzany o zakażenie, 
zachowujemy środki ostrożności tak rygorystyczne i niekiedy 
zupełnie przesadne, że zagrażają one nawet potencjalnie choremu 
(przykłady można by mnożyć: pozostawianie ludzi bez opieki 
w DPSach, agresja wobec ratowników medycznych, pielęgniarek 
i lekarzy, wandalizm etc.). W porównaniu z tymi ostatnimi te 
pierwsze – prowizoryczne środki zaradcze – wydają się podob-
ne do teatralnych gestów, które czynione są w świecie zabawy 
i fikcji. Ponieważ jednak nie wiadomo, co się dzieje, obydwie 
formy odpowiedzi na sytuację kryzysową mają w sobie pewne-
go rodzaju nieadekwatność, wynikającą z niedoszacowania lub 
przeszacowania zagrożenia. 

Historia uczy, że stan zagrożenia epidemiologicznego kiedyś 
minie, a wraz z nim pytania i niepokój, który im towarzyszy. 
Znów będzie wspaniale, znów będzie radośnie, znów nabie-
rzemy pewności i wiary, że nasze najbardziej skuteczne na-
rzędzie przystosowawcze, jakim jest zdolność poznawania 
i umiejętność wykorzystywania zdobytych informacji, czyni 
nasze dramatyczne zapytywanie zbędnym. Znów świat wyda się 
oczywisty, przewidywalny, uporządkowany, choć może już nie 
taki, jak dawniej. Ale wyjdziemy z tego wzmocnieni i bardziej 
jeszcze pewni siebie. A wtedy bogatsi o kolejne odpowiedzi, 
usiądziemy wygodnie na kanapie i włączymy nieco głośniej 
telewizor, by nie przeszkadzał nam już żaden dobywający się 
zza ściany podniosły ton pytania. 

Do następnego razu... 
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tekst: dr inż. Mirosław Banaszak, mgr inż. Jakub Biesek
zdjęcie: mgr inż. Jakub Biesek

BEZPIECZNA FERMA
Dr inż. Mirosław Banaszak i mgr inż. Jakub Biesek z Katedry Hodowli Zwierząt o działaniach  
w obszarze naukowym realizowanych na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UTP  
w Bydgoszczy. 

Działania w obszarze naukowym na Wydziale Hodowli i Biologii 
Zwierząt UTP realizowane są bez żadnych opóźnień. Pomimo 
przeciwności wynikających z działań prewencyjnych związanych 
z pandemią prace badawcze są kontynuowane z zachowaniem 
podwyższonych zasad bezpieczeństwa zdrowia pracowników na-
ukowych. Prace badawcze w ramach projektu „Bezpieczna Ferma” 
są bliskie ukończenia pierwszego etapu badawczego, a spodzie-
wane rezultaty mogą przerosnąć oczekiwania, wnosząc wartość 
dodaną do technologii odchowu kurcząt rzeźnych w kraju i na 
świecie poprzez poprawę warunków higienicznych ściółki, ogra-
niczenie emisji związków odorowych do środowiska naturalnego 
oraz potencjalną możliwość ograniczania utraty wody z gleby po 
wykorzystaniu ściółki jako nawozu.

W ramach projektu „Bezpieczna Ferma – innowacja produk-
towa, procesowa i marketingowa związana z chowem kurcząt 
brojlerów”, który jest realizowany w latach 2020-2022 w ramach 
dofinansowania „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie” przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa z członkami Konsorcjum Bezpieczna Ferma, odbywają się 
badania naukowe, które mają na celu opracowanie i wdrożenie 
metody odchowu kurcząt rzeźnych z zastosowaniem naturalnych 
kopalin (glinokrzemianów). Prace badawcze realizowane przez 
zespół reprezentujący Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy odbywają się pod 
kierownictwem naukowym dr. inż. Mirosława Banaszaka z Ka-
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tedry Hodowli Zwierząt WHiBZ. Projekt realizowany jest od  
1 lutego 2020 do 31 stycznia 2022 roku we współpracy z Kujawsko-
-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz 
Kujawsko-Pomorskim Zrzeszeniem Hodowców Drobiu i Produ-
centów Jaj, a także firmy Olszewsky Sp. z o. o.

Prace badawcze prowadzone są w 5 etapach przy współudziale 
producentów kurcząt rzeźnych na fermach wielkotowarowych 
w województwie kujawsko-pomorskim. 

Celem projektu jest uzyskanie surowca drobiowego (mięsa) o pod-
wyższonej jakości z produkcji charakteryzującej się wysokim po-
ziomem bezpieczeństwa. Może okazać się to bardzo przydatne 
w tzw. nowej rzeczywistości po pandemii, gdyż krajowa nadpro-
dukcja mięsa kurcząt rzeźnych staje przed niebezpieczeństwem 
ograniczenia rynków sprzedaży, co rodzi konieczność opracowa-
nia technologii odchowu kurcząt z zachowaniem poziomu jakości 
mięsa, polepszonych warunków utrzymania i odpowiedzialnym 
obniżonym odziaływaniem na środowisko. Innowacyjne rezultaty 
projektu mogą przyczynić się do utworzenia produktu o wartości 
dodanej, co sprzyja konkurencyjności na rynku produktów żyw-
nościowych w kraju.

Wykorzystywane w pracach badawczych glinokrzemiany ‒ jako 
naturalne kopaliny ‒ mają zdolności absorbowania wody oraz 
gazów toksycznych, w tym powszechnie obecnego przy produkcji 
drobiarskiej amoniaku. W projekcie „Bezpieczna Ferma” wybra-
ne glinokrzemiany stosowane są jako dodatek do paszy i ściółki. 
Dodatek do paszy pozytywnie wpływa na rozwój przewodu po-
karmowego i lepsze wchłanianie białka, a w konsekwencji jego 
mniejszą emisję do środowiska; dodatek do ściółki osusza ją dzięki 
absorbcyjnym możliwościom glinokrzemianów, co polepsza wa-
runki w obiekcie i sprzyja wyższej zdrowotności skóry kurcząt 
– szczególnie w okolicy piersi i na podeszwach stóp. Glinokrze-
miany pozostające w ściółce wykorzystanej jako nawóz na polach 
stanowią również absorbent dla wody w glebie i przewiduje się, 
że w pewnym stopniu mogą ograniczyć negatywne efekty niedo-
boru wody dla roślin uprawnych. Można stwierdzić, że cząstki 
glinokrzemianów stanowią pułapkę dla wody.

W szerokich badaniach prowadzonych w ramach projektu uczest-
niczy kilka zespołów badawczych z UTP, a każdy z nich koordynuje 
badania na określonym etapie.

Wraz z rozpoczęciem odchowu kurcząt rzeźnych na każdej z czte-
rech ferm prowadzone są prace kontrolne dotyczące produkcji, 
za które odpowiedzialny jest koordynator terenowy mgr inż. Ja-
kub Biesek. Prace te dotyczą kontroli wyników produkcyjnych, 
w tym prawidłowego wzrostu kurcząt, spożycia paszy oraz warun-
ków panujących wewnątrz kurników. Podczas trwania odchowu 
niezbędna jest kontrola stanu mikrobiologicznego ściółki oraz 

powietrza. Zadanie to koordynowane jest przez dr hab. inż. Ka-
tarzynę Budzińską, prof. uczelni z Katedry Biologii i Środowiska 
Zwierząt. Celem tego zadania jest sprawdzenie, czy stosowanie 
glinokrzemianów może wpływać na obecność grzybów i bakterii 
w ściółce oraz powietrzu podczas odchowu. W trakcie trwania 
odchowu wykonywane są również analizy biochemiczne ściółki, 
szczególnie w kierunku obecności amoniaku w ściółce. Zadanie 
to wykonywane jest przez Wydziałowe Laboratorium Jakości Pasz 
i Surowców Zwierzęcych pod kontrolą dr. hab. inż. Szymona Ró-
żańskiego, prof. uczelni.

Pobrany po zakończeniu odchowu materiał badawczy jest analizo-
wany w laboratoriach Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP. 
Analizy jakości pozyskanego surowca oraz jego stanu przydatności, 
z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności przeprowadzane są 
w Katedrze Hodowli Zwierząt. Dodatkowo we współpracy z ze-
społem z Katedry Fizjologii, Zoofizjoterapii i Żywienia Zwierząt, 
pod kierownictwem dr hab. inż. Joanny Boguckiej, prof. uczelni 
wykonywane są badania histologiczne i morfologiczne jelit kur-
cząt rzeźnych oraz mięśni piersiowych. Pozwala to ocenić, czy 
glinokrzemiany wpływają na zdrowotność jelit kurcząt oraz na 
poprawną strukturę mięśni piersiowych. W ramach współpracy 
zespół z Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt pod kierow-
nictwem prof. dr hab. inż. Marii Siwek-Gapińskiej wykonuje także 
analizy ekspresji genów u kurcząt rzeźnych.

Szeroki zakres badań naukowych w ramach opisanego projektu 
pozwoli na opracowanie i wdrożenie bezpiecznej metody stoso-
wania glinokrzemianów w wielkotowarowej produkcji kurcząt 
rzeźnych przy pozyskaniu dobrej jakości surowców. Kolejnym 
aspektem badań jest bezpieczeństwo produkcji poprzez ogra-
niczenie wydzielenia szkodliwych gazów, w tym amoniaku, do 
środowiska naturalnego. Przewidywane rezultaty mają rzeczy-
wistą szansę zwiększyć ekonomikę produkcji drobiu.

Wyniki naukowe projektu mogą być zastosowane w praktyce, 
co jest bardzo pozytywnie odbierane przez otoczenie. Dzięki 
współpracy z producentami drobiu, w tym ze zrzeszeniem oraz 
KPODR w Minikowie czy Olszewsky Sp. z o.o. Wydział Hodowli 
i Biologii Zwierząt UTP ma duży wpływ na rozwój ważnej dzie-
dziny rolnictwa, jaką jest produkcja drobiarska w Polsce.

Dzięki wsparciu i zaangażowaniu władz WHiBZ, pasji i praco-
witości członków zespołów badawczych, pomimo trudnej sy-
tuacji wywołanej pandemią, uczestnicy projektu „Bezpieczna 
Ferma”, reprezentujący wszystkie jednostki wydziału, zachowują 
ciągłość prac badawczych, realizując je zarówno w terenie, jak 
i w laboratoriach. Solidarność i spójność zespołów ze wszystkich 
jednostek Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt była dotąd rzad-
ka, ale dzięki projektowi słowo „współpraca” jest jej idealnym 
odzwierciedleniem. 
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I KRAJOWE DNI POLA 2020

dr hab. inż. Dariusz Pańka, prof. uczelni 
prorektor ds. organizacji i rozwoju

Dni pola, targi rolnicze, agrowystawy, agroshow to wydarzenia 
obecne w krajobrazie polskiego rolnictwa od wielu lat. Miały 
i mają charakter regionalny. Organizowane są najczęściej przez 
jednostki z otoczenia rolnictwa, posiadające szeroką ofertę dla 
producentów rolnych, a także działające w kooperacji. Nie są ni-
czym nowym. Czasami zarzuca im się subiektywizm ze względu 
na czysto komercyjne podejście. Idealnie byłoby zebrać w jednym 
miejscu możliwie kompletną ofertę firm obsługujących rolni-
ctwo, pokazanie innowacyjnych rozwiązań, najnowszych osiąg-
nięć badawczych, postępu odmianowego i technologicznego, 
stworzenia platformy wymiany doświadczeń i najnowszych tren-

WYDARZENIA

Krajowe Dni Pola były wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 
w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Odbyły 
się 20-23 czerwca. Patronat honorowy objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof 
Ardanowski oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Gościem honorowym był 
Janusz Wojciechowski Komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa.

tekst: dr hab. inż. Dariusz Pańka, prof. uczelni, dr Ryszard Kamiński, dr Ryszard Zarudzki 
zdjęcia: Ryszard Wszołek
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dów w rolnictwie z jednoczesnym zachowaniem obiektywnego 
spojrzenia – tak bardzo cenionego przez wielu praktyków. Nie 
powinien więc dziwić pomysł zorganizowania takiego wydarze-
nia o randze krajowej w Minikowie, miejscu słynącym z wielu 
rolniczych imprez, a szczególnie targów AGRO-TECH, których 
głównym organizatorem jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego – „sąsiad przez miedzę” Rolniczego Zakła-
du Doświadczalnego naszego uniwersytetu. Unikalność miejsca 
związana ze współistnieniem jednostki doradczej i badawczo-
-dydaktycznej po sąsiedzku, miała niebagatelne znaczenie dla 
realizacji przedsięwzięcia. Pomysł zorganizowania Krajowych 
Dni Pola autorstwa dr. Ryszarda Kamińskiego, ówczesnego dy-
rektora KPODR w Minikowie, zaczął nabierać realnych kształtów 
w 2017 roku, kiedy to stanowisko dyrektora RZD objął Bogumił 
Szymański. Rozpoczął on dynamiczny proces restrukturyzacji 
zakładu, dzięki czemu możliwe stało się włączenie UTP w me-
rytoryczne aspekty organizacji wydarzenia. W krótkim czasie 
koncepcja skrystalizowała się i zdecydowaliśmy się podjąć wy-
zwanie. Uniwersytet, a właściwie Wydział Rolnictwa i Biotech-
nologii, wziął na siebie główną odpowiedzialność przygotowania 
doświadczeń z poletkami pokazowymi, zapewnienia prawidłowej 
pielęgnacji roślin, szczególnie pod kątem komfortu wodnego, 
aby pokazać pełen potencjał odmianowy roślin uprawnych i roz-
wiązań z zakresu nawożenia oraz ochrony roślin. Pierwotnie, 
w formule stacjonarnej, planowany był bogaty program rów-
noległych seminariów tematycznych, pokazów polowych dla 
producentów i uczniów szkół średnich z dużym udziałem kadry 
badawczo-dydaktycznej WRiB, które miały trwać prawie tydzień. 
Pandemia koronawirusa postawiła pod znakiem zapytania całe 
przedsięwzięcie. Dzięki determinacji wielu osób z grona orga-
nizatorów bardzo szybko zmieniono formułę i dostosowano 
do bieżącej sytuacji epidemicznej przenosząc środek ciężkości 
Krajowych Dni Pola do Internetu i mediów społecznościowych. 
Paradoksalnie, moim zdaniem, otworzyło to całkowicie nowe 
możliwości dotarcia do odbiorcy i zwiększenia zasięgu wydarze-
nia, pomimo konieczności ograniczenia planowanego pierwotnie 
rozmachu. Było to dla nas bardzo cenne doświadczenie, które 
zaprocentuje z pewnością w przyszłym roku podczas ponow-
nej organizacji tej imprezy w Minikowie. Patrząc z perspektywy 
czasu, niewątpliwie możemy mówić o sukcesie. Nie oznacza to 
jednak, że spoczniemy na laurach. Wręcz przeciwnie, rozpo-
czyna się czas intensywnej pracy już teraz, gdy z jednej strony 
doświadczenia są dostępne dla zwiedzających, a z drugiej zbli-
żają się siewy rzepaku i przygotowanie poletek pokazowych na 
Krajowe Dni Pola 2021. Potwierdziliśmy, że połączenie wysiłków 
naukowców, doradców i wielu podmiotów otoczenia rolnictwa 
jest możliwe i daje imponujący efekt synergii z korzyścią dla 
wszystkich, a przede wszystkim odbiorcy końcowego, jakim jest 
rolnik/producent rolny.

dr Ryszard Kamiński 
podsekretarz stanu w MRiRW

Pomysł Krajowych Dni Pola podsunął dawno temu Leszek 
Chmielnicki, który od ponad 20 lat organizuje na targach 
AGRO-TECH charakterystyczny dla Minikowa piktogram. 
Zainspirował się podobnymi imprezami za granicą, głównie 
w Niemczech, gdzie regularnie odbywają się takie wydarzenia. 
Tam prezentowane są odmiany roślin uprawnych, ale również 
różnego rodzaju eksperymenty związane z uprawą. Postęp w rol-
nictwie, hodowli i uprawie jest niesamowity, zarówno jeśli chodzi 
o intensyfikację, czyli maksymalizację plonu, jak i ekstensyfi-
kację. Trzeba też pamiętać o założeniach strategii Europejskie-
go Zielonego Ładu, czyli, między innymi, rozwoju rolnictwa 
ekologicznego. Do niego również potrzebne jest specyficzne, 
w niektórych przypadkach zupełnie inne, nastawienie niż do 
rolnictwa ekstensywnego. Jest tak wiele aspektów, które trzeba 
i warto oglądać na polach. Krajowe Dni Pola nie mogły się nie 
odbyć. Istnieje wiele lokalnych imprez tego typu, na których 
swoją ofertę prezentują firmy prywatne. Jako państwowa firma 
doradcza KPODR Minikowo uważaliśmy, że naszym zadaniem 
jest obiektywizacja ofert. Doradca, specjalista w ODR nie musi 
znać się na wszystkim, bo spektrum działania jest ogromne. 
Powinien jednak mieć informacje, gdzie są najlepsze oferty, aby 
pomóc rolnikowi dokonać właściwego wyboru. Konieczne więc, 
aby w jednym miejscu znalazły się wszystkie firmy, państwowe 
i prywatne – i tak tutaj było.

Mamy też coś, czego Niemcy nie mają. W całości nawadnia-
nie poletka, prawie wszystkie gatunki roślin uprawnych i setki 
odmian, do tego odżywki, nawozy, odkrywki glebowe. Tych 
pomysłów na rolnictwo są tutaj dziesiątki i jest wybór. Od kil-
kudziesięciu lat bardzo dobrze nam się współpracuje z uniwer-
sytetem, ostatnio wręcz wzorowo. Uczelnia ma swoje pola, ale 
dopiero w tym roku założyliśmy 11 ha poletek wspólnie. Zde-
cydowaliśmy się także na zainstalowanie deszczowni, bo susza 
wywołuje dylematy u rolników, którzy zastanawiają się, czy już 
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jest ten moment, żeby kupować drogi sprzęt i jaki system wy-
brać. W przyszłym roku część poletek nie będzie nawadniana, 
aby można porównać, jak wyglądają pola pszenicy, kukurydzy 
nawadniane, a jak nie nawadniane. 

Przykro mi było, gdy widziałem pojedynczych ludzi odwiedza-
jących imprezę w sobotę, bo zwykle na AGRO-TECH przyjeż-
dżały dziesiątki tysięcy osób. Zakładaliśmy, że będzie drugie tyle. 
Paradoksalnie koronawirus zmusił organizatorów do stworzenia 
wirtualnych Dni Pola i to się sprawdziło. W internecie prezen-
tuje się to bardzo profesjonalnie. Różne kanały docierania do 
odbiorców poprzez media społecznościowe sprawiły, że zain-
teresowanie było bardzo duże. Chcę podkreślić, że rolnicy są 
otwarci i śledzą nowinki. A ci, którzy przyjechali i komentowali 
wydarzenie w mediach społecznościowych potwierdzili, że mo-
żemy być z siebie dumni. 

dr Ryszard Zarudzki
dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Krajowe Dni Pola Minikowo 2020 uważam za ogromny sukces. 
Jest to zasługa zespołu, pomysłodawców i przede wszystkim rol-
ników, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu online, bo przecież 
nie wszyscy mogli dojechać ze względu na trwająca pandemię. 
Dlatego przygotowaliśmy wirtualne studio i bezpośrednie relacje 
z pola, które można było obserwować w internecie. Ważne tematy 
poruszaliśmy także podczas dwudniowej konferencji. Na stronie 
Krajowych Dni Pola (www.dnipola.kpodr.pl) można przyjrzeć 
się wirtualnym poletkom, na których są prezentowane odmiany 
wszystkich gatunków roślin uprawnych, a także zobaczyć plany 
nawożenia czy ochrony. 

Można też obserwować je na miejscu w Minikowie, bo do końca 
okresu wegetatywnego zapraszamy do nas na pola. Warto pod-
kreślić, że jest to także sukces Uniwersytetu Technologiczno-
-Przyrodniczego, bez wkładu naukowców nie udałoby nam się 
tego zrobić. Rangę imprezy podniosło objęcie jej patronatem 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ar-
danowskiego i obecność samego Komisarza Unii Europejskiej 
ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, który podczas tego 
wydarzenia ogłosił ważne deklaracje związane z nową perspek-
tywą finansową. Rolnictwo europejskie otrzyma 26,5 miliarda 
euro więcej niż proponowano 2 lata temu, niż zaproponowała 
poprzednia komisja. Z tego Polska otrzyma około 3 miliardy 
euro więcej. Czasem te miliardy brzmią abstrakcyjnie, ale jeżeli 
to przeliczymy na jedno gospodarstwo statystyczne, to będzie 
ponad 10 tysięcy złotych w tym siedmioletnim okresie. To jest 
różnica, mieć te pieniądze, tych 10 tysięcy więcej albo nie mieć 
na statystyczne gospodarstwo. Bardzo się z tego cieszę, że uda-
ło się przeforsować tę decyzję – oświadczył komisarz Janusz 
Wojciechowski. Dodał również, że musimy bardzo mądrze 
wykorzystywać te pieniądze, rolnictwo europejskie będzie się 
zmieniać w tę stronę, aby być bardziej przyjazne środowisku, 
bardziej przyjazne ochronie przed zmianami klimatycznymi. 
Rolnictwo musi być bardziej zrównoważone. Te procesy, które 
się dzieją w całej Europie – może w mniejszym stopniu – ale 
dotyczą też Polski.

Z kolei dla mnie jako rolnika Krajowe Dni Pola były dobrą 
okazją do analizy i oceny planów nawożenia i ochrony swoich 
upraw – kukurydzy, buraków i pszenicy ozimej. Tak się składa, 
że w tym roku kukurydza słabo mi rośnie. Tu na Dniach Pola 
mogę pozyskać informację, gdzie popełniłem błąd, dowiedzieć 
się, co zrobić, żeby w przyszłym roku uzyskać większe dochody 
dla danej uprawy, przecież o to nam chodzi. Dotyczy to poprawy 
dochodów w gospodarstwach rolnych poprzez uprawę nowych 
odmian, racjonalne nawożenie i konieczną ochronę przed szkod-
nikami czy chorobami roślin. 

Krajowe Dni Pola w przyszłym 2021 roku także odbędą się w Mi-
nikowie. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Już rozpo-
czynamy przygotowania. Kluczowym partnerem strategicznym 
będzie oczywiście Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 
w Bydgoszczy.
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