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wwakacyjnym wydaniu Życia Uniwersyteckiego
informowałem Państwa o podwyżkach, które były
możliwe dzięki dodatkowym środkom w tegorocznej

ministerialnej subwencji. Zapowiedziałem wówczas dalsze
zwiększenie uposażeń. Udało się tę zapowiedź zrealizować.

W nowym regulaminie wynagrodzeń znalazł się zatem zapis
o możliwości podniesienia wynagrodzenia pracownikom, którzy
w ciągu ostatnich 10 lat wykazali się znaczącymi osiągnięciami
w zakresie publikacji naukowych oraz realizacji projektów
badawczych lub badawczo-rozwojowych. Podwyżka w wysokości
640 zł miesięcznie została przyznana od 1 listopada 2019 roku,
a uzyskało ją dotąd 119 osób zatrudnionych na stanowisku profesora,
profesora uczelni i adiunkta. Ponieważ jednak nie wszystkie wydziały
złożyły wnioski, spodziewam się, że liczba pracowników, których
z tego tytułu obejmie zwiększenie wynagrodzenia, będzie jeszcze
większa. Zgodnie z zapisami regulaminu podwyżka ta ma charakter
stały, a o jej przyznanie będzie można się ubiegać w każdym
momencie, gdy osiągnięcia z przepracowanych 10 lat będą spełniały
wskazane kryteria. Dla wyjaśnienia – zwiększenie wynagrodzenia
zasadniczego w 2019 roku warunkowane było dorobkiem
badawczym z lat 2009-2018, w roku następnym obejmie lata 2010-
2019. Oczywiście, dotyczyć będzie tych pracowników, którzy dotąd
podwyżki z tytułu osiągnięć naukowych nie otrzymali. Jednak za 5
lat tegoroczni beneficjenci, jeśli wykażą się nowymi osiągnięciami,
będą mogli wnioskować o kolejną podwyżkę. Dodam, że koszt tej
operacji ze wszystkimi pochodnymi wyniesie rocznie blisko 2,9 mln
złotych.

Na marginesie przypomnę, że w 2019 roku wypłacone zostaną
dodatkowe wynagrodzenia motywacyjne, ale ten element
wynagrodzenia już od kilku lat wspiera najbardziej efektywnych
pracowników. 

W styczniu 2020 roku planujemy wypłatę pierwszych premii
projektowych, które także wprowadzone zostały w nowym

regulaminie wynagrodzeń. Przyznawane one będą za składanie
wniosków o granty, dodatkowo premiowane będą sukcesy na tym
polu.

Zrealizowałem także obietnicę dodatkowej podwyżki dla
adiunktów – ich wynagrodzenia od 1 stycznia wzrosną o 200 zł
miesięcznie. Nie jest to kwota oszałamiająca, dotyczy jednak
sporej części naszej społeczności, stąd roczny jej koszt (także ze
wszystkimi pochodnymi) wyniesie blisko 3,5 mln złotych.

I jeszcze jedna zapowiedź, tym razem dotycząca najmniej
zarabiających pracowników. Od 1 stycznia 2020 roku wynagrodzenie
minimalne (także na UAM) wzrasta do kwoty 2600 zł miesięcznie.
W przypadku naszego uniwersytetu oznacza to podwyższenie
uposażeń dla 184 osób, a szacowany koszt to ponad 0,5 mln złotych.

Zapewniam Państwa, że płace pracowników są przedmiotem
mojej stałej troski. I jeśli tylko stanie się to możliwe, to w 2020
roku spróbujemy przyznać kolejne podwyżki – o ile pozwoli na to
sytuacja finansowa. Nie składam w tej chwili konkretnych
obietnic, gdyż priorytetem dla nas wszystkich jest stabilna
i bezpieczna pozycja finansowa naszego uniwersytetu.

I tak jak w przypadku każdej podobnej operacji serdecznie
dziękuję osobom, które pomagały mi w wyliczaniu wysokości
podwyżek, a więc kanclerzowi UAM dr. Marcinowi Wysockiemu,
kwestor Agnieszce Palacz i dyrektor Agnieszce Grochot. Dziękuję
także związkom zawodowym, których przedstawiciele w osobach
Krystyny Andrzejewskiej (NSZZ Solidarność), dr. Wojciecha
Kamińskiego (ZNP UAM) i Thomasa Anessiego (ZZNA UAM)
opiniowali nasze propozycje. Podziękowania kieruję też
do pracownic Centrum Spraw Pracowniczych, które –
pod kierunkiem Katarzyny Linke, Izabeli Zieleckiej i Barbary
Skrzeczyńskiej – przygotowały dokumenty niezbędne do wypłaty
podwyższonych wynagrodzeń. 

prof. andrzej lesicki
rektor uam

mijający rok 2019 to rok sukcesów naszego uniwersytetu. godnie obchodziliśmy stulecie, 

uzyskaliśmy status uniwersytetu europejskiego i uczelni badawczej. uniwersytet zawdzięcza je swoim

pracownikom, których osiągnięcia – głównie naukowe – przekładają się na wysokie oceny uczelni. 

to sukcesy prestiżowe, ale i finansowe. te z kolei sprawiają (co uważam za całkowicie zrozumiałe), 

że pracownicy oczekują poprawy swej sytuacji finansowej.

PodWyŻki WynAgrodzeń W 2019 roku
– ciąg dAlszy

fo
t.

 m
a

c
Ie

J 
n

o
w

a
c

z
yK

w y da r z e n i a



w  n U M e r z e

s t y c z e ń 2 0 2 0  | Życie uniWersyteckie | 3

zdJęCie na OKŁadCe: magdalena
wiŚniewska-krasińska, Fmp

Wydarzenia

2 | Podwyżki wynagrodzeń w 2019 roku – ciąg dalszy

ŚWięta

4 | Choinkowe czytanki czyli przepis na Święta

Wydarzenia

5 | Uniwersytet badawczy. Jeśli współpracować to z najlepszymi

6 | Intranet jak agora

7 | Prof. Ziółkowski z nagrodą prof. Kotarbińskiego

7 | Centrum Szyfrów Enigma powstanie na UAM

8 | Feminatywy nie wszystkim brzmią

9 | Humaniści zesłani do przedsionka

9 | Niecodzienny dar

10 | 50 twarzy zbrodni po raz drugi w Poznaniu

10 | UAM w konsorcjum Al Tech

10 | Współczesne problemy ochrony praw człowieka

11 | Odmłodzenia nie będzie
XVII Debata Akademicka poświęcona była starzeniu się społeczeństw

naUKa

12 | W gąszczu pytań
Rozmowa z prof. Andrzejem Wiśniewskim, filozofem, laureatem
Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

13 | O ochronie pracy na WPiA

14 | Rośliny podbiją Marsa
Jak powstają roboty inspirowane roślinami, a nawet żyjące domy

15 | UAM uczelnią badawczą czyli jaką? (cz. 2. Cele i działania)

18 | Żyjemy, jak zwykle, w ciekawych czasach
Rozmowa z prof. Jackiem Gulińskim, dyrektorem PPNT i byłym
prorektorem UAM

20 | Im cieplej tym bardziej świat choruje
Rozmowa z prof. Sławomirem Cerbinem z Zakładu Hydrobiologii
Wydziału Biologii

22 | Zdecydowanie Nansen
Rozmowa z Janem Mangerudem, emerytowanym profesorem
Uniwersytetu w Berge, słynnym geologiem i paleoklimatologiem

24 | Z Amazonii do Poznania
Dlaczego dr Particia Aranha z Uniwersytetu w São Paulo wybrała
Wydział Historii UAM na miejsce swojego stażu podoktorskiego?

LUdzie UaM

25 | Lingwistka, ekspertka od hydrologii i politolodzy. UAM rządzi

26 | Wietnam potrzebuje Wokulskiego
Prof. Nguyen Chi Thuat z Wydziału Neofilologii, ambasador
polszczyzny poza granicami kraju

28 | Sto lat Uniwersytetu i sto lat harcerstwa
W poznańskim środowisku uniwersyteckim dwie najstarsze
organizacje to Akademicki Związek Sportowy oraz Związek
Harcerstwa Polskiego.

30 | Studenci niepełnosprawni sportowcami

30 | Zdaj jubileuszowe kolokwium

31 | WNPiD marką roku

REKTOR 
ANDRZEJ LESICKI
PODWYŻKI
WYNAGRODZEŃ 
W 2019 ROKU 
 CIĄG DALSZY s.2

PROF. JACEK GULIŃSKI
ŻYJEMY, 
JAK ZWYKLE,
W CIEKAWYCH
CZASACH s.16

PROF. BOGUMIŁA
KANIEWSKA
CHOINKOWE
CZYTANKI 
CZYLI PRZEPIS 
NA ŚWIĘTA s.4

IS
SN

 1
23

1-
 8

82
5 ŻYCIE

UNIWERSYTECKIE

uniwersyteckie.pl
z pasją o Nauce

W GĄSZCZU PYTAŃ
PROF. ANDRZEJ WIŚNIEWSKI, 

FILOZOF, LAUREAT NAGRODY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

FO
T.

 P
RZ

EM
YS

ŁA
W

 S
TA

N
U

LA

nr 1 (317) styczeń 2020nr 1 (317) styczeń 2020



Ś w i ę ta

4 | Życie uniWersyteckie |  s t y c z e ń 2 0 2 0

K ie dy nad cho dzi Gwiazd ka, wszy scy ży czy my so bie te go sa -
me go: zwol nić, od po cząć. Ode rwać się od nie spo koj nych cza -
sów, nie życz li wych zbie gów oko licz no ści, za nu rzyć się

w at mos fe rze Świąt. Duch Bo że go Na ro dze nia przy no si ze so bą za -
pach cho in ki i do mo we go cia sta, me lo dię ko lęd i – jak u Dic ken -
sa – wspo mnie nie dzie ciń stwa. Moc Świąt za pi sa na jest w ry tu ałach,
któ rych isto ta, jak do wo dzą an tro po lo dzy, po le ga na przy na leż no -
ści do mi tycz ne go cza su wiecz ne go po wro tu. Bo że Na ro dze nie – jak
ża den in ny czas w ro ku – prze no si nas do cza sów dzie ciń stwa. Ma -
gicz na ob rzę do wość to wa rzy szą ca ra do ści z przyj ścia na świat Dzie -
ciąt ka, przy no szą ce go na dzie ję i wia rę, ba jecz na at mos fe ra
roz świe tlo ne go drzew ka, przy któ rym gro ma dzą się naj bliż si – na co
dzień czę sto roz dzie le ni prze strze nią, cza sem czy zwy czaj nym za -
bie ga niem – no i pre zen ty, z któ rych cie szy my się… jak dzie ci, naj -
pierw je pa ku jąc dla tych, któ rych ko cha my, a póź niej od kry wa jąc
pod cho in ką te, któ re oni przy go to wa li dla nas. 

War to w tym ma gicz nym cza sie od gro dzić się od zgieł ku rze czy -
wi sto ści, ha ła śli wej na tar czy wo ści te le fo nów (tak że ko mór ko wych),
szyb ko ści in ter ne tu i ga da tli wo ści te le wi zo ra – a moż na to uczy nić
w naj prost szy, zna ny od wie ków spo sób: przez za nu rze nie się w opo -
wie ści. W książ ki. W książ ki in ne niż te, któ re czy ta my na co dzień,
niż te, któ re cze ka ją na biur ko, na sto sie „ko niecz nych do prze czy -
ta nia”: w te, któ re moż na czy tać gło śno na szym dzie ciom, wnu kom,
ale i so bie sa mym. 

Jak pi sze bry tyj ski ba dacz, Pe ter Hunt, li te ra tu ra dzie cię ca po zo -
sta wa ła „na mar gi ne sie za in te re so wań in te lek tu al nych i kul tu ro -
wych au to ry te tów” sta no wiąc ra czej „kwe stię pry wat nej
przy jem no ści, co mo że ozna czać, że [książ ki dla dzie ci] są praw dzi -
wą li te ra tu rą – o ile „li te ra tu ra” skła da się z tek stów, któ re czy tel ni -
ków an ga żu ją, zmie nia ją i wzbu dza ją w nich sil ne re ak cje”. I choć
trud no uznać ka te go rię „pry wat nej przy jem no ści” za ter min na -

uko wy, wpływ li te ra tu ry dzie cię cej na hi sto rię spo łecz ną i roz wój
kul tu ry jest nie za prze czal ny, sko ro więk szość do ro słych (a więc i ci
de cy du ją cy o kształ cie ży cia zbio ro we go ja ko po li ty cy czy na ukow -
cy) czy ta ła ja ko dzie ci książ ki dla dzie ci… 

War to do nich wró cić, nie tyl ko po to, by od kryć w so bie dziec -
ko, ale tak że i po to, by na no wo prze żyć te pierw sze wzru sze nia,
któ re to wa rzy szą dzie cię cej lek tu rze, ale i po to, by prze czy tać je
na no wo, na no wo zro zu mieć, od kryć ich uni wer sal ność. Przy po -
mnij my so bie Dziew czyn kę z za pał ka mi Ja na Chri stia na An der se -
na – opo wieść nie tyl ko o sa mot no ści i bie dzie, ale i o obo jęt no ści,
o bra ku wraż li wo ści na dru gie go czło wie ka, na dziec ko, któ re po -
trze bu je po mo cy, a któ re go nikt nie do strze ga. Czy ta hi sto ria nie
wy da rza się co dzień na uli cach na szych miast, tuż obok…? Prze -
czy taj my też in ną wi gi lij ną baśń duń skie go au to ra: Cho in kę, oso -
bli wy mo no log ma łe go drzew ka, któ re mia ło wiel kie
ma rze nia – prze czy taj my, by zo ba czyć, że ludz kie wi dze nie świa -
ta nie jest wi dze niem je dy nym. 

A mo że le piej za kosz to wać in ne go, lep sze go ob ra zu rze czy wi sto -
ści: ten od naj dzie my choć by w Dzie ciach z Bul ler byn Astrid Lidn -
gren – uko cha nej książ ce wie lu (wszyst kich) po ko leń – gdzie ob raz
Gwiazd ki jest ob ra zem bez tro skiej za ba wy i ra do ści z by cia ra zem,
bez wzglę du na ma te rial ne nie do bo ry. Al bo po czy taj my o tym, jak
naj sil niej sza dziew czyn ka na świe cie, Pip pi Poń czo szan ka, urzą dza
nie ba nal ną wi gi lię dla troj ga osa mot nio ne go ro dzeń stwa. Al bo o zi -
mie w do li nie Mu min ków…

Nie bę dę wy dłu żać tej wy li czan ki, nie chcę stwo rzyć ko lej nej li -
sty świą tecz nych be st sel le rów. Chcę tyl ko Pań stwa na mó wić do zer -
k nię cia do swych daw nych, ulu bio nych lek tur. By się ode rwać
i za nu rzyć w za pa chu je dy nych w ro ku ta kich Świąt. Niech pro mie -
niu ją dzie cię cą ra do ścią. 

Bo gu mi ła ka niew ska

cho in ko We czy tAn ki
czy li Prze Pis nA śWię tA
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uko wych na pra cow ni ka, mniej sza cy to wal ność i mniej pu bli ka -
cji w naj lep szych cza so pi smach na uko wych. – Dziś ma my 39 pu -
bli ka cji mię dzy na ro do wych w UAM, a Pol ska naj mniej w Eu ro pie.
To trze ba zmie nić – mó wił prof. Kwiek. Zda niem pro fe so ra,
z środ ków na uni wer sy tet ba daw czy bę dzie my fi nan so wać apli ko -
wa nie o środ ki, ale nie ba da nia na uko we. Nie bę dzie my wspie rać
pu bli ka cji w sła bych cza so pi smach na uko wych, ani wspie rać
współ pra cy z uczel nia mi spo za 500-tki szan ghaj skiej. Wszy scy
ma ją szan sę na wspar cie, ale w ra mach umię dzy na ro do wie nia ba -
dań na uko wych. – Nie bę dzie my też fi nan so wać wy dat ków na ka -
drę i dzia ła nia w try bie po za kon kur so wym – do dał. – Dziś li czą
się naj bar dziej pre sti żo we cza so pi sma, pre sti żo wi part ne rzy, du że
gran ty.

Z ko lei o kształ ce niu w uczel ni ba daw czej opo wie dzia ła pro -
rek tor UAM prof. Be ata Mi ko łaj czyk. – Uczel nia, któ rej ce lem
jest in ten sy fi ka cja ba dań na uko wych, nie mo że za po mnieć
o kształ ce niu. To dla człon ków ze spo łu pro jek to we go by ło oczy -
wi ste – mó wi ła. – Do pro jek tu wpi sa li śmy zda nie, że uczel nia ba -
daw cza dba o po łą cze nie ba dań na uko wych i kształ ce nia.
Po sta wi li śmy so bie trzy ce le: umię dzy na ro do wie nie Szko ły Dok -
tor skiej, re wi ta li za cję stu diów II stop nia oraz roz wi nię cie sku tecz -
ne go sys te mu za rzą dza nia ta len ta mi. Na każ de z dzia łań zo sta ną
roz dy spo no wa ne środ ki fi nan so we. 

Ostat ni z człon ków ści słe go ze spo łu przy go to wu ją ce go wnio -
sek UAM, prof. Ma rek Na wroc ki, przy bli żył mię dzy in ny mi kwe -
stię dal szej in for ma ty za cji ba zy UAM. – Od stycz nia ru szy
In tra net – opo wia dał prof. Na wroc ki. – Bę dzie ba zą wie dzy
i stwo rzy moż li wość szyb kie go wy szu ki wa nia po trzeb nych in for -
ma cji. Dzię ki sta tu so wi uni wer sy te tu ba daw cze go bę dzie my też
mo gli wpro wa dzić sys tem au to ma ty za cji obie gu do ku men tów.
Ka drze za rzą dza ją cej uczel ni udo stęp ni my po trzeb ne da ne za po -
mo cą na rzę dzi ana li tycz nych on -li ne. Na szym ce lem bę dzie też
zwięk sze nie wi docz no ści osią gnięć na uko wych na szych ba da czy. 

krzysz tof smu ra

t rwa ją ce kil ka go dzin spo tka nie otwo rzył rek tor UAM prof.
An drzej Le sic ki, któ ry przy po mniał, że otrzy ma nie sta tu su
uczel ni ba daw czej jest jed nym z naj waż niej szych suk ce sów

UAM w tym ro ku. – Suk ces uni wer sy te tu ba daw cze go po prze -
dzi ła kon fe ren cja „Uni wer sy te ty w po szu ki wa niu do sko na ło ści.”
Uczest ni czy li w niej dok to rzy ho no ris cau sa na szej uczel ni – po -
wie dział prof. An drzej Le sic ki i przy po mniał, że obec ny rok jest
cza sem wdra ża nia no wej usta wy o szkol nic twie wyż szym. – Stwo -
rzy li śmy sta tut i sze reg in nych ak tów – mó wił. – Dzia ła my w no -
wej struk tu rze.

Rek tor za uwa żył, że wdra ża nie zmian wciąż trwa, a uni wer sy -
tec kiej ka drze nie bra ku je od wa gi w ich prze pro wa dza niu. – Nie
moż na za po mnieć i o EPICUR-ze. Je ste śmy w kon sor cjum ośmiu
uni wer sy te tów – mó wił prof. Le sic ki. – To zo bo wią zu je, po dob -
nie jak zna le zie nie się wśród dzie się ciu pol skich uczel ni wy ło nio -
nych w kon kur sie „Ini cja ty wa do sko na ło ści – Uni wer sy tet
ba daw czy”. 

Wi ce pre mier Ja ro sław Go win mó wiąc o sta tu sie uni wer sy te tu
ba daw cze go stwier dził, że jest to uko ro no wa nie czte rech lat pra -
cy. – Wcze śniej nie uda wa ło się to ze wzglę du na re zer wę śro do -
wi ska uczel nia ne go kie ru ją ce go się źle po ję tym zna cze niem
rów no ści. Za pro si łem do ko mi sji wy bit nych na ukow ców. Nikt
z nich nie współ pra co wał z żad ną z 20 uczel ni star tu ją cych w kon -
kur sie. Za to wszy scy prze czy ta li 5 ty się cy stron wnio sków, a każ -
dy z wnio sków zo stał za opi nio wa ny przez trzech na ukow ców.
Po ziom zbież no ści ocen był zdu mie wa ją cy – mó wił wi ce pre -
mier. – Na każ dym z eta pów kon kur su wnio sek UAM był oce nia -
ny bar dzo wy so ko. Dzię ki te mu, w cią gu 7 lat uczel nia zy ska
do dat ko wo 350 mln zło tych na ba da nia. To wy mier ny suk ces
i wiel ka szan sa dla uczo nych, sku pio nych we wspól no cie aka de -
mic kiej. Trze ba jed nak pa mię tać, że re ali za cja pro jek tów bę dzie
pod le ga ła po dwój nej ewa lu acji. Prze pro wa dzą ją praw do po dob -
nie ci sa mi eks per ci. Ewa lu acja śród o kre so wa mo że w skraj nych
przy pad kach pro wa dzić do wy pad nię cia z pro gra mu. 

Pro rek tor UAM prof. Ry szard Na skręc ki, głów ny obok prof.
Mar ka Kwie ka ani ma tor wnio sku o uczel nię ba daw czą, przy po -
mniał hi sto rię pro jek tu, do któ re go za pro szo no eks per tów kra -
jo wych i za gra nicz nych. W trak cie spo rzą dza nia do ku men tu
opra co wa no kil ka ty się cy stron rze tel nych ana liz. – Przez wie le
dni przy go to wy wa li śmy się z prof. Kwie kiem do prze słu cha nia
przed ko mi sją. Zna li śmy je go wa gę. Trud no się więc dzi wić, że
naj więk szym dla nas za szczy tem by ło to, co prze czy ta li śmy w ra -
por cie wstęp nym, a po tem koń co wym – po wie dział prof. Na -
skręc ki. – Przy go to wa li śmy am bit ny plan roz wo ju, któ re go ce lem
jest zwięk sze nie udzia łu UAM w świa to wej na uce. Nie by ło moż -
li wo ści pod ko lo ro wa nia. Chcie li śmy być uczci wi. Zde fi nio wa li -
śmy 10 ce lów stra te gicz nych i 57 szcze gó ło wych. 

We dług prof. Mar ka Kwie ka, cho ciaż w ran kin gach je ste śmy
trze cim uni wer sy te tem w Pol sce, osła bia nas mniej ar ty ku łów na -

uni Wer sy tet bA dAW czy. 
je śli WsPół PrA co WAć to z nAj leP szy mi

w auli lubrańskiego odbyła się konferencja

inaugurująca projekt – Inicjatywa

doskonałości – uniwersytet badawczy. 

wziął w niej udział wicepremier Jarosław gowin.
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t a ka szan sa po ja wi ła się, kie dy na UAM wpro wa dzo no roz -
wią za nie chmu ro we: Mi cro soft Of fi ce 365. Od tam tej po ry
pra cow ni cy i stu den ci mo gą ko rzy stać m.in. z bez płat ne go

pa kie tu Mi cro soft Of fi ce czy moż li wo ści współ pra cy on -li ne
nad edy cją róż nych do ku men tów, fol de rów, two rze nia te le kon fe -
ren cji. Ko lej nym kro kiem by ła roz bu do wa te go – do brze zna ne -
go wie lu pra cow ni kom sys te mu – o no we funk cjo nal no ści,
ty po we dla roz wią za nia in tra ne to we go uczel ni.

Pra ce nad stwo rze niem In tra ne tu roz po czę ły się po nad dwa
la ta te mu, a moż li wość roz wi nię cia po my słu na stą pi ła do pie ro
rok te mu, dzię ki pro jek to wi Uni wer sy tet Ju tra I. Fun du sze po -
zy ska ne z te go pro jek tu słu żą m.in. zbu do wa niu i wdro że niu In -
tra ne tu UAM. Pra ce nad nim nad zo ru je Ze spół Cen trum
In for ma tycz ne go z Mo ni ką Nie wę głow ską i Ja nu szem La cho wi -
czem na cze le oraz po wo ła na spe cjal nie do te go pro jek tu – Mag -

da le na Żu raw ska. In tra net za stą pi z No wym Ro kiem 2020 obec -
ny por tal pra cow ni ka. Przej mie ta kie je go funk cje jak pre zen ta -
cja ak tu al no ści, wy da rzeń, in for ma cji na te mat uni wer sy te tu,
pre zen ta cja cen trów i wy dzia łów, książ ka ad re so wa, ka len darz
wy da rzeń, a do dat ko wo umoż li wi spraw ne wy szu ki wa nie do ku -
men tów dzię ki in tu icyj nej wy szu ki war ce, po mocy w for mie
help desk i in struk cji. Wszyst ko to bę dzie za pre zen to wa ne użyt -
kow ni kom w no wej, przy ja znej i es te tycz nej sza cie gra ficz nej.

Po nad to od no we go se me stru ru szy część In tra ne tu skie ro wa -
na do pra cow ni ków na uko wych i stu den tów UAM. Funk cjo nal -
no ści tej czę ści umoż li wią wresz cie swo bod ną i mo bil ną
współ pra cę mię dzy stu den ta mi a dy dak ty ka mi czy na ukow ca mi.
Wśród do stęp nych funk cjo nal no ści są wszel kie roz wią za nia ofe -
ro wa ne na Sha re po in cie: te le kon fe ren cje, edy cja jed ne go do ku -
men tu przez kil ka upo waż nio nych osób, bez płat ny do stęp
do ca łe go pa kie tu Mi cro soft Of fi ce w wer sji chmu ro wej. Po nad -
to bę dzie dzię ki te mu moż li wa pra ca w ze spo łach pro jek to wych,
au to ma tycz ne ge ne ro wa nie list obec no ści z USOS-a, moż li wość
wy ko ny wa nia te stów on -li ne. 

W In tra ne cie zna leźć moż na za tem wszyst kie in for ma cje skie -
ro wa ne do pra cow ni ków UAM oraz ma te ria ły zwią za ne z PR we -
wnętrz nym. Do dat ko wo, ze wzglę du na roz wią za nie chmu ro we,
plat for ma ofe ru je m.in. two rze nie wi tryn pro jek to wych, któ re
spraw dzą się ide al nie we współ pra cy ze spo ło wej, in ter dy scy pli -
nar nej. Wszyst kie te funk cjo nal no ści są dla pra cow ni ków uni wer -
sy te tu bez płat ne i moż na z nich ko rzy stać z do wol ne go miej sca
na świe cie – wszę dzie tam, gdzie jest do stęp do In ter ne tu.

Mam ogrom ną na dzie ję, że po łą cze nie wie lu funk cjo nal no ści
w jed nym miej scu bę dzie dla pra cow ni ków na sze go uni wer sy te -
tu przy ja znym roz wią za niem, któ re uła twi im pra cę oraz uprzy -
jem ni dzia ła nie na rzecz na szej spo łecz no ści. 

pro rek tor uam 
prof. ma rek na wroc ki

u n i w e r s y t e C k i  p r e s t i Ż :

prof. ro man Bu dzi now ski, dzie kan wy dzia łu pra -
wa i ad mi ni stra cji, spe cja li sta w za kre sie pra wa cy -
wil ne go oraz pra wa rol ne go, zo stał wy bra ny przez
sejm na sta no wi sko sę dzie go try bu na łu sta nu.

prof. Bog dan mar ci niec z cen trum za awan so wa -
nych tech no lo gii uam zo stał uho no ro wa ny przez
wal ne zgro ma dze nie pol skiej aka de mii umie jęt no -
ści, któ re przy zna ło by łe mu rek to ro wi uam pra wa
i ty tuł człon ka czyn ne go wy dzia łu na uk Ści słych
i tech nicz nych pau.

prof. uam dr hab. alek san dra ma tu lew ska z wy -
dzia łu neo fi lo lo gii zo sta ła wy bra na na człon ka fIt
(In ter na tio nal fe de ra tion of trans la tors) – le gal
trans la tion and In ter pre ting task for ce.

ra dio me te or, uni wer sy tec ka roz gło śnia uam,
zo sta ło na gro dzo ne ja ko naj lep sze me dium stu -
denc kie w pol sce pod czas ga li pro Ju ve nes w war -
sza wie.

Łu kasz szosz kie wicz, dok to rant z za kła du pra wa
Kon sty tu cyj ne go (wy dział pra wa i ad mi ni stra cji)
peł nił funk cję ko or dy na to ra ana li zy da nych w pra -
cach nad ra por tem un glo bal stu dy on chil dren
de pri ved of li ber ty, któ re by ły pro wa dzo ne przez
prof. man fre da no wa ka. nie daw no w sie dzi bie
onz w ge ne wie od by ła się pre mie ra peł nej wer sji
ra por tu.

in trA net jAk Ago rA
moim marzeniem od zawsze było wprowadzenie na nasz uniwersytet narzędzia, które będzie funkcjonalne

i intuicyjne zarówno dla pracowników administracyjnych, jak i dydaktycznych; platformy, na której

spotkają się w przyjaznej atmosferze potrzeby każdego pracownika z możliwościami ich realizacji. 

Krótko mówiąc – greckiej agory, na której wszyscy uprawnieni pracownicy uam będą mogli uzyskać

odpowiedź na każde pytanie związane z funkcjonowaniem naszego akademickiego polis. 
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pod pi sa no umo wę na bu do wę
Cen trum szy frów enig ma. znaj -
dzie się ono w bu dyn ku Col le gium
mar ti neum uam. – w ten spo sób
chce my od dać hołd na szym kryp -
to lo gom – mó wił prof. ta de usz
wal las, pro rek tor uam. pierw si
zwie dza ją cy ma ją wejść do środ ka
na po cząt ku 2021 r.

Po trzech la tach roz mów i przy -
go to wań wresz cie uda ło się do piąć
wszyst kie for mal no ści do ty czą ce
po wsta nia Cen trum Szy frów Enig -
ma. Wkrót ce ru szą pra ce re mon to -
we w Col le gium Mar ti neum. Wszyst ko po to, by na po cząt ku 2021 r.
wpu ścić do środ ka zwie dza ją cych.

To wła śnie w tym miej scu przed II woj ną świa to wą znaj do wał się
od dział biu ra szy frów Szta bu Ge ne ral ne go Woj ska Pol skie go. Pra -
co wa li w nim Ma rian Re jew ski, Je rzy Ró życ ki i Hen ryk Zy gal -
ski – ab sol wen ci Uni wer sy te tu Po znań skie go, któ rzy zła ma li kod
nie miec kiej ma szy ny szy fru ją cej Enig ma. – Nasz uni wer sy tet od po -
cząt ku wspie rał tą ini cja ty wę. Uży czy my znacz ną część bu dyn ku
na ten cel, prze zna czy my też kil ka mi lio nów zło tych na nie zbęd ne
re mon ty – mó wił prof. Wal las pod czas kon fe ren cji pra so wej, na któ -
rej pod pi sa no umo wę z wy ko naw cą cen trum.

Wy ko naw cą bę dzie kon sor cjum trzech firm: Atrem, Fir ma Bu -
dow la na Do ta oraz New Am ster dam. Ta ostat nia z firm to spe cja -
li ści od mu ze ów. To oni od po wia da ją za eks po zy cje w ta kich

pla ców kach, jak Mu zeum Hi sto rii
Pol ski w War sza wie, Mu zeum Jó ze -
fa Pił sud skie go w Su le jów ku, pod -
zie mi Ryn ku w Kra ko wie czy
Mu zeum Hi sto rii II Woj ny Świa to -
wej w Gdań sku.

– Na si pro fe so ro wie by li kon sul -
tan ta mi New Am ster dam, któ re
pro jek to wa ło mu zeum – pod kre ślił
prof. Wal las. I za pew nił, że na tym
ro la na szych pro fe so rów się nie
koń czy. – Cen trum Szy frów Enig -
ma bę dzie też pla ców ką edu ka cyj -
ną i w tym aspek cie ra czej nie
wy obra żam so bie, by mo gła funk -

cjo no wać bez kryp to lo gów z na sze go uni wer sy te tu – po wie dział.
CSE zaj mie po cząt ko wo 1000 metrów kwadratowych, choć – jak

zdra dził prof. Wal las – nie wy klu czo ne, że zo sta nie ono roz sze rzo -
ne. Urzą dzo ne bę dzie na I pię trze i w au li. – Zła ma nie szy frów by -
ło wy da rze niem ogól no świa to wym. W ten spo sób chce my
pod kre ślić wkład uczel ni, któ ra da ła świa tu tak wy bit ne po sta cie,
jak na si ma te ma ty cy, a tak że bu do wać lo kal ny pa trio tyzm, łą czą -
cy róż ne gru py spo łecz ne. Po przez dzie je na szych kryp to lo gów
bę dzie my wpro wa dzać zwie dza ją cych do świa ta szy frów – zdra -
dza Ma riusz Wi śniew ski, za stęp ca pre zy den ta Po zna nia.

Utwo rze nie Cen trum Enig ma bę dzie moż li we dzię ki do ta cji z UE
przy zna nej przez mar szał ka wo je wódz twa. Ope ra to rem pla ców ki
bę dzie Cen trum Tu ry sty ki Kul tu ro wej Trakt.

Fi lip Cze ka ła

ka pi tu ła na gro dy im. pierw sze go rek to ra
uni wer sy te tu Łódz kie go prof. ta de usza
ko tar biń skie go ogło si ła, że te go rocz ną
naj lep szą w pol sce książ ką z za kre su na uk
hu ma ni stycz nych jest „okrut ny te atr sa -
mo spa leń. pro te sty sa mo bój cze w ogniu
i ich echa w kul tu rze współ cze snej” prof.
grze go rza ziół kow skie go z uam. lau re -
at V edy cji kon kur su otrzy mał 50 tys. zło -
tych na dal sze ba da nia na uko we.  

Oprócz „Okrut ne go te atru sa mo spa leń...”
do kon kur su zgło szo no re kor do wą licz bę
76 ksią żek. 

– Zwy cię skie dzie ło jest praw dzi wie in ter -
dy scy pli nar ne. Au tor wy ka zał się w nim do głęb ną zna jo mo ścią per -
spek ty wy re li gij nej, hi sto rycz nej, so cjo lo gicz nej, psy cho lo gicz nej,
fi lo zo ficz nej i kul tu ro znaw czej. Mo no gra fia opar ta jest nie tyl ko
na ob szer nej i czę sto przy wo ły wa nej przez au to ra li te ra tu rze, ale
tak że na wła snych ba da niach. Wszyst kie przy wo ły wa ne opi nie i cy -
ta ty są rze tel nie udo ku men to wa ne. Au tor wie lo krot nie od no si się
też kry tycz nie do za sta nych opi nii, za wsze rze tel nie swą kry ty kę
uza sad nia jąc – oce nił ks. prof. An drzej Szo stek. 

– Po mysł, by te go ty pu na gro da funk cjo no wa ła na Uni wer sy te cie

Łódz kim, uwa żam za zna ko mi ty. Nie tyl ko
dla te go, że no bi li tu je hu ma ni sty kę, ale
przede wszyst kim uka zu je jej zna cze nie,
a to wspo ma ga hu ma ni stów, je śli cho dzi
o wi docz ność w sfe rze pu blicz nej – mó wi
prof. Grze gorz Ziół kow ski. – Cie szę się
rów nież z te go, że mo głem po znać wspa -
nia łe oso by – po zo sta łych no mi no wa nych,
bo o to rów nież cho dzi w tej na gro dzie, by -
śmy bu do wa li mo sty. Hu ma ni ści nie mo gą
być let ni, nie mo gą wy bie rać pro stych ście -
żek, hu ma ni ści mu szą być oso ba mi z pa sją
i to poj mo wa ną dwo ja ko – ja ko żar po -
znaw czy, w sen sie po szu ki wań i nie od pusz -
cza nia oraz ja ko ro dzaj mę ki – nie mo że my

po zwo lić so bie na nie rze tel ność, na pój ście na skró ty. 
Na gro da im. Pierw sze go Rek to ra UŁ prof. Ta de usza Ko tar biń -

skie go za wy bit ną pra cę na uko wą z za kre su na uk hu ma ni stycz -
nych zo sta ła usta no wio na, by wspie rać i pro mo wać pra cę
pol skich na ukow ców, ale rów nież po to, że by przy po mi nać o nie -
słab ną cym cha rak te rze za dań sa mej hu ma ni sty ki. Wśród lau re -
atów po przed nich edy cji kon kur su zna leź li się: prof. Jan Stre lau
(SWPS), dr hab. Ewa Ko ło dziej czyk (PAN), dr hab. Do ro ta Sa -
jew ska (IKP UW) i prof. An drzej Frisz ke (PAN).

cen trum szy fróW enig mA Po WstA nie nA uAm

Prof. ziół koW ski z nA gro dą Prof. ko tAr biń skie go
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– Gdy pla no wa li śmy kon fe ren cję, nie mie li śmy po ję cia, że tra fi -
my na okres oży wio nej de ba ty pu blicz nej – pod kre śli ła pro rek tor ka
UAM, prof. Be ata Mi ko łaj czyk, ini cja tor ka dys ku sji. – Wy da rze nie
nie jest szyb ką re ak cją na to, co w tej chwi li dzie je się po za uczel -
nią. My, na ukow cy, pro szę za uwa żyć, że uży wam ro dza ju mę skie -
go ge ne ra tyw ne go mó wiąc o pa nach i pa niach, po win ni śmy
zmia ny ję zy ko we re je stro wać, in ter pre to wać i na ich pod sta wie
wska zy wać, jak ję zyk bę dzie się da lej roz wi jał. Te mu słu ży dzi -
siej sza kon fe ren cja.

Okazuje się, że wie le żeń skich okre śleń we szło do ję zy ka
polskiego przed woj ną, np. na zwy za wo dów – dok tor ka, pro fe -
sor ka, ap te kar ka, me ce na ska, któ re po ja wia ją się w tek stach pu -
bli ko wa nych w la tach 20. i 30. W cza sach PRL-u, któ ry po zor nie
do ce niał ko bie ty i włą czał do ży cia za wo do we go, na stą pił re gres.
Dziś znów ob ser wu je my sil niej szą par ty cy pa cję ko biet w ży ciu
za wo do wym, co nie sie za so bą kon se kwen cje ję zy ko we.

– Cze mu ma my pro blem z fe mi na ty wa mi, tak że w ję zy ku na -
uki?  Bo nam nie brzmią – do wo dzi ła pro rek tor ka UAM, prof.
Bo gu mi ła Ka niew ska. – Rek tor ka brzmi ma ło po waż nie, rek tor
brzmi dum nie. Pro fe sor ka pra co wa ła w li ceum w la tach 70.,
a na uni wer sy te cie jest pa ni pro fe sor. Ten sil ny opór jest opo rem
kon wen cjo nal nym.

I tu ogrom ną ro lę ma do ode gra nia li te ra tu ra dla dzie ci. Kon -
se kwent ne uży wa nie form żeń skich pro wa dzi do za do mo wie nia
ich w ję zy ku. Prof. Ka niew ska zwró ci ła uwa gę na to, że bo ha te -
ro wie ksią żek dzie cię cych ma ją de cy du ją cy wpływ na na sze póź -
niej sze po sta wy ży cio we, dla te go tak waż ne jest, ja cy są. To nie
obo jęt ne, czy bo ha ter ki po dob ne są do po etyc kiej Ani z Zie lo ne -
go Wzgó rza, któ ra re zy gnu je z am bi cji za wo do wych dla mał żeń -
stwa, czy do od waż nej Ali cji w Kra inie Cza rów al bo nie za leż nej
Pip pi Poń czo szan ki.

– Uży cie fe mi na ty wów to kwe stia przy zwy cza je nia – twier dzi
prof. Ba ha Ka li now ska -Su fi no wicz z Uni wer sy te tu Eko no micz -

ne go w Po zna niu. – Nie któ re okre śle nia wy da ją się nam na tu ral -
ne, ale na po cząt ku lat 90. jak ktoś użył sło wa „po słan ka”, to wy -
wo ły wa ło śmiech. Peł no moc nicz ka rek to ra UEP ds. rów ne go
trak to wa nia sa ma sta ra się uży wać fe mi na ty wów. We dług ba dań
do ty czą cych wpły wu okre śleń na ry nek pra cy wy ni ka, że ko bie -
ty rza dziej od po wia da ją na ofer ty, w któ rych po ja wia ją się na zwy
sta no wisk pra cy w ro dza ju mę skim, a w opi sie znaj du ją się okre -
śle nia ty pu: „oso ba am bit na, przed się bior cza, prze bo jo wa” ste -
reo ty po wo ko ja rzo ne z męż czy zna mi. Ko bie ty nawet jeśli mają
od po wied nie kom pe ten cje, twier dzą, że nie na da ją się na to sta -
no wi sko al bo bę dą się źle czu ły w ta kim oto cze niu.

– Gdy ję zyk ogło sze nia był neu tral ny ze wzglę du na płeć, od -
po wie dzi by ło o 42 pro cent wię cej. Jest to ar gu ment eko no micz -
ny za tym, by czę ściej uży wać fe mi na ty wów – pod kre śla prof.
Ka li now ska -Su fi no wicz. 

– Fe mi na ty wy nie są for mą nisz cze nia, tyl ko wzbo ga ca nia ję -
zy ka. Ko bie ty wzbo ga ca ją spo łecz ność peł niąc m.in. wy so kie sta -
no wi ska – uwa ża Lu cy na Ma rzec z In sty tu tu Fi lo lo gii Pol skiej
UAM. – Nie któ rzy mó wią: fe mi na ty wy nie, bo nie pa su ją do tra -
dy cji, bo są nie po praw ne, ale jak czy ta się li te ra tu rę al bo słu cha
tych, któ rzy po tra fią ba wić się ję zy kiem, to nie ma słów, któ rych
nie moż na stwo rzyć. Kwe stia tyl ko, czy bę dzie my z nich ko rzy -
stać, czy nie. 

I tak, uży wa my imie nia Gra ży na wy my ślo ne go przez Ada ma
Mic kie wi cza, ale rze czow ni ka „dziew czu ra” z wier sza Bo le sła wa
Le śmia na już nie, a szko da, bo to sło wo z se man tycz ną mo cą.
Za to w mło dzie żo wym slan gu po ja wi ły się sło wa: al ter na tyw ka
(dziew czy na, któ ra słu cha al ter na tyw nej mu zy ki) i kon ser wa tyw -
ka (dziew czy na na ro do wa), któ re się przy ję ły. 

Moż na za chę cać, ale na pew no nie zmu szać do uży wa nia fe mi -
na ty wów,. Ra da Ję zy ka Pol skie go 25 li sto pa da wy da ła oświad cze -
nie w spra wie żeń skich form nazw za wo dów i ty tu łów, w któ rym
na pi sa ła: „Dą że nie do sy me trii sys te mu ro dza jo we go ma pod sta -
wy spo łecz ne; ję zy ko znaw cy mo gą je wy łącz nie ko men to wać.
Pra wo do sto so wa nia nazw żeń skich na le ży zo sta wić mó wią cym”.

Pod czas wy da rze nia roz strzy gnię to kon kurs na pro jekt gra ficz -
ny po pu la ry zu ją cy ideę ję zy ka rów no ścio we go ze wzglę du
na płeć. Na kon kurs skie ro wa ny do stu den tek i stu den tów oraz
dok to ran tek i dok to ran tów UAM na de sła no 47 prac. Ma tro nat
nad wy da rze niem ob ję ły pro rek tor ki UAM prof. Mi ko łaj czyk
i prof. Ka niew ska. Wy grał Da wid Ry bak z Wy działu Neo fi lo lo gii
UAM za pro jekt ON(A). Je go pra ca w for mie pla ka tów tra fi
na wy dzia ły, ja ko część kam pa nii pro wa dzo nej przez ze spół pro -
jek tu „Gdy na uka jest ko bie tą”, or ga ni za to ra za rów no kon kur su,
jak i kon fe ren cji. Wy róż nie nie otrzy mał Igor Ko pa z In sty tu tu
Kul tu ry Eu ro pej skiej UAM w Gnieź nie (pro jekt  Oby wa tel ka:
wczo raj, dziś, ju tro) oraz Mar ty na Za chor ska z Wy dzia łu An gli -
sty ki UAM za pro jekt Ko bie ta Na uka, Na uka Ko bie tą. 

ewa ko na rzew ska -mi cha lak

fe mi nA ty Wy nie Wszyst kim brzmią
Konferencja „uczona, badaczka, naukowczyni – feminatywy w dyskursie akademickim” cieszyła się 

żywym zainteresowaniem. zgłosiło się ponad 200 osób i trzeba było przenieść wydarzenie 

z collegium minus do collegium Historicum na morasku. popularność sugeruje, 

że wyważona debata o feminatywach na uczelni jest potrzebna.
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w dys ku sji o po zy cji hu -
ma ni sty ki w XXI wie -
ku obok Jac ka Du ka ja

wzię li udział Edwin Ben dyk, Ur -
szu la Za jącz kow ska, a tak że prof.
Prze my sław Cza pliń ski w ro li
mo de ra to ra. – Mi ni ster Go win
wi dzi hu ma ni sty kę ja ko przed -
sio nek wiel kie go la bo ra to rium,
czy też fa bry ki. Hu ma ni ści pod po -
wia da ją po my sły, a po tem na pa sie
trans mi syj nym prze ka zu ją je do la -
bo ra to rium prze my sło we go i na -
uko we go, gdzie zy sku ją one swo ją
re al ność. W związ ku z tym hu ma -
ni sty ka mu si być eli tar na, bo tyl ko
ta ka prze ka że coś war to ścio we go. Czy tak na le ży po strze gać hu ma -
ni sty kę? – roz po czął de ba tę prof. Prze my sław Cza pliń ski. 

Ja cek Du kaj wska zał, że wi zja mi ni stra Go wi na jest cha rak te ry -
stycz na dla wie lu zja wisk, któ re pod po rząd ko wu ją kul tu rę wzro -
sto wi PKB. Ma ona za pew nić roz wój tym dzia łom biz ne su
i prze my słu, któ re wy da ją się per spek ty wicz ne. Dla te go, że by za -
pew nić wzrost go spo dar czy mu si my do to wać roz ryw kę, kul tu rę,
sztu kę. Ja ki wo bec te go jest sens hu ma ni sty ki, któ ra nie by ła by słu -
żeb na wo bec ce lów na uk ści słych i biz ne su, ale ist nia ła by dla swo -
ich ce lów? – Wi dzę dwie ścież ki. Jed ną z nich moż na
za ob ser wo wać na za chod nich uni wer sy te tach, gdzie w co raz więk -
szym stop niu wy dzia ły hu ma ni stycz ne sta ją się wy dzia ła mi pa ra -
po li tycz ny mi. Zmia na rze czy wi sto ści na stę pu ję dzię ki kształ ce niu
hu ma ni stów no wej ge ne ra cji. Dru ga ścież ka jest dro gą li fe co -
achin gu, spo so bu by cia w sy tu acji, kie dy czło wiek zo sta je pro du -
cen tem sen su ży cia sam dla sie bie. Pro duk cja te go sen su na le ży
do hu ma ni sty ki – po wie dział Du kaj, je den z naj po pu lar niej szych
pi sa rzy scien ce -fic tion i fan ta sy w Pol sce.

Dr hab. Ur szu la Za jącz kow ska, bio loż ka i po et ka, lau re at ka Na -
gro dy Ko ściel skich, zwró ci ła uwa gę, że świa ty na uk hu ma ni stycz -
nych i przy rod ni czych moc no się roz dzie li ły, co jest du żym błę dem.

W eks pe ry men cie za wsze po ja -
wia się mo ment, kie dy ob ser wa -
cję trze ba na zwać i opi sać, a to jest
do me na hu ma ni sty ki. – Wie dza
o świe cie, któ rą się po da je, jest
jed ną mi liar do wą te go, co jest
opi sa ne w pra cach na uko wych.
Po ja wi ły się no we współ za leż no -
ści, fi lo zo fie, kon tek sty – jak je na -
zwać? Jak ma my wyjść z te go
wą skie go ko ry ta rza, w któ rym
wciąż funk cjo nu je my w ob rę bie
her me tycz ne go ję zy ka? Na ukow -
cy są ska za ni na dra mat sa mot no -
ści. Ogrom ny ba lon wie dzy na dal
po zo sta je bez słów. Nie ozna czo -

ność jest ro dza jem bez pro duk tyw no ści – pod kre śli ła Ur szu la Za -
jącz kow ska. Dalej prze kony wa ła, że pro duk tyw ność jest wspól nym
bó lem hu ma ni sty ki i na uk przy rod ni czych. – W pro jek cie na uko -
wym mu sie li śmy wpi sać w ru bry ce, ile bę dzie z nie go pa ten tów – to
tak, jak by śmy mie li po dać, ile ra zy krzyk nie my: Eu re ka!  Te go nie
wie my. Dziś nie ma miej sca na uzna nie, że każ dy byt jest nie zwi sły
i ma pra wo za cho wy wać się po swo je mu. 

– Wy zwa niem dla dzi siej szej hu ma ni sty ki jest zro zu mie nie nas
w rze czy wi sto ści koń ca świa ta – po wie dział Edwin Ben dyk. Dzien -
ni karz do wo dził, że współ cze sny mo del po li ty ki na uko wej zmniej -
sza wy daj ność sa mej na uki. Prze pro wa dzo no ba da nia po ka zu ją ce,
że od kil ku na stu lat in ten syw ność in we sty cji w ba da nia i roz wój
zmniej sza ich efek tyw ność. Wkła da my co raz wię cej, a co raz mniej
do sta je my np. cią gle nie ma my no we go, sku tecz ne go an ty bio ty ku.
Ko lej ne za gro że nie to fakt, że na uka co raz mniej wy ja śnia, a co raz
wię cej pro du ku je dla sa mej pro duk cji. Pu bli cy sta „Po li ty ki” zwró -
cił uwa gę, że po nad 90 pro cent prac w hu ma ni sty ce nie miec kiej jest
two rzo nych w po czu ciu, że nikt ich nie prze czy ta, są pi sa ne „dla
punk tów”.  W ten spo sób kul tu ra zna la zła się po za obie giem hu ma -
ni sty ki aka de mic kiej.

ewa ko na rzew ska -mi cha lak

prof. le on ko wa lew ski, fi zyk, ob cho dził w li sto pa dzie uro czy -
stość od no wie nia dok to ra tu, co by ło oka zją do wspo mnień, spo -
tkań z ucznia mi, dziś już uzna ny mi ba da cza mi o po si wia łych
skro niach. od jed ne go z nich otrzy mał nie ty po wy dar.

Mó wi prof. Cze sław Ru do wicz: – Chcia łem zło żyć ja kiś dar wy ra -
ża ją cy mo ją wdzięcz ność. To prof. Ko wa lew ski ukształ to wał mo je
za in te re so wa nia na uko we, był pro mo to rem mo je go dok to ra tu
i umoż li wił mi pierw szą po dróż na Za chód, co w la tach 70. wca le

nie by ło ła twe. Wszyst ko to zde cy do wa ło o mo ich suk ce sach na uko -
wych, o ca łym dal szym ży ciu. Za sta na wia łem się, czym tę wdzięcz -
ność wy ra zić i po sta no wi łem wpła cić na Fun da cję UAM, a w ty tu le
wpła ty na pi sa łem: z oka zji uro czy sto ści od no wie nia dok to ra tu
prof. C. Ko wa lew skie go dar na po moc stu den tom UAM w po trze -
bie. Bę dzie to chy ba trwal szy znak wdzięcz no ści niż kwia ty.

Ka ta rzy na Pręt nic ka z za rzą du Fun da cji po twier dza wpła tę. – Cie -
szy my się z tej ini cja ty wy – mó wi – to pięk ny gest i jak są dzę god ny
roz pro pa go wa nia w śro do wi sku uni wer sy tec kim na róż nych uro -
czy sto ściach. My ślę, że gdy by się upo wszech nił na na szym uni wer -
sy te cie na ty le, że su ma by ła by spo ra, mógł by po wstać na wet
spe cjal ny fun dusz o okre ślo nych za sa dach funk cjo no wa nia. maj 

hu mA ni ści ze słA ni do Przed sion kA

niecodzienny dAr

– wizja humanistyki ministra gowina jest charakterystyczna dla zjawisk, które podporządkowują kulturę

wzrostowi pKB. Jaki jest sens humanistyki, która nie byłaby służebna wobec celów nauk ścisłych i biznesu,

ale istniałaby dla swoich celów? – pytał Jacek dukaj na panelu dyskusyjnym zorganizowanym

w ramach IV Kongresu dydaktyki polonistycznej na wfpiK. 
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mi ni ster stwo Cy fry za cji wspól nie z uczel nia mi w kra ju two rzy mo -
del sys te mo we go kształ ce nia naj wyż szej kla sy spe cja li stów sztucz -
nej in te li gen cji, ucze nia ma szy no we go i cy ber bez pie czeń stwa.

Mi ni ster cy fry za cji Ma rek Za gór ski pod pi sał li sty in ten cyj ne
z przed sta wi cie la mi 10 uczel ni, w tym UAM, wcho dzą cych
w skład kon sor cjum po wo ła ne go do stwo rze nia Aka de mii In no -
wa cyj nych Za sto so wań Tech no lo gii Cy fro wych (AI Tech).

– Po mysł utwo rze nia Al Tech to bar dzo do bra wia do mość dla
kan dy da tów na stu dia II stop nia na Wy dzia le Ma te ma ty ki i In for -
ma ty ki na sze go uni wer sy te tu – ko men tu je pro rek tor UAM prof.
Ma rek Na wroc ki. –  Stu den ci mo gą li czyć na sta że w wio dą cych
uczel niach kra jo wych i za gra nicz nych, prak ty ki w czo ło wych fir -
mach bran ży IT, wy kła dy z naj lep szy mi eks per ta mi i za pra sza ny -
mi uczo ny mi. Uczel nie ma ją kształ cić tak, aby ab sol wen ci by li nie
tyl ko zna ko mi ty mi in for ma ty ka mi, ale rów nież oso ba mi o szer -
szych umie jęt no ściach me na dżer skich, zdol ny mi do po dej mo wa -
nia wy zwań biz ne so wych i na uko wych, w tym w ra mach
dok to ra tów  wdro że nio wych. Ce le Aka de mii są am bit ne i nie ła -

twe, ale w peł ni zgod ne z mo de lem kształ ce nia, ja ki pla nu je my re -
ali zo wać w pro jek cie Ini cja ty wa Do sko na ło ści – Uczel nia Ba daw -
cza – do da je prof. Ma rek Na wroc ki.

War tość pro jek tu na la ta 2020-2023 to 81 mln zł. W tym okre -
sie dzia ła nia mi zo sta nie ob ję tych co naj mniej 500 stu den tów
z uczel ni zrze szo nych w kon sor cjum. mał go rza ta ryb czyń ska

uAm W kon sor cjum Al tech

Ce le bru jąc co rocz ny dzień praw Czło wie ka, ko ło na uko we pro
pu bli co Bo no zor ga ni zo wa ło iii ogól no pol ską kon fe ren cję na -
uko wą współ cze sne pro ble my ochro ny praw czło wie ka. 

Na kon fe ren cji re fe ra ty wy gło si ło osiem na stu pre le gen tów,
głów nie dok to ran tów, z dzie się ciu wio dą cych ośrod ków aka de -
mic kich z Pol ski. W gro nie eks per tów zna leź li się prak ty cy oraz
pra cow ni cy na uko wi Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji UAM oraz
po znań skie go Cen trum Praw Czło wie ka PAN. Te ma ty, o któ -
rych dys ku to wa li pre le gen ci, do ty czy ły m.in. prze ciw dzia ła nia
dys kry mi na cji, spra wie dli wo ści tran zy cyj nej i praw so cjal no -
-eko no micz nych ja ko praw czło wie ka. – Pra gnie my kon ty nu -

ować dia log na te mat ro zu mie nia praw czło wie ka we współ cze -
snym świe cie, pro ble mów z ich re ali za cją oraz ochro ny praw
czło wie ka  – mó wił Ja cek Szczyt ko, or ga ni za tor kon fe ren cji. 

Wzo rem wie lu uczel ni, or ga ni zu ją cych wy kła dy upa mięt nia -
ją ce, stu den ci zrze sze ni w Ko le Na uko wym Pra wa Kon sty tu cyj -
ne go oraz Sek cji Praw Czło wie ka im. Rafała Lemkina, upamiętnili
swojego patrona, prawnika, siedmiokrotnie nominowanego do
Pokojowej Nagrody Nobla. Te go rocz ny wy kład wy gło sił prof. Je -
rzy Za ja dło z Uni wer sy te tu Gdań skie go, je den z naj wy bit niej -
szych pol skich fi lo zo fów pra wa, któ ry opo wie dział
o uni wer sa li zmie Po wszech nej De kla ra cji Praw Czło wie ka. 

ja go da ha losz ka

WsPółczesne Problemy ochrony PrAW człoWiekA

międzynarodowa studencka konferencja kryminalistyczna 
„50 twarzy zbrodni”, dla studentów, doktorantów i wszystkich
zainteresowanych kryminalistyką, po raz drugi odbyła się
na wydziale Biologii uam. tegoroczna edycja uzyskała status
konferencji międzynarodowej. wśród gości pojawili się
prelegenci m.in. z wielkiej Brytanii i Brna. 

Wy kła dy od by wa ły się w sze ściu sek cjach. W pierw szym dniu
kon fe ren cji nie za bra kło rów nież atrak cji. Na zie lo nych te re nach
Kam pu su Mo ra sko przed Wy dzia łem Bio lo gii uczest ni cy mo gli
zo ba czyć po kaz po li cji kon nej. 

Po za se sja mi ple nar ny mi i po ste ro wy mi, uczest ni cy kon fe ren -
cji wy słu cha li mu zy ki fil mo wej w wy ko na niu Wrze siń skiej Or kie -
stry Dę tej, a ostat nie go dnia od był się po kaz lau re atów XIX Fi na łu

Ky no lo gicz nych Mi strzostw Po li cji: sierż. szt. Paw ła Bu czyń skie -
go z psem Kok sem i sierż. szt. Pa try cji Woj tas z psem Im pe ria łem.

ja go da ha losz ka

50 tWA rzy zbrod ni
Po rAz dru gi W Po znA niu
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w De ba cie udział wzię li pro fe so ro wie: Elż bie ta Go ła ta
i Iwo na Olej nik z UEP oraz Do bro nie ga Traw kow ska
i Ta de usz Stry ja kie wicz z UAM.

Co pią ty Po lak ma wię cej niż 65 lat, a we dług da nych Eu ro sta tu
za 40 lat co dru gi Eu ro pej czyk bę dzie w tym wie ku. Od mło dze nia
nie bę dzie, bo wskaź nik dziet no ści w Pol sce wy no si 1, 4 (a po wi -
nien 2, 1, by licz ba miesz kań ców nie ma la ła) i na wet je śli ten wskaź -
nik bę dzie rósł, to nas to nie ura tu je, bo ma ło uro dzeń dziś ozna cza,
że za ma ło jest dziew czy nek – po ten cjal nych ma tek. Przy czy ną
srebr ne go tsu na mi jest też wy dłu że nie ży cia, a wy ko na li śmy tu nie -
wia ry god ny skok. Jesz cze w la tach 50. śred nia dłu gość ży cia w Pol -
sce to by ło 56 lat dla męż czyzn i 61 dla ko biet – dziś od po wied nio 74
i 81. No i emi gra cja – w ostat nich la tach wy je cha ło 2,5 mln osób,
z cze go po ło wa w wie ku 20-35 lat. Ty mi da ny mi prof. Go ła ta wpro -
wa dzi ła w te mat.

Star si szyb ko zni ka ją z ryn ku pra cy. Z ko biet tyl ko co dru ga
w wie ku 55-64 lat pra cu je, a w ta kiej Szwe cji 74 proc. – mó wi ła prof.
Olej nik. Nie po da ła, ile wy no si eme ry tu ra w Szwe cji, ale u nas śred -
nio 2,3 tys. zł, przy czym dla ko biet tyl ko 1, 6 tys. zł. To jesz cze nic:
więk szość dzi siej szych 40-la tek otrzy ma eme ry tu rę mi ni mal ną
(ok. 900 zł), a jak do da ła prof. Olej nik, uwzględ niw szy czas prze ży -
cia, na tej (na der skrom nej) eme ry tu rze Po lka spę dzi 25 lat, czy li
jed ną trze cią swe go ży cia. Prof. Stry ja kie wicz pod kre ślił, że sta rze -
nie się ma swój roz kład te ry to rial ny i po cie szał, że u nas jest on dość
rów no mier ny, pod czas gdy np. w Al ba nii po za Ti ra ną lu dzi mło -
dych po pro stu nie ma. Po stu lo wał, by ko niecz nie w pla no wa niu
prze strzen nym uwzględ niać obo wiąz ko wo ele ment de mo gra ficz -
ny, tak jak uwzględ nia się ob sza ry cen ne przy rod ni czo. Prof. Traw -
kow ska ostrze ga ła, że pod po ję ciem „se nio rzy” kry je się wie le
róż nych grup o skraj nie róż nych po trze bach.

W dru giej czę ści pro wa dzą cy de ba tę prof. Krzysz tof Po de mski
pro sił o „po my sły na sta rość”. Prof. Traw kow ska uwa ża ła, że trze ba

za cząć od dzia łań edu ka cyj nych: uczyć do strze gać czło wie ka star -
sze go ja ko war tość i upo wszech niać po zy tyw ne wzo ry sta rze nia.
Mu szą ist nieć mo de le po mo cy, bo dziś to od by wa się dość cha otycz -
nie. Po trzeb ni są np. asy sten ci osób star szych, od po wied nie roz wią -
za nia ar chi tek to nicz ne, wspar cie opie ku nów (urlo py
wy tchnie nio we), wspar cie po mo cy są siedz kiej. Prof. Olej nik do da -
ła jesz cze wy ko rzy sta nie no wych tech no lo gii, a więc np. sys te my
alar mo we in for mu ją ce o ko niecz no ści po mo cy oraz sys tem do wo -
że nia po sił ków czy przej ścio we do my opie kuń cze dla wy cho dzą -
cych ze szpi ta la. Prof. Stry ja kie wicz na wo ły wał do stwo rze nia
sys te mu przy cią ga nia mło dych imi gran tów, bo mi gra cje za wsze by -
ły i są na tu ral nym spo so bem na de mo gra ficz ne zmia ny. On tak że,
zer ka jąc zna czą co na obec ne go na de ba cie rek to ra UAM prof. Le -
sic kie go, wspo mniał a pro pos bu do wy aka de mi ka na Mo ra sku, jak
na za gra nicz nym wy jeź dzie zo stał za kwa te ro wa ny w osie dlu aka -
de mic kim, gdzie na par te rach bu dyn ków miesz ka li se nio rzy, a wy -
żej mło dzi pra cow ni cy, co ro dzi ło na tu ral ną współ pra cę. 

Pro blem zo stał tak wszech stron nie na świe tlo ny, że ze stro ny pu -
blicz no ści po ja wił się tyl ko je den głos, pod kre śla ją cy, że trze ba
oszczę dzać na sta rość, a nic – zwłasz cza cią gle zmie nia ją ce się za -
sa dy – do te go nie za chę ca. I choć prof. Po de mski roz ta czał wi zję
wyj ścia na uli ce mi lio no wych rzesz nie za do wo lo nych eme ry tów,
emo cji nie wzbu dził – sta rość wciąż ko ja rzy się tyl ko ze spo ko jem
i wy co fa niem.

ma ria ry bic ka 

mogą nas spotkać w życiu dwie tragedie: jedna, gdy umrzemy za wcześnie i druga: gdy dożyjemy

do emerytury – prof. olejnik próbowała tym żartem rozwiać atmosferę towarzyszącą XVII debacie

akademickiej, bo debata była poświęcona starzeniu się społeczeństw, a wnioski nie napawały

optymizmem.

od mło dze niA nie bę dzie

y de ba ty aka de mic kie są wspól nym przed się wzię ciem
uam i uep. ma ją po ru szać ży wot ne pro ble my współ cze -

sno ści, a za ra zem być wzo rem dys ku sji wy wa żo nej i me ry to rycz -
nej czy li aka de mic kiej w naj lep szym te go sło wa zna cze niu. 
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dzią ko rek cyj ną. Na zwij my traf nym py ta nie, któ re ma co naj mniej
jed ną praw dzi wą od po wiedź bez po śred nią. Po ja wia się szkic roz -
wią za nia za gad ki po praw no ści: „py ta nie bę dą ce wnio skiem jest
traf ne, je śli tyl ko...”. Je śli tyl ko co? Za le ży to od ro dza ju prze sła nek.
W przy pad ku zdań mó wi my o praw dzi wo ści, w przy pad ku py tań
o traf no ści. Oka zu je się jed nak, że to za ma ło, po trzeb ne są dal sze
wa run ki … Mo że za trzy maj my się w tym miej scu. Za in te re so wa -
nych od sy łam do mo ich pu bli ka cji. Po wiem ty le: in fe ren cyj na lo -
gi ka py tań to nie czy sto hu ma ni stycz ne roz wa ża nia. Zaj mu je my
się w niej ję zy ka mi sztucz ny mi, sfor ma li zo wa ny mi. W ta kim ję zy -
ku ma my for mu ły re pre zen tu ją ce zda nia oznaj mu ją ce oraz for mu -
ły re pre zen tu ją ce py ta nia. Wy po sa ża my ję zyk w se man ty kę

i de fi niu je my pew ne szcze gól ne se man tycz ne re la cje mię dzy for -
mu ła mi – ewo ko wa nie oraz im pli ko wa nie ero te tycz ne. Po praw -
ność wnio sko wań pro wa dzą cych do py tań okre śla my w ter mi nach
tych re la cji. Tak zde fi nio wa ne po praw ne wnio sko wa nia ma ją, jak
po ka zu je my, wła sno ści okre ślo ne we wstęp nej, nie for mal nej ana -
li zie. Po da je my sche ma ty po praw nych wnio sko wań.

i to wszyst ko?
Oczy wi ście nie. Ba da my wła sno ści od po wied nich re la cji, roz wa -

ża my róż ne ję zy ki, po wsta je pro blem ak sjo ma ty za cji, wpro wa dza -
my no we po ję cia, etc. Jak to w ba da niach for mal no lo gicz nych.

ko mu mo że się przy dać in fe ren cyj na lo gi ka py tań?
Jed ną z za let pu bli ko wa nia w obie gu mię dzy na ro do wym, co

sta ra łem się ro bić od lat, jest do wia dy wa nie się, że wła sne wy ni -

y Nie położę teraz na stół żadnego
oprogramowania, które można sprzedać
Amerykanom...

n aU K a
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Pan pro fe sor ubo le wa w jed nej z wy po wie dzi nad nie do ce nia -
niem lo gi ki, chcie li by śmy więc, aby na si czy tel ni cy zro zu mie -
li – na ty le, na ile mo że nie spe cja li sta zro zu mieć – za gad nie nia,
za któ re otrzy mał pan nie zwy kle pre sti żo wą na gro dę fnP. od -
cza ruj my mo że naj pierw spe cja li stycz ne okre śle nie: in fe ren cyj -
na lo gi ka ero te tycz na.

Lo gi kę py tań cza sa mi na zy wa się lo gi ką ero te tycz ną, od grec kie -
go ero te ma czy li py ta nie. In fe ren cyj na – czy li do ty czą ca wnio sko -
wań. Cho dzi więc o lo gi kę py tań zaj mu ją cą się wnio sko wa nia mi.
Ja kie to wnio sko wa nia? Po pierw sze, pro wa dzą ce od zdań oznaj -
mu ją cych do py tań. Po dru gie, pro wa dzą ce od py ta nia i zdań oznaj -
mu ją cych do ko lej ne go py ta nia. Po trze cie, wnio sko wa nia,
w któ rych za rów no prze słan ka, jak i wnio sek są py ta nia mi.

naj le piej zro zu mieć na przy kła dzie…
Pro szę bar dzo. Każ dy czło wiek ko goś skrzyw dził. Ze no biusz jest

czło wie kiem. Za tem: Ko go skrzyw dził Ze no biusz? To pierw szy ro -
dzaj. Te raz dru gi. Czy Ze no biusz wczo raj kła mał? Ze no biusz kła -
mie wte dy i tyl ko wte dy, gdy mó wi bar dzo wol no. Za tem: Czy
Ze no biusz wczo raj mó wił bar dzo wol no? I wresz cie: Co stu dio wał
Ze no biusz: psy cho lo gię, fi lo zo fię czy też żad ną z nich? Za tem: Czy
Ze no biusz stu dio wał fi lo zo fię?

Wy da je się to tak ba nal nie pro ste, że na pew no ta kie nie jest.
co więc jest w tym trud ne?

Lo gi ka nie zaj mu je się wszel ki mi wnio sko wa nia mi, lecz tyl ko ta -
ki mi, któ re są, z jej punk tu wi dze nia, po praw ne. Każ de z tych przy -
kła do wych wnio sko wań jest po praw ne. Na czym jed nak po le ga ta
po praw ność? Od po wiedź na to py ta nie jest wła śnie trud na. Gdy
cho dzi o wnio sko wa nia pro wa dzą ce od zdań do zdań, in tu icja jest
ja sna: hi po te tycz na praw dzi wość wszyst kich prze sła nek gwa ran tu -
je praw dzi wość wnio sku. Jed nak py ta nia nie są, li te ral nie rzecz bio -
rąc, ani praw dzi we, ani fał szy we. Po trze bu je my za tem in nej idei
i no wych po jęć. Uży tecz ne jest tu po ję cie traf no ści py ta nia.

Py ta nia nie traf ne? mó wi się prze cież, że nie ma złych py tań,
są tyl ko złe od po wie dzi?

Ależ ist nie ją py ta nia nie traf ne! Weź my: Któ ra licz ba na tu ral na
jest mniej sza od ze ra? Ta kiej licz by na tu ral nej nie ma, a więc każ da
od po wiedź na to py ta nie jest fał szy wa.

A od po wiedź: żad na?
Do brze, spre cy zu ję: każ da od po wiedź bez po śred nia jest fał szy -

wa. Od po wiedź bez po śred nia to ta ka moż li wa od po wiedź, któ ra
do star cza do kład nie ta kiej in for ma cji, ja kiej wy ma ga py ta nie. Od -
po wie dzi bez po śred nich jest zwy kle wie le. „Żad na” jest od po wie -

z prof. andrzejem wiśniewskim, filozofem,

laureatem nagrody fundacji 

na rzecz nauki polskiej, 

rozmawia anna mączyńska 

W gąszczu
PytAń
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ki znaj du ją za sto so wa nia w dość nie ocze ki wa nych miej scach.
Przy kła do wo, po wsta ła teo ria ero te tycz nej nar ra cji fil mo wej, a jej
twór ca przy zna je, że w pew nych kwe stiach za in spi ro wa ły go mo -
je po my sły. In ny przy kład: do wia du ję się, że mój wy nik przy wo -
ła no w ar ty ku le po świę co nym pod sta wom me cha ni ki
kwan to wej – czy sen sow nie, to in na spra wa. Jesz cze in ny przy -
kład: ktoś użył, z suk ce sem, in fe ren cyj nej lo gi ki py tań w ana li zie
roz wa żań św. To ma sza. In fe ren cyj na lo gi ka py tań zna la zła za sto -
so wa nia w me to do lo gii i fi lo zo fii na uki – te go się spo dzie wa łem.
Ale tak że w lin gwi sty ce i in for ma ty ce. Jest te go tro chę, nie mo gę
po wie dzieć, że bar dzo du żo, ale z każ dym ro kiem co raz wię cej.
Je śli cho dzi o na szą, po znań ską gru pę, to pra ce apli ka cyj ne do -
ty czy ły mię dzy in ny mi ta kich dzie dzin, jak – pro szę wy ba czyć,
że uży ję an giel skich nazw, ale pol ska ter mi no lo gia nie jest jesz -
cze do sta tecz nie usta lo na – pro blem -so lving, pro of the ory, dia -
lo gue stu dies oraz ar gu men ta tion stu dies.

czy ma to ja kieś za sto so wa nia prak tycz ne?
Nie po ło żę te raz na stół żad ne go opro gra mo wa nia, któ re moż na

sprze dać Ame ry ka nom (śmiech), ale my śle li śmy o za sto so wa niach
kom pu te ro wych i na sze pra ce do star cza ją tu pod staw teo re tycz nych.

mó wi się, że jest pan twór cą pol skiej szko ły lo gi ki py tań.
na czym po le ga jej spe cy fi ka?

Mniej in te re su je nas, czym są py ta nia – skła dnio wo i se man tycz -
nie – a bar dziej to, ja kie ro le one peł nią. Jesz cze trzy dzie ści lat te mu
mó wie nie o – pod da ją cych się ana li zie lo gicz nej! – wnio sko wa -
niach, któ rych prze słan ka mi czy wnio ska mi są py ta nia, by ło nie -
omal że he re zją, dzi siaj ist nie nie ta kich wnio sko wań jest
oczy wi sto ścią.

Więk szość pań skich prac do ty czy lo gi ki py tań. A w przy szło -
ści? czy ku si pa na ja kaś in na dzie dzi na? 

Cho ciaż je stem zwy kle po strze ga ny ja ko ten „od py tań”, zaj mo -
wa łem się też in ny mi lo gi ka mi nie kla sycz ny mi, se man ty ką lo gicz -
ną, fi lo zo fią na uki oraz pew ny mi kla sycz ny mi pro ble ma mi
fi lo zo ficz ny mi. Co w przy szło ści? Za le ży ja ki – do sta tecz nie do -
bry – po mysł przyj dzie mi do gło wy. O ile przyj dzie.

in try gu je w pa na ży cio ry sie „uciecz ka” z uAm do zie lo nej gó -
ry na 10 lat…

Za pew niam, że za tą de cy zją nie krył się ża den kon flikt na uni -
wer sy te cie. Po za wszyst kim, był to bar dzo cie ka we do świad cze nie.
Dzię ki nie mu raz na za wsze wy le czy łem się z my śle nia, że tyl ko
na re no mo wa nych uni wer sy te tach z tra dy cją moż na spo tkać bar -
dzo zdol nych ba da czy i stu den tów. 

A na ko niec py ta nie, któ re za wsze za da je się lau re atom: na co
pan prze zna czy tę su mę?

To … traf ne py ta nie. 

prawnik, prof. arkadiusz sobczyk oraz ekonomista, 
prof. ryszard Bugaj przyciągnęli tłumy na debatę
zorganizowaną przez Centrum humanistyki otwartej. 
wybitni naukowcy uczestniczyli też w czwartej konferencji
z cyklu „nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy”. 

Te go rocz ną edy cję kon fe ren cji po świę co no spo łecz nym in sty -
tu cjom ochro ny pra cy. Na ukow cy  szu ka li od po wie dzi  m.in.
na fun da men tal ne py ta nie o cha rak ter ustro ju pra cy w Pol sce.
W te ma ty kę kon fe ren cji wpro wa dzi ła ze bra nych prof. An na Mu -
sia ła, współ twór czy ni CHO. 

Spo tka nie otwo rzył rek tor UAM, prof. An drzej Le sic ki: – Bar -
dzo się cie szę się, że po raz ko lej ny go ści my na uni wer sy te cie zna -
mie ni tych pre le gen tów. Te mat kon fe ren cji jest mi bli ski. Ja ko
pro rek tor zaj mo wa łem się spra wa mi ka dro wy mi i pra cow ni czy -
mi. Są one klu czo we dla każ de go pra co daw cy.

Prof. Ro man Bu dzi now ski, dzie kan WPiA UAM, wi ta jąc ze -
bra nych za uwa żył, że kon fe ren cja odbywała się przy pełnej
sali: – To świad czy o ogrom nym za in te re so wa niu. Są tu nie tyl ko
teo re ty cy, ale tak że uzna ni prak ty cy. Na sze spo tka nie jest ko lej -
nym z cy klu, co do wo dzi, że współ pra ca z Pań stwo wą In spek cją
Pra cy ukła da się zna ko mi cie. 

Głów ny In spek tor Pra cy, Wie sław Łysz czek, przed sta wił ro lę
PIP 100 lat te mu i dziś. Na kon fe ren cji wy stą pił m.in. prof. Ar -
ka diusz Sob czyk z UJ z re fe ra tem „Spo łecz na in spek cja pra cy

i służ ba bhp (z) mar no wa na szan sa na bu do wę ma łych spo łecz -
no ści”. Na to miast prof. Ry szard Bu gaj z INE PAN wy gło sił wy -
kład rocz ni co wy „Pra cow nik czy si ła ro bo cza?” 

Wy da rze nie wpi sa ło się za rów no w ob cho dy stu le cia Uni wer -
sy te tu Po znań skie go, Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji, jak i Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy.

Dzień wcze śniej w Au li Lu brań skie go prof. Sob czyk i prof. Bu -
gaj wzię li udział w de ba cie po świę co nej pra wom czło wie ka pra cy
w Pol sce. Spo tka nie, na któ re przy szło aż 280 osób, pro wa dzi li
twór cy CHO – prof. An na Mu sia ła i prof. Prze my sław Cza pliń ski.

ewa ko na rzew ska -mi cha lak

o ochro nie PrA cy nA WPiA

y laureat tegorocznej nagrody fnp, prof. andrzej
wiśniewski, filozof, urodził się w 1958 roku w poznaniu.

na uam doktoryzował się, habilitował i pracował, z wyjątkiem
lat 1995-2005, gdy na uniwersytecie zielonogórskim był 
m.in. rektorem. Jest laureatem licznych nagród ministerialnych
m.in. za pracę the posing of Questions. logical foundations 
of erotetic Inferences. ma w dorobku 5 monografii
i ponad 50 publikacji w renomowanych czasopismach. 
wykładał też na zagranicznych uczelniach.

fo
t.

 ł
u

K
a

sz
 w

o
Ź

n
y



n aU K a

1 4 | Życie uniWersyteckie |  s t y c z e ń 2 0 2 0

wnątrz – wy ja śnia prof. UAM dr hab. Ewa So biesz czuk -No wic ka
z Wy dzia łu Bio lo gii, któ ra w 2015 ro ku by ła na sta żu u prof. Man -
cu so.

Plan to idy spraw dzą się w eks plo ra cji Mar sa. Za miast jed ne go du -
że go ro bo ta na ukow cy chcą wy sy łać w te ren wie le ma łych urzą dzeń,
któ re jak na sio na bę dą „kieł ko wać” na pla ne cie i ba dać ob szar o du -
żej po wierzch ni. Wy sy ła ne przez urzą dze nie sy gna ły bę dą od czy ty -
wa ne w la bo ra to rium. 

Plan to idy moż na wy ko rzy stać rów nież na Zie mi, do od kry wa nia
grun tów na da ją cych się do upra wy, np. w re jo nach pu styn nych,
gdyż ro bo ty te sku tecz niej niż in ne urzą dze nia po tra fią wska zy wać
ska że nie che micz ne gle by, skład ni ki od żyw cze oraz źró dło wo dy.
Po ja wił się na wet po mysł wy ko rzy sta nia ich w me dy cy nie, np.
w for mie ela stycz ne go en do sko pu, któ ry de li kat nie po ru szał by się
we wnątrz cia ła, nie po wo du jąc po draż nień i uszko dzeń tka nek. 

War to do dać, że prof. Man cu so na pi sał fan ta stycz ne po pu lar no -
nau ko we książ ki „Re wo lu cyj ny ge niusz ro ślin” (ko rzy sta łam z niej
przy pi sa niu ar ty ku łu) oraz „Bły sko tli wa zie leń”, któ re zo sta ły prze -
ło żo ne na pol ski. Po ka zu ją one, że już czas, by lu dzie za czę li po -
strze gać ro śli ny ja ko świa do me i in te li gent ne isto ty za miast
spro wa dzać je do ro li tła i de ko ra cji.

ewa ko na rzew ska -mi cha lak

ro śli ny Pod bi ją mAr sA
Bez roślin nie moglibyśmy żyć. florę wykorzystujemy do zaspokojenia naszych potrzeb od tysiącleci, 

ale dopiero od niedawna zaczęliśmy się nią inspirować. dzięki temu naukowcy konstruują 

nową klasę robotów – plantoidy, a także tworzą żyjące domy.

B liż sze niż flo ra są nam zwie rzę ta po sia da ją ce, jak my, mózg
ste ru ją cy ca łym or ga ni zmem. Urzą dze nia ja kie two rzy my, np.
kom pu te ry ba zu ją wła śnie na cen tral nym sys te mie za rzą dza -

nia. Tym cza sem ro śli ny wy bra ły in ną stra te gię ży cio wą, i tu nie spo -
dzian ka, bar dziej ela stycz ną od stra te gii zwie rzę cej. Zda niem
zna ne go wło skie go na ukow ca Ste fa na Man cu so, ro śli ny dzię ki roz -
pro szo nej struk tu rze, opar tej na współ pra cy po szcze gól nych czę ści
or ga ni zmu, na wet w ob li czu ka ta stro fy za cho wu ją spraw ność dzia -
ła nia i pre cy zyj nie przy sto so wu ją się do zmian za cho dzą cych w śro -
do wi sku.

Nie zwy kły po ten cjał ro ślin do ce nia ją bio lo dzy z UAM. W 2015
ro ku Za kład Bio lo gii Mo le ku lar nej i Ko mór ko wej Wy dzia łu Bio lo -
gii UAM pod kie row nic twem dzie ka na, prof. dr hab. Prze my sła wa
Woj tasz ka, włą czył się w pra ce nad czte ro let nim no wa tor skim pro -
jek tem Flo ra ro bo ti ca, pro wa dzo nym przez sześć na uko wych in sty -
tu cji z Nie miec, Da nii, Au strii i Pol ski. Ba da cze pra co wa li
nad bio -hy bry do wą kon struk cją, w któ rej ro bo ty i ży we ro śli ny by -
ły by ze so bą sprzę żo ne i wza jem nie wpły wa ły na sie bie. W ta kim
sys te mie urzą dze nia in stru ują ży wych part ne rów, w któ rym kie run -
ku ma ją ro snąć i in for mu ją rów nież lu dzi o sta nie, w ja kim się znaj -
du ją, o zmia nach za cho dzą cych w śro do wi sku ro ślin, np.
o po zio mie stre su lub bra ku za so bów. 

Ko mu ni ka cja mię dzy dwo ma świa ta mi jest moż li wa dzię ki de -
tek to rom, któ re mie rzą m.in. zmia ny pól elek tro ma gne tycz nych
i trans pi ra cję (czy li czyn ne pa ro wa nie wo dy z nad ziem nych czę ści
ro ślin). Na ukow cy wy ko rzy stu ją zdol ność ro ślin do wzro stu w kie -
run ku świa tła (fo to tro pizm), by roz wi ja ły się w po żą da ną stro nę,
czy bodź ce me cha nicz ne, by ogra ni czać ich wzrost. W do świad cze -
niach oka za ło się, że ro bo ty po tra fią współ dzia łać m.in. z bam bu -
sem, fa so lą, ba na now cem, fi ku sa mi, po mi do ra mi i rze żu chą. 

Flo ra ro bo ti ca za kła da ła m.in. po wsta nie ży ją cych ele men tów ar -
chi tek to nicz nych – „ży wych”, in sta lo wa nych w prze strze ni pu blicz -
nej mu rów, ła we czek i me bli, wer ty kal nych ogro dów (ho do wa nie
ro ślin na pio no wych ścia nach bu dyn ków), czy ca łych zie lo nych do -
mów pro du ku ją cych ener gię, któ re pod nio są ja kość ży cia miesz -
kań ców za tło czo nych miast. 

Na to miast za fa scy no wa ny ży ciem ro ślin prof. Man cu so pro wa -
dzi Mię dzy na ro do we La bo ra to rium Neu ro bio lo gii Ro ślin przy Uni -
wer sy te cie we Flo ren cji, w któ rym bu du je ro bo ty, ja kich jesz cze nie
by ło – plan to idy in spi ro wa ne ro śli na mi. Wszyst ko za czę ło się
od ma rze nia o stwo rze niu urzą dzeń, któ re mo gły by eks plo ro wać
prze strzeń ko smicz ną. Współ pra ca z Bar ba rą Maz zo lai, wy bit ną ba -
dacz ką w dzie dzi nie ro bo ty ki, któ ra kie ru je Cen trum Mi kro bio ty -
ki we Wło skim In sty tu cie Tech no lo gii w Pi zie, po mo gła speł nić to
ma rze nie. Na ukow cy zdo by li wspar cie Eu ro pej skiej Agen cji Ko -
smicz nej (ESA) oraz z pro gra mu Fu tu re Emer ging Tech no lo gies
(FET), dzię ki cze mu po wstał pro to typ ro bo ta ba da ją ce go gle bę
za po mo cą me cha nicz nych ko rze ni za koń czo nych czuj ni ka mi. 

– Dzię ki nim plan to id od twa rza pro ce sy wzro stu i ruch ko rze ni
pe ne tru jąc gle bę, a za po mo cą ogniw fo to wol ta icz nych imi tu ją cych
li ście od wzo ro wu je pro ces fo to syn te zy. To za chwy ca ją ce urzą dze -
nia dzia ła za tem bez prze rwy, bez do star cza nia ener gii z ze -
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Przy go to wa na przez ze spół pro jek to wy i za war ta we wnio -
sku ana li za SWOT mia ła na ce lu nie tyl ko okre śle nie na szej
kon dy cji na uko wej, dy dak tycz nej i or ga ni za cyj nej oraz zi -

den ty fi ko wa nie Prio ry te to wych Ob sza rów Ba daw czych, ale by ła
nie zbęd na do zde fi nio wa nia pa kie tu dzia łań, któ re po zwo lą zre -
ali zo wać po sta wio ne ce le – za rów no stra te gicz ne (10 ce lów), jak
i wy ni ka ją ce z nich ce le szcze gó ło we (57 ce lów), któ re, zgod nie
z za sa da mi kon kur su skla sy fi ko wa no w sze ściu ka te go riach:
w Ce le słu żą ce zwięk sze niu wpły wu dzia łal no ści na uko wej uczel -

ni na roz wój świa to wej na uki, w szcze gól no ści w POB;
w Ce le słu żą ce wzmoc nie niu współ pra cy ba daw czej z in sty tu cja -

mi na uko wy mi o wy so kiej re no mie w ska li mię dzy na ro do wej,
w szcze gól no ści w POB;

w Ce le słu żą ce pod nie sie niu ja ko ści
kształ ce nia stu den tów i dok to ran -
tów, w szcze gól no ści na kie run -
kach i dys cy pli nach na uko wych
zwią za nych z POB, z uwzględ nie -
niem po trze by włą cze nia stu den -
tów i dok to ran tów w pro wa dze nie
ba dań na uko wych, a tak że po trze -
by sku tecz ne go kon ku ro wa nia
o naj zdol niej szych kan dy da tów
na stu dia i do szkół dok tor skich,
rów nież z za gra ni cy, oraz za rzą -
dza nia ta len ta mi; 

w Ce le słu żą ce przy go to wa niu
i wdro że niu kom plek so wych roz -
wią zań słu żą cych roz wo jo wi za wo do we mu pra cow ni ków uczel -
ni, w szcze gól no ści mło dych na ukow ców;

w Ce le słu żą ce pod nie sie niu ja ko ści za rzą dza nia uczel nią, w tym
pro ja ko ścio wym zmia nom or ga ni za cyj nym;
oraz in ne ce le szcze gó ło we słu żą ce pod nie sie niu mię dzy na ro -
do we go zna cze nia dzia łal no ści uczel ni.
Przy ję te i opi sa ne we wnio sku ID-UB dzia ła nia mu sia ły być

spój ne z wszyst ki mi ce la mi, ale tak że ra cjo nal ne (re ali zo wal ne)
i efek tyw ne, rów nież w kon tek ście ich wy ce ny fi nan so wej. 

Z po wyż szych wzglę dów te mat: dzia ła nia, ja ko istot ny skład nik
wnio sku kon kur so we go oraz waż ny skład nik stra te gii uczel ni ba -
daw czej, któ ry pod le gał oce nie ze spo łu mię dzy na ro do wych eks per -
tów (ZME) – był trze cim z kry te riów oce ny wnio sku kon kur so we go:
ade kwat ność opi sy wa nych dzia łań do za ło żo nych ce lów. ZME
stwier dził, że „45 wy bra nych dzia łań jest do brze po wią za nych z ce -
la mi. W du żej mie rze sty mu lu ją i wspie ra ją wy bra ne ob sza ry prio -
ry te to we. In ne ma ją cha rak ter ogól ny i/lub ma ją na ce lu
prze nie sie nie do brych prak tyk z ob sza rów prio ry te to wych do ca łe -
go UAM, pod czas gdy ko lej na du ża część dzia łań jest do sto so wa na
do zre ali zo wa nia szcze gól nych za dań. Ten po dział ma sens”.

Wszyst kie przy ję te dzia ła nia by ły szcze gó ło wo opi sa ne co do ich
za kre su, po wią za nia z ce la mi oraz pre cy zyj nie osa dzo ne w har -
mo no gra mie re ali za cji pro jek tu oraz wy ce nio ne. Przy ję ty pa kiet

dzia łań sta no wi więc swo isty al go rytm, wg któ re go re ali zo wa ny
bę dzie ten pro jekt i – co na le ży pod kre ślić – we dług któ re go wy -
dat ko wa ne bę dą środ ki fi nan so we. Pa kiet dzia łań to tak że re al ne
in stru men ty, któ re po zwo lą wpły wać na osią ga nie przy ję tych
wskaź ni ków te go pro jek tu.

W za sa dach kon kur su ID-UB okre ślo no rów nież prio ry te ty
dzia łal no ści uczel ni, któ re mo gą być fi nan so wa ne ze środ ków po -
cho dzą cych ze zwięk sze nia sub wen cji. I są to:
w Zwięk sze nie wpły wu dzia łal no ści na uko wej uczel ni na roz wój

świa to wej na uki;
w Wzmoc nie nie współ pra cy ba daw czej z in sty tu cja mi na uko wy -

mi o wy so kiej re no mie w ska li mię dzy na ro do wej;
w Pod nie sie nie ja ko ści kształ ce nia

stu den tów i dok to ran tów, szcze -
gól nie w POB;

w Przy go to wa nie i wdro że nie
kom plek so wych roz wią zań słu -
żą cych roz wo jo wi za wo do we mu
pra cow ni ków uczel ni, w szcze -
gól no ści mło dych na ukow ców;

w Pod nie sie nie ja ko ści za rzą dza -
nia uczel nia, w tym pro ja ko ścio -
we zmia ny or ga ni za cyj ne.
Jest oczy wi stym, że przy ję te

przez ze spół pro jek to wy dzia ła nia
mu sia ły wpi sy wać się w po wyż szą
li stę prio ry te tów, a ich re ali za cja
mu si być w zgo dzie z har mo no -

gra mem re ali za cji pro jek tu, w któ rym wy róż nio no:
w Okres pre im ple men ta cyj ny, paź dzier nik 2019 – lu ty 2020;
w Pierw szy okres im ple men ta cji, lu ty 2020 – gru dzień 2020;
w Dru gi okres im ple men ta cji, sty czeń 2021 – gru dzień 2025;
w Trze ci okres im ple men ta cji, sty czeń 2026 – gru dzień 2026

Klu czo we zna cze nie dla re ali za cji pro jek tu miał bę dzie pierw -
szy okres im ple men ta cji. Po ro ku funk cjo no wa nia pro jek tu zo -
sta ną pod da ne oce nie i we ry fi ka cji przy ję te pro ce du ry, przede
wszyst kim pod ką tem ich przy dat no ści oraz ich sku tecz no ści.
Oce nie zo sta nie pod da na tak że efek tyw ność dzia ła nia po szcze -
gól nych POB-ów w za kre sie re ali za cji po szcze gól nych dzia łań
pro jek to wych oraz osią ga nych wskaź ni ków. W ko niecz nych przy -
pad kach zo sta ną do ko na ne ko rek ty roz wią zań przy ję tych i sto -
so wa nych w pierw szym ro ku funk cjo no wa nia pro jek tu.

Dru gi okres im ple men ta cji (sty czeń 2021 – gru dzień 2025) to
za sad ni czy, a więc naj waż niej szy dla roz wo ju UAM, okres re ali -
za cji pro jek tu. Wszyst kie za pla no wa ne dzia ła nia bę dą już w peł -
ni wdro żo ne i uru cho mio ne bę dą wszyst kie sys te my wspar cia.
W okre sie tym istot ne zna cze nie miał bę dzie sku tecz ny pro ces
mo ni to ro wa nia re ali zo wa nych ce lów oraz osią ga nia za ło żo nych
wskaź ni ków. W po ło wie dru gie go okre su im ple men ta cji pro jek -
tu zo sta nie prze pro wa dzo na oce na śród o kre so wa, któ rej wy ni ki
po zwo lą na wpro wa dze nie ewen tu al nych ko rekt.

uAm uczel nią bA dAW czą
czy li jA ką?

cz. 2. cele i dziAłAniA
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Po ni żej, w spo sób syn te tycz ny, przed sta wio no kil ka na ście wy bra -
nych dzia łań, aby zo bra zo wać ska lę pla no wa nych przed się wzięć
oraz uka zać nie zwy kłe moż li wo ści wspar cia, ja kie stwa rza ten uni -
ka to wy pro jekt.

W za kre sie umię dzy na ro do wie nia ba dań na uko wych pro wa dzo -
nych na UAM na le ży wy mie nić, m. in.:

Wspar cie umię dzy na ro do wie nia uAm – przy jaz dy wy bit nych
za gra nicz nych na ukow ców w ra mach pro gra mów uAm excel -
len ce Vi si ting Post doc to ral re se ar chers oraz uAm excel len ce Vi -
si ting Pro fes sors. Dzia ła nie re ali zo wa ne przez wszyst kie POB-y
przez ca ły okres trwa nia pro jek tu; obej mie wspar cie fi nan so we krót -
ko - i śred nio ter mi no wych przy jaz dów na ukow ców z za gra ni cy
w ce lu re ali za cji bie żą cych za dań na uko wych oraz in ten sy fi ko wa -
nia współ pra cy mię dzy na ro do wej. Dzia ła nie to po win no zwięk szyć
efek tyw ność współ pra cy mię dzy na ro do wej, tak że po przez moż li -
wość po zy ska nia no wych part ne rów ba daw czych. Wspar cie udzie -
la ne bę dzie wy łącz nie na za sa dach kon kur so wych, a kosz ty
(łącz nie 18 mln zł) obej mą fi nan so wa nie śred nio 20 krót ko ter mi -
no wych po by tów rocz nie dla 5 POB-ów przez 6 lat, w kwo cie
do 10 000 zł/po byt; oraz śred nio 20 śred nio ter mi no wych po by tów
rocz nie dla każ de go z 5 POB-ów przez 6 lat, w kwo cie do 15 000
zł/po byt. Okre śle nie „śred nio” ozna cza, że to POB-y zde cy du ją, czy
chcą rocz nie wy ko rzy stać 20 ta kich fi nan so wych jed no stek, czy np.
sfi nan so wać przy jaz dy mniej szej licz by osób, ale na nie co dłu żej. 

Wspar cie umię dzy na ro do wie nia ka dry uAm – wy jaz dy za gra -
nicz ne w ra mach pro gra mu in ter na tio nal ju nior and se nior
exchan ge. Dzia ła nie re ali zo wa ne bę dzie przez wszyst kie POB-y
przez ca ły okres trwa nia pro jek tu; obej mie wspar cie fi nan so we krót -
ko - i śred nio ter mi no wych wy jaz dów na uko wych ka dry ba daw czej,
ba daw czo -na uko wej oraz dok to ran tów UAM w ce lu re ali za cji za -
dań na uko wych we współ pra cy mię dzy na ro do wej. Dzia ła nie to po -
win no zwięk szyć efek tyw ność współ pra cy mię dzy na ro do wej, tak że
po przez moż li wość po zy ska nia no wych part ne rów ba daw czych.
Wspar cie udzie la ne bę dzie wy łącz nie na za sa dach kon kur so wych.
Kosz ty obej mą fi nan so wa nie śred nio 20 krót ko ter mi no wych po by -
tów za gra nicz nych rocz nie dla 5 POB-ów przez 6 lat, w kwo cie
do 10 000 zł/po byt; oraz 20 śred nio ter mi no wych po by tów za gra -
nicz nych rocz nie dla każ de go z 5 POB-ów przez 6 lat, w kwo cie
do 15 000 zł/po byt.

Wspar cie za rzą dza nia ta len ta mi – po wstrzy ma nie dre na żu
mó zgów. Dzia ła nie obej mie wszyst kie Prio ry te to we Ob sza ry Ba -
daw cze i po win no przy czy nić się do prze ciw dzia ła nia ne ga tyw nym
skut kom współ pra cy mię dzy na ro do wej w po sta ci dre na żu mó zgów,
szcze gól nie mło dych na ukow ców o naj więk szym po ten cja le roz wo -
jo wym. Dzia ła nie ma stwa rzać wa run ki or ga ni za cyj ne i fi nan so we,
za chę ca ją ce mło dych na ukow ców do po wro tu i pod ję cia pra cy
na UAM – AMUHoming. Prze wi du je się wspar cie or ga ni za cyj ne
i fi nan so we dla mło dych na ukow ców, któ rzy chcą uzy skać grant
na za ło że nie w UAM ze spo łu ba daw cze go. Wspar cie udzie la ne bę -
dzie wy łącz nie na za sa dach kon kur so wych. Kosz ty obej mu ją fi nan -
so wa nie róż nych form wspar cia, do łącz nej kwo ty 300 tys. rocz nie
dla każ de go z POB-ów przez 6 ko lej nych lat re ali za cji pro jek tu (łącz -
nie 9 mln zł).

Wspar cie udzia łu na ukow ców i dok to ran tów w pre sti żo wych
kon fe ren cjach mię dzy na ro do wych. Dzia ła nie re ali zo wa ne przez
wszyst kie POB-y przez ca ły okres trwa nia pro jek tu; obej mie wspar -
cie ka dry ba daw czej i ba daw czo -dy dak tycz nej oraz dok to ran tów
w za kre sie ak tyw ne go udzia łu w wy bra nych kon fe ren cjach na uko -
wych o wy so kim pre sti żu. Pre fe ro wa ne bę dą mię dzy na ro do we kon -
gre sy i kon fe ren cje, któ re istot nie przy czy nią się do wzro stu
roz po zna wal no ści ba da cza oraz pro mo wa nia wy ni ków pro wa dzo -
nych ba dań. Wspar cie udzie la ne bę dzie wy łącz nie na za sa dach kon -
kur so wych, a kosz ty obej mą sfi nan so wa nie śred nio 50 wy jaz dów

kon fe ren cyj nych rocz nie dla wszyst kich POB-ów przez 6 lat, śred -
nio 7500 zł/wy jazd (łącz nie 11,25 mln zł).

Wspar cie pu bli ko wa nia w pre sti żo wych cza so pi smach na uko -
wych. Dzia ła nie obej mie wszyst kie Prio ry te to we Ob sza ry Ba daw -
cze; ma sty mu lo wać pu bli ko wa nie wy ni ków ba dań w naj bar dziej
pre sti żo wych cza so pi smach na uko wych po przez sze ro kie wspar cie
pro ce su przy go to wa nia pu bli ka cji. Pre fe ro wa ne bę dą cza so pi sma
uzna wa ne po wszech nie za naj bar dziej pre sti żo we (up per 10% per -
cen ti le of jo ur nals in Sco pus dla POB-ów 1-4 oraz up per 25% per -
cen ti le dla POB 5). Wspar ciem, któ re bę dzie udzie la ne wy łącz nie
na za sa dach kon kur so wych, zo sta nie ob ję tych śred nio 100 pu bli -
ka cji rocz nie dla 5 POB-ów przez 6 lat kwo tą śred nio 3000 zł/pu -
bli ka cję (edy cja, tłu ma cze nie i pro ofre ading).

Wspar cie umię dzy na ro do wie nia ba dań na uko wych pro wa -
dzo nych w szko le dok tor skiej uAm. Dzia ła nie bę dzie re ali zo wa -
ne przez wszyst kie Prio ry te to we Ob sza ry Ba daw cze; obej mie
or ga ni za cyj ne i fi nan so we wspar cie ba dań na uko wych pro wa dzo -
nych przez dok to ran tów we współ pra cy mię dzy na ro do wej (po by -
ty ba daw cze, kon sul ta cje z pro mo to ra mi z za gra ni cy oraz in ny mi
spe cja li sta mi, udział w se mi na riach, kon fe ren cjach, spe cja li stycz -
nych szko le niach oraz mię dzy na ro do wych szko łach let nich). Ta for -
ma wspar cia po win na wspo móc re ali za cję in dy wi du al nych pla nów
ba daw czych dok to ran tów z uwzględ nie niem sil ne go wkła du mię -
dzy na ro do we go. Wspar cie udzie la ne bę dzie wy łącz nie na za sa dach
kon kur so wych, a kosz ty (łącz nie 9 mln zł) obej mą fi nan so wa nie
róż nych form ak tyw no ści do kwo ty 250 tys. rocz nie dla każ de go
z POB-ów przez 6 ko lej nych lat re ali za cji pro jek tu.

W ce lu pod nie sie nia ja ko ści kształ ce nia stu den tów i dok to ran -
tów za pla no wa no re ali za cję m.in. ta kich dzia łań jak umię dzy na -
ro do wie nie szko ły dok tor skiej uAm; bu do wa nie pre sti żu
stu diów na uAm ja ko stu diów sil nych ba da nia mi; We ry fi ka cja
oraz zmia ny pro gra mów stu diów ii stop nia oraz two rze nie no -
wych kie run ków stu diów ii stop nia. Łącz ne do fi nan so wa nie tych
za dań to po nad 12 mln zł. 

Uczel nia ba daw cza w spo sób szcze gól ny dba o kon se kwent ne po -
łą cze nie ba dań na uko wych i pro ce su kształ ce nia stu den tów. Jed ną
z naj istot niej szych me tod pod nie sie nia ja ko ści kształ ce nia jest róż -
ne spro fi lo wa nie ce lów kształ ce nia dla stu diów I i II stop nia, w tym
zróż ni co wa nie za an ga żo wa nia stu den tów w kształ ce nie przez ba -
da nia na uko we. Stąd de fi niu je my dla UAM stu dia I stop nia ja ko
roz wi ja ją ce za in te re so wa nia na uko we stu den tów, na to miast stu -
dia II stop nia przede wszyst kim ja ko stu dia sil ne ba da nia mi na uko -
wy mi.

Tak więc, nie za po mi na jąc o stu diach I stop nia (w ich ra mach
pro po nu je my dal sze roz wi ja nie pro gra mu BESTStudent), kon cen -
tru je my się przede wszyst kim na stu diach II stop nia – UAM przy -
wią zu je naj wyż szą wa gę do dzia łal no ści na uko wej stu den tów.
Pla no wa na jest ana li za oraz we ry fi ka cja pro gra mów stu diów na wy -
bra nych kie run kach pod ką tem moż li wo ści ich moc niej sze go po -
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sys te mu in for ma cji na uko wej opar tej o ORCID, Sco pus oraz wspar -
cie współ pra cy ba da czy wy ko rzy stu ją ce Lin ke din i ResearchGate.
Wy ko rzy sta ne zo sta nie wspar cie spe cja li stów z za kre su bi blio te ko -
znaw stwa, in for ma cji na uko wej i mar ke tin gu (no we za da nia dla
pra cow ni ków Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej). Już od no we go ro ku ka -
len da rzo we go zo sta nie uru cho mio ny no wy sys tem in for ma tycz ny
Ome ga -Psir wspie ra ją cy pro ce sy ewa lu acji dys cy plin na uko wych
oraz okre so wej oce ny pra cow ni ków (gro ma dze nie da nych, prze ka -
zy wa nie do PBN, ma te ria ły ana li tycz ne dla Rad Dys cy plin i Rad
Szkół Dzie dzi no wych). 

Za rzą dza nie pro ce so we – to cel, któ ry za kła da szer sze wy ko rzy -
sta nie w za rzą dza niu uczel nią mo de lu pro ce so we go oraz we ry fi ka -
cję prze pły wu in for ma cji po mię dzy jed nost ka mi. Pla nu je się
mo de lo wa nie pro ce sów i pro po no wa nie na ich pod sta wie zmian
or ga ni za cyj nych i opty ma li za cyj nych, co do pro wa dzi do stwo rze -
nia tzw. mięk kiej in fra struk tu ry w po sta ci no wych, bar dziej zro zu -
mia łych i przej rzy stych re gu la mi nów. Zo sta nie wdro żo ny sys tem
au to ma ty za cji obie gu do ku men tów, któ ry roz sze rzy moż li wo ści ist -
nie ją ce go w UAM sys te mu EZD (z ogra ni czo ny mi moż li wo ścia mi
au to ma ty za cji) oraz AmuDok. Wzmoc nio ne zo sta nie Biu ro Or ga -
ni za cyj no -Praw ne o spe cja li stów z kom pe ten cja mi do mo de lo wa -
nia pro ce sów za rząd czych (Bu si ness Pro ces sing). Pla no wa ny koszt
te go dzia ła nia to oko ło 4 mln. zło tych.

Roz wój in fra struk tu ry i sys te mów IT wspie ra ją cych za rzą dza nie
uczel nią, pro ce sy ba daw cze i dy dak tycz ne oraz pro mo cję osią gnięć
na uko wych. Pla no wa ne są dzia ła nia dą żą ce do opty ma li za cji kosz -

tów oraz roz wój te le in for ma tycz nych i or ga ni za cyj nych na rzę dzi
wspar cia ba daw czej i edu ka cyj nej pra cy gru po wej, kształ ce nia
na od le głość, w tym ze spo łów mię dzy na ro do wych z róż nych uczel -
ni. Udo stęp nia ne bę dą dy na micz nie przy dzie la ne za so by mo cy ob -
li cze nio wej oraz naj czę ściej wy ko rzy sty wa ne apli ka cje (ja ko usłu ga
w chmu rze). Od przy szłe go ro ku zo sta nie uru cho mio na plat for ma
do wie lo stron nej ko mu ni ka cji i współ pra cy in dy wi du al nej i gru po -
wej dla pra cow ni ków i stu den tów (b -le ar ning), a w jej ra mach pa -
nel dy dak tycz ny do sto so wa ny do po trzeb na uczy cie li aka de mic kich
oraz stu den tów i dok to ran tów zin te gro wa ny z sys te mem ob słu gi
stu den tów USOS. Na te i in ne dzia ła nia w za kre sie IT za pla no wa -
no kil ka na ście mi lio nów zło tych.

Opi sa na we wnio sku stra te gia roz wo ju UAM w kie run ku uczel -
ni ba daw czej oraz przy ję ty pa kiet 45 dzia łań stwa rza ją nie zwy kłą
moż li wość wspar cia sze re gu dzia łań pro ja ko ścio wych, pro mu ją cych
sil ny zwią zek ba dań na uko wych i kształ ce nia oraz sprzy ja ją cych po -
dej mo wa niu am bit nych wy zwań na uko wych. Efek tyw ne wy dat ko -
wa nie tych środ ków (50 mln zł rocz nie) mu si skut ko wać
zwięk sze niem wpły wu dzia łal no ści na uko wej uczel ni na roz wój
świa to wej na uki oraz pod nie sie niem ja ko ści kształ ce nia stu den tów
i dok to ran tów. Uczel nia ba daw cza to uczel nia, któ ra pro wa dzi ba -
da nia prze ło mo we i pio nier skie, po zy sku jąc zna czą ce środ ki na ba -
da nia; jest waż nym fo rum re flek sji na uko wej oraz przy cią ga
i roz wi ja naj więk sze ta len ty z ca łe go świa ta. 

prof. ry szard na skręc ki

prof. ma rek kwiek

prof. Be ata mi ko łaj czyk 

prof. ma rek na wroc ki

y W celu podniesienia jakości kształcenia
studentów i doktorantów zaplanowano

realizację m.in. takich działań jak
Umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej UAM

wią za nia z pro wa dzo ny mi ba da nia mi na uko wy mi. Wy ni ki tej ana -
li zy sta no wić bę dą pod sta wę do zmia ny wy bra nych pro gra mów stu -
diów w kie run ku włą cza nia stu den tów w pro ces ba daw czy.
Kon se kwen cją te go pro ce su bę dzie prze pro fi lo wa nie do tych cza so -
we go, w du żej czę ści tra dy cyj ne go kształ ce nia (z do mi na cją tra dy -
cyj nych form po daw czych) w kształ ce nie ak ty wi zu ją ce, sil nie
po wią za ne z pro ce sem ba daw czym. Na szą kon cep cję na zwa li śmy
pro gra mem stu dy@re se arch, obej mu ją cym m.in. ta kie ele men ty
jak tu to ring, re se arch and pro blem ba sed le ar ning; oraz sil niej sze
niż do tąd wpro wa dze nie do pro gra mów stu diów za jęć roz wi ja ją -
cych ta kie umie jęt no ści jak: sa mo dziel ność dzia ła nia, kry tycz ne my -
śle nie, umie jęt ność wy ko rzy sta nia na by tej wie dzy do roz wią zy wa nia
pro ble mów (np. ba daw czych), kre atyw ność i in no wa cyj ność, umie -
jęt ność pra cy w gru pie oraz umie jęt ność ucze nia się.

Po nad to za pla no wa no moż li wość two rze nia no wych kie run ków
stu diów II stop nia, tak że stu diów pro wa dzo nych wspól nie z sil ny -
mi part ne ra mi eu ro pej ski mi. Te dzia ła nia do pro wa dzą do po sze -
rze nia ofer ty edu ka cyj nej uczel ni, szcze gól nie tej moc no po wią za nej
z pro wa dzo ny mi ba da nia mi na uko wy mi, ale przede wszyst kim spo -
wo du ją wy pra co wa nie stra te gii UAM wią żą cej two rze nie no wych
kie run ków stu diów z po zio mem na uko wym dys cy plin. 

Pro jekt za kła da po nad to wspar cie pro gra mu stu dy@re se arch
pa kie tem dzia łań mo ty wu ją cych, skie ro wa nych za rów no do stu -
den tów jak i pra cow ni ków, a obej mu ją cym m.in. fi nan so wa nie in -
dy wi du al nych i ze spo ło wych pro jek tów ba daw czych stu den tów,
wspar cie przy go to wa nia pu bli ka cji na uko wych stu den tów, re ali -
za cję se mi na riów ba daw czych stu den tów czy kur sów mi strzow -
skich, pro wa dzo nych przez wy bit nych na ukow ców spo za UAM.
Ele men ta mi mo ty wu ją cy mi bę dą kon kur sy rek to ra dla stu den tów
na stu denc ką do sko na łość na uko wą, a dla na uczy cie li aka de mic -
kich na opra co wa nie i wdro że nie in no wa cyj nych me tod dy dak -
tycz nych po zwa la ją cych na wdro że nie stu den tów do ba dań
na uko wych.

Wśród ce lów szcze gó ło wych i wy ni ka ją cych z nich dzia łań słu -
żą cych przy go to wa niu i wdro że niu kom plek so wych roz wią zań
słu żą cych roz wo jo wi za wo do we mu pra cow ni ków uczel ni,
w szcze gól no ści mło dych na ukow ców są m. in.:

Peł na im ple men ta cja za ło żeń Eu ro pej skiej Kar ty Na ukow ca
do stra te gii uni wer sy te tu, w tym opra co wa nie i wdro że nie za sad
otwar tej, przej rzy stej i opar tej na osią gnię ciach re kru ta cji (OTM-
R) pra cow ni ków ba daw czych i ba daw czo -dy dak tycz nych,
z uwzględ nie niem do tych cza so wych do brych prak tyk UAM w tym
za kre sie;

Re ali za cja pro fe sjo nal nych szko leń, w szcze gól no ści umoż li wia -
ją cych na by cie przez ka drę ba daw czą i ba daw czo -dy dak tycz ną
prak tycz nych umie jęt no ści i kom pe ten cji po żą da nych w pra cy na -
uko wej i dy dak tycz nej (z za kre su za rzą dza nia ba da nia mi i pro ce -
sem kształ ce nia, kom pe ten cji mięk kich, po zy ski wa nia środ ków
na ba da nia, za rzą dza nia za so ba mi ludz ki mi etc.) ade kwat nych
do każ de go eta pu ka rie ry aka de mic kiej, szcze gól nie na jej po cząt -
ko wym eta pie; 

Wpro wa dze nie sys te mu mo ty wa cji i ewa lu acji pra cow ni ków, ade -
kwat ne go do za kre su obo wiąz ków pra cow ni czych oraz za wo do wej
spe cja li za cji; ce lem jest pre mio wa nie ak tyw no ści pra cow ni ków
zgod nie z ich wkła dem w roz wój uczel ni oraz efek tyw ne za rzą dza -
nie ta len ta mi (ta lent ma na ge ment).

Wśród ce lów szcze gó ło wych i zwią za nych z ni mi dzia łań słu żą -
cych pod nie sie niu ja ko ści za rzą dza nia uczel nią, w tym pro ja ko ścio -
wym zmia nom or ga ni za cyj nym na le ży wska zać:

Stwo rze nie me cha ni zmów za rząd czych i or ga ni za cyj nych pro -
wa dzą cych do zwięk sze nia wi docz no ści osią gnięć na uko wych, roz -
po zna wal no ści i współ pra cy ba da czy. Pla no wa ny jest roz wój



ków prac ba daw czych i z użyt ko wa niem in sta la cji i apa ra tu ry
uczel nia nej dla po trzeb go spo dar ki. UAM po sia da set ki apa ra -
tów war tych mi liar dy zło tych i py ta nie zo sta wiam otwar te – dla -
cze go choć by kil ka z nich nie mo gło by przy spa rzać uczel ni
efek tów fi nan so wych? I nie cho dzi je dy nie o sta ty sty ki na za sa -
dzie „ile usług świad czy uczel nia dla prze my słu”, ale przede
wszyst kim o to, by choć dla czę ści uczo nych zre ali zo wać ten ciąg,
o któ rym mó wi li śmy przed chwi lą. Że moż na nasz po mysł prze -
kuć na in no wa cję i kon kret ne za sto so wa nie w go spo dar ce.

kie dy obej mo wał pan urząd w PPnt, w wy wia dzie dla tV
aka de mic kiej mó wił pan o roz wi ja niu pro jek tu know how,
o po łą cze niu kom pe ten cji PPnt i uAm dla suk ce su ko mer cja -
li za cyj ne go uAm. co z te go wy szło?

To je den z sen sow nych kie run ków współ pra cy. Usta li li śmy jej
re gu ły mię dzy Par kiem, Fun da cją, a uczel nią. Oka za ło się, że mo -
że my dla uczel ni zro bić bar dzo wie le, a szcze gól nie je śli cho dzi
o ob szar ko mer cja li za cji. W Par ku ma my ze spo ły lu dzi, któ rzy
zaj mu ją się trans fe rem tech no lo gii. Nie jest do brze, gdy z suk ce -
sem trans fe ru je my tech no lo gie z in nych szkół wyż szych Po zna -
nia, a nie ro bi my te go dla na szej ma cie rzy stej uczel ni. Ta kie
tech no lo gie i roz wią za nia są na UAM. Trze ba je je dy nie zi den ty -
fi ko wać i przy nich nie co po pra co wać. Z prof. Mar kiem Na wroc -

kim stwo rzy li śmy opra co wa nie po ka zu ją ce, jak to mo że wy glą dać
w przy szło ści. Zi den ty fi ko wa li śmy kil ka na ście dzia łań, któ re po -
win ny być wdro żo ne na uczel ni w naj bliż szej ka den cji. Część
z nich jest uję ta w pro gra mie uczel ni ba daw czej. Naj bliż sze dwa
la ta to czas, w któ rym ta kon cep cja po win na ru szyć z ko py ta.
Trze ba o pro jek cie pi sać, mó wić o nim i prze kuć tę wi zję na kon -
kret ną pra cę, bo ma ło kto so bie zda je spra wę, że są w nim okre -
ślo ne i dzia ła nia i wskaź ni ki, któ ry mi te dzia ła nia bę dą mie rzo ne.
Pie nią dze na uni wer sy tet ba daw czy nie są po to, by do lać wszyst -
kim rów no czy pro por cjo nal nie do pen sji, za ku pów sprzę tu, szko -
leń itp. To środ ki de dy ko wa ne po szcze gól nym za da niom, dzię ki
któ rym mu si my osią gnąć kon kret ne wskaź ni ki. Te raz na pew no
oka że się, że moż li wo ści dla po szcze gól nych szkół dzie dzi no wych
lub wy dzia łów bę dą zu peł nie in ne. Ten, któ ry da je pie nią dze, ten
rów nież wy ma ga i ocze ku je kon kre tów. Wbrew po zo rom du ża
część spo łecz no ści uczel nia nej nie czu je ta kie go sty lu pra cy i nie
go dzi się na ta ki dryl, ale – prze pra szam – to są wa run ki brze go -
we te go ty pu pro jek tów. 

y Ja ko spo łecz ność aka de mic ka lu bi my
w więk szo ści, że by by ło jak daw niej. 
To ta ki nasz po wab

n aU K a

1 8 | Życie uniWersyteckie |  s t y c z e ń 2 0 2 0

kie dy zde cy do wał pan, że łą cze nie biz ne su i na uki to jest to,
czym chce się pan zaj mo wać?

Wy ro słem w za kła dzie u prof. Bog da na Mar ciń ca, mo je go mi -
strza i pro mo to ra mo jej pra cy dok tor skiej. To u nie go za wsze łą -
czo no ele men ty prak tycz ne z na uko wy mi. Po do ba ło mi się. Je śli
pro wa dzi się ba da nia i wcho dzi w sa mą ma te rię, w czą stecz ki,
ukła dy ka ta li tycz ne itp. i na koń cu syn te ty zu je się no we związ ki,
któ re ma ją szcze gól ne wła ści wo ści i znaj du ją za sto so wa nie, to dla
che mi ka jest to sy tu acja kom for to wa. Nie dość, że re ali zu je swo -
ją pa sję ba daw czą, są pu bli ka cje, mo no gra fie, pa ten ty czy wy da -
rze nia sym po zjal ne, to do te go są też kon kret ne pro duk ty
o okre ślo nej war to ści ryn ko wej. Wy ro słem w szko le, w któ rej
aspek ty prak tycz ne by ły sta wia ne ja ko nie zwy kle istot ne. Trud -
no to łą czyć, bo prze cież pro ces ba daw czy mu si być na świa to -
wym po zio mie. To też trud na jest hi sto ria zmu sze nia sie bie
i in nych do te go, by po mysł prze kuć w pro dukt, któ ry ktoś bę -
dzie chciał ku pić i go pro du ko wać. 

był pan pro rek to rem uAm, sze fem cen trum in no wa cji
i trans fe ru tech no lo gicz ne go. miał pan re al ny wpływ, aby
prze sta wić my śle nie o biz ne sie na wła ści we to ry. uda ło się?

Mia łem, ale mó wiąc szcze rze, nie mo gę po wie dzieć, że w tym
ob sza rze od nio słem ja kiś spek ta ku lar ny suk ces. Gdy za cza sów
prof. Sta ni sła wa Lo ren ca po wsta ło Cen trum to by ło ono pierw -
szym ta kim w na szym re gio nie. Racz ko wa li śmy. Te raz my ślę, że
do brze, że ru szy li śmy z tym te ma tem tak wcze śnie, ale z dru giej
stro ny mam po czu cie nie speł nie nia, bo nie uda ło mi się prze ko -
nać spo łecz no ści aka de mic kiej do szer sze go za in te re so wa nia. Że -
by jed nak po ka zać kon tekst i sie bie nie ja ko wy tłu ma czyć, to
w tym ob sza rze w pol skich uczel niach, a szcze gól nie w uni wer -
sy te tach, by ło i jest do dziś cięż ko. Ale mó wi się, że kro pla drą ży
ska łę i re zul ta ty bę dą. Zbyt ma ła by ła jed nak po pu la cja lu dzi po -
zy tyw nie za ka żo nych wi ru sem przed się bior czo ści. By ły pierw sze
umo wy li cen cyj ne i ak tyw ność pa ten to wa w ra mach obo wią zu -
ją cych prze pi sów pra wa. Gdy by śmy mie li przy cho dy na po zio -
mie mi lio nów zło tych, to wte dy in we sty cje na po zio mie se tek
ty się cy by ły by uspra wie dli wio ne, a je śli ja wy stę po wa łem o za -
trud nie nie osób, stwo rze nie dzia łów, szko le nia i nie by ło wi dać
tych mi lio nów, to trud no się dzi wić, że nie by ło suk ce su. Mi nę ło
sie dem lat, od kąd prze sta łem być pro rek to rem. Od te go cza su
na mo im miej scu był na stęp ca, od po wie dzial ny za te wła śnie za -
gad nie nia, ale pa trząc z per spek ty wy cza su trze ba szcze rze po -
wie dzieć, że jest jesz cze wie le pra cy przed na mi. 

uAm zy skał sta tus uczel ni ba daw czej. te raz bę dzie le piej?
Otrzy ma nie sta tu su uczel ni ba daw czej jest obec nie do dat ko -

wym ka ta li za to rem. To wiel ki suk ces uczel ni. Cha pe au bas głów -
nie dla pro fe so rów Na skręc kie go i Kwie ka, któ rzy by li spi ri tus
mo vens tych dzia łań. Są środ ki i są ja sno po sta wio ne za da nia,
a część z nich ma bez po śred ni zwią zek z ko mer cja li za cją wy ni -

Ży je my, jAk zWy kle, 
W cie kA Wych czA sAch
z prof. Jac kiem gu liń skim, dy rek to rem ppnt i by łym pro rek to rem uam 

o zmia nach w ma cie rzy stej uczel ni i współ pra cy w sfe rze biz ne so wej roz ma wia Krzysz tof smu ra 
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mie rzal ność w od nie sie niu do na uk ści słych jest ja sna. A jak
po ra dzą so bie hu ma ni ści?

W pro jek cie są wskaź ni ki łą czą ce np. hu ma ni stów i przy rod -
ni ków. To się da wdro żyć, ale py ta nie, czy spo łecz ność uczel nia -
na jest przy go to wa na na do dat ko wy wy si łek? Ewa lu acja za dwa
la ta od po wie nam, czy przy ję ty sche mat or ga ni za cyj ny, patrz:
szko ły dzie dzi no we – był do koń ca tra fio ny i od po wie nam, jak
w tej czy in nej dys cy pli nie bę dzie my się lo ko wać na tle in nych
uczel ni w Pol sce. Mo że się oka zać, że ci, co nie mie li kie dyś żad -
nej kon ku ren cji z stro ny in nych, tra fią do środ ka pe le to nu. Bo
dziś to każ dy z nas do kła da się do oce ny da nej dys cy pli ny,
a nie – jak by ło do tąd – tyl ko naj lep si z nas. Za tym pój dą dal sze
de cy zje ka dro we, roz wój ście żek ka rie ry. 

Pa na idee fi xe po po wro cie z mi ni ster stwa to uprosz cze nie,
re or ga ni za cja jed no stek uAm. jak pan oce nia obec ną re struk -
tu ry za cję? 

Za cza sów mo je go pro rek tor stwa przy go to wa li śmy stra te gię
roz wo ju UAM i jed no cze śnie wi zję zmian ad mi ni stra cyj nych. Re -
for mę odło żo no na póź niej. Od do brych po my słów na zmia nę
funk cjo no wa nia uczel ni mi ja wła śnie 10 lat i do pie ro te raz są
wdra ża ne. Cen tra usług na po zio mie ad mi ni stra cji moż na by ło
wpro wa dzić wcze śniej (6-8 lat te mu), bo no wa usta wa ich ak tyw -
no ści nie zmie nia. To trud ny czas. Za rzą dza nie uczel nią nie by ło
jesz cze ni gdy tak skom pli ko wa ne jak przez ostat nie la ta. Ca ła ka -
den cja rek to ra Le sic kie go to za rzą dza nie zmia ną. Mo im zda niem,
no wa usta wa da je szan sę od waż nym, ale kon ser wa ty ści też się
w niej od naj dą. Ja ko spo łecz ność aka de mic ka lu bi my w więk szo -
ści, że by by ło jak daw niej. To ta ki nasz po wab. Współ czu ję jed -
nak tym, któ rzy są za zmia nę od po wie dzial ni, bo mu szą to zro bić
w krót kim cza sie, a w za leż no ści od wy bo ru ko lej ne go rek to ra,
je go oso bo wo ści, wi zji itp. mo że się oka zać, że trze ba część za sad
i do ku men tów po zmie niać np. sta tut czy re gu la min or ga ni za cyj -
ny. Obec nie ma my okre ślo ny po rzą dek na rok. Tak wy szło z pro -
ce su usta wo daw cze go i z po li tycz nych uwa run ko wań. Czy
od po wia da to stra te gii uczel ni i – spy tam prze wrot nie – czy uczel -
nia ma stra te gię? Od po wiedź brzmi – nie, bo ta, któ ra obo wią -
zu je, wy ga sa z koń cem ro ku. Do ku men ty są wpraw dzie
przy go to wa ne, ale ma my szcze gól ny rok. Bę dą no we wy bo ry
i kam pa nia. Po nad to ma my ty lu pro rek to rów, ilu ma my, a tak sze -
ro ka gru pa nie sprzy ja za rzą dza niu. Prze su nię to ele men ty za rzą -
dza nia na sze fów szkół i dzie ka ni też ma ją mie sza ne uczu cia co

do tej sy tu acji. Py ta nie: czy bę dzie my wy dol nie za rzą dzać uczel -
nią przy ta kiej or ga ni za cji? W za leż no ści od te go, kto przej mie
ste ry uczel ni na ko lej ne la ta, bę dzie to mo dy fi ko wa ne, ale stra te -
gicz ne kie run ki roz wo ju uczel ni i tak są za ry so wa ne w pro jek cie
uczel ni ba daw czej. Ży je my, jak za wsze, w cie ka wych cza sach. 

co uAm ma z PPnt?
Od po wiedź mo że być krót ka: ma zbyt ma ło, jak na je go po -

ten cjał. Z punk tu wi dze nia Fun da cji przy uczel niach w Pol sce
nie ma ta kie go two ru jak nasz, o ta kim wo lu me nie ob ro tów i ma -
jąt ku. To, co tu stwo rzy li śmy, jest nie ty po we. Re la tyw nie UAM
ma przy pływ środ ków od Fun da cji ta ki, ja kie go mo że wy ma gać,
ale nie wy ko rzy stu je my tych moż li wo ści, ja kie w ob sza rze ko -
mer cja li za cji ten Park mógł by ofe ro wać. Nie wy da je mi się rów -
nież, że na dłuż szą me tę uczel nia mo że ist nieć bez swo je go
in ku ba to ra tech no lo gicz ne go. Chy ba czas po my śleć o ja kimś
miej scu, gdzie mo gły by funk cjo no wać np. spół ki za kła da ne
przez stu den tów i dok to ran tów. Słu ży my kon cep cją i po mo cą.
Ru sza Szko ła Dok tor ska. UAM ma aspi ra cje stwo rze nia z niej
szko ły na eu ro pej skim po zio mie. W jej pro gra mie mu szą być
aspek ty zdol no ści i kom pe ten cji mięk kich, pra cy w gru pie, po -
staw pro przed się bior czych, ale też wła sno ści in te lek tu al nych. Nie
moż na wy kształ cić dok to ran ta bez pod sta wo wych kom pe ten cji,
o któ rych wspo mnia łem. Ja ko Park już włą czy li śmy się w ten
pro ces dy dak tycz ny. 

PPnt. Wi zja roz wo ju do 2025 ro ku. W któ rym miej scu je -
ste śmy?

Od świe ży li śmy stra te gię. Na szym głów nym ce lem jest zwięk -
sze nie wo lu me nu usług biz ne so wych. Kil ka lat te mu wy da wa ło
nam się, że z pro jek tów bę dzie co raz trud niej się utrzy my wać.
Po la tach oka zu je się, że tych pro jek tów nie uby wa. Pod pi su je my
ko lej ne po ro zu mie nia z Ko mi sją Eu ro pej ską. Da je my ra dę. Na -
to miast mu si my roz sze rzać pa le tę usług dla part ne rów. Zo sta li -
śmy Hu bem In no wa cji Cy fro wych i ra zem z uni wer sy te tem
je ste śmy głów ny mi part ne ra mi te go pro jek tu. To po ka zu je, że
uczel nia i Park mu szą czę ściej dzia łać ra zem w ze spo łach pro jek -
to wych. Ten pro jekt na sta wio ny na bu do wę kom pe ten cji i usług
dla przed się bior ców w ob sza rze tech no lo gii cy fro wych był oce -
nio ny ja ko trze ci w Pol sce na po nad 40 star tu ją cych. I pięk nie
wpi su je się w pro jekt uczel ni ba daw czej. Doj rze li śmy do te go, aby
wspól nie apli ko wać i wy gry wać. 

fot. adrIan wyKrota
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Nie daw no otrzy mał pan grant NCN BEETHOVEN LIFE
na pol sko -nie miec kie pro jek ty ba daw cze w za kre sie na uk
o ży ciu. W opi sie pro jek tu pi sze pan, że glo bal ne ocie ple nie
spo tę gu je cho ro bę świa ta po przez wzmo żo ną pre wa len cję
i zja dli wość in fek cji. Co to ozna cza?

Ty tuł pro jek tu po pol sku jest tro chę prze wrot ny, po nie waż su -
ge ru je, że pa so ży ty spo wo du ją, że bę dzie cie plej, a to nie o to
cho dzi. Jak to mó wią, ty tuł ma być po pro stu chwy tli wy. Efek ty
glo bal ne go ocie ple nia spo wo du ją, że pa so ży ty Da ph nia bę dą
ewo lu ować szyb ciej niż ich go spo da rze. Bę dą sku tecz niej in fe -
ko wać go spo da rza oraz bę dą bar dziej zja dli we. Po wszech nie
uwa ża się, że im cie plej, tym nasz świat bę dzie bar dziej cho ry.
Wią że się to z róż ny mi czyn ni ka mi. Mo że to być choć by roz po -
wszech nia nie się or ga ni zmów cho ro bo twór czych czy też szyb -
sza ewo lu cja w kie run ku więk szej zja dli wo ści. Ogól nie uwa ża
się, że wraz z ocie ple niem kli ma tu cho ro by bę dą bar dziej roz po -
wszech nio ne. Z tym stwier dze niem wią że się jed nak wie le
sprzecz nych in for ma cji. Moż na zna leźć ba da nia, któ re do wo dzą,
że fak tycz nie tak jest, ale też są ta kie, któ re po ka zu ją coś prze -
ciw ne go. 

Czym jest Da ph nia i ja ki mi jej pa so ży ta mi się zaj mu je cie?
Da ph nia to po pol sku roz wie lit ka. To sko ru piak plank to no wy,

po wszech nie wy stę pu ją cy w wo dach słod kich. W na szych ba da -
niach jest or ga ni zmem mo de lo wym. Da ph nia jest waż nym skład -
ni kiem plank to nu. Jest bar dzo do brze po zna na, po nie waż
pro wa dzi się na niej bar dzo du żo ba dań eko lo gicz nych, ewo lu -
cyj nych czy mo le ku lar nych. Na to miast je śli cho dzi o pa so ży ta,
któ rym się zaj mu je my jest to Caul le rya me sni li. Bar dzo trud no
okre ślić do koń ca, czym jest ten or ga nizm, po nie waż je go tak -
so no mia jest na dal opra co wy wa na. Na le ży do Ich thy ospo rea. Za -

im cie Plej
tym bAr dziej

śWiAt cho ru je
przyszłe zmiany klimatu będą miały

niekorzystny wpływ na funkcjonowanie

ekosystemów, ale także na interakcje

biologiczne, takie jak relacje między

gospodarzem a pasożytem. 

czy ewolucja pasożytów może wzmocnić efekty

globalnego ocieplenia? na to pytanie

odpowiada prof. sławomir cerbin 

z zakładu Hydrobiologii wydziału Biologii 

w rozmowie z Jagodą Haloszką
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ka ża roz wie lit kę przez układ po kar mo wy i po wo du je, że go spo -
darz prze sta je się roz mna żać, a na stęp nie gi nie. 

Pro jekt po dej mu je pró bę łą cze nia ba dań nad pa so ży ta mi
i ich ewo lu cją z ba da nia mi glo bal ne go ocie ple nia w eko sys -
te mach wod nych.

W na uce jest to bar dzo go rą cy te mat. Moż na po wie dzieć, że
wszy scy się tym zaj mu ją. Jed ną z uni kal nych cech na sze go pro -
jek tu jest sys tem, ja ki wy bra li śmy, czy li układ ko niń skich je zior
pod grza nych. Wo da w nich jest wy ko rzy sty wa na do chło dze nia
elek trow ni. Dzię ki te mu ma my uni kal ny mo del ocie ple nia je zior
pod wpły wem prze wi dy wa nych zmian w kli ma cie. W tych miej -
scach, w któ rych pro wa dzi my ba da nia, jest gra dient tem pe ra tur,
któ ry od zwier cie dla zmia ny prze wi dy wa ne przez mo del IPCC,
czy li od oko ło 1 do 4 stop ni. Sy tu acja ta ma miej sce od 60 lat,
więc dzię ki te mu był czas na zmia ny ewo lu cyj ne pa so ży tów.
War to pod kre ślić, że te go ty pu ba dań nie ma, po nie waż nie ma -
my moż li wo ści pro wa dzić tak dłu gich eks pe ry men tów i to w ska -
li ca łe go eko sys te mu. Za kła da my, że pa so żyt bę dzie szyb ciej się
zmie niać, ewo lu ować i przy sto so wy wać do cie plej szych wa run -
ków niż go spo darz. Chce my tak że prze pro wa dzić ewo lu cję eks -
pe ry men tal ną w wa run kach la bo ra to ryj nych. Spo dzie wa my się,
że pa so ży ty, któ re bę dą po cho dzić z pod grza nych je zior, bę dą
mia ły więk szą prze wa gę nad pa so ży ta mi, któ re weź mie my z je -
zior kon tro l nych nie pod grza nych. Tu taj na le ży wspo mnieć o ko -
lej nej no wo ści w na szym pro jek cie, czy li o uwzględ nie niu zmian
ewo lu cyj nych i to jed no cze śnie na po zio mie fe no ty pu i ge no mu.
Wcze śniej te sto wa no je dy nie od po wiedź pa so ży tów za raz
po wzro ście tem pe ra tu ry, bez uwzględ nie nia moż li wo ści ada pta -
cji ewo lu cyj nych.

Skąd w ogó le po mysł, aby te ba da nia
prze pro wa dzać w Wiel ko pol sce?

Roz wie lit ki są prak tycz nie w każ dym
zbior ni ku. Jest to bar dzo po wszech ny or ga -
nizm i waż ny skład nik sie ci tro ficz nej je -
zior – sta no wi po karm dla ryb. Po za tym du że
daf nie mo gą kon tro lo wać fi to plank ton i za po -
bie gać je go za kwi tom. Je zio ra mi ko niń ski mi
za ję li śmy się pa rę lat te mu przy oka zji ba dań
prze pro wa dzo nych przez Wy dział Bio lo gii
dla Ko ni na. Na si na ukow cy czy też ba da cze
z in nych uczel ni już od lat pro wa dzą tam ba -
da nia. Jest to te ren do syć kli ma tycz ny, moż -
na rzec z fil mów scien ce -fic tion. Co cie ka we,
w je zio rach włą czo nych w sys tem chło dze nia elek trow ni są ro śli -
ny akwa rio we, np. nu rza niec śru bo wy, któ ry na tu ral nie u nas nie
wy stę pu je, ale w tych je zio rach jest na ty le cie pło, że on so bie
świet nie ra dzi i do mi nu je w ich eko sys te mach. Moż na tak że zna -
leźć szcze żu ję chiń ską, któ ra w Pol sce wy stę pu je tyl ko w tych je -
zio rach i Od rze. To świet ny po li gon ba daw czy. Wspól nie
z ko le ga mi z Ho len der skiej Aka de mii Na uk pro wa dzi my tam
na przy kład ba da nia w ra mach pro jek tu NCN HARMONIA. Do -
ty czą one emi sji me ta nu z je zior pod grza nych. Gaz ten jest 27 ra -
zy sil niej szym ga zem cie plar nia nym od dwu tlen ku wę gla. Nas
in te re su je, ile te go ga zu jest emi to wa ne do at mos fe ry, a ja ka je go
część zo sta je wbu do wa na w sieć tro ficz ną je zior, m.in. w bio ma -
sę daf ni.

Współ pra cu je cie rów nież z nie miec ką uczel nią?
Pro jekt BEETHOVEN pro wa dzę ra zem z prof. Ju sty ną Wo -

liń ską z Le ib niz -In sti tut für Gewässeröko lo gie und Bin nen fi sche -
rei. w Ber li nie. Po zna łem ją na kon fe ren cji ‘wio ślar ko wej”

i od tam te go cza su sta ra my się współ pra co wać. Jest świa to wej
kla sy eks pert ką, spe cja li zu ją cą się w ewo lu cji pa so ży tów Da ph -
nia. Po łą czy li śmy si ły i spró bu je my zna leźć od po wiedź na py ta -
nie, jak te pa so ży ty z nią ewo lu ują, a tak że na py ta nia ogól ne,
któ re wszyst kich bę dą in te re so wać m.in. ja ka jest re ak cja or ga -
ni zmu na zmia ny kli ma tycz ne. Bę dzie my ob ser wo wać ewo lu cję
w je zio rach, ale tak że wy ko na my tzw. ewo lu cję eks pe ry men tal -
ną w la bo ra to rium. Ze stro ny nie miec kiej otrzy ma my know -how
w po sta ci naj now szych me tod bio in for ma ty ki ewo lu cyj nej czy
ge no mi ki.

Jak wy glą da ewo lu cja eks pe ry men tal na w la bo ra to rium?
Przez rok bę dzie my pro wa dzić ho dow lę tych pa so ży tów

w róż nych tem pe ra tu rach, w kon tro lo wa nych wa run kach, a póź -
niej bę dzie my po rów ny wać ge nom z po cząt ku eks pe ry men tu
z tym, któ ry uzy ska my po ro ku. Chce my zna leźć po li mor fi zmy
i mu ta cje zwią za ne z pod wyż sze niem tem pe ra tu ry. Prof. Ju sty -
na Wo liń ska ma już zma po wa ny ca ły ge nom te go pa so ży ta, więc

na pod sta wie ana liz mo le ku lar nych bę dzie -
my w sta nie roz po znać kon kret ne mu ta cje,
któ re mo gą de cy do wać o ter mo to le ran cji
róż nych szcze pów pa so ży ta. Bę dzie my tak -
że ba dać, ja ka jest zmia na w zja dli wo ści
i pre wa len cji.

In fek cje Da ph ni mo gą rów nież wpły -
wać na ca ły eko sys tem po przez efek ty ka -
ska do we. Co to ozna cza dla nas?

Wy obraź my so bie, że w eko sys te mach je -
zior nych ma my ry bę plank to no żer ną, któ ra
w tym wy pad ku ży wi się daf nia mi, a te z ko -
lei ży wią się fi to plank to nem. Aby zwięk szyć
pre sję roz wie li tek na fi to plank ton moż na

dzia łać po przez zwięk sze nie ob sa dy dra pież ni ków, któ re wy ja da -
ją ry by plank to no żer ne. Przez to zmniej sza my pre sję na Da ph nia
i jed no cze śnie po śred nio zwięk szy my ją na fi to plank ton. Dzię ki
te mu uzy ska my efekt ka ska dy od dra pież ni ka do fi to plank to nu,
co po win no w efek cie po pra wić czy stość wo dy. Je że li mó wi my
o pa so ży tach, to efekt mo że być ne ga tyw ny. Je że li za ło ży my, że
wraz z ocie ple niem nasz świat sta je się bar dziej cho ry, czy li jest
bar dziej roz po wszech nio ne pa so żyt nic two wśród Da ph nia, to
z cza sem oka że się, że za cznie ona wy mie rać i uwol ni my spod
pre sji fi to plank ton, co w sprzy ja ją cych wa run kach mo że pro wa -
dzić do za kwi tów wo dy. Spad nie też ba za po kar mo wa dla ryb,
a to wpły nie na funk cjo no wa nie ca łej sie ci tro ficz nej w je zio rach.
Pro jekt, ze wzglę du na se zon, jesz cze się nie za czął. Ma my je dy -
nie wstęp ne wy ni ki z je zior ko niń skich. Cięż ko wy snuć te raz ja -
kieś wnio ski. Na pew no te pa so ży ty są i wy stę pu ją we wszyst kich
je zio rach pod grza nych. Raz czę ściej, raz rza dziej. Nie wie my
jesz cze, od cze go to za le ży, ale o wy ni kach swo ich ba dań z pew -
no ścią po in for mu je my czy tel ni ków Ży cia Uni wer sy tec kie go. 
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Jest pan świa to wej sła wy ba da czem. Cze go?
Jed ną z rze czy, z któ rych je stem zna ny w śro do wi sku na uko -

wym jest to, że je stem sta ry (śmiech). Dzię ki te mu zro bi łem w ży -
ciu mnó stwo rze czy, na któ re lu dzie młod si ode mnie jesz cze nie
mie li cza su. Oczy wi ście, zro bi łem pew ne istot ne rze czy, np. wy -
czy ści łem stra ty gra fię czwar to rzę du pół noc nej Eu ro py. Czwar to -
rzęd to naj młod sza część hi sto rii Zie mi, roz po czę ta ok. 2,7
mi lio na lat te mu, któ ra cha rak te ry zu je się wy stę po wa niem zlo -
do wa ceń i cie płych okre sów po mię dzy ni mi. My śli my, że
w czwar to rzę dzie wy stą pi ło ok. 40 – 50 ta kich epok lo do wych
i wciąż w nim ży je my. Roz wi kła łem tak że tzw. efekt re zer wu aro -
wy na po trze by da to wań ra dio wę glo wych, ale przede wszyst kim
ko ja rzo ny je stem z pra ca mi z za kre su geo lo gii gla cjal nej z Nor -
we gii, Sval bar du, Gren lan dii i pół noc nej Ro sji. Te pra ce by ły waż -
ne, bo do ty czy ły wiel kich ob sza rów i pew nie dla te go wie lu lu dzi
je prze czy ta ło.

Dla więk szo ści lu dzi geo lo gia gla cjal na mo że przy po mi nać
ko pa nie w bło cie. Ja ką hi sto rię opo wia da ją czwar to rzę do we
osa dy lo dow co we?

Po nie waż czwar to rzęd jest epo ką naj młod szą, je go osa dy są
na wierz chu, pod czas gdy śla dy star szych okre sów za le ga ją głę -

biej pod zie mią. Ła two jest więc ob ser wo wać osa dy czwar to rzę -
du bez po śred nio przy po wierzch ni. Opo wia da ją one naj waż niej -
szą hi sto rię dla pół noc nej Eu ro py, po nie waż lą do lód i lo dow ce
ukształ to wa ły jej to po gra fię. W Nor we gii wy ero do wa ły fior dy
i do li ny. W Pol sce osa dzi ły gór ną war stwę osa dów, np. pia sków
i glin, od któ rych uza leż nio ne jest rol nic two. Moż na więc po wie -
dzieć, że wy ko rzy stu je cie skan dy naw ską gle bę, ale nie da się te go
zro zu mieć bez zro zu mie nia zlo do wa ceń. 

Jak do szło do te go, że za in te re so wał się pan tą dys cy pli ną?
Cał kiem przy pad ko wo. By ło to w 1959 ro ku we wschod niej

Nor we gii, w gó rach Ron da ne, nie da le ko gra ni cy ze Szwe cją. Za -
czą łem stu dia na uni wer sy te cie w Oslo z za mia rem zo sta nia na -
uczy cie lem. Stu dio wa łem ma te ma ty kę, po tem geo gra fię
i geo lo gię. Pew nej zi my po ja wi ło się ogło sze nie, że nor we ska
służ ba geo lo gicz na po szu ku je asy sten ta do pra cy te re no wej
w gó rach. Za wsze lu bi łem ak tyw ność na świe żym po wie trzu, po -
dob nie jak ca ła mo ja ro dzi na, z któ rą każ de go week en du wy jeż -
dża li śmy. By ła to więc świet na oka zja, że by spę dzić w gó rach dwa
let nie mie sią ce i jesz cze na tym za ro bić (śmiech). Zło ży łem po -
da nie i zo sta łem przy ję ty. Kar to wa li śmy wte dy dna rzek lo dow -
co wych po wsta łych 10 ty się cy lat te mu i był to dla mnie

międzynarodowa konferencja palaeoarc 1

poświęcona badaniom zmian środowiskowych

w arktyce na przestrzeni ostatnich kilkuset

tysięcy lat miała miejsce na uam. 

wśród kilkudziesięciorga gości z 11 krajów był

słynny geolog i paleoklimatolog Jan mangerud.

z emerytowanym profesorem uniwersytetu

w Bergen, autorem ponad 200 prac naukowych

o pisanej lodem historii północnej europy

i grenlandii, laureatem wielu nagród,

honorowym członkiem towarzystw naukowych,
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Czy wy da rzy ło się pod czas pa na eks pe dy cji coś nie bez piecz -
ne go?

By li śmy kie dyś na Wy spie Ed ge’a we wschod niej czę ści Sval -
bar du. Przez pierw sze dwa ty go dnie nasz obóz od wie dzi ło 20
niedź wie dzi po lar nych. Ale nie wy da wa ło mi się to szcze gól nym
pro ble mem, by li śmy do brze wy po sa że ni, choć pierw szy niedź -
wiedź na praw dę mnie na stra szył. Sta łem aku rat za na mio tem
oto czo nym lin ką -po ty ka czem z przy mo co wa ny mi pe tar da mi.
Na gle usły sza łem alar mo wy huk, wy chy li łem się i zo ba czy łem
ucie ka ją ce go niedź wie dzia kil ka me trów ode mnie. A bie gnąc
obok dru gie go na mio tu uru cho mił dru gi alarm (śmiech). Prze -
stra szy łem się, bo tak bar dzo ci cho się do mnie za kradł. Po za tym
ro bi my cza sem dość nie bez piecz ne rze czy, ale nikt nie chce zgi -
nąć. To kal ku lo wa ne ry zy ko. Nie są dzę jed nak, aby to co ro bi my,
po do ba ło się na sze mu uni wer sy tec kie mu dzia ło wi BHP, szcze -
gól nie w Ro sji na nad rzecz nych kli fach (śmiech).

Co z pa na per spek ty wy zmie ni ło się w na uce przez ostat -
nich 50 lat? Czy ma pan ja kieś ra dy dla mło dych na ukow ców?

Wiel ką zmia ną są oczy wi ście wszyst kie no we me to dy ba daw -
cze. Rok 1959, w któ rym pro wa dzi łem mo je pierw sze ba da nia te -
re no we, był jed no cze śnie ro kiem, w któ rym po ja wi ły się pierw sze
da to wa nia ra dio wę glo we dla Nor we gii. Te raz są ich ty sią ce, ale
po za tym jest ca ła ma sa in nych tech nik. In ną zmia ną jest to, że
daw niej na uka by ła ci cha, by ło wię cej cza su, nie trze ba by ło się
spie szyć w te ren, choć oczy wi ście wie le rze czy trwa ło znacz nie
dłu żej niż obec nie, np. pu bli ko wa nie ba dań, któ re zaj mo wa ło
mie sią ce (śmiech). Moż na po wie dzieć, że by ło bar dziej ro man -

tycz nie. Dziś jest ogrom na kon ku ren cja i więk sza pre sja wy wie -
ra na na mło dych ba da czy, któ rej daw niej nie od czu wa li śmy. My
pro wa dzi li śmy ba da nia, aby za spo ko ić cie ka wość i my ślę, że to
jest naj waż niej sze: zro zu mie nie jak zmie nia ła się Zie mia, a nie
po goń za ka rie rą. 

Dla mło dych ba da czy mam więc dwie ra dy. Pierw sza jest ta ka:
rób coś, co lu bisz. Coś, co prze ma wia do two jej cie ka wo ści. My -
ślę, że je śli nie mo ty wu je cię ta cie ka wość, nie bę dziesz do brym
na ukow cem. A po dru gie, rób to w sku pie niu, rób to do kład nie,
a nie szyb ko. Po święć na to wię cej cza su i rób to tak do brze, jak
tyl ko po tra fisz.

Krót kie py ta nie na ko niec: Nan sen czy Amund sen?
Zde cy do wa nie Nan sen i to z wie lu po wo dów. Przede wszyst -

kim jed nak dla te go, że był na ukow cem, miał bar dzo sze ro kie za -
in te re so wa nia, a w póź niej szym okre sie był bar dzo za an ga żo wa ny
w dzia łal ność hu ma ni tar ną. Wciąż jest na ro do wym bo ha te rem
Nor we gii, choć już nie w ta kim stop niu jak w cza sach, gdy sam
cho dzi łem do szko ły. Obec nie bar dziej kon cen tru je się na je go
do ko na niach na uko wych i przy rod ni czych i to w tych dzie dzi -
nach wciąż jest wiel ką po sta cią. Ale i tak wszy scy go zna ją i wie -
le rze czy na zy wa nych jest je go imie niem. Sam je stem lau re atem
na gro dy Nan se na w uzna niu za ba da nia po lar ne. 

zapraszamy do lektury bloga dr jakuba małeckiego 
na stronie www.glacjoblogia.wordpress.com 

y Dziś jest ogromna konkurencja i większa
presja wywierana na młodych badaczy,
której dawniej nie odczuwaliśmy
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kom plet nie no wy świat. Od sa me go po cząt ku za fa scy no wa łem
się tym, że moż na by ło go od twa rzać. Wie dzia łem już, że to mo -
ja dys cy pli na. Po zwo lo no mi póź niej wy ko rzy stać ze bra ne ma -
te ria ły i przez ko lej ne dwa la ta kon ty nu ować pra ce te re no we.
Zro bi łem li cen cjat i bar dzo szyb ko póź niej obro ni łem ma gi ste -
rium w 1962 ro ku.

Czy już wte dy pra co wał pan na współ cze snych lo dow cach?
Ma pan swo je ulu bio ne lo dow ce w Nor we gii?

Nie, nie by ło tam lo dow ców, no mo że po za jed nym, bar dzo
ma leń kim. Ale pierw szy raz cho dzi łem po lo dow cu już kil ka lat
wcze śniej, gdy mia łem ja kieś 12,13 lat. W Nor we gii nie mam swo -
je go ulu bio ne go lo dow ca, ale bar dzo lu bię po kry wy lo do we
na pła sko wy żach, z któ rych spły wa ją dłu gie i stro me lo dow ce wy -
pro wa dza ją ce, ta kie jak Jo ste dals bre en czy Fol ge fon na.

Od tej pierw szej wy pra wy brał pan udział w wie lu in nych
do róż nych czę ści Ark ty ki. Gdzie zo sta wił pan ser ce?

To za le ży od te go, co wziąć pod uwa gę: kra jo braz czy geo lo gię.
Po wie dział bym, że naj bar dziej spek ta ku lar ną geo lo gię gla cjal ną
wi dzia łem w pół noc nej Ro sji. Moż na tam by ło prze śle dzić za pis
ca łej ostat niej Epo ki Lo do wej, ale kra jo braz ni zin nej tun dry był
nud ny. Do pie ro od kil ku lat pra cu ję w gó rach Ura lu, któ ry jest
bar dzo ład ny. Ale po za tym po wie dział bym, że Sval bard jest
wspa nia ły, sam to znasz z do świad cze nia. 

Co ze Sval bar du utkwi ło pa nu naj bar dziej w pa mię ci?
By łem tam wie le ra zy, ale dwie z eks pe dy cji by ły wy jąt ko we.

Pew nej zi my spę dzi li śmy 5 – 6 ty go dni na za mar z nię tym je zio -
rze Lin ne na za chod nim wy brze żu, po bie ra jąc z po zio mu lo du
rdze nie osa dów z dna. To by ła w za sa dzie mo ja je dy na zi ma
w Ark ty ce, bo geo log nie wie le mo że zo ba czyć, gdy wszyst ko jest
po kry te śnie giem (śmiech). To by ło bar dzo cie ka we do świad cze -
nie i wspa nia ła hi sto ria ujaw nio na z po bra nych pró bek. Dru ga
z tych wy praw do tar ła do Przy ląd ka Ekholm w środ ko wej czę -
ści Bil le fjor du. Zaj mo wa li śmy się tam od sło nię ciem osa dów, pre -
zen tu ją cym bar dzo waż ną stra ty gra fię czwar to rzę du.
Od sło nię cie nie by ło spe cjal nie du że. Mia ło 1,5 km dłu go ści
i 30 – 40 m wy so ko ści, ale by ło eks tre mal nie skom pli ko wa ne.
Spę dzi li śmy nad nim kil ka ty go dni i aż do ostat nie go ty go dnia
po by tu nic z nie go nie ro zu mie li śmy. Mój naj star szy syn był wte -
dy mo im asy sten tem. Miał jed nak swo je wy ma ga nia. Po pierw -
sze, każ dej nie dzie li miał mieć wol ne od pra cy, a po dru gie, to
on miał de cy do wać, co bę dzie my wte dy ro bić (śmiech).  I tak,
pierw szej nie dzie li mie li śmy wspi nać się na naj wyż szą gó rę wi -
docz ną z na sze go obo zu. Dru giej nie dzie li za ży czył so bie wę -
drów ki po lo dow cu Nor den skiold, tak wy so ko, jak tyl ko się da.
A trze ciej nie dzie li mie li śmy od wie dzić ro syj skie mia stecz ko Py -
ra mi den i przy oka zji od wie dzi li śmy tak że wa szą sta cję UAM
w za to ce Pe tu nia. Po nad to czę sto przy jeż dża łem na Sval bard ze
stu den ta mi, ma gi stran ta mi i dok to ran ta mi. Lu bi łem pro wa dzić
z ni mi ba da nia te re no we i z bli ska śle dzić ich pra cę. Gdy bym nie
przy jeż dżał, by li by przez dłu gi czas sa mi, więc z prak tycz ne go
punk tu wi dze nia wo la łem uczest ni czyć w wy pra wach przez kil -
ka ty go dni. By ło to do bre tak że dla te go, że gdy pu bli ko wa li śmy
póź niej wy ni ki ba dań, do brze już zna łem ma te riał i mo głem być
pew ny po czy nio nych ob ser wa cji.

Po li czył pan kie dyś, ilu stu den tów pan wy pro mo wał?
Nie, ni gdy te go nie zro bi łem do kład nie, ale by ło ich w su mie

kil ku dzie się ciu. Po li czy łem na to miast, że wy kształ ci łem 13 pro -
fe so rów (śmiech).
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w szyst ko za czę ło się w Bra zy lii od spo tka nia na kon fe -
ren cji z prof. Ewą Do mań ską z Wy dzia łu Hi sto rii oraz
dr. hab. Tim me Kra ghiem, pro fe so rem wi zy tu ją cym

na Wy dzia le Neo fi lo lo gii. Dr Aran ha pro wa dzi ba da nia zwią za -
ne z m.in. teo rią i hi sto rią hi sto rio gra fii, geo gra fią wie dzy i geo -
gra fią kul tu ro wą, a są to za gad nie nia, któ ry mi zaj mu je się
rów nież prof. Do mań ska. Bę dąc na sty pen dium w Ber li nie, Bra -
zy lij ka kil ka ra zy przy jeż dża ła do Po zna nia na sym po zja na uko -
we or ga ni zo wa ne przez prof. Kra gha, dzię ki cze mu bli żej po zna ła
uczel nię i lu dzi. 

– Na ukow cy z mo je go uni wer sy te tu chwa li li współ pra cę z pol -
ski mi pro fe so ra mi. Mó wi li: po win naś po je chać do Ewy Do mań -
skiej! Bio rąc to wszyst ko pod uwa gę uzna łam, że UAM bę dzie
do brym miej scem na staż – po wie dzia ła dr Aran ha.

War to do dać, że nasz uni wer sy tet ma swo ją mar kę w Ame ry -
ce Ła ciń skiej (w Ar gen ty nie i Bra zy lii) i w Azji (szcze gól nie
w Chi nach), gdzie zna ne są tłu ma cze nia wy bit nych prac pro f. Je -
rze go To pol skie go. – Wśród kra jów Eu ro py Środ ko wo -Wschod -
niej, Pol ska funk cjo nu je ja ko cen trum in no wa cyj nej wie dzy
z za kre su teo rii i me to do lo gii hi sto rii. Re pre zen tu ją cy róż ne dys -
cy pli ny ba da cze z UAM są świet ny mi am ba sa do ra mi na sze go
uni wer sy te tu, na wią zu jąc kon tak ty, któ re skut ku ją m.in. tym, że
co raz wię cej stu den tów z Ame ry ki Ła ciń skiej przy jeż dża do nas
na sty pen dia, a tak że w ra mach Era smu sa, co wspie ra umię dzy -
na ro do wie nie uni wer sy te tu – wy ja śniła prof. Do mań ska, na uko -
wa opie kun ka dr Aran hy w Po zna niu.

Dr Aran hę in te re su ją po dróż ni cy i przy rod ni cy z Eu ro py Środ -
ko wo -Wschod niej, któ rzy wę dro wa li po Pusz czy Ama zoń skiej,
zwłasz cza na po gra ni czu We ne zu eli, Bra zy lii i Gu ja ny, ta cy, jak
np. Ar ka dy Fie dler. Hi sto rycz ka skon sul to wa ła się z Mar kiem Fie -
dle rem i w Mu zeum Ar ka de go Fie dle ra w Pusz czy ko wie po szu -
ku je ma te ria łów dla swo ich ba dań: fo to gra fii, dzien ni ków,
rę ko pi sów, map i szki ców te re no wych two rzo nych przez zna ne -
go Wiel ko po la ni na. – To mo je ulu bio ne źró dła. Ma rek Fie dler
był nie zwy kle po moc ny udo stęp nia jąc pry wat ne ar chi wum oj ca.
Za wie ra nie oce nio ne ma te ria ły, któ re po ka zu ją, w ja ki spo sób po -
dróż ni cy po cho dzą cy z róż nych kra jów wi dzie li Ama zo nię – wy -
ja śnia ba dacz ka. Na ukow czy ni przy go to wu je książ kę, ale chce
rów nież na pi sać ar ty kuł opi su ją cy pol skich po dróż ni ków w kon -
tek ście ba dań po rów naw czych. 

Dla dr Aran hy na uko we re la cje z Pol ską są cie kaw sze niż
z Fran cją, czy Wiel ką Bry ta nią, ze wzglę du na po do bień -
stwa. – Za rów no Pol ska, jak i mój kraj, le żą na pe ry fe riach za -
chod nich cen trów two rze nia wie dzy – mó wi. – Na ukow cy

z państw tzw. pe ry fe ryj nych łą czą się w wy sił kach, by zneu tra li -
zo wać do mi nu ją cą sta le ten den cję do na śla do wa nia te go, co dzie -
je się w cen trum. To nie zwy kle waż ne i mo im zda niem zmie ni
w przy szło ści hu ma ni sty kę – pod kre śla dr Aran ha.

W Po zna niu bar dzo uję ła ją go ścin ność i otwar tość. Gdzie kol -
wiek pro si o kon sul ta cje, na tych miast otrzy mu je go to wość po -
mo cy, czy to na Wy dzia le Hi sto rii, czy to w Bi blio te ce
Uni wer sy tec kiej, czy też w In sty tu cie Geo gra fii. Nie bez zna cze -
nia jest też kul tu ro wa bli skość Po la ków i La ty no sów, któ rzy szyb -
ko oka zu ją cie pło lu dziom. Dr Aran ha na ślu bie pol skich
znajomych czu ła się nie mal jak u sie bie – by ła ce re mo nia w ko -
ście le, po tem ro dzin ne przy ję cie. – Z dru giej stro ny oba kra je ma -
ją po dob ne ciem ne stro ny – są ka to lic kie, bar dzo tra dy cyj ne,
scep tycz nie na sta wio ne do sa mo dziel no ści i nie za leż no ści ko biet.
Nie ob ce są im prze ko na nia i za cho wa nia sek si stow skie – za uwa -
ża dr Aran ha.

Jed nak w Po zna niu Bra zy lij ka czu je się bez piecz nie. Nie boi się
wy cho dzić wie czo ra mi z DS „Han ka”, gdzie miesz ka. Po cen trum
po ru sza się pie cho tą, a je śli mu si gdzieś pod je chać, ko rzy sta z ko -
mu ni ka cji miej skiej. Chwa li uprzej mość Po lek i Po la ków i uwiel -
bia na szą kuch nię – czę sto je omlet z grzy ba mi i mię sem w jed nej
z po znań skich re stau ra cji. 

Na UAM spę dzi dwa la ta. Co praw da, jej staż ba daw czy na Wy -
dzia le Hi sto rii skoń czy się w lu tym, ale już wia do mo, że wraz
z dwo ma in ny mi ba da cza mi z Bra zy lii bę dzie go kon ty nu owa ła
u prof. Kra gha, któ ry otrzy mał grant z Fun da cji Na uki Pol skiej.
W je go pro jek cie po le ga ją cym na „sze ro ko za kro jo nym po rów na -
niu naj waż niej szych po glą dów o klu czo wym zna cze niu dla my -
śle nia hi sto rycz ne go w tra dy cjach hi sto rycz nych Eu ro py, Azji
i Ame ry ki Ła ciń skiej” uczest ni czą na ukow cy z trzech kon ty nen -
tów; dr Aran ha na le ży do ze spo łu z Ame ry ki Ła ciń skiej. W ra -
mach sta żu naukowczyni pro wa dzi rów nież za ję cia ze stu den ta mi,
któ rzy przy je cha li do nas dzię ki pro gra mo wi Era smus.

Dr Aran ha po sta no wi ła roz wi jać swój na uko wy po ten cjał
w Eu ro pie. Nie ste ty, uni wer sy te ty w Bra zy lii zna la zły się w kry -
tycz nej sy tu acji. Rząd pre zy den ta Ja ira Bol so na ro w spo sób zna -
czą cy ob ciął bu dżet na ba da nia na uko we i edu ka cję, głów nie
na wy dzia łach hu ma ni stycz nych i spo łecz nych. – Hu ma ni sty ka
jest ata ko wa na z dwóch stron: przez wła dzę i spo łe czeń stwo. Spo -
łe czeń stwo nie wie rzy hu ma ni stom (w tym hi sto ry kom), oskar -
ża ich o two rze nie le wac kiej na uki pod wpły wem mark si stow skiej
ide olo gii, ufa za to eko no mi stom, a tak że sa mo zwań czym fi lo zo -
fom, któ rzy gło szą idee zgod ne z pra wi co wym świa to po glą -
dem – pod su mo wa ła ba dacz ka.

Dr Particia Aranha z Uniwersytetu w São Paulo

wybrała Wydział Historii UAM na miejsce

swojego stażu podoktorskiego. Dlaczego młoda

naukowczyni badająca środkowoeuropejskich

podróżników zdecydowała się na Poznań? 

Dr Particia Aranha z Uniwersytetu w São Paulo

wybrała Wydział Historii UAM na miejsce

swojego stażu podoktorskiego. Dlaczego młoda

naukowczyni badająca środkowoeuropejskich

podróżników zdecydowała się na Poznań? 

fot. adrIan wyKrota

z AmAzonii
do PoznAniA
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najdłużej związana z UAM jest senator prof. jadwiga
rotnicka. Geografię zaczęła studiować 58 lat temu,
w 1961 roku. Studia ukończyła pięć lat później, a już

w listopadzie 1966 r. podjęła pracę na naszej uczelni. W 1975 r.
doktoryzowała się uzyskując stopień doktora geografii fizycznej
na specjalności hydrologia. Jadwiga Rotnicka w Senacie zasiada
od 2007 r. najpierw z ramienia Platformy Obywatelskiej, teraz
z Koalicji Obywatelskiej. Nadchodząca kadencja będzie już dla
niej czwartą.

Adam szejn feld (ko), ab sol went pra wa, z kra jo wą po li ty ką
zwią zał się jesz cze wcze śniej, bo w 1997 r. Przez pięć ka den cji był
po słem, ostat nio eu ro po słem, by te raz wy star to wać z suk ce sem
do Se na tu. 

Podobną drogę – od posła do senatora – przebył jan filip
libicki (Psl-kP). Magister historii na UAM do Senatu został
wybrany po raz trzeci, wcześniej przez dwie kadencję był posłem.

Pierw szą ka den cję za czy na ją dwaj in ni se na to ro wie z KO: mar -
cin bo sac ki to ab sol went hi sto rii, a ewa ma tec ka na na szej uczel -
ni zdo by ła ty tuł ma gi stra ar che olo gii.

Rów nież w Sej mie nie bra ku je na szych ab sol wen tów. W gro nie
po słów z Po zna nia zna la zła się ka ta rzy na kret kow ska (sld),
któ ra pra co wa ła ja ko na uczy ciel ka aka de mic ka w In sty tu cie Fi lo -
lo gii An giel skiej UAM. – Od 1980 ro ku, gdy ukoń czy łam fi lo lo -
gię an giel ską na UAM, roz po czę łam tam pra cę, ucząc hi sto rii
kul tu ry i współ cze snych sto sun ków po li tycz nych i spo łecz -
nych – mó wi ła w kam pa nii wy bor czej por ta lo wi bu kow ski li der.pl.

Jest też bar tło miej Wró blew ski (Pis) – dok tor na uk praw nych
UAM. 

Szerokie jest grono magistrów z naszej uczelni. szymon
szynkowski vel sęk (Pis) skończył stosunki międzynarodowe,
joanna jaśkowiak (ko) – prawo, Adam szłapka (ko) – politologię,
a katarzyna ueberhan (sld) – filozofię. Prawdziwym sejmowym
weteranem w tym gronie jest rafał grupiński. Poseł KO zasiada
w Sejmie od 2005 r. Na UAM kończył w 1976 r. studia polonistyczne
z zakresu historii literatury. 

Na UAM stu dio wa li też par la men ta rzy ści spo za Po zna nia.
Z okrę gu ka li skie go do Sej mu do sta li się m.in. jan mo siń ski (Pis)
i ma riusz Wit czak (ko), któ rzy skoń czy li na UAM po li to lo gię,
a na stęp nie zo sta li na na szej uczel ni dok to ra mi na uk hu ma ni -
stycz nych. In ny po seł z te go okrę gu, grze gorz ru siec ki (ko),
jest ma gi strem pra wa UAM.

Trzej po li to lo dzy zdo by li po sel skie man da ty w okrę gu ko niń skim.
To do tych cza so wy wo je wo da wiel ko pol ski zbi gniew hof f mann
(Pis), ry szard bar to sik (Pis) i Pau li na hen nig -klo ska (ko). Ro -
dzyn kiem jest ja cek tom czak (Psl-kP), ab sol went pra wa. 

W okrę gu pil skim ma my ko lej nych po słów po po li to lo gii –
mar tę ku biak (Pis) i ja ku ba rut nic kie go (ko). Pra wo skoń -
czył na to miast krzysz tof Pa szyk (Psl). 

Dwóch absolwentów UAM dostało się do Sejmu z okręgu
bydgoskiego. Paweł olszewski (ko) to magister zarządzania

i marketingu (specjalizacja – ekonomia i polityka gospodarcza).
tadeusza zwiefkę (ko) w Poznaniu kojarzymy przede wszystkim
z czasów, gdy pracował w telewizji PTV, a potem był prowadzącym
„Wiadomości”. Nim trafił na szklany ekran, na UAM skończył prawo. 

Z wo je wódz twa lu bu skie go do Sej mu wy bra ny zo stał Wal de -
mar słu goc ki (ko), dok tor na uk o po li ty ce UAM. Ostat ni po sło -
wie zwią za ni z UAM do sta li się do Sej mu z Po mo rza. W okrę gu
ko sza liń skim man dat zdo był Piotr zien tar ski (ko), dok tor na -
uk praw nych w za kre sie pra wa kon sty tu cyj ne go, a w szcze ciń -
skim – ka ta rzy na ko tu la (sld), ma gi ster fi lo lo gii an giel skiej. 

Fi lip Cze ka ła 

lin gWist kA, eks Pert kA od hy dro lo gii
i Po li to lo dzy. uAm rzą dzi

za nami pierwsze posiedzenia sejmu i senatu. wśród nowych posłów i senatorów nie brakuje tych, 

którzy mają związki z uam. większość z nich to politolodzy i prawnicy. 

oto poczet naszych absolwentów na wiejskiej.

fo
t.

 a
rc

H
Iw

u
m



LU d z i e  Ua M

2 6 | Życie uniWersyteckie |  s t y c z e ń 2 0 2 0

P rof. Nguy en Chi Thu at wi ta mnie kub kiem zie lo nej her ba -
ty. Roz ma wia my w Col le gium No vum UAM, gdzie mie ści
się je dy na w Pol sce wiet na mi sty ka. Pre tek stem do spo tka -

nia jest wy róż nie nie pro fe so ra ty tu łem am ba sa do ra pol sz czy zny
za wkład w udo stęp nia nie wiet nam skie mu czy tel ni ko wi wie lu
utwo rów, przede wszyst kim „Lal ki”. 

Przed rozmową pro fe sor za pa rza her ba tę w im bry ku dwa ra -
zy – pierw szą wo dę wy le wa dla, jak mó wi, bez pie czeń stwa. Do -
sko na ły na par jest go to wy po oko ło 7 mi nu tach. Po win ni śmy go
pić w ma łych czar kach de lek tu jąc się sma kiem – wte dy jest wię -
cej ra do ści. Jed nak pro fe sor wie, ja kie są pol skie zwy cza je i po -
da je kub ki. Mi ły i skrom ny go spo darz mó wi, że kie dyś
Wiet nam czy cy wcze snym ran kiem wy pły wa li na je zio ra i zbie ra li
ro sę z li ści lo to sów. Z ta kiej wo dy po wsta je cu dow ny na par. – Do -
bra jest też desz czów ka, bo da je wię cej aro ma tu. Pa rzo na wo dą
z kra nu i pi ta w du żych kub kach to już nie jest ta her ba ta – mó -
wi pro fe sor.

Prof. Nguy en od pięt na stu lat pra cu je na UAM. W każ de wa -
ka cje je dzie do oj czy zny i wra ca do Po zna nia z za pa sem wiet nam -
skiej her ba ty. Naj lep sze są mło de list ki zbie ra ne w wy so kich
gó rach, ręcz nie mie sza ne i su szo ne na ma łym ogniu.

in ny świat
Pra wie pięć dzie siąt lat te mu przy je chał do Pol ski na stu dia. Naj -

pierw do Kra ko wa, gdzie uczęsz czał na kurs ję zy ka pol skie go.
My ślał, że tam zo sta nie i bę dzie stu dio wał ja kiś tech nicz ny kie -
ru nek. Ku je go ra do ści do stał przy dział na po lo ni sty kę na Uni -
wer sy te cie Łódz kim, cze go ni gdy nie ża ło wał. – Nasz wiel ki po eta
na pi sał o Pol sce prze pięk ny wiersz za ty tu ło wa ny „Pol sko, sio stro
mo ja” – mó wi. – Był tu w 1959 ro ku i na pi sał go w je den wie czór.
Ten utwór zo stał uzna ny za naj lep szy wiersz na te mat za gra ni cy.
Od ra zu umia łem go na pa mięć i do tej po ry pa mię tam. By łem
bar dzo szczę śli wy, kie dy do wie dzia łem się, że po ja dę do Pol ski
stu dio wać.

W Pol sce, jak mó wi, za stał in ny świat: – U nas jesz cze trwa ła
woj na. Po cho dzę z bar dzo bied nej ro dzi ny, mój oj ciec więk szość
cza su spę dzał po za do mem w dzia łal no ści kon spi ra cyj nej al bo
w woj sku, aż do za koń cze nia woj ny w 1975 ro ku. W Pol sce bar -
dzo szyb ko do sto so wa łem się do no wej sy tu acji. Ob li czy łem, że
z prze rwa mi do tej po ry spę dzi łem tu 25 lat. Na uczy łem się żyć
w Pol sce po pol sku, a w Wiet na mie po wiet nam sku.

Ja ko ab sol went wró cił do oj czy zny, gdzie pra co wał ja ko lek tor
ję zy ka pol skie go i tłu macz. Któ re goś dnia za dzwo nił do nie go re -

Wiet nAm Po trze bu je Wo kul skie go
– często powtarzam swoim studentom, że ja sam jako student nie byłem wybitny, pochodzę ze wsi,

a jednak przełożyłem „lalkę”. talent jest drugorzędny, najważniejsza jest miłość do literatury

i pracowitość – mówi prof. nguyen chi thuat z wydziału neofilologii, ambasador polszczyzny

poza granicami kraju. znawca herbaty.
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dak tor na czel ny wiet nam skie go mie -
sięcz ni ka „Li te ra tu ra na Świe cie” i za py -
tał, czy ma ja kąś do brą pol ską po wieść, bo
ostat nio czy tel ni cy nie ma ją nic cie ka we go
do czy ta nia. Prof. Nguy en prze tłu ma czył wte dy
pięć roz dzia łów „Lal ki” Bo le sła wa Pru sa, po wie ści
dla nie go wy jąt ko wej: – Pro fe sor na kursie ję zy ka pol -
skie go czę sto cy to wał „Lal kę”, wi docz nie bar dzo mu się
po do ba ła. Jesz cze wte dy nie wie le ro zu mia łem, ale czę sto my -
śla łem o tej po wie ści.

„Lal ka” chwy ci ła – wkrót ce po ja wi ła się pro po zy cja prze ło że -
nia ca łej po wie ści. Prof. Nguy en zro bił to jed nak wie le lat póź -
niej, gdy przy je chał do Po zna nia na dłuż szy czas. – Po ko na łem
bar dzo du żo trud no ści, ale w koń cu mi się uda ło. Kie dy książ ka
się uka za ła otrzy ma łem wie le gra tu la cji – wspo mi na. – Po wieść
spodo ba ła się zwłasz cza pi sa rzom, któ rzy chwa li li ja kość prze -
kła du. W ro ku 2017 ro ku otrzy ma łem na gro dę za naj lep szy prze -
kład ro ku przy zna ną przez Ha noj ski Od dział Związ ku Li te ra tów
Wiet nam skich.

lek cja z Wo kul skie go
Py tam, jak to się sta ło, że wiet nam ski czy tel nik za in te re so wał

się nie ła twą, dziewiętnastowieczną po wie ścią. – Ma my szczę ście,
że li te ra tu ra eu ro pej ska, rów nież pol ska, jest ce nio na w Wiet na -
mie – od po wia da tłu macz. – Czy tel ni cy wie dzą, że wy da ła
na świat no bli stów, wcze śniej zna li już np. „Quo va dis” Sien kie -
wi cza i dzie ła in nych po wie ścio pi sa rzy. Tłu ma cząc „Lal kę” by -
łem w bar dzo do brej sy tu acji. 

Co naj bar dziej ce ni w „Lal ce”? – Sy tu acja, ja ka
by ła w Pol sce w tam tych cza sach jest po dob -
na do tej, w ja kiej te raz znaj du ją się Wiet nam czy -
cy. Teraz bar dzo po trze bu je my Wo kul skie go,
czło wie ka zde cy do wa ne go o wiel kich ma rze niach,
czło wie ka, któ ry ma ser ce. Kry ty cy li te rac cy są
zgod ni co do te go – Wo kul ski po peł nił błąd, bo był
ro man ty kiem, a ta epo ka już mi nę ła. W Wiet na -
mie też są ta cy lu dzie. Po za koń cze niu woj ny my -
śle li śmy, że wszyst ko au to ma tycz nie pój dzie
do przo du, nie mu si my po ko ny wać trud no ści,
oka za ło się, że rze czy wi stość jest in na. Ma my lek -
cję z Wo kul skie go.

War to do dać, że Wiet nam czy cy zna ją pol ską
pro zę i po ezję dzię ki te mu, że w la tach 60. i 70.
na si pi sa rze od wie dza li azja tyc ki kraj ogar nię ty
woj ną i pi sa li o nim. By li wśród nich Woj ciech
Żu krow ski, Mo ni ka War neń ska, Ar ka dy Fie dler.
Film do ku men tal ny „Bam bus mój brat”, au tor -
stwa He le ny Le mań skiej zro bił wiel ką ka rie rę
w Wiet na mie. 

dwie na gro dy w dwa la ta
Wśród ksią żek, któ re prze tłu ma czył prof. Nguy en, naj więk sze

wra że nie zro bił na nim „Pia ni sta” Wła dy sła wa Szpil ma na. Wiet -
nam czy cy za in te re so wa li się tą po zy cją dzię ki oska ro we mu fil -
mo wi na krę co ne mu na jej pod sta wie. Ko lej ny waż ny prze kład to
„Ce sarz” Ry szar da Ka pu ściń skie go. – Do sta łem za nie go na gro -
dę za naj lep szy prze kład 2018 ro ku, tym ra zem przy zna ną przez
Zwią zek Li te ra tów Wiet nam skich. W ko lej nych la tach otrzy ma -
łem dwie bar dzo pre sti żo we na gro dy – za „Lal kę” i za „Ce sa rza”.
Nie któ rzy mó wią, że te go nie by ło w ca łej hi sto rii li te ra tu ry wiet -
nam skiej, nie wiem, ile w tym praw dy. Bar dzo się cie szę z tych
na gród – wy zna je prof. Nguy en. – Tym bar dziej, że oso bi ście zna -
łem Ka pu ściń skie go. 

Tłu macz ży wi szcze gól ny
sen ty ment do „Przy gód

Ko zioł ka Ma toł ka” Kor -
ne la Ma ku szyń skie go. – Czy -

ta łem tę książ kę jesz cze ja ko stu dent,
bar dzo mi się po do ba ła. Wie dzia łem, że

z prze kła dem bę dzie kło pot, bo jest na pi sa na wier -
szem, ale zda wa łem so bie spra wę, że to bar dzo do bra książ -

ka i że czy ta ją ją ko lej ne po ko le nia Po la ków. Ma rzy łem o tym, że by
ją prze tłu ma czyć. Pró bo wa łem w la tach 90., ale wte dy na pi sa łem
tyl ko nie wiel ką część pro zą. Kie dy przy je cha łem do Po zna nia, po -
sta no wi łem, że za czy nam tłu ma czyć. Żo na, któ rej da wa łem frag -
men ty do czy ta nia mó wi ła, że jej się po do ba, dzię ki te mu mia łem
wię cej ener gii i za pa łu – pod kre śla pro fe sor. – Ukoń czy łem ca łość
w cią gu kil ku ty go dni. Je stem bar dzo za do wo lo ny, bo do ko na łem
cze goś, co wy da ło mi się z po cząt ku nie moż li we. Książ ka szyb ko
ro ze szła się w Wiet na mie – spodo ba ła się dzie ciom. 

ta lent jest dru go rzęd ny
Nie czy ta łam jesz cze żad nej książ ki wiet nam skie go au to -

ra – pro szę pro fe so ra o wska zów ki. Oka zu je się, że choć Wiet -
nam czy cy zna ją pol ską li te ra tu rę, to Po la cy wiet nam skiej już nie.
Na prze szko dzie stoi brak tłu ma czy. – Od pięt na stu lat ma my
w Po zna niu fi lo lo gię wiet nam ską i to jest bar dzo do bry znak.
Na ra zie bra ku je ab sol wen tów, któ rzy in te re su ją się tłu ma cze niem
ksią żek, a przy tym zna ją ję zyk na od po wied nim po zio mie. Ale
miej my na dzie ję, że to się zmie ni. Czę sto po wta rzam swo im stu -
den tom, że ja sam ja ko stu dent nie by łem wy bit ny, po cho dzę ze

wsi, a jed nak prze ło ży łem „Lal kę”. Ta lent jest dru -
go rzęd ny, naj waż niej sza jest mi łość do li te ra tu ry
i pra co wi tość – koń czy prof. Nguy en. 

Kto wie, mo że pro fe sor prze tłu ma czy jesz cze
książ ki na szej no wej no blist ki? Do tej po ry prze -
czy tał tyl ko jed ną po wieść Ol gi To kar czuk – „Pra -
wiek i in ne cza sy”. Po do ba ła mu się. Otrzy mał ją
w pre zen cie od pierw szej gru py stu den tów w Po -
zna niu, ja ką uczył. Wy kła dow ca za pro sił ich wte -
dy do aka de mi ka na wła sno ręcz nie przy go to wa ne
saj gon ki. Prze pis na to zna ne wiet nam skie da nie
moż na zna leźć w książ ce „Aka de mic kie sma ki”.
Sa mą pi sar kę, któ rą okre ślił ja ko bar dzo mi łą oso -
bę, spo tkał kil ka ra zy na kon gre sie tłu ma czy li te -
ra tu ry pol skiej za gra ni cą, a ostat nio na ga li
wrę cza nia ty tu łów am ba sa do ra pol sz czy zny.

– Nie wie dzia łem wte dy, że do sta nie No bla
i nie po pro si łem o ad res, w związ ku z czym do tej
po ry nie wy sła łem gra tu la cji. Nie mam jesz cze
po waż ne go pla nu, ale je że li doj dzie do spo tka nia

w Po zna niu, to wte dy po roz ma wiam z nią na te mat ewen tu al ne -
go tłu ma cze nia – za po wia da.

W przy szłym ro ku Nguy en Chi Thu at prze cho dzi na eme ry tu -
rę i na sta łe wra ca do sie bie, gdzie cze ka ją na nie go żo na, cór ka
i wnu ko wie. – Je stem tu taj sam. Ży cie na wa liz kach to nic do bre -
go, ale po nie waż mam swo ją pa sję, to pra ca w Po zna niu mi się
po do ba. Je stem też po trzeb ny stu den tom na fi lo lo gii wiet nam -
skiej. Zna leźć pro fe so ra, któ ry speł nił by ta kie wa run ki, jak od -
po wied nia zna jo mość ję zy ka pol skie go, ty tuł dok to ra i pu bli ka cje,
jest bar dzo trud no. Je stem za do wo lo ny, że coś uda ło mi się zro -
bić dla do bra na szych kra jów. Ostat nio z asy stent ką przy go to wa -
li śmy zbio rek le gend wiet nam skich i je śli wszyst ko do brze
pój dzie, Pań stwo wy In sty tut Wy daw ni czy wy da uzu peł nio ny
dru gi tom. 

ewa ko na rzew ska -mi cha lak
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O bie or ga ni za cje za wi ta ły na Uni wer sy -
tet w li sto pa dzie 1919 ro ku i bez żad -
nej prze rwy dzia ła ją do dziś. Dzie li je

róż ni ca wie ku… aż jed ne go dnia. 6 li sto pa -
da 1919 r. od by ło się ze bra nie za ło ży ciel skie
Aka de mic kie go Ko ła Har cer skie go (AKH),
w któ rym uczest ni czy ło 19 osób. Wy bra no 5-
oso bo wy za rząd. Na pa tro na Ko ła wy bra no
To ma sza Za na. 

AKH przez ca ły czas swe go ist nie nia mia ło
szcze rych, ser decz nych i od da nych przy ja ciół
wśród star sze go spo łe czeń stwa. Na le że li do nich
w pierw szym dzie się cio le ciu: Ber nard Chrza -
now ski (ku ra tor Okrę gu Szkol ne go), prof.
Adam Wrzo sek, prof. Jó zef Jan Bos sow ski, prof.
Lu dwik Ja xa -By kow ski, prof. Jó zef Ko strzew ski,
prof. Ro man Pol lak i in ni. Ich przy chyl ność
oka za ła się zba wien na, gdy nad Ko łem za wi sła
groź ba roz wią za nia przez wła dze uczel ni.

W 1923 po wstał kon flikt po mię dzy ku ra to rem Ko ła z ra mie -
nia rek to ra tu, a za rzą dem Ko ła, na tle na le że nia do nie go osób
o le wi co wych po glą dach. Po dob no pa da ły epi te ty „ży do -ko mu -
ny”. Pro fe sor Eu ge niusz Pia sec ki − kie row nik Stu dium Wy cho -
wa nia Fi zycz ne go na UP − za gro ził re zy gna cją ze sta no wi ska, je śli
ko ło har cer skie i je go za rząd nie zo sta ną roz wią za ne. Po nie waż
prof. E. Pia sec ki był uni ka to wym w Pol sce spe cja li stą w swo jej
dzie dzi nie − za pa dła w se na cie de cy zja o roz wią za niu Aka de mic -
kie go Ko ła Har cer skie go im. To ma sza Za na − aby w ten spo sób
udzie lić pro fe so ro wi E. Pia sec kie mu żą da nej przez nie go sa tys -
fak cji for mal nej. In ter wen cje i wpły wy pro fe so rów przy ja ciół Ko -
ła spra wi ły, że bez po śred nio po roz wią za niu Ko ła rek tor prof.
Zyg munt Li sow ski za twier dził przy ję cie Aka de mic kie go Ko ła
Har cer skie go z tym sa mym sta tu tem i tym sa mym skła dem Za -
rzą du. Pa tron zo stał jed nak zmie nio ny: To ma sza Za na za stą pio -
no He lio do rem Świę cic kim, pierw szym rek to rem Uni wer sy te tu,
wiel kim sym pa ty kiem i opie ku nem Ko ła har cer skie go. 

Istot nie jed nak, choć for mal nie le wi co wość i li be ra lizm są od -
wrot nie pro por cjo nal ne, to naj traf niej jest po wie dzieć, że Ko ło
mia ło ob li cze le wi co wo -li be ral ne. W en dec kiej Wiel ko pol sce nie
każ de mu mu sia ło to od po wia dać, to też na Uni wer sy te cie z cza -
sem utwo rzo no jed nost ki har cer skie na le żą ce do nur tu na ro do -
wo -de mo kra tycz ne go. By ły to dwie dru ży ny mę skie (1 im.
Sta ni sła wa Sta szi ca i 2 im. Sta ni sła wa Żół kiew skie go) oraz jed -
na żeń ska (im. Zo fii So kol nic kiej). Tak więc, przez sa na cyj ny
okres dwu dzie sto le cia mię dzy wo jen ne go na Uni wer sy te cie Po -
znań skim dzia ła ło jed no du że ko ło i rów ne mu li czeb nie dru ży -
ny. Przez oba nur ty prze szło po oko ło 400 osób. 

Okres II woj ny świa to wej i uciąż li wo ści oku pa cyj ne go ży cia
w za sa dzie sfal sy fi ko wa ły ten har cer ski nurt en dec ki. Prze trwa ło
tyl ko pro sa na cyj ne Aka de mic kie Ko ło Har cer skie i w do dat ku
za cho wa ło z cza sów przed wo jen nych cią głość or ga ni za cyj ną. Wy -
da rze nia wo jen ne roz rzu ci ły człon ków Ko ła po Pol sce i po świe -
cie, jed nak moż na by ło wy róż nić ich dwa naj więk sze sku pi ska:
Po znań i War sza wę. Człon ko wie Ko ła zbie ra li się i ry chło za pa -
dły de cy zje od two rze nia w pod zie miu po znań skich in sty tu cji
har cer skich, łącz nie z Ko men dą Cho rą gwi, Za rzą dem Mia sta, ko -
men da mi huf ców. Gru pa żeń ska Ko ła pod ję ła sze ro ko roz wi nię -
tą ak cję spo łecz ną, opie kę nad wdo wa mi, sie ro ta mi, bied ny mi,
cho ry mi, in wa li da mi. Or ga ni zo wa no zbiór kę żyw no ści, le ków,
odzie ży, po ma ga no w usłu gach. Część ze bra nych dóbr wy sy ła no
więź niom obo zów je niec kich. Har cer ki mia ły też nie ba ga tel ny
udział w taj nym na ucza niu. Har ce rze pro wa dzi li przy spo so bie -
nie woj sko we, szko le nie na stop nie, taj ne na ucza nie, pro pa gan -
dę; dla po trzeb woj ska od da no usłu gi w służ bach tech nicz nych,
ma łym sa bo ta żu i dy wer sji.

W dru gim ze wspo mnia nych ośrod ków − war szaw skim − rów -
nież od two rzo no har cer ski ze spół aka de mic ki. Owo Aka de mic -
kie Ko ło Har cer skie w War sza wie moc no afir mo wa ło więź
z Aka de mic kim Ko łem Har cer skim w Po zna niu, w ów cze snej no -
men kla tu rze na zy wa jąc to dru gie „Ma cie rzą”. Pro gram war szaw -
ski obej mo wał pod cho rą żów kę dla har ce rzy, stu dia na Taj nym
Uni wer sy te cie Ziem Za chod nich, kur sy sa ni tar ne dla har ce rek.

Kie row nic two pod ziem ne go har cer stwa mę skie go − Sza rych
Sze re gów − przez ca ły okres II woj ny świa to wej spo czy wa ło w rę -
kach człon ków Aka de mic kie go Ko ła Har cer skie go z Po zna nia.

sto lAt uni Wer sy te tu
i sto lAt hAr cer stWA

gdy 7 maja 1919 roku uroczyście zainaugurowano działalność uniwersytetu, studia rozpoczęło blisko

1500 osób. tam, gdzie jest młodzież − tam są i organizacje młodzieżowe. studenci pochodzili z różnych

stron kraju i przenieśli na poznański grunt swoje organizacje. w poznańskim środowisku uniwersyteckim

dwie najstarsze z nich to akademicki związek sportowy oraz związek Harcerstwa polskiego. 
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Świe żo upie czo ny ab sol went pra wa UP, Flo -
rian Mar ci niak, zbu do wał pod wa li ny or ga -
ni za cyj ne i je go pod sta wy pro gra mo we. Za jął
wy so kie miej sce w hie rar chii pod ziem ne go
Pań stwa Pol skie go, wy zna czył Sza rym Sze re -
gom naj więk szą po zy cję w ca łym nie pod le -
gło ścio wym ru chu mło dzie żo wym. Je go imię
(zo stał aresz to wa ny i po tem za mor do wa ny
w obo zie kon cen tra cyj nym) ro śnie od lat
w nie kwe stio no wa nej sła wie. Je go na stęp ca,
świe żo upie czo ny ab sol went eko no mii UP,
Sta ni sław Bro niew ski, był naj pierw ofi ce rem
li nio wym, a póź niej szta bo wym Sza rych Sze -
re gów, zna nym z oso bi stej od wa gi w wal ce
z oku pan tem. Po tra fił utrzy mać i kon ty nu -
ować dzie ło po przed ni ka. Ostat ni na czel nik, rów nież wy wo dzą -
cy się UP Le on Mar sza łek, obej mu ją cy funk cję po upad ku
po wsta nia war szaw skie go, w ob li czu na cie ra ją cej ar mii so wiec -
kiej pod jął de cy zję o roz wią za niu Sza rych Sze re gów, chro niąc
(przy naj mniej w du żym stop niu) har cer stwo od udzia łu w woj -
nie do mo wej.

Po II woj nie świa to wej Aka de mic kie Ko ło Har cer skie roz po -
czę ło jaw ną pra cę już w paź dzier ni ku 1945 ro ku. Znów, po dob -
nie jak je sie nią 1939 r., za cho wa ło cią głość or ga ni za cyj ną,
a w la tach 1943-1946 na wet pre zes się nie zmie nił (Alek san dra
Mar kwitz). Nie ste ty, na ci ska ny przez rząd rek tor Uni wer sy te tu
Po znań skie go wy dał w grud niu 1948 r. za kaz dzia łal no ści Aka -
de mic kie go Ko ła Har cer skie go, któ re w cią gu 1949 ro ku wy ga si -
ło jaw ną, ofi cjal ną dzia łal ność. 

Nie mniej ad mi ni stra cyj ną de cy zją nie da
się re gu lo wać ży cia, zwłasz cza stu den tów. Ta -
ki za kaz mu siał pro wa dzić do dzia łal no ści
nie jaw nej. Za bra kło ko mend har cer skich,
w któ rych moż na by peł nić funk cje szta bo -
we, to też dzia łal ność ze wnętrz na spro wa dza -
ła się wy łącz nie do pra cy z mło dzie żą.
Szcze gól ną uwa gę po świę co no dzie ciom
na War mii, któ re na uczo no obo zow nic twa,
bi wa ko wa nia, tech ni ki obo zo wej, sa ma ry -
tan ki, pod no sze nia kwa li fi ka cji. Or ga ni zo -
wa no im za ję cia spor to wej i tu ry stycz ne.
W pra cy we wnętrz nej zdo by wa no spraw no -
ści, two rzo no pro jek ty wy ma gań na stop nie,
wer bo wa no do har cer stwa no wych stu den tów, zor ga ni zo wa no
w gó rach kurs nar ciar ski, wy jeż dża no na week en do we wy pa dy
za mia sto. 

Prze trwa nie Aka de mic kie go Ko ła Har cer skie go w tej for mie
za owo co wa ło od no wą ca łe go po znań skie go har cer stwa w 1956
ro ku. Człon ko wie Ko ła za ini cjo wa li wy bór no we go kie row nic -
twa Cho rą gwi, na mó wi li hm. F. Lau ren tow skie go na kan dy do -
wa nie na funk cję ko men dan ta (peł nił ją w 1939 r.), pil no wa li
pra wi dło wo ści wy bo ru, a na ko niec wspar li go pra cą w no wo
utwo rzo nej Ko men dzie Cho rą gwi. 

We wrze śniu 1957 r. utwo rzo no na Uni wer sy te cie Po znań skim
har cer ską In struk tor ską Dru ży nę Aka de mic ką „Pło mień”. Ze
wzglę du na pre zen to wa ny sys tem war to ści mo ral nych i na cisk
na sa mo wy cho wa nie, dru ży na nie by ła mi le wi dzia na. Na sku tek
na ci sków KW PZPR, tu dzież ob sa dzo nej przez ko mu ni stów Ko -
men dy Cho rą gwi, dru ży na in wi gi lo wa na przez SB roz wią za ła się
sa ma, wio sną 1962 r.

Har cer stwo na UAM dzia ła ło jed nak w ra mach Szcze pu Dru -
żyn Aka de mic kich, zrze sza ją ce go czte ry ta kie dru ży ny. Dwie
z nich roz wią za no, dwie − nie. Te, któ re prze trwa ły, z bie giem

cza su zmie ni ły na zwę na wy my ślo ną na szcze blu cen tral nym: stu -
denc ki krąg in struk tor ski (SKI). 

Po nie waż po II woj nie świa to wej z Uni wer sy te tu Po znań skie -
go wy dzie lo no osob ne uczel nie, za tem utwo rzo no (1965 r.) stu -
denc ki krąg in struk tor ski o cha rak te rze mię dzy uczel nia nym. 

Dwu krot nie na sto sun ko wo krót ki okres, do cho dzi ło do fu zji
krę gu UAM z krę ga mi z in nych po znań skich uczel ni (1972 − Po -
li tech ni ki; 1982 − Aka de mii Eko no micz nej). Naj więk sze zmia ny
ilo ścio we uni wer sy tec kie go har cer stwa za cho dzi ły na sku tek za bu -
rzeń rów no wa gi po li tycz nej w kra ju. Du żym sta nom oso bo wym
i więk szej ak tyw no ści sprzy ja ją dłu gie okre sy spo ko ju. Wspo mnia -
ny 30-let ni okres sta bi li za cji za owo co wał tym, że do Stu denc kie go
Krę gu In struk tor skie go w nie któ rych la tach na le ża ło jed no cze śnie

po nad 100 osób. Okres na zy wa ny kar na wa -
łem „So li dar no ści” (1980-1981) zmie nił to:
licz ba osób spa dła. Nie mniej, w la tach 80-tych
utrzy ma ło się za rów no ist nie nie SKI UAM,
jak i je go sta bil na pra ca. Se nat UAM, do ce nia -
jąc dzia łal ność SKI, na dał krę go wi Me dal
za Za słu gi dla UAM. 

Na stęp ny spa dek na stą pił łącz nie ze zmia na -
mi ustro jo wy mi prze ło mu lat 80-tych i 90-tych.
Na po cząt ku ostat niej de ka dy XX wie ku sta ny
licz bo we wszyst kich po znań skich stu denc kich
krę gów in struk tor skich spa dły do ta kie go po -
zio mu, że z wie lu uczel nia nych utwo rzo no tyl -
ko je den, o cha rak te rze mię dzy uczel nia nym
(Krąg Har cer stwa Aka de mic kie go SKIPP).

Stu den ci UAM, chcą cy pra co wać w aka de mic kim har cer stwie,
na le że li do te go krę gu mię dzy uczel nia ne go i człon ków UAM ni -
gdy w nim nie bra ko wa ło. Nie mniej pust kę or ga ni za cyj ną
na UAM dwu krot nie wy peł nia ły in ne krę gi. Na po cząt -
ku XXI wie ku do wie ku stu denc kie go do ro sła gru pa har ce rzy
z po znań skiej 41 Dru ży ny na Sta rym Mie ście, no szą cej na zwę
„Bi lip”. Utwo rzy li więc oni, już ja ko stu den ci, Krąg Har cer stwa
Aka de mic kie go „Bi lip”, ist nie ją cy do 2017 r. W 2015 r. po wstał
tak że, ist nie ją cy do dziś, In struk tor ski Krąg Aka de mic ki im. Ta -
de usza Stru mił ły.

Har cer stwo ule ga cza sem nie życz li wej pro pa gan dzie, przed sta -
wia ją cej je ja ko or ga ni za cję dzie cię co -in fan tyl ną. Służ ba pań stwu
i przy dat ność spo łecz na do świa do mo ści ogó łu nie prze bi ja ją się,
to też ist nie nie har cer stwa w śro do wi sku aka de mic kim mo że dzi -
wić. Nie mniej, przez 100 lat har cer stwo ist nia ło na UAM i jest
nie wy klu czo ne, że i przy szłe la ta mo gą coś do te go nur tu wy da -
rzeń do pi sać. prof. zbi gniew pi lar czyk

ps. Ca ły ma te riał do stęp ny na stro nie www.uni wer sy tec kie.pl
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100-le cie uni wer sy te tu po znań skie go jest oka zją do„spa ce ru w cza -
sie”. dzię ki spe cjal nie przy go to wa nej grze tu ry stycz nej Vi vat uni -
ver si tas po sna nien sis! jesz cze le piej bę dzie moż na wy obra zić so bie
funk cjo no wa nie i roz wój na szej al ma ma ter.

Gra po wsta ła w ra mach kon kur su Cen trum War te Po zna nia.
W tym ro ku mo ty wem prze wod nim by ły dwa zna czą ce ju bi le -
usze: 300-le cie przy by cia do Po zna nia pierw szych osad ni ków z oko -
lic Bam ber gu oraz 100-le cie Uni wer sy te tu Po znań skie go. Au to rem
pro jek tu jest Ar tur Ży to, dok to rant na Wy dzia le Na uk Geo gra ficz -
nych i Geo lo gicz nych, w Ka te drze Tu ry sty ki i Re kre acji UAM. 

– Po mysł przy szedł w związ ku z set ną rocz ni cą po wsta nia Uni wer -
sy te tu. Po znań skie go. Po sta no wi łem spró bo wać swo ich sił w pro jek -
cie, po le ga ją cym na tym, aby w tkan ce miej skiej wska zać miej sca,
któ re na co dzień mi ja my, a któ re są dla nas nie zau wa żal ne. Chcia -
łem sku pić się na ich pier wot nym zna cze niu, spoj rzeć ja ką obec nie
peł nią funk cję i zro bić z nich pew ne go ro dza ju atrak cję tu ry stycz ną,
a przede wszyst kim atrak cję dla po zna nia ków – mó wi.

Gra tu ry stycz na, jak pod kre śla jej twór ca, umoż li wia za ba wę nie -
mal że 24 go dzi ny na do bę przez sie dem dni w ty go dniu. Trze ba tyl -

ko wy dru ko wać ry sun ko wą ma pę, któ ra jest za ra zem plan szą do gry,
wziąć dłu go pis i wy god ne bu ty. 

– Sku pi łem się na miej scach, któ re z hi sto rią Uni wer sy te tu by ły
zwią za ne od po cząt ku. Po ru sza my się w cen trum Po zna nia, w oko li -
cach pla cu Ada ma Mic kie wi cza i szu ka my przede wszyst kim de ta li
ar chi tek to nicz nych oraz in for ma cji za war tych na ta bli cach in for ma -
cyj nych, je śli ta kie są. W opar ciu o to wy ko nu je my za da nia, któ re są
sto sun ko wo pro ste, ale wy ma ga ją ce spo strze gaw czo ści i nie sza blo -
no we go spoj rze nia – do da je Ar tur Ży to. 

W za sa dy gry uczest ni ka wpro wa dzi prof. Jó zef Ko strzew ski, po -
znań ski ar che olog i je den z twór ców po znań skiej uczel ni. Za gad ki
przed sta wią nam m.in. pro fe so ro wie: ks. Sta ni sław Ko zie row ski, Sta -
ni sław Paw łow ski czy Zbi gniew Kry gow ski. Na plan szy za zna czo ne
są rów nież obiek ty wska za ne bi re tem. Przy nich uczest nik bę dzie miał
do za da nia, któ rych roz wią za nia bę dzie mógł za pi sać na dru giej stro -
nie. Po wpi sa niu z nich od po wied nich oraz od na le zie nia de ta li ar chi -
tek to nicz nych po zna my ha sło gry. Uczest nik za ba wy, któ ry roz wi kła
wszyst kie za gad ki, mo że się wpi sać na li stę zwy cięz ców i otrzy mać
cer ty fi kat od kryw cy.  ja go da ha losz ka

uam kła dzie du ży na cisk na kul tu rę zdro wia oraz wy cho wa nie
fi zycz ne go za rów no wśród swo ich stu den tów, jak i pra cow ni -
ków. dzia ła nia mi w tej dzie dzi nie ob ję ci są tak że stu den ci z nie -
peł no spraw no ścią, któ rzy ćwi czą pod okiem tre ne rów stu dium
wy cho wa nia Fi zycz ne go i spor tu uam. 

Sta re pol skie przy sło wie brzmi: „W zdro wym cie le, zdro wy duch”,
ale jak od nieść je do osób z nie peł no spraw no ścia mi? Naj pro ściej
mó wiąc – tak sa mo jak do osób w peł ni spraw nych. Roz wi ja nie ak -
tyw no ści fi zycz nej wpły wa na na szą spraw ność ru cho wą, roz wój
psy chicz ny, spo łecz ny i in te lek tu al ny. Dzię ki spor to wi oso by z nie -
peł no spraw no ścia mi mo gą in te gro wać się z oso ba mi spraw ny mi
i czer pać z te go ogrom ną sa tys fak cję. Tak wła śnie jest w przy pad ku
za jęć or ga ni zo wa nych przez SWFIS UAM, któ ra pro wa dzi Sek cję
Spor to wą Stu den tów z Nie peł no spraw no ścia mi.

– Na sza sek cja po wsta ła pod wpły wem ob ser wa cji. Za uwa ży li -
śmy, że stu den ci z nie peł no spraw no ścia mi bar dzo chęt nie upra wia -
ją sport. Po my śle li śmy, że war to stwo rzyć prze strzeń, któ ra by ła by
tyl ko dla nich i gdzie mo gli by tre no wać do mi strzostw Pol ski – mó -
wi tre ner ka Mar ta Gę ba la.

Po cząt ko wo stu den ci mo gli wziąć udział tyl ko w sek cji pły wac -
kiej, bo nasz uni wer sy tet ja ko je dy ny or ga ni zo wał za wo dy pły wac -
kie dla osób z orze cze niem o nie peł no spraw no ści. Z cza sem,
w związ ku z or ga ni za cją In te gra cyj nych Mi strzostw Pol ski za czę ły
po wsta wać no we sek cje. W tej chwi li oprócz pły wa nia dzia ła sześć
sek cji: sza chy, bow ling, go al ball, boc cia, te nis sto ło wy oraz bi lard.
Du ży wkład w pro wa dze nie al ter na tyw nych form spor tu dla stu -
den tów z nie peł no spraw no ścia mi wno szą pra cow ni cy SWFIS

UAM: Mar ta Gę ba la, Ka ta rzy na Per nak. Vio let ta Pru siń ska, Ja kub
Wie czo rek, Elż bie ta Ko niecz na oraz Fry de ryk Mu sie lak. 

Sek cje stu den tów z nie peł no spraw no ścia mi chęt nie bio rą udział
w cy klu za wo dów In te gra cyj nych Mi strzostw Pol ski, któ rych ce lem
obok roz gry wek jest jak naj szer sza in te gra cja spo łecz no ści aka de -
mic kiej. – W tym ro ku pierw szy raz uda ło nam się być na wszyst -
kich za wo dach. Przy go to wa nia do mi strzostw są bar dzo in ten syw ne,
po nie waż gdy koń czy my tre nin gi do jed nej dys cy pli ny, to roz po czy -
na my do dru giej – do da je Mar ta Gę ba la. 

Wy la ne hek to li try po tu na tre nin gach nie po szły na mar ne.
W czerw cu Do mi ni ka Hoft z UAM oraz Mar le na Po go rzel czyk
z Uni wer sy te tu Zie lo no gór skie go usta no wi ły re kord Gu in nes sa
w boc cia, czy li w spor to wej dys cy pli nie pa ra olim pij skiej wy wo dzą -
cej się od wło skiej gry w bu le. Przez 25 go dzin wal czy ły nie tyl ko
mię dzy so bą, ale tak że ze so bą – ze zmę cze niem, sen no ścią i wła -
sny mi sła bo ścia mi. Przez ca ły czas mia ły wspar cie ki bi ców.  

Okres wa ka cyj ny dla stu den tów UAM jest cza sem wy jaz dów
spor to wo -re kre acyj nych i szko le nio wych. Wśród nich są: obóz
spor to wo -re kre acyj ny, let nia szko ła ję zy ka an giel skie go pod ża gla -
mi, in te gra cyj ny spływ ka ja ko wy, a tak że in te gra cyj ny rajd ro we ro -
wy. – Pod czas wy jaz dów pre zen tu je my dys cy pli ny, w któ rych
bie rze my udział, wbrew czę ste mu prze świad cze niu, że trze ba być
su per spor tow cem, być w klu bach, bo tak na praw dę naj waż niej sze
są do bre chę ci – mó wi Mar ta Gę ba la. 

A ja kie pla ny na przy szłość? – Chcie li by śmy, aby każ dy stu dent
z orze cze niem o nie peł no spraw no ści do wie dział się, że dzia ła sek -
cja spor to wa UAM stu den tów z nie peł no spraw no ścia mi i że każ dy
stu dent jest tu mi le wi dzia ny – pod su mo wu je Fry de ryk Mu sie lak. 

ja go da ha losz ka

zdAj ju bi le uszo We ko lo kWium

stu den ci nie Peł no sPrAW ni sPor toW cA mi
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– Bar dzo się cie szę, że wy da rze nie od by wa się wła śnie na na -
szym wy dzia le. Z na szej stro ny za pew ni li śmy fa cho wą ob sa dę
czę ści ar ty stycz nej – mam tu na my śli prze pięk ne mo del ki i przy -
stoj nych mo de li i to jest głów ny po wód, dla któ re go ja nie wy stą -
pi łem w po ka zie – za żar to wał dzie kan WNPiD An drzej Stel mach
wi ta jąc go ści. 

Mo de le i mo del ki pre zen to wa li się za rów no w stro jach wie czo -
ro wych zna nych ma rek, jak i co dzien nych sty li za cjach. Nie za bra -
kło też nie oczy wi stych po łą czeń gar de ro by, np. ko lo ro wych
skar pe tek w papugi do gar ni tu ru. Po ja wi ło się na wet lo ko wa nie wy -
dzia ło we go pro duk tu, a mia no wi cie Rap tu la rza, któ ry od paź dzier -
ni ka pod bi ja ser ca ca łej spo łecz no ści aka de mic kiej. Wie czór umi li ła
Mar ta Gra bow ska, śpie wa jąc pio sen ki An ny Ger man. Na za koń -
cze nie spo tka nia z mo dą dzie kan WNPiD ode brał na gro dę „Mar -
ka Ro ku”. Po kaz od był się we współ pra cy  ze Sto wa rzy sze niem
Dzien ni ka rzy RP i Pol ską Aka de mią Mo dy.

teKst I zdJęcIa ja go da ha losz ka

WnPid 
mAr ką ro ku

na wydziale nauk politycznych i dziennikarstwa

uam z okazji 10-lecia wydziału, a także 100-lecia

uniwersytetu poznańskiego odbył się

niecodzienny pokaz mody. w modeli i modelki

wcielili się naukowcy i studenci z uam. 
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