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ogra ni czo na), któ re są upra wia ne na uni wer sy te cie. Nada wa nie
stop ni przy słu gi wać bę dzie se na to wi i to tyl ko w dys cy pli nach, któ -
re uzy ska ją wy so ką oce nę (co naj mniej B+). To praw da, że usta wa
prze wi du je moż li wość po wie rze nia wy peł nia nia za da nia nada wa -
nia stop ni in nym or ga nom ko le gial nym wska za nym w sta tu cie, ale
dla da nej dys cy pli ny mo że być w uczel ni tyl ko je den or gan na da -
ją cy stop nie. 

Po dys ku sjach uzna li śmy, że naj le piej uczel nię przy go tu je my
do przy szłej ewa lu acji, a tak że za cho wa my wszyst kie upraw nie nia
do dok to ry zo wa nia i ha bi li to wa nia, je śli za dys cy pli ny bę dą od po -
wie dzial ne kon kret ne oso by – dzie ka ni wy dzia łów dys cy pli no wych,
któ rych ra dy na uko we bę dą mia ły też upraw nie nia do nada wa nia
stop ni. Za tem obec ne wy dzia ły to jed nost ki ba daw cze po wią za ne
z kon kret ną dys cy pli ną, re pre zen to wa ną przez za trud nio nych
w nich na uczy cie li. Szko ły dzie dzi no we utwo rzy li śmy, by nie roz -
drab niać uczel ni – dzie ka ni kil ku wy dzia łów sku pio nych w da nej
szko le wspól nie z rek to rem i pro rek to rem kie ru ją cym szko łą za -
pew nić ma ją współ pra cę w ra mach szko ły, a tak że ba da nia in ter dy -
scy pli nar ne w szko le i po mię dzy szko ła mi. Szko ły bę dą też
ko or dy no wać dzia łal ność dy dak tycz ną. W ostat nim kwar ta le wy -
dzia ły do sto so wa ły swo ją struk tu rę we wnętrz ną do no we go sta tu -
tu. Wie le z nich od waż nie ją zre for mo wa ło, by stwo rzyć jak
naj lep sze wa run ki do roz wo ju pra cy na uko wej. 

Obok szkół dzie dzi no wych z wy dzia ła mi dys cy pli no wy mi
funk cjo nu je szó sta szko ła – Szko ła Dok tor ska z sek cja mi w każ -
dej ze szkół dzie dzi no wych. W struk tu rze UAM zna la zły się rów -
nież czte ry fi lie w ośrod kach za miej sco wych, dwa do sko na łe
cen tra na uko we: Cen trum Za wan so wa nych Tech no lo gii i Cen -
trum NanoBioMedyczne, a tak że jed nost ki ogól no uczel nia ne, ta -
kie jak Bi blio te ka Uni wer sy tec ka, Ogród Bo ta nicz ny, Stu dium
Ję zy ko we oraz Stu dium Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu. Wpro -
wa dze nie zmian w za kre sie struk tu ry or ga ni za cyj nej wy dzia łów
po cią gnę ło za so bą ko niecz ność zre for mo wa nia ad mi ni stra cji
uczel ni. Ad mi ni stra cja cen tral na funk cjo nu je dziś w ra mach sil -
nych cen trów kom pe ten cyj nych, a na wy dzia łach dzia ła ją Biu ra
Ob słu gi Stu den ta – wcze śniej sze dzie ka na ty i Biu ra Ob słu gi Wy -
dzia łu – swo iste se kre ta ria ty dzie ka nów. 

za in au gu ro wa li śmy ob cho dy 1 paź dzier ni ka 2018 r. tu,
w Au li Uni wer sy tec kiej, w obec no ści wi ce pre mie ra RP
i mi ni stra na uki i szkol nic twa wyż sze go dr. Ja ro sła wa Go -

wi na. Przez ko lej ne mie sią ce by li śmy uczest ni ka mi wie lu wy da -
rzeń ju bi le uszo wych, przy go to wa nych przez czte ry świę tu ją ce
uczel nie. Od by ły się licz ne kon fe ren cje na uko we i sym po zja, wy -
sta wy, ba le, kon cer ty i im pre zy spor to we. Go ści li śmy wie lu za -
cnych go ści, w tym, w ra mach kon fe ren cji „Uni wer sy te ty
w po szu ki wa niu do sko na ło ści”, na szych dok to rów ho no ris cau -
sa. Kul mi na cją ob cho dów był 7 ma ja 2019 ro ku, w któ rym to dniu,
na wią zu jąc do pierw szej in au gu ra cji 7 ma ja 1919 ro ku, po Mszy
św. w Ka te drze po znań skiej i prze mar szu uli ca mi Po zna nia, se na -
ty świę tu ją cych uczel ni na uro czy stym po sie dze niu w Au li Uni -
wer sy tec kiej pod ję ły rocz ni co wą uchwa łę, a w kap su le cza su
za cho wa ły wraz z ar te fak ta mi prze sła nie do na stęp nych po ko leń. 

Nie zwy kle waż nym i wy ma ga ją cym wy zwa niem mi nio ne go ro -
ku by ło wdra ża nie no wej usta wy Pra wo o szkol nic twie wyż szym
i na uce. Przy go to wa li śmy no wy sta tut i in ne we wnętrz ne ak ty praw -
ne, ta kie jak re gu la min or ga ni za cyj ny, re gu la min pra cy, re gu la min
wy na gro dzeń i sze reg in nych. Od 1 paź dzier ni ka 2019 r. UAM dzia -
ła w no wej struk tu rze or ga ni za cyj nej, opar tej na 5 szko łach dzie -
dzi no wych: na uk przy rod ni czych, na uk ści słych, na uk spo łecz nych,
na uk hu ma ni stycz nych oraz na uk o ję zy ku i li te ra tu rze. W tych
szko łach ulo ko wa nych jest 20 wy dzia łów, zwią za nych z kon kret ny -
mi dys cy pli na mi. 

Po nie waż przy czy ny przy ję cia no wej struk tu ry mo gły nie zo stać
Pań stwu wy ja śnio ne, spie szę po in for mo wać, że ich źró dłem by ła
no wa usta wa, któ ra ra dy kal nie zmie ni ła za sa dy oce ny dzia łal no ści
na uko wej uczel ni, a tak że za sa dy przy zna wa nia upraw nień
do nada wa nia stop ni na uko wych. No wa usta wa zmie ni ła też za -
sad ni czo ro lę wy dzia łów. Wy dzia ły prze sta ły być pod sta wo wy mi
jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi, któ re oce nia ne by ły w ra mach pa -
ra me try za cji z ca łej swo jej dzia łal no ści na uko wej, czę sto w ra mach
kil ku dys cy plin na uko wych. Utra ci ły też pra wo do nada wa nia stop -
ni na uko wych. No wa usta wa okre śla, że oce nie pa ra me trycz -
nej – ewa lu acji – pod da wa ne bę dą nie wy dzia ły lub in ne jed nost ki
or ga ni za cyj ne, lecz dys cy pli ny (któ rych licz ba zo sta ła dra stycz nie
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SUK ce Sy Uni wer Sy te tU nie zro dzi ły Się na gle
rok 2019 był rokiem szczególnym w historii naszego uniwersytetu. Był to przede wszystkim
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Po wiem o jesz cze jed nej zmia nie w struk tu rze UAM, któ ra za -
szła w 2019 ro ku, choć ta nie wy ni ka z no wej usta wy. Cie szy my
się, że dzię ki wspar ciu mi ni sterstw – na uki i szkol nic twa wyż sze -
go oraz spraw za gra nicz nych, UAM or ga ni zu je Pol ski In sty tut
Ar che olo gicz ny w Ate nach, na któ ry od bar dzo wie lu lat cze ka li
pol scy ar che olo dzy.

Z in nych zmian wspo mnę, że no wo ścią wpro wa dzo ną przez re -
gu la min pra cy jest tzw. ru cho my czas pra cy dla pra cow ni ków nie -
bę dą cych na uczy cie la mi. Z ko lei w re gu la mi nie wy na gro dzeń
wpro wa dzi li śmy za sa dy znacz ne go pod nie sie nia wy na gro dzeń na -
uczy cie lom o naj wy bit niej szych osią gnię ciach pu bli ka cyj nych
i w zdo by wa niu środ ków gran to wych. Po ja wi ła się też tzw. pre mia
pro jek to wa za skła da nie apli ka cji gran to wych, ale rów nież za suk -
ce sy w tej dzie dzi nie. Za kła dam, że te roz wią za nie bę dą mo ty wo -
wa ły do efek tyw nej pra cy na rzecz po szcze gól nych dys cy plin.

Przy to czo ne do tąd wy da rze nia z 2019 ro ku wska zu ją, że nie tyl -
ko był to rok szcze gól ny, ale też bar dzo pra co wi ty. Przy po mnę tak -
że kil ka suk ce sów od nie sio nych w 2019 ro ku, któ re wy jąt ko wość
uwy pu kla ją. Szcze gól ną ra dość przy niósł nam in dy wi du al ny suk -
ces prof. An drze ja Wi śniew skie go z Wy dzia łu Psy cho lo gii i Ko gni -
ty wi sty ki, któ ry za opra co wa nie kon cep cji in fe ren cyj nej lo gi ki py tań
otrzy mał Na gro dę Fun da cji na Rzecz Na uki Pol skiej na zy wa ną Pol -
skim No blem. To już siód my Pol ski No bel w hi sto rii UAM. Prof.
Ja cek Ra dwan z Wy dzia łu Bio lo gii wy róż nio ny zo stał na gro dą mi -
ni stra na uki i szkol nic twa wyż sze go za osią gnię cia na uko we w 2018
ro ku. Prof. Alek san der Koś ko z Wy dzia łu Ar che olo gii otrzy mał naj -
waż niej szą god ność aka de mic ką i 4 grud nia ode brał z rąk rek to ra
Uni wer sy te tu Rze szow skie go dy plom dok to ra ho no ris cau sa. 

Naj więk sze zna cze nie ma ją jed nak suk ce sy ca łe go uni wer sy te -
tu. Od lip ca 2019 r. kon sor cjum z udzia łem UAM no si, zdo by te
w kon kur sie Unii Eu ro pej skiej, pre sti żo we mia no uni wer sy te tu
eu ro pej skie go. W kon sor cjum, zwa nym EPICUR, sta no wią cym
akro nim na zwy pro jek tu „Eu ro pe an Part ner ship for an In no va ti -
ve Cam pus Uni fy ing Re gions”, oprócz UAM zna la zło się 7 uni -
wer sy te tów – 2 fran cu skie ze Stras bur ga i Mi lu zy, 2 nie miec kie
z Fry bur ga i Karls ru he oraz po 1 – ho len der skim z Am ster da mu,
grec kim z Sa lo nik oraz au striac kim uni wer sy te cie przy rod ni czym
z Wied nia. W ra mach EPICUR-a pro mo wa na bę dzie wie lo ję zycz -
ność i roz wój wszyst kich uczel ni kon sor cjum, a po przez in no wa -
cyj ne me to dy ucze nia i ucze nia się bę dzie my dą żyć do utwo rze nia
Kam pu su Mię dzy uni wer sy tec kie go, któ ry za pew ni, że co dru gi
stu dent każ de go z uni wer sy te tów spę dzi pe wien czas, stu diu jąc
po za sie dzi bą ma cie rzy stej uczel ni. 

Do te go pre sti żo we go wy róż nie nia w paź dzier ni ku do łą czy ło ko -
lej ne, gdy na uro czy sto ści w Zam ku Kró lew skim w War sza wie
ogło szo no wy ni ki pol skie go kon kur su „Ini cja ty wa Do sko na ło -
ści – Uczel nia Ba daw cza”. UAM zna lazł się w gro nie dzie się ciu pol -
skich uczel ni – be ne fi cjen tów pro gra mu MNiSW, któ rzy oprócz
za szczyt ne go ty tu łu uczel ni ba daw czej, w la tach 2020-26 bę dą
otrzy my wać sub wen cję zwięk szo ną o 10%, co ozna cza nie ba ga tel -
ną kwo tę, bli ską 50 mln zło tych rocz nie.

Do dam, że w kon kur sie Unii Eu ro pej skiej wy ło nio no 17 sie ci
uni wer sy te tów eu ro pej skich – w pię ciu są pol skie uni wer sy te ty.
W kon kur sie na uczel nie ba daw czą sta tus ten uzy ska ło 10 uczel -
ni – 5 uni wer sy te tów, 4 po li tech ni ki i 1 uni wer sy tet me dycz ny.
Ale tyl ko trzy uni wer sy te ty są jed no cze śnie w sie ci eu ro pej skiej
i uczel nią ba daw czą – to Uni wer sy tet War szaw ski, Uni wer sy tet
Ja giel loń ski i Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu. 

Za wszyst ki mi suk ce sa mi, o któ rych mo wa, sto ją kon kret ne oso -
by, któ re swą efek tyw ną pra cą przy czy nia ją się do osią gnięć uni wer -
sy te tu. Wnio sek, na pod sta wie któ re go apli ko wa li śmy w kon kur sie
na sie ci uni wer sy te tów eu ro pej skich, przy go to wał ze spół kie ro wa ny
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chó ra li sty ka zbli ża i to by ło wi dać w trak cie no wo rocz nych
kon cer tów chó rów UAM. Smycz ki zbli ża ją rów nież, cze mu
wy raz dał nasz ze spół ka me ral ny. W su mie du żo po zy tyw -

nych wra żeń, od to nów spo koj nych po kar na wa ło we. Dzia ło się. 
Tra dy cyj nie Kon cert No wo rocz ny w Au li UAM otwo rzył rek tor

UAM prof. An drzej Le sic ki, któ ry zło żył wszyst kim obec nym ży -
cze nia no wo rocz ne oraz za pew nił, że 13-tki zo sta ną wy pła co ne
w po ło wie lu te go. Sa la przy ję ła te sło wa bra wa mi, oka zu jąc zro zu -
mia łe za do wo le nie. Póź niej od da li śmy się mu zy ce. Bez gra nic.

Chór Ka me ral ny UAM pod dy rek cja prof. Krzysz to fa Szy dzi sza,
Or kie stra Ka me ral na pod dy rek cją dr Alek san dra Gre fa i Chór Aka -
de mic ki kie ro wa ny przez Be atę Biel ską do da ły nam spo ro do dat -
ko wej wy obraź ni mu zycz no -prze strzen nej.

Za czął ze spół prof. Szy dzi sza. By ło ko lę do wo, jaz zo wo, ko lo ro wo
i przede wszyst kim wspól nie. Nie za bra kło ko lę do wa nia z po dzia -
łem na ro le (pa nie, pa no wie) oraz grzmią ce go pod skle pie nie „Bóg
się ro dzi”. Wy peł nio na po brze gi sa la da ła ra dę! Póź niej zro bi ło się
nie co ka me ral niej. Kom po zy cje El ga ra, Grie ga, Wil liam sa czy Czaj -
kow skie go gra ne w cał ko wi tej ci szy uko iły emo cje, ale tyl ko do pew -
ne go stop nia. Tre pak z ba le tu „Dzia dek do orze chów” oka zał się
zgrab nym wstę pem do po dró ży po świe cie kar na wa łu. Po pro wa -
dził nas po nim ze spół Be aty Biel skiej. Z przy jem no ścią przy po -
mnie li śmy so bie zna ne utwo ry Geo r ga Mi cha ela, ze spo łu ABBA czy
bra wu ro wo za śpie wa ny i bi so wa ny utwór „This is me” z fil mu „Król
roz ryw ki”.

To był uda ny wie czór i dla wie lu uda ny po czą tek kar na wa łu. (kS)

kon cert no wo rocz ny na trzy ze spo ły

przez prof. Bo gu mi łę Ka niew ską, pro rek to ra UAM, a wnio sek
o uczel nię ba daw czą – ze spół kie ro wa ny przez prof. Ry szar da Na -
skręc kie go, pro rek to ra UAM. Pro rek to rom i ze spo łom, któ rym prze -
wo dzi li, jesz cze raz dzię ku ję. Ale oba wnio ski by ły swo isty mi
ra por ta mi z dzia łal no ści i osią gnięć uni wer sy te tu. A te osią gnię cia
to dzie ło pra cow ni ków na szej uczel ni, przede wszyst kim na uczy cie li
aka de mic kich. Na ich suk ce sy zło ży ła się rów nież pra ca pra cow ni -
ków tech nicz nych, bi blio tecz nych, ad mi ni stra cyj nych i ob słu gi.
Wszyst kim po raz ko lej ny ser decz nie dzię ku ję. 

Do dam, że dzi siej sze suk ce sy uni wer sy te tu nie zro dzi ły się na gle.
Wy ni ka ją z pra cy wie lu po przed nich po ko leń. To efekt pra cy po -
przed nich ze spo łów rek tor skich, ale przede wszyst kim pro fe so rów,
do któ rych Pań stwo na le ży cie. To tak że wa sza pra ca zbu do wa ła fun -
da men ty pod dzi siej sze suk ce sy, to Pań stwo wy pra co wa li ście obec -
ną moc ną po zy cję uni wer sy te tu – eu ro pej skie go i ba daw cze go.
Za tem i wam win ny je stem ser decz ne po dzię ko wa nia.

Sza now ni Pań stwo, kie dy nad cho dzi sty czeń, my śli sa mo ist nie
bie gną ku no wo rocz nym po sta no wie niom i wy zwa niom. Przed na -
mi przede wszyst kim wy bo ry rek to ra, ale nie ba cząc na to, kto przej -
mie rek tor skie in sy gnia, już dziś trze ba my śleć o ewa lu acji dys cy plin

na uko wych, któ ra zo sta nie prze pro wa dzo na w ro ku 2021, by nie
utra cić sta tu su uczel ni ba daw czej. Trze ba spro stać też ogro mo wi za -
dań wy ni ka ją cych z uzy ska ne go sta tu su uni wer sy te tu eu ro pej skie -
go. Przed na mi rów nież ciąg dal szy wdra ża nia po sta no wień usta wy
Pra wo o szkol nic twie wyż szym i na uce. W ro ku 2019 za koń czy li -
śmy wie lo let ni po gram in we sty cyj ny, w ra mach któ re go po wstał
m.in. Kam pus Mo ra sko. Ale przed so bą ma my ko lej ne in we sty -
cje – bu do wa aka de mi ków na Mo ra sku, re mont a wła ści wie od bu -
do wa „ko sza row ca” dla Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji, że by
wy mie nić tyl ko te naj waż niej sze. To do słow nie kil ka naj istot niej -
szych ce lów, ale przed na mi przede wszyst kim kon ty nu acja re ali za -
cji pod sta wo wych ce lów uni wer sy te tu – pro wa dze nia ba dań
na uko wych na naj wyż szym po zio mie i do sko na łe go kształ ce nia stu -
den tów w opar ciu o wy ni ki tych ba dań. Re ali zo wać bę dzie my na -
dal mi sję uni wer sy te tu za an ga żo wa ne go, otwar te go, bez gra nic,
dzia ła ją ce go z po sza no wa niem ludz kich praw i god no ści, w po sza -
no wa niu ota cza ją ce go nas świa ta i na tu ry. 

Prof. An drzej Le sic ki, rek tor UAM
tekst zo stał za czerp nię ty z prze mó wie nia rek to ra uam na spo tka niu
z eme ry to wa ny mi pro fe so ra mi na szej uczel ni.

suk ce sy uni wer sy te tu nie zro dzi ły się na gle
ciąg dalszy ze str. 2-3

fot. 2x adrian wykrota
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naj lep sze li cea i tech ni ka wy róż nio no pod czas ga li Wiel ko pol -
skie go ran kin gu Li ce ów i tech ni ków Per spek ty wy 2020. Choć
ran king, or ga ni zo wa ny przez Fun da cję Per spek ty wy, zo stał
ogło szo ny w War sza wie, w Po zna niu na WPiA mia ła miej sce
ga la re gio nal na, któ ra zo sta ła zor ga ni zo wa na po raz trze ci. 

– Dla na sze go uni wer sy te tu ga la jest bar dzo waż nym wy da rze -
niem – mó wił pod czas spo tka nia pro rek tor UAM prof. Ta de usz Wal -
las – To oka zja do roz mo wy i po zna nia opi nii, pó ki co uczniów,
a za chwi lę ma tu rzy stów i kan dy da tów na stu dia – do dał.

Pre zes Fun da cji Per spek ty wy Wal de mar Si wiń ski wspo mniał
o dwóch funk cjach ran kin gu: – Pierw sza to pod po wiedź dla ósmo -
kla si stów i ich ro dzi ców; słu ży pierw sze mu roz po zna niu. Dru -
ga – ran king stał się już in sty tu cją edu ka cyj ną.

Pod czas ga li pro jekt „UAM dla Naj lep szych” za pre zen to wa ła pro -
rek tor ka UAM prof. Be ata Mi ko łaj czyk. To no wy pro gram, któ ry
ma po łą czyć do tych cza so we ini cja ty wy po szcze gól nych jed no stek
uczel ni. – Ma dwa nad rzęd ne ce le: mo ty wo wa nie uczniów i uczen -
nic do od kry wa nia i roz wi ja nia pa sji oraz po głę bia nia wie dzy, a tak -
że zbu do wa nie sa tys fak cjo nu ją ce go mo de lu dłu go fa lo wej
współ pra cy UAM ze szko ła mi – mó wi ła prof. Mi ko łaj czyk.

O swo jej przy go dzie z BEST Stu dent opo wie dział Piotr Roz wa -
lak, stu dent Wy dzia łu Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych, któ -
ry pro wa dzi ba da nia pe le on to lo gicz ne. Wy kład wy gło sił dr inż.

Mar cin Go go lew ski z Wy dzia łu Ma te ma ty ki i In for ma ty ki, któ ry
zdra dził, co na sze te le fo ny o nas wie dzą. 

Zwy cięz ca mi w te go rocz nej ga li Wiel ko pol skie go Ran kin gu Li -
ce ów i Tech ni ków są: Tech ni kum Ko mu ni ka cji z Po zna nia
oraz VIII LO im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu. Pierw sze miej -
sce w ran kin gu szkół olim pij skich za ję ło II LO im. Ge ne ra ło wej Za -
moy skiej i He le ny Mo drze jew skiej w Po zna niu.

JH/Ak

Per SPeK ty wy 2020

naj lep sze szko ły w wiel ko pol sce na gro dzo ne

Stadion lekkoatletyczny, siłownia zewnętrzna, tor dla
rolkarzy – tak prezentują się nowe obiekty sportowe, 
które powstały na kampusie Morasko dzięki wieloletniemu
programowi inwestycyjnemu „Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza 2004-2019”. Budowa trwała niecały rok
i kosztowała 16 milionów złotych.

– Poprzez oddanie tej inwestycji do użytku kończymy program
wieloletni, realizowany przez 15 lat. Pragnę podkreślić, że przez ten
program wzbogacił się o nowe obiekty nie tylko Poznań, w którym
nasza uczelnia ma swoją siedzibę. Część środków trafiła także
do Kalisza i do Piły. Dzięki niemu każda nowa inwestycja była
oddawana do użytku z możliwie najnowocześniejszym i często nie
tanim wyposażeniem – mówił prorektor UAM prof. Tadeusz
Wallas, dziękując wszystkim osobom, które przyczyniły się
do realizacji programu.

W wyniku konkursu stadion zaprojektowała pracownia
architektoniczna 2pm Piotra Musiałowskiego z Warszawy. Budowa
obiektów sportowych w ramach II etapu obejmowała: stadion
z bieżnią tartanową sześciotorową, boiska do piłki nożnej
z nawierzchnią ze sztucznej trawy, kort tenisowy z nawierzchnią
z masy akrylowej, siłownię zewnętrzną, skocznię w dal i dla
trójskoku oraz rzutnię do pchnięcia kulą, obiekty gospodarcze
i drogi wewnętrzne, małą architekturę i infrastrukturę techniczną.
Wokół stadionu wybudowano także tor dla rolkarzy o długości
około pół kilometra.

Otwarciu towarzyszył inauguracyjny bieg dookoła stadionu.
Udział w nim wzięła Karolina Nadolska, która uzyskała kwalifikację
olimpijską do Tokio 2020 na dystansie maratonu. Towarzyszyli jej
studenci z sekcji sportowych UAM. 

Jagoda Haloszka

stadion lekkoatletyczny otwarty
fot. adrian wykrota
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7 li sto pa da w Bruk se li od by ła się in au gu ra cja kon sor cjum
EPICUR. Kil ka dni póź niej w Po zna niu. Po sta wio no pierw sze
za da nia. Czy są już ko or dy na to rzy z po szcze gól nych wy dzia łów?
Tak. Ich za da niem bę dzie wpro wa dze nie pro jek tu EPICUR na wy -
dzia ły. Za koń czył się wła śnie pro ces zbie ra nia in for ma cji na te mat
róż nych, trwa ją cych już form współ pra cy z uczel nia mi part ner ski -
mi, jak i tych, któ re wy dzia ły chcia ły by pod jąć. Bę dzie my te pro po -
zy cje te raz sca lać i pro jek to wać ko lej ne dzia ła nia, co ozna cza
re gu lar ny kon takt z ko or dy na to ra mi. Zo sta ła też po wo ła na Ra da
Pro jek tu. Jej człon ko wie – to przede wszyst kim dzie ka ni – bę dą się
spo ty ka li rza dziej, ale bę dą po dej mo wa li me ry to rycz ne i stra te gicz -
ne de cy zje do ty czą ce wy dzia łów i ca łe go uni wer sy te tu. Cho dzi tu -
taj choć by o spo sób funk cjo no wa nia We lco me Cen ter, zmia ny
w re kru ta cji czy też roz ma ite uła twie nia dla stu den tów za gra nicz -
nych. 

Jak wy glą da two rze nie struk tu ry?
W za sa dzie ta struk tu ra już jest go to wa. Oczy wi ście, je śli cho dzi
o za rzą dza nie pro jek tem, bo na ca łą resz tę – bu do wa nie struk tu ry
uni wer sy te tu eu ro pej skie go – ma my trzy la ta. Trze ba pa mię tać, że
jest to pro jekt pi lo ta żo wy, czy li pod czas je go re ali za cji bę dzie my wy -
pra co wy wać, spraw dzać i upo wszech niać kon kret ne roz wią za nia.
EPICUR-em za rzą dza ko mi tet ste ru ją cy, skła da ją cy się z rek to rów
ośmiu uczel ni oraz wy ko naw czy, w skład któ re go wcho dzą ich
przed sta wi cie le. Na UAM stwo rzy li śmy lu strza ne od bi cie tej struk -
tu ry. Ko mi te tem ste ru ją cym jest ra da, skła da ją ca się głów nie z dzie -
ka nów i pro dzie ka nów. Na to miast nasz ko mi tet wy ko naw czy
two rzą ko or dy na to rzy oraz Za rząd Pro jek tu wraz z Biu rem Pro jek -
tu, tj. sześć osób. 

EPICUR-a ma wspo ma gać mia sto Po znań i Po znań skie Cen trum
Su per kom pu te ro wo -Sie cio we, któ re do łą czy ły do pro jek tu.
W czym, we dług pa ni, mo gą nam po móc?
Na ra zie je ste śmy na eta pie de kla ra cji o chę ci do łą cze nia do pro jek -
tu. Za mie rza my za pro sić Po znań i PCSS do współ pra cy ja ko part -
ne rów sto wa rzy szo nych. Po mysł ten bie rze się stąd, że jed nym
z ce lów pro jek tu jest bu do wa nie współ pra cy nie tyl ko mię dzy uczel -
nia mi, ale tak że mię dzy re gio na mi, w któ rych one funk cjo nu ją.
Przy kła do wo, z mia stem Po znań bę dzie my or ga ni zo wać w ma ju
kon fe ren cję pod pa tro na tem Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go, przed sta wia ją cą pol skie uni wer sy te ty za an ga żo wa ne
w ideę uni wer sy te tów eu ro pej skich. Chce my się przy tej oka zji za -
sta no wić, co idea ta mo że przy nieść mia stu i od wrot nie. Ile my ja -
ko Po la cy, mo że my do niej wnieść. Za kła da my, że mia sto po mo że
nam w pro mo cji na sze go uni wer sy te tu i pro mo cji EPICUR-a.
Z ofer tą za mie rza my wyjść nie tyl ko do uczniów Po zna nia, ale i ca -
łej Wiel ko pol ski. Wszyst ko po to, by za in te re so wać ich moż li wo -
ścią apli ka cji na UAM lub też na któ rąś z uczel ni part ner skich.

Je śli cho dzi o PCSS to bar dzo waż nym ele men tem pro jek tu bę -
dzie stwo rze nie mię dzy na ro do we go, wir tu al ne go kam pu su. Cen -
trum dys po nu je do świad cze niem i moż li wo ścia mi, ma my też
od wie lu lat świet ną współ pra cę. Grze chem by ło by nie sko rzy -
stać z te go po ten cja łu. 

Kto za to za pła ci?
Part ne rzy sto wa rzy sze ni nie bę dą z pro jek tem po wią za ni fi nan -
so wo. Chy ba że sa mi ze chcą się za an ga żo wać. W przy pad ku mia -
sta li czy my jed nak na to, że np. w pro jek cie Aka de mic ki Po znań
znaj dą się fun du sze, któ re wspo mo gą Uni wer sy tet Eu ro pej ski.

epicur. 
pra cu je my nad ma pą
wspól nych dzia łań

o kon sor cjum ePicUr, naj bliż szych za da niach i per spek ty wie umię dzy na ro do wie nia UaM,

z prof. Bo gu mi łą ka niew ską, pro rek to rem UaM roz ma wia Krzysz tof Smu ra

fot. adrian wykrota
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Pro jekt bę dzie jed nak fi nan so wa ny głów nie z bu dże tu oraz z pie -
nię dzy, któ re otrzy ma my z mi ni ster stwa i na szej uczel ni. W tym
ostat nim przy pad ku cho dzi o środ ki prze zna czo ne na umię dzy -
na ro do wie nie uczel ni. 

Czy mi ni ster stwo wspo mo gło, wspo mo że pro jekt? Mó wi się
o tym od kil ku mie się cy.
Mi ni ster stwo zo bo wią za ło się – i te go zo bo wią za nia do trzy mu -
je – do zwro tu tzw. wkła du wła sne go, co ozna cza, że sa ma re ali za -
cja pro jek tu nie bę dzie ge ne ro wa ła do dat ko wych kosz tów na UAM.
Po nie waż jed nak Uni wer sy tet Eu ro pej ski jest jed nym z fla go wych
pro jek tów Ko mi sji Eu ro pej skiej, rzą dy in nych państw an ga żu ją
znacz nie wię cej pie nię dzy. Wie my już, że i Fran cja, i Niem cy przy -
zna ły zna czą ce kwo ty uni wer sy te tom eu ro pej skim. Tym sa mym po -
zy cja pol skich uczel ni i fakt, czy bę dzie my pod tym wzglę dem
rów no rzęd ny mi part ne ra mi, bę dzie za le ża ła od de cy zji re sor tu. To
de cy zja stra te gicz na. W trak cie ostat nich roz mów w mi ni ster stwie
usły sze li śmy, że ma ono dwa pro gra my prio ry te to we, tj. uczel nie
ba daw cze i uni wer sy te ty eu ro pej skie. Za kła dam, że za tą de kla ra -
cją pój dą kon kret ne dzia ła nia. Cze ka my na de cy zje.

Każ dy z wy dzia łów miał przed sta wić li stę wspól nych przed się -
wzięć, ja kie re ali zu je z jed nost ka mi wcho dzą cy mi w skład kon -
sor cjum. Mo że my po dać przy kła dy ta kich dzia łań?
Oczy wi ście. Wy dzia ły zło ży ły ta kie in for ma cje. Te raz bę dzie my
bu do wać ma pę wspól nych dzia łań, a jest ich spo ro. Przy kła do -
wo, mia łam oka zję uczest ni czyć w pa ry skiej kon fe ren cji, któ ra
do ty czy ła związ ków pra wa i hu ma ni sty ki, a or ga ni zo wa nej przez
nasz uni wer sy tet, PAN oraz uni wer sy tet w Mi lu zie. To by ła pierw -
sza z pla no wa ne go cy klu i od ra zu uda ło się stwo rzyć wiel ce obie -
cu ją cy kon takt z uczel nią w Mi lu zie. Bar dzo in ten syw nie
współ pra cu ją Wy dzia ły Che mii UAM, WCZT i Uni wer sy te tu
w Stras bur gu. Są tam na si dok to ran ci, jeż dżą stu den ci. Ze Stras -
bur giem współ pra cu ją wy dzia ły pra wa i hi sto rii. Hi sto ry cy ma ją
tak że świet ne re la cje z Fry bur giem. Od kry wa my też ta kie miej -
sca, o któ rych nie wie dzie li śmy, np. o współ pra cy In sty tu tu Dra -
ma tu Te atru Sztuk Au dio wi zu al nych z Am ster da mem. Świet nie
wy glą da per spek ty wa ko ope ra cji Wy dzia łu Geo gra fii z uczel nią
w Wied niu. Tych ini cja tyw jest bar dzo du żo. Co naj waż niej sze,
za tą współ pra cą na uko wą mu si iść wy mia na stu den tów i ofer ta
dy dak tycz na. Nad tym bę dzie my pra co wać. 

W za ło że niach przy ję to, że dwa pro jek ty dy dak tycz ne bę dą dla
nas szcze gól nie istot ne. Jed nym z nich jest no we po dej ście
do edu ka cji, łą czą ce na uki ści słe i hu ma ni stycz ne. Ta kie stu dia
w Po zna niu za czną dzia łać od 2020 ro ku. Jak bę dą wy glą da ły? 
Kon cep cja tych stu diów na wią zu je do sta ro żyt nej kon cep cji łą cze -
nia na uk ści słych z na uka mi hu ma ni stycz ny mi. Te raz do niej wra -
ca my. Na UAM dzia ła ją już stu dia mię dzy ob sza ro we, któ re
obej mu ją swym za kre sem na uki spo łecz ne i hu ma ni stycz ne. Obec -
nie chce my stwo rzyć ta kie stu dia, któ re bę dą łą czyć wy kształ ce nie
hu ma ni stycz ne z wy kształ ce niem ści słym, stu dia ści śle in ter dy scy -
pli nar ne. Bę dą one po le ga ły na tym, że obok głów ne go nur tu stu -
dio wa nia po ja wią się przed mio ty, ścież ki czy mo du ły po cho dzą ce
z na uk ści słych. Już dziś ob ser wu je my po trze bę ta kie go łą cze nia np.
w sztu kach au dio wi zu al nych, ale ma my też hu ma ni sty kę cy fro wą,
któ ra wy ma ga wy kształ ce nia hu ma ni stycz ne go i in for ma tycz ne go.
Po trzeb ny jest styk me dy cy ny i hu ma ni sty ki, kształ cą cy np. umie -
jęt ność roz mo wy z cho rym, z je go ro dzi ną… Geo gra fia prze strzen -
na, geo gra fia spo łecz na. Jest tych moż li wo ści i po trzeb bar dzo du żo.
Ta kie stu dia ist nie ją już na uni wer sy te cie we Fry bur gu oraz Am -
ster da mie. Chce my po dej rzeć, na uczyć się i za pro po no wać na szym
stu dent kom i stu den tom uczel ni part ner skich te go ty pu pro gram.

Po cząt ko wo we współ pra cy kil ku uczel ni, a do ce lo wo re ali zo wa nej
przez ca łe kon sor cjum. 

Wnie daw nej roz mo wie nała mach Ży cia Uni wer sy tec kie go prof. Ra -
fał Wit kow ski za po wia dał, że dru gi pro jekt do ty czył bę dzie mul ti -
lin gu ali smu. Jak da le ko nam jesz cze do re ali za cji te go za mie rze nia?
Nie bli sko. Część uczel ni, z któ ry mi współ pra cu je my, jak np. Am -
ster dam czy Wie deń, to już uczel nie dwu ję zycz ne. Cho dzi o to, by
po na szym uni wer sy te cie swo bod nie mo gli się po ru szać stu den ci,
któ rzy mó wią tyl ko w ję zy ku an giel skim, a nie zna ją pol skie go. To
nie do ty czy wy łącz nie pro gra mu stu diów, ale i ob słu gi ad mi ni stra -
cyj nej, aka de mi ków czy struk tu ry pla no wa ne go We lco me Cen ter.
Za ło że niem fi nal nym pro jek tu jest jed nak stwo rze nie uni wer sy te -
tu wie lo ję zycz ne go, stąd jed nym z pierw szych za dań, ja kie ma my
do wy ko na nia, jest zma po wa nie ofer ty tzw. mniej szych ję zy ków
i przed sta wie nie jej part ne rom. Wszyst ko po to, by stu den ci np.
z Mi lu zy czy ze Stras bur ga mo gli ko rzy stać choć by z kur sów ję zy ka
chor wac kie go, bo kro aty sty ka na UAM jest naj lep sza w Pol sce. 

Co trze ba zro bić, aby w przy szło ści stu den ci mo gli otrzy my wać
dy plo my ukoń cze nia stu diów ośmiu uczel ni? Czy, jak mó wił dr
To masz Brań ka w cza sie ostat nie go spo tka nia, jest to moż li we
w cią gu na stęp nych 5-10 lat?
Wszyst ko za le ży od te go, jak sil ny bę dzie lob bing w po szcze gól nych
kra jach i ich na cisk na Ko mi sję Eu ro pej ską. To de cy zja, któ ra mu si
za paść cen tral nie. Per spek ty wa jest re al na, ale trud na. Być mo że lep -
szym roz wią za niem by ło by stwo rze nie po dwój ne go dy plo mu Uni -
wer sy te tu Eu ro pej skie go. Wy ma ga to jed nak zmian w pra wie
sze ściu państw. Trze ba za tem pra co wać nad zmia ną spo so bu my -
śle nia, a przede wszyst kim zre zy gno wać z nad mier nych ob cią żeń
biu ro kra tycz nych. Trze ba bę dzie al bo wy pra co wać wspól ne pro ce -
du ry, al bo też za sto so wać cał ko wi tą uzna wal ność pro ce dur, dzię ki
któ rej stu dent ze Stras bur ga, któ ry prze szedł tam tej sze pro ce du ry,
nie bę dzie mu siał ich po wta rzać w Pol sce.

Czy pierw sze za mknię te kon kur sy, w któ rych bę dzie my mo gli
wziąć udział, to per spek ty wa no we go bu dże tu UE w 2021 ro ku? 
Pierw szy kon kurs, w du żym stop niu de dy ko wa ny uni wer sy te tom
eu ro pej skim, zo sta nie zor ga ni zo wa ny już wio sną te go ro ku. Bę -
dzie do ty czył do sko na ło ści w na uce i dy dak ty ce oraz po sze rza -
nia stra te gii do sko na ło ści. Kon kur sy ta kie bę dą bar dziej
na sta wio ne na prag ma tycz ne zmia ny struk tu ral ne, nie na osią -
gnię cia na uko we. Je śli cho dzi o te dru gie, to ma my ogrom ne
wspar cie dzię ki te mu, że na sza uczel nia zy ska ła sta tus uczel ni ba -
daw czej. Nie ma, mo im zda niem, moż li wo ści zbu do wa nia uczel -
ni moc nej dy dak tycz nie bez jej si ły na uko wej. Oba pro jek ty
po win ny się wspie rać i uzu peł niać. Na to miast kon kur sy, w któ -
rych bę dzie my uczest ni czyć ja ko Uni wer sy tet Eu ro pej ski, wią żą
się ra czej z pro ble ma ty ką zrów no wa żo ne go roz wo ju, eko lo gii, cy -
fry za cji. Nie są dys cy pli no we w sen sie na uki, a do ty czą ra czej
pew nych ob sza rów za rzą dza nia na uką i dy dak ty ką. 

EPICUR-a by nie by ło, gdy by nie pra ca, ale też i upo rczy wy lob -
bing. Gdy by mia ła pa ni wy mie nić oso by spo za uczel ni, któ re naj -
bar dziej przy czy ni ły się do te go, że je ste śmy w kon sor cjum to…
Na szym ogrom nym so jusz ni kiem był uni wer sy tet we Fry bur gu.
Bar dzo wspie rał nas rek tor Hans Jo chen Schie wer. Na trosz kę niż -
szym po zio mie mie li śmy wspar cie pra cow ni ków w Stras bur gu, ale
mu szę też wspo mnieć o prof. Ma cie ju Fo ryc kim, sze fie sta cji PAN
w Pa ry żu. Tych osób jest znacz nie wię cej. Bez nich z pew no ścią nie
by ło by te go suk ce su. Suk ce su, do któ re go przy czy ni li się wszy scy
pra cow ni cy UAM – o czym za wsze war to pa mię tać. 

Czytaj też: nasz człowiek w Salonikach. Str 27
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Globalne zmiany środowiska
spowodowane niszczycielską
działalnością człowieka były tematem
przewodnim dziewiątej edycji nocy
Biologów. – od tego, czy zahamujemy
zmiany klimatyczne, przestaniemy
dewastować środowisko, wycinać lasy,
zależy być albo nie być naszej
planety – pokreśliła prof. Magdalena
krzesłowska, jedna z koordynatorek
wydarzenia na Wydziale Biologii UAM.  

– Ma my do czy nie nia z wiel ki mi tra ge dia -
mi, za czy na jąc od ze szło rocz nej su szy
w Pol sce po po ża ry w Au stra lii, w któ rych
zgi nę ło pół mi liar da zwie rząt – kon ty nu -
owa ła prof. Krze słow ska. – To praw dzi wy
ka ta klizm, ogień ob jął pra wie ca ły kon ty -
nent. Po dob ne zda rze nia za czy na ją otwie -
rać lu dziom oczy na fakt, że kli mat się
zmie nia, że to nie są pu ste sło wa.

Na ukow cy za pro si li dzie ci, mło dzież
szkol ną i miesz kań ców Wiel ko pol ski
na cie ka we wy kła dy, po ka zy i warsz ta ty.
W Pra cow ni Mi kro sko pii Elek tro no wej
i Kon fo kal nej moż na by ło obej rzeć
pod mi kro sko pem ska nin go wym tok sycz ne py ły smo go we, o śred -
ni cy nie wie le więk szej niż 2,5 mi kro me tra, któ re bez po śred nio prze -
do sta ją się do na czyń krwio no śnych płuc. Na ukow cy pre zen to wa li
też, w ja ki spo sób wy ci na nie la sów wpły wa na ero zję gle by i in ne
nie ko rzyst ne zja wi ska.

Wię cej osób niż miejsc by ło na wy kła dzie „Szó ste wy mie ra -
nie”. – Ra por ty mó wią, że do 2050 ro ku wy mrze co naj mniej mi -
lion ga tun ków na świe cie. Ta kich zja wisk, jak w Au stra lii, mo że być
co raz wię cej. Ten rok jest waż ny dla świa ta i na ukow ców. Ma my na -

dzie ję, że lu dzie wresz cie za czną nas słu chać – sko men to wa ła prof.
Jo an na Zio mek, ko or dy na tor ka im pre zy Noc Bio lo gów 2020
na UAM.

Stu den ci i stu dent ki przy go to wa li pla kat in for mu ją cy o sy tu acji
w Au stra lii i za chę ca ją cy do prze ka zy wa nia dat ków na ra to wa nie
zwie rząt m.in. za po śred nic twem stro ny www.wwf.org.au. 

W tę stycz nio wą noc Col le gium Bio lo gi cum od wie dzi ło ok. 3 ty -
się cy osób.

Ewa ko na rzew ska -Mi cha lak

noc Biologów: powstrzymać kataklizm

W je sien nej edy cji kon kur su ko wa dło 2.0 na gro dzo no cie ka we
pro jek ty edu ka cyj ne, po mo co we i pro mu ją ce kul tu rę. na gro dy
au tor kom i au to rom wrę czy ły pro rek tor ki UAM – prof. Bo gu mi -
ła ka niew ska i prof. Be ata Mi ko łaj czyk, któ re ob ję ły przed się -
wzię cie swo im pa tro na tem. 

Ko wa dło 2.0 jest uczel nia nym kon kur sem, po wsta łym z ini cja ty wy
Par la men tu Sa mo rzą du Stu den tów UAM. Wy ła nia on cie ka we po -
my sły stu den tów, dok to ran tów i pra cow ni ków uni wer sy te tu, któ re
na stęp nie są wpro wa dza ne w ży cie. Je sien ną edy cję kon kur su pod -
su mo wa no na ga li w Sa lo nie Mic kie wi cza w Col le gium Ma ius.

W tej edy cji zgło szo no do kon kur su osiem na ście pro jek tów, z któ -
rych wy bra no sie dem naj lep szych. W ka te go rii pro jek tu pro pa gu ją -
ce go zdro wy styl ży cia zwy cię ży ła „Wam pi ria da” (wy da rze nie
pro pa gu ją ce ho no ro we krwio daw stwo oraz za chę ca ją ce do dba nia
o przy ro dę i swo je zdro wie), a tak że „Sieć przy ja ciół zdro wia psy -
chicz ne go”. Ten ostat ni, bar dzo po trzeb ny pro jekt bę dzie po le gał

na prze szko le niu gru py stu den tów, aby mo gli słu żyć wspar ciem dla
swo ich ró wie śni ków, zma ga ją cych się z pro ble ma mi psy chicz ny mi. 

„Pra wo war te Po zna nia” jed na z czte rech na gro dzo nych ini cja -
tyw w ka te go rii pro jek tu na uko we go, po le ga na or ga ni zo wa niu spo -
tkań pod no szą cych świa do mość praw ną oby wa te li. Na to miast
pro gram „(Na) uczyć się z gło wą” słu ży po zna niu me tod i ćwi cze -
niu umie jęt no ści efek tyw niej sze go ucze nia się. 

Ko lej ne wy róż nio ne przed się wzię cie – „Kuź nia Do świad czeń”
pro wa dzo ne przez Na uko we Ko ło Che mi ków UAM za ra ża, nie tyl -
ko naj młod szych, pa sją do che mii. „Ta cy Sa mi Czy Jed nak In ni?”,
ini cja ty wa Zrze sze nia Stu den tów Nie peł no spraw nych UAM Ad
Astra po ka zu je, że oso by z nie peł no spraw no ścia mi to ta cy sa mi stu -
den ci i stu dent ki jak in ni.

W ka te go rii kul tu ral nej zwy cię żył je den pro jekt „(U) rok Ję zy ka”
pro pa gu ją cy za po śred nic twem ka len da rza do ro bek wiel ko pol skich
ar ty stów z wy ko rzy sta niem wiel ko pol skiej gwa ry. 

Ewa ko na rzew ska -Mi cha lak

kowadło 2.0 z nagrodami
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najlepsze studentki i studenci UAM
odebrali symboliczne czeki i gratulacje
od władz rektorskich. Laureatki
i laureaci iii edycji konkursu BESt Student
GrAnt otrzymali 5 tys. złotych na swoje
pierwsze badania. 

BEST Stu dent to pro gram dla lau re atów i fi na -
li stów olim piad przed mio to wych, a tak że osób,
któ re osią gnę ły na eg za mi nie ma tu ral nym naj -
lep sze wy ni ki i roz po czę ły stu dia na UAM.
Do kon kur su zgło szo no 27 prac – pro jek tów
wła snych ba dań. W tym ro ku gran ty tra fią
do na stę pu ją cych osób:

Lau ra Bed nar ska – stu dent ka Wy dzia łu
An gli sty ki, kie ru nek: fi lo lo gia an giel ska. Ty tuł
pro jek tu: „Re cep cja kul tu ry ogól nej przez głu -
chych oraz uczest nic two osób nie sły szą cych w kul tu rze”.

Mi chał Chę ciń ski – stu dent Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej i Kla -
sycz nej, kie ru nek: fi lo lo gia pol ska. Ty tuł pro jek tu: „Spo łe czeń stwo
su per bo ha te rów i su per bo ha te rek. Stu dium o fil mo wych re ali za -
cjach su per bo ha ter skich wi ze run ków”.

Jo an na Czar ny – stu dent ka Wy dzia łu Na uk o Sztu ce, kie ru nek:
mu zy ko lo gia. Ty tuł pro jek tu: „In An Au tumn Gar den To ru Ta ke -
mit su wo bec tra dy cji ga ga ku. Re flek sja kom po zy tor ska i mu zycz na
re ali za cja”. 

An na Czom bik – stu dent ka Wy dzia łu Che mii, kie ru nek: che mia.
Ty tuł pro jek tu: „Kar bo ka tion tri ty lo wy ja ko ka ska do wy in duk tor
chi ral no ści w ka ta li tycz nej, ste reo se lek tyw nej re ak cji Diel sa -Al de ra”.

An na Da lin skaya – stu dent ka Wy dzia łu Bio lo gii, kie ru nek: bio -
tech no lo gia. Ty tuł pro jek tu: „Mo ni to ro wa nie dy na mi ki bio syn te zy
tok sycz ne gio biał ka po wsta ją ce go w wy ni ku nie ka no nicz nej tran -
la cji se kwen cji po wtó rzeń trój nu kle oty do wych CGG”.

Ju sty na Hor nik – stu dent ka Wy dzia łu Bio lo gii, kie ru nek: bio -
tech no lo gia. Ty tuł pro jek tu: „Wpływ stre su tem pe ra tu ro we go na ak -
tyw ność ukła du od por no ścio we go chrząsz cza Te ne brio mo li tor L”.

Zo fia Ko ła czek – stu dent ka Wy dzia łu Neo fi lo lo gii, kie ru nek: fi -
lo lo gia, spe cjal ność ara bi sty ka. Ty tuł pro jek tu: „Dzia łal ność spo -
łecz no ści mu zuł mań skiej w Wiel ko pol sce na rzecz dia lo gu
mię dzy kul tu ro we go oraz utrzy ma nia toż sa mo ści”.

Ja go da Kur ni kow ska – stu dent ka Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej
i Kla sycz nej oraz Wy dzia łu Fi lo zo ficz ne go, kie ru nek: po lo ni stycz -

no -fi lo zo ficz ne stu dia na uczy ciel skie. Ty tuł pro jek tu: „Me to da Le -
go -Lo gos ja ko na rzę dzie uspraw nia ją ce pro ces in ter pre ta cji tek stów
li rycz nych w edu ka cji po lo ni stycz nej (kla sy IV i VIII szko ły pod -
sta wo wej)”.

Ka mi la Ma li now ska – stu dent ka Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej
i Kla sycz nej oraz Wy dzia łu Neo fi lo lo gii, kie ru nek: Mię dzy ob sza ro -
we In dy wi du al ne Stu dia Hu ma ni stycz ne i Spo łecz ne, fi lo lo gia duń -
ska. Ty tuł pro jek tu: „Wzor ce ini cja cyj ne dziew cząt w tra dy cyj nych
i no wo cze snych ba śniach li te rac kich oraz ich fil mo wych ada pta -
cjach wy twór ni Wal ta Di sneya”.

Mi chał Mróz – stu dent Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej,
kie ru nek: fil mo znaw stwo i kul tu ra me diów. Ty tuł pro jek tu: „Es te -
ty ka wznio sło ści w Dark So uls. Fi lo zo fia i sztu ka w grach wi deo”.

Pro gram gran to wy jest jed nym z kil ku ele men tów skła da ją cych
się na pro gram BEST Stu dent. Przy zna ny grant w wy so ko ści 5 tys.
zł (z cze go 30% sta no wi ro dzaj wy na gro dze nia dla au to ra za wy si -
łek ba daw czy) moż na bę dzie wy ko rzy stać na udział w warsz ta tach
i se mi na riach zwią za nych z przed mio tem ba dań. Je go uczest ni cy
bę dą mo gli sko rzy stać tak że z let nie go obo zu pod ha słem BEST Stu -
dent CAMP. Dla naj lep szych przy go to wa no również pro po zy cję
pod ha słem Best STUDENT Lab, czy li moż li wość sko rzy sta nia
z pra cy z naj lep szy mi na ukow ca mi w licz nych uni wer sy tec kich la -
bo ra to riach, a tak że BEST Stu dent LANGUAGE, ofer tę po sze rze -
nia zna jo mo ści ję zy ków, nie tyl ko an giel skie go.

Przemysław Stanula

dzie siąt ka wspa nia łych ode Bra ła cze ki

Pra wie 500 stu den tów w Pol sce otrzy ma wy róż nie nia fi nan so -
we za zna czą ce osią gnię cia na uko we, ar ty stycz ne lub spor to -
we. Wśród na gro dzo nych zna la zło się 17 stu den tów z UAM.

Rek to rzy przed sta wi li mi ni stro wi 1 106 wnio sków o przy zna nie sty -
pen dium mi ni stra na uki i szkol nic twa wyż sze go za zna czą ce osią -
gnię cia w ro ku aka de mic kim 2019/2020. Wnio ski oce nia ne by ły
przez ze spół do rad czy, skła da ją cy się z na ukow ców róż nych dzie -
dzin. W tym ro ku wy so kość sty pen dium dla stu den tów zo sta ła pod -
wyż szo na do 17 tys. zł. 

Z na szej uczel ni sty pen dia otrzy ma li:
Ra do sław Ba nasz, Pau li na Mar ta Ra taj czyk, Mi chał Su lik, Ad rian
Wal ko wiak i Da riusz Le wan dow ski z Wy dzia łu Che mii; Pa weł Gro -
bel ny i Ja kub Cho ryń ski z MISHiS; Ju lia Chrza now ska i Ju lia Wal -
czyk z Wy dzia łu Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa; Piotr Dyż lą
z Wy dzia łu Hi sto rii; Sta ni sław Adam Karl z Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol -
skiej i Kla sycz nej; Jo achim Ja kub Krüger z Wy dzia łu Fi zy ki; Fran -
ci szek Ste fan Kraw czyk z Wy dzia łu Fi lo zo ficz ne go; Kin ga Jo lan ta
Ku ła ga z Wy dzia łu Bio lo gii; Mi chał Przy chodz ki i Mar cin Tom czak
z Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji oraz Ewa Tracz z Wy dzia łu An -
tro po lo gii i Kul tu ro znaw stwa UAM. JH

studenci nagrodzeni przez ministra
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oprócz twór czo ści no blist ki za pre zen to wa no rów nież jej
wy po wie dzi, frag men ty wy wia dów oraz fil mów i sztuk te -
atral nych przy go to wa nych na pod sta wie jej dzieł. Wy da -

rze nie trans mi to wa no na ży wo na stro nie głów nej UAM. Na gra nie
moż na obej rzeć rów nież na Fa ce bo oku. Ca łość pro wa dzi li: prof. Be -
ata Mi ko łaj czyk, pro rek tor ka UAM i prof. To masz Mi zer kie wicz,
dzie kan Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej.

Ol ga To kar czuk otrzy ma ła Li te rac ką Na gro dę No bla za dwie po -
wie ści: Bie gu ni (2008) i Księ gi Ja ku bo we (2015). Pod czas Wiel kie go
Czy ta nia w Col le gium Mi nus jej dzie ła czy ta li: rek tor UAM prof. An -
drzej Le sic ki, dy rek tor Wy dzia łu Kul tu ry Urzę du Mia sta Po zna nia
Ju sty na Ma kow ska, re dak tor na czel na Ga ze ty Wy bor czej Po znań
Pau la Skal nic ka -Kirp sza, dy rek tor Bi blio te ki Ra czyń skich An na Gru -
szec ka, dr Mo ni ka Bro war czyk (zaj mu je się ję zy kiem hin di, w któ -
rym uka zał się prze kład Ma rii Pu ri po wie ści Ol gi To kar czuk
„Pro wadź swój pług przez ko ści umar łych”), dr Iwo na Chmu ra -Rut -
kow ska, prof. Ja cek Zy do ro wicz, kanc lerz UAM dr Mar cin Wy soc -
ki, a tak że stu den ci, dok to ran ci, ucznio wie i zwy cięz cy qu izu.

na stronie www.uniwersyteckie.pl polecamy galerię zdjęć
Adriana Wykroty z Wielkiego Czytania.

wiel Kie czy ta nie
ol gi to Kar czUK

olga tokarczuk odebrała w grudniu

w Sztokholmie literacką nagrodę nobla.

z tej okazji UaM zorganizował spotkanie

z twórczością pisarki. wielkie czytanie

odbyło się w wypełnionej po brzegi auli

lubrańskiego. wybrane fragmenty książek

noblistki interpretowali: władze uczelni,

zaproszeni goście, a także zgromadzona

publiczność.
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Pa nie pro fe so rze, uni wer sy tet ba daw czy i zwią za ne z nim
pro wa dze nie no wa tor skich ba dań na uko wych wy da ją się być
oczkiem w gło wie ko lej nych mi ni strów, ale i uczel ni. A co
z funk cja mi dy dak tycz ną i for ma cyj ną uni wer sy te tu, któ re
zo sta ły w ostat nich la tach moc no spo nie wie ra ne?
Nie ste ty, nie przy wią zu je się do sta tecz nej wa gi do za dań for ma -
cyj nych. Za da nia te zna la zły się na dal szym pla nie. Dla cze go?
Bo dzia łal ność dy dak tycz na i for ma cyj na nie prze kła da się
na punk ty i nie ma żad ne go wpły wu na uzy ska ną w oce nie pa -
ra me trycz nej ka te go rię – naj le piej: „+A” czy „A”. No bo jak to
zro bić? Ła twiej do da wać przy zna wa ne – za dru ko wa nie w cza -
so pi smach i we wska za nych przez mi ni stra wy daw nic twach
pra ce na uko we – punk ty lub ta kie wskaź ni ki, jak: su ma rycz ny
Im pact Fac tor czy licz by cy to wań. Li czą się tyl ko punk ty. Te zaś
są po chod ną wy two rzo nych pu bli ka cji. Do brze wie dzą o tym
i pra cow ni cy, i dok to ran ci. Pa mię ta jąc o sta rej za sa dzie: „pu -
blish or pe rish”, ro bią tyl ko to, co za pew ni szyb ki awans na uko -
wy czy za trud nie nie. Sa me zaś uni wer sy te ty upo dab nia ją się
do in sty tu tów ba daw czych.

In sty tu tów ba daw czych?
Tak. Na le ży od dzie lić uni wer sy tet od in sty tu tu ba daw cze go. Ten
ostat ni nie kształ ci prze cież stu den tów, a mi mo to uni wer sy te -
ty są oce nia ne tak, jak in sty tu ty ba daw cze. Ma ją te sa me kry te -
ria oce ny pa ra me trycz nej, nad któ ry mi trzę sie się każ dy rek tor,
bo mu za le ży, aby być w ka te go rii,, A+”” lub,, A”„. A uzy ska nie
ka te go rii „C”, to zej ście do pie kieł. Dla cze go? To pro ste, bo po -
łą czo ne jest z upraw nie nia mi do nada wa nia stop ni, a to z ko lei
z upraw nie nia mi do pro wa dze nia stu diów dok tor skich itd. My -
ślę, że gdy by KRASP się po sta wił, to wie le wad słyn nej re for my
Go wi na zo sta ło by usu nię tych w za rod ku. Dziś ma my za ka lec
praw ny. Uda ło się stę pić ostrze usta wy gru pie rek to rów mniej -
szych uczel ni. Ja bym się jed nak aku rat pod ich „suk ce sem” nie
pod pi sał! 

Ale prze cież re for ma by ła po noć do głęb nie skon sul to wa na? 
Gdy by tak by ło i gdy by mi ni ster ze chciał uwzględ nić waż ne ko -
rek ty, to nie wy ma ga ła by ona szyb kie go wpro wa dze nia istot -
nych zmian – i praw nych i me ry to rycz nych. Sa mo
przed sta wia nie po szcze gól nych wąt ków na spek ta ku lar nie prze -
pro wa dza nych spo tka niach mi ni stra ze śro do wi skiem głów nych
ośrod ków aka de mic kich nie prze ło ży ło się au to ma tycz nie
na głę bo ko prze my śla ny tekst usta wy. Trze ba też wi dzieć od le -
głe w cza sie skut ki ta kiej re wo lu cyj nej re for my. No cóż, jed no
moż na po wie dzieć: show się udał. Nie ste ty.

Wśród wad re for my wy mie nia pan stwo rzo ne li sty wy daw -
ców…
Li sta wy daw ców to tekst ka ba re to wy. Sku pię się na li ście z po -
zio mu I (za 80 pkt.). Są na tej li ście wy daw cy bar dzo ni szo wi
i moż na za sad nie się py tać: czy są to de fac to wy daw nic twa
NAUKOWE? Na tym sa mym po zio mie ma my np. PWN i bar -
dzo licz ny zbiór wy daw nictw wyż szych szkół za wo do wych
i sła bych na uko wo wy daw nictw uczel ni pu blicz nych i nie pu -
blicz nych. Ist ny groch z ka pu stą. Ten wy kaz jest na zbyt ob szer -
ny i da le ko mu do mia na pre sti żo we go. Moż na by na to
mach nąć rę ką, gdy by – zno wu – nie owe nie szczę sne punk ty.
W bli skich mi na ukach spo łecz nych za opu bli ko wa nie mo no -
gra fii w PWN i – na przy kład – w Wy daw nic twie Aka de mia
im. Ja ku ba z Pa ra dy ża otrzy ma się ty le sa mo… 100 pkt. „Coś”
jed nak róż ni te wy daw nic twa? Po waż ną wa dą owej li sty jest też
jej spłasz cze nie – zwłasz cza na po zio mie I (za 80 pkt. li czą cym
aż 677 po zy cji). Je że li już po wsta ła li sta, to po win na być ona
nie zbyt dłu ga i zróż ni co wa na na trzy -czte ry po zio my. Za uważ -
my, że ta li sta jest szcze gól nie waż na z punk tu wi dze nia pro ce -
du ry prze pro wa dze nia awan sów ha bi li ta cyj nych. Je że li
pra cow nik chce przed ło żyć mo no gra fię ja ko pra cę awan so wą,
to mu si być ona opu bli ko wa na w wy daw nic twie wła śnie z li sty
mi ni ste rial nej (zob. art. 219 usta wy). I jak to się ma do pro mo -
wa nia do sko na ło ści na uko wej? I jesz cze jed no: ob ję tość mo -
no gra fii. Jesz cze do nie daw na mi ni mal ną ob ję to ścią by ło 6
ar ku szy. Te raz ten wy móg prze padł.

Pro fe sor An drzej Ka je tan Wró blew ski, po cząt ko wo zwo len -
nik i pro pa ga tor tzw. Li sty Fi la del fij skiej jest te raz wiel kim,
nie prze jed na nym prze ciw ni kiem oce ny pra cow ni ków po -
przez punk ty. Prze cież to on wpro wa dził tę li stę na pol ski
uży tek, a te raz sam ukuł ter min „punk to za”. Jak to oce nić?
O to, jak bę dzie my oce niać ba da nia, mo że my się spie rać. Ja koś
trze ba oce niać, ale nie moż na prze no sić za sad ocen np. uni -

PUnK to za
to nie wSzySt Ko

z prof. Jerzym Marianem Brzezińskim 

z wydziału Psychologii i Kognitywistyki 

rozmawia Krzysztof Smura
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wer sy te tu na oce ny je go pra cow ni ków, a dziś to zo sta ło zro bio -
ne. Po słu gi wa nie się sys te mem punk to wym pro wa dzi do pa -
to lo gii, do za fał szo wa nia rze czy wi stej po zy cji na uko wej
pra cow ni ka. Dość po wie dzieć o po wsta wa niu spół dziel ni au -
to rów, swo istych „trój ek mu rar skich”, pu bli ko wa niu w dra pież -
nych cza so pi smach, pla gia tach, fał szo wa niu wy ni ków. Te raz
jest waż ne, że by pu bli ko wać z róż ny mi oso ba mi z róż nych
ośrod ków – naj le piej za gra nicz nych w wy so ko punk to wa nych
cza so pi smach. Wte dy gro ma dzisz „tłu ste” punk ty. Przy no sisz
uczel ni mak si mum punk tów, cho ciaż w po wa ża nym cza so pi -
śmie je steś jed nym z, by wa, że wie lu współ au to rów. Punk to za
ro dzi pro blem po wsta wa nia wspo mnia nych spół dziel ni, na za -
sa dzie: ty mnie do pi szesz, a ja cie bie do pi szę i bę dzie my mie li
dwie pu bli ka cje. Za trud nia ją ca nas in sty tu cja też na tym za bie -
gu zy ska. To źró dło nad użyć. 

To na uko we cwa niac two…
No nie ste ty. Po dam in ny przy kład. Zna ne jest po stę po wa nie
rek to rów nie któ rych uczel ni po le ga ją ce na za mia nie eta tów ba -
daw czo -dy dak tycz nych na dy dak tycz ne (ci ostat ni nie są bra ni
pod uwa gę w pro ce du rze pa ra me try za cyj nej). Moż na też zejść
z za trud nie niem na eta tach ba daw czo -dy dak tycz nych po ni -
żej 12 osób i w ten spo sób zni ka w tej uczel ni dys cy pli na na -
uko wa, ale po zo sta je atrak cyj ny kie ru nek stu diów. Dys cy pli ny
na uko wej nie ma (nie ma co oce niać i nie ma za gro że nia otrzy -
ma nia ka te go rii „C”), a na atrak cyj ny kie ru nek stu den ci gar ną
się jak mi sie do mio du.

Każ dy rek tor pre sti żo we go uni wer sy te tu mó wi, że naj waż -
niej sza jest zbli ża ją ca się oce na pa ra me trycz na. Co to ozna cza?
Wszyst kie rę ce na po kład i zbie ra my punk ty. Za czy na my pi sać
do wy daw nictw, naj le piej za gra nicz nych, tych z naj wyż szej pół -
ki i za po mi na my o dy dak ty ce. Tę przej mu ją dok to ran ci (czę sto
trak tu jąc ją ja ko do pust bo ży), nie rzad ko dwa, trzy la ta star si
od stu den tów. Oni ich „for mu ją”. Te raz nie waż ne jest, ja kie pro -
wa dzisz ba da nia. Waż ne, ile zbie rzesz punk tów.

Uff. No, ale je śli nie „punk to za”, to co?
Są róż ne spo so by jak ba dać i oce niać. Nie gdyś by łem sze fem ra -
dy ku ra to rów Wy dzia łu I PAN i też oce nia łem in sty tu ty w trzy -
oso bo wych ze spo łach. To był ro dzaj po mo stu mię dzy
Aka de mią, a in sty tu ta mi PAN-owski mi. Wy my śli li śmy spo sób:
po każ X – two im zda niem – naj waż niej szych osią gnięć. Wszyst -
ko po to, że by nie by ło za rzu tu, że on po ka że wszyst kie, a my
so bie wy bie rze my i ten wy bór zo sta nie uzna ny za ten den cyj ny. 

Okre sy oce ny też nie mo gą być zbyt krót kie, bo mo że dojść
do sy tu acji, że ze spół bę dzie pra co wał nad no wym za da niem i bę -
dzie aku rat w doł ku za miast fi ni szo wać. To waż ne, zwłasz cza
w ba da niach em pi rycz nych. No bo skąd ma wziąć te wy ni ki? To
mu si po trwać, by znów mo gło dojść do eks plo zji pu bli ka cyj nej.
Mo im zda niem, trzy -czte ry pu bli ka cje to mak si mum, przy za -
ło że niu, że są to pu bli ka cje od każ de go pra cow ni ka. 

Za py tam więc prze wrot nie: czy zdo by cie przez UAM sta tu -
su uczel ni ba daw czej to suk ces?
Na pew no jest to suk ces. I nie je stem za sko czo ny. Ty po wa łem
UAM na wet na krót szej li ście. I nie po my li łem się, bo to do bra
uczel nia. 

Je dy ne, co mnie nie po koi, to po ło że nie ak cen tu na sło wo „ba -
daw czy”. Po wtó rzę za tem, uni wer sy tet jest (po wi nien być!) i ba -
daw czy i dy dak tycz ny i for ma cyj ny. Po wi nien pro wa dzić
ba da nia na uko we na jak naj wyż szym po zio mie. Po wi nien za -
dbać o to, aby te wy ni ki ba dań tra fia ły do stu den tów i dok to -
ran tów. Po wi nien też do star czać spo łe czeń stwu do brze

wy kształ co nych, twór czych, to le ran cyj nych, otwar tych na in -
nych ab sol wen tów. Aby tak się sta ło, pań stwo po win no na le ży -
cie weń in we sto wać.

Zmia ny, ja kie Hum boldt wpro wa dził na pru skich uczel niach,
sta ły się wy tycz ną dla na stęp nych po ko leń. Czy nie wy da je
się pa nu, że pięk na idea rów no ści na uczy cie la i ucznia wo bec
na uki jest dziś fik cją?

Był bym nie roz sąd ny, gdy bym przy znał, że stu dent jest rów -
ny na uczy cie lo wi. Uni wer sy tet to jed ność dys cy plin na uko -
wych. Nie szko ła za wo do wa od cze goś. Spo ty kam się, od cza su
do cza su, z kry ty ką PAN, że to twór sta li now ski. Nikt jed nak
nie kwe stio nu je te go, że pod wpły wem sta li now skiej wi zji or -
ga ni za cji szkol nic twa wyż sze go roz rą ba no pol skie uni wer sy -
te ty na mniej sze szko ły wyż sze (me dycz ne, eko no micz ne,
rol ni cze) i zmniej szo no ich wa gę i si łę od dzia ły wa nia. Czy nie
czas, aby wró cić do źró deł? Uro czy ście ob cho dzi li śmy 100-le -
cie Uni wer sy te tu Po znań skie go. Szli śmy ra zem, jak przed stu
la ty, w barw nym po cho dzie. Ale na stęp ne go dnia wró ci li śmy
do na szych za pro jek to wa nych przez sta li now skich urzęd ni -
ków od ręb nych kla tek.

Cze ka my na fe de ra cję.
To bę dzie wy dmusz ka. Po wi nien być je den uni wer sy tet z jed -
nym rek to rem i dzie ka na mi – jak za cza sów Uni wer sy te tu Po -
znań skie go. Bę dzie my dłu go prze gry wać w ran kin gach, do pó ki
nie po zbę dzie my się roz drob nie nia. Bę dąc na praw dę ra zem, bę -
dzie my o nie bo sil niej si. 

Co prze szka dza w po now nym łą cze niu uni wer sy te tów
w Pol sce?
Czer wo ne to gi i koł nie rze z gro no sta jów (choć czę ściej by wa,
że są to kró li ki). Pro szę zo ba czyć: im mniej sza uczel nia, tym
owe koł nie rze na ra mio nach rek to rów są więk sze, dłuż sze. Gó -
rę bio rą kwe stie am bi cjo nal ne. Nikt nie pa trzy na si łę na uki.
Pro szę zo ba czyć stro ny ma łych uczel ni. Szu ka pan w in ter ne cie
ka dry i wy świe tla się pa nu za rząd z uro czy ście przy stro jo nym
rek to rem na cze le. Resz ta to ci sza, a w tej ci szy eme ry to wa ni
pra cow ni cy pu blicz nych uczel ni (nie kie dy bar dzo już wie ko wo
za awan so wa ni). I do te go te ma łe nie pu blicz ne uczel nie na rze -
ka ją, że ma ją go rzej. Bzdu ra. Ma ją ła twiej. 

Czym wo bec te go nie po wi nien być uni wer sy tet?
Nie po wi nien być po zo sta ją cą na usłu gi kor po ra cji szko łą za -
wo do wą, któ ra przy go to wu je wą sko wy spe cja li zo wa nych fa -
chow ców, bez po śred nio wcho dzą cych do sfe ry ob ję tej
nad zo rem biz ne so wym. Uni wer sy tet nie mo że re ali zo wać za -
dań for mu ło wa nych dlań przez po li ty ków ak tu al nie rzą dzą cej
par tii. Nie jest jej wła sno ścią. Sam zaś uni wer sy tet, z na tu ry swej,
dzia ła au to no micz nie. Upo li tycz nia nie uni wer sy te tów za wsze
pro wa dzi ło do ogra ni cza nia ich au to no mii i – w kon se kwen -
cji – do ob ni że nia po zio mu ba dań na uko wych i po zio mu kształ -
ce nia. Szcze gól nie do tkli wie od czu ły to uni wer sy te ty w kra jach
o ustro jach to ta li tar nych, a na nich dys cy pli ny hu ma ni stycz ne. 

Dziś, ta kie mam od czu cie, też mar gi na li zu je się hu ma ni sty -
kę (nie z po wo dów po li tycz nych) ja ko mniej przy dat ną go spo -
dar ce. Ten błąd skie ro wa nia w USA uwa gi i środ ków
fi nan so wych na na uki ści słe i tech nicz ne sta ra li się na pra wić au -
to rzy ra por tu spo rzą dzo ne go przez ze spół eks per tów po wo ła -
nych w 2013 r. przez Ame ri can Aca de my of Arts & Scien ces
pod wiel ce wy mow nym ty tu łem: The he art of the mat ter. The
hu ma ni ties and so cial scien ces for a vi brant, com pe ti ti ve, and
se cu re na tion. Mo że war to pójść ich śla dem?



naUKa

1 4 | ŻYCIE UNIWERSYTECKIE |  l U t y 2 0 2 0

Ję zyk jest two rem spo łecz nym i to wła śnie dzię ki te mu pod le ga
zmia nom. W XXI wie ku mó wi my i pi sze my ina czej niż w wie -
ku XV czy XVIII. Ina czej niż choć by przed stu, a na wet pięć -

dzie się ciu la ty. 
Po słu gu je my się też in nym słow nic twem: wie le daw nych słów

wy szło z uży cia, wiel ka licz ba słów zmie ni ła (po sze rzy ła lub za wę -
zi ła) swo je zna cze nie (dla współ cze snych pierw szym zna cze niem
rze czow ni ka prąd nie jest to hi sto rycz nie pier wot ne, czy li ruch wo -
dy, kie ru nek, w któ rym pły nie prąd rze ki, lecz te zna cze nia nada ne
du żo póź niej – prąd elek trycz ny, prąd fi lo zo ficz ny itd.). Do ję zy ka
pol skie go (po dob nie jak do in nych ję zy ków) na pły nę ło i na pły wa
wie le za po ży czeń z in nych ję zy ków, wie le z nich (choć nie wszyst -
kie) po zo sta je w nim na sta łe, nie któ re są je dy nie mod ny mi w krót -
kim okre sie cza su efe me ry da mi. Słow nic two to ta część ję zy ka, któ ra
pod le ga naj więk szym i naj szyb szym zmian. Oczy wi ście zmie nia się
tak że gra ma ty ka, któ rą się po słu gu je my, a tak że or to gra fia. 

I te za cho dzą ce w ję zy kach pro ce sy są in ten syw nie ba da ne przez
ję zy ko znaw ców, są ana li zo wa ne, opi sy wa ne i z pa sją się o nich dys -
ku tu je w licz nych pra cach na uko wych i nie wy wo łu ją z re gu ły za -
in te re so wa nia po za krę giem ba da czy. My, użyt kow ni cy ję zy ka,
naj czę ściej uzmy sła wia my so bie te pro ce sy spo ty ka jąc się z daw nym
ję zy kiem choć by przy lek tu rze tek stów po wsta łych w daw nych epo -
kach lub oglą da jąc sta re fil my. A ar cha izmy ję zy ko we z pew no ścią
nie bu dzą na sze go zdzi wie nia, nie wy wo łu ją na szych emo cji. Wie -
my, że ję zyk po pro stu się zmie nia. 

Jest wie le po wo dów zmian za cho dzą cych w ję zy ku, wie le z nich
re gu lu je sam ję zyk, in ne do ko nu ją się pod wpły wem zja wisk ze -
wnętrz nych, ta kich jak m.in. zmia ny do ko nu ją ce się w świe cie

(choć by po trze ba na zwa nia no wych przed mio tów, zja wisk itd.).
Wpływ ma ją tak że zmia ny spo łecz ne, np. sil na po zy cja po li tycz no -
-go spo dar cza pań stwa lub państw, któ ra pro wa dzi do uprzy wi le jo -
wa nia je go ję zy ka w kon tak tach z in ny mi, co czę sto skut ku je
przej mo wa niem przez te ję zy ki licz nych za po ży czeń – ta ką po zy cję
mia ły, hi sto rycz nie rzecz uj mu jąc, ła ci na, ję zyk fran cu ski, a obec -
nie ję zyk an giel ski. 

I to wła śnie sil ne wpły wy jed ne go ję zy ka na in ne w ob sza rze słow -
nic twa by wa ją naj czę ściej przed mio tem pu blicz nych dys ku sji, kry -
ty ki, a na wet pro te stów oraz ru chów spo łecz nych, ma ją cych ta kim
zma so wa nym ob cym wpły wom za po biec. Bar dzo cie ka wym przy -
kła dem ta kie go zja wi ska jest nie miec ki pu ryzm ję zy ko wy skie ro -
wa ny prze ciw ko wy stę po wa niu w ję zy ku nie miec kim wy ra zów
ob cych, szcze gól nie zaś prze ciw ko uży wa niu słów po cho dzą cych
z ję zy ka fran cu skie go i pró ba za stą pie nia ich sło wa mi ro dzi my mi. 

Wie le dys ku sji, wręcz go rą cych de bat, wy wo ły wa ła i wy wo łu je,
tak że obec nie w Pol sce, tzw. fe mi ni za cja ję zy ka. Sa mo zja wi sko jest
od zwier cie dle niem po stę pu ją cych od po nad stu lat zmian spo łecz -
nych i to wa rzy szy wcho dze niu ko biet w ro le za wo do we w ob sza -
rach, któ re w prze szło ści by ły (nie tyl ko zwy cza jo wo) do me ną
męż czyzn. Ogrom nie cie ka wa w tym za kre sie de ba ta pu blicz na by -
ła to czo na od lat 60. ubie głe go wie ku w Niem czech. Dziś jed nak
mo ja uwa ga skon cen tro wa na jest na dys ku sji to czą cej się obec nie
w Pol sce.

Licz ne de ba ty i dys ku sje (to czo ne na uni wer sy te tach, w me diach,
na fo rach in ter ne to wych) kon cen tru ją się prze waż nie na two rze niu
i sto so wa niu w ję zy ku pol skim tzw. fe mi na ty wów, czy li rze czow ni -
ków ro dza ju żeń skie go utwo rzo nych od rze czow ni ków mę skich,

feminatywy... 
czyli jak język

się zmienia

uczona, Badaczka, naukowczyni

Jestem germanistką. i chyba nikt nie oczekuje ode mnie bycia germanistą. 

a co byłoby gdybym była biolożką, geografką czy prawniczką? czy nie nazywano by mnie

biologiem, geografem czy prawnikiem? – pyta prorektorka Beata Mikołajczyk
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a bę dą cych na zwa mi za wo dów, peł nio nych funk cji oraz ty tu łów, tak
więc na uczy ciel – na uczy ciel ka, bi blio te karz – bi blio te kar ka, pro fe -
sor – pro fe sor ka, po seł – po słan ka. Dys ku sje do ty czą dwóch naj -
waż niej szych kwe stii – pierw sza sku pia swo ją uwa gę
na po praw no ści ję zy ko wej uży wa nych nazw żeń skich, nie raz sto -
so wa nych pa ra lel nie (dzie ka na/dzie kan ka), dru ga zaś do ty czy sta -
tu su tych form, czę sto war to ściu jąc ich za sto so wa nie. Do pierw szej
kwe stii trud no mi się od nieść, tę po zo sta wiam fa chow com, przede
wszyst kim eks per tom po lo ni stom. 

Za sta nów my się za tem nad aspek tem dru gim. Sa mo uży wa nie
co raz licz niej szych fe mi na ty wów w prze strze ni pu blicz nej, ale rów -
nież spo łecz ne za in te re so wa nie tą kwe stią nie jest zja wi skiem no -
wym, wy stę pu ją cym w cza sach nam współ cze snych. Pierw sze
pu blicz ne za py ta nia do ty czą ce uży wa nia żeń skich nazw za wo dów
i ty tu łów po ja wia ją się w po rad ni kach i pe rio dy kach do ty czą cych
po praw no ści ję zy ko wej („Po rad nik ję zy ko wy”, „Ję zyk pol ski”) już
na po cząt ku XX wie ku. W pierw szych de ka dach XX wie ku uzna -
wa no two rze nie i uży wa nie form żeń skich w tym za kre sie (szcze -
gól ne we wspo mnia nych po rad ni kach ję zy ko wych) za oczy wi ste
i po żą da ne, choć wy wo ły wa ły one oczy wi ście rów nież kon tro wer -
sje. Kie row nicz ka, dy rek tor ka, pro fe sor ka to na zwy nie bu dzą ce
wte dy wąt pli wo ści i spo ty ka ją ce się z du żą spo łecz ną ak cep ta cją.
W pra sie, szcze gól nie w anon sach osób po szu ku ją cych pra cy, opi -
sach sta no wisk obej mo wa nych przez ko bie ty, są po wszech no ścią,
a „Po rad nik ję zy ko wy” z 1901 dru ku je wie lo krot nie cy to wa ne sta -
no wi sko eks per tów z za kre su po praw no ści ję zy ko wej, w któ rym
czy ta my „w mia rę przy pusz cza nia ko biet do stu diów uni wer sy tec -
kich mo że bę dzie my mu sie li stwo rzyć jesz cze ma gi ster kę (far ma -
cji), a mo że i ad wo kat kę, i nie cof nie my się przed tym, cze go róż ni ca
płci wy ma ga od lo gi ki ję zy ko wej”. Do ty czy to rów nież, jak wy ni ka
to z po wyż sze go cy ta tu, śro do wi ska aka de mic kie go. Zmia ny spo -
łecz ne roz po czę te na prze ło mie XIX i XX wie ku (świet nie je do ku -
men tu je przy go to wa ny przez po znań skie śro do wi sko na uko we
i ma ją cy się uka zać w mar cu 2020 al bum „Mą drość, od wa ga i en -
tu zjazm. Pierw sze uczo ne i ba dacz ki Uni wer sy te tu Po znań skie go
(1919-1939). Al bum bio gra ficz ny” pod re dak cją na uko wą Iwo ny
Chmu ry -Rut kow skiej i Edy ty So biech -Gło wac kiej) do pro wa dzi ły
do sys te ma tycz ne go zwięk sza nia udzia łu ko biet w ob sza rze szkol -
nic twa wyż sze go i na uki. Do ty czy ło to tak że – co war to pod kre ślić
szcze gól nie – ewo lu cji for my za an ga żo wa nia się ko biet w ba da nia
na uko we i na ucza nie – od po cząt ko wych prac po moc ni czych (asy -
stent ki, la bo rant ki, se kre tar ki) po co raz śmiel sze się ga nie po sa mo -
dziel ność na uko wą i dy dak tycz ną. O pro fe sor kach pi sa ła w 1909
ro ku wie lo krot nie wspo mi na na w al bu mie Ka zi mie ra Buj wi do wa,
a w XX-le ciu mię dzy wo jen nym dość po wszech nie na zy wa no ko -
bie ty ze stop niem na uko wym dok to ra for mą dok tor ka. Od wrót
od form żeń skich nazw za wo dów i ty tu łów za uwa żal ny jest w cza -
sach PRL. To okres, w któ rym do mi nu je po gląd, że uży wa nie mę -
skich form nazw za wo dów i funk cji w sto sun ku do ko biet mia ło
brzmieć po waż nie, mia ło ko bie ty wy ko nu ją ce pre sti żo we za wo dy
i obej mu ją ce waż ne funk cje no bi li to wać. La ta poPRLowskie to po -
wrót do dys ku sji nad uży wa niem mę skich i żeń skich nazw za wo -
dów i ty tu łów, i to do de ba ty, któ ra czę sto przy bie ra for mę go rą ce go
spo ru (po li tycz ne go, ide olo gicz ne go). Uży wa nie fe mi na ty wów ma
swo ich go rą cych zwo len ni ków oraz za przy się żo nych prze ciw ni ków
(o tzw. ge ne rycz nym ro dza ju mę skim za chwi lę). Tem pe ra tu ra to -
czo ne go spo ru, szcze gól nie na róż nych fo rach in ter ne to wych, czę -
sto się ga ze ni tu. I nie słu ży to w mo jej oce nie ni ko mu, ad wer sa rze
oko pu ją się na swo ich sta no wi skach, nie po tra fią ze so bą (jak i nie -
ste ty w przy pad ku in nych kwe stii) me ry to rycz nie dys ku to wać, za -
sy pu jąc się licz ny mi czę sto pseu do ar gu men ta mi. To nie przy spa rza
zwo len ni ków ani jed nej ani dru giej stro nie spo ru i nie pro wa dzi
do żad nych roz wią zań. No wła śnie, czy roz wią za nia w ta kim wraż -

li wym ob sza rze jak uży cie ję zy ka oj czy ste go są moż li we? I ja ką mia -
ły by mieć for mę? 

W ob li czu tej de ba ty pu blicz nej Ra da Ję zy ka Pol skie go przy Pre -
zy dium PAN wy da ła 25 li sto pa da 2019 sta no wi sko w spra wie żeń -
skich form nazw za wo dów i ty tu łów. To już dru gie sta no wi sko Ra dy
w tej kwe stii – pierw sze ogło szo ne zo sta ło w 2012 ro ku. Ra da re wi -
du je w nim swo je pier wot ne sta no wi sko, kon sta tu jąc wie le zmian,
któ re w prze cią gu 7 lat w za kre sie uży wa nia form żeń skich się już
do ko na ły. War to się z tym wy wa żo nym sta no wi skiem za po znać. 

To, jak da lej roz wi nie się ję zyk pol ski w tym za kre sie, za lezėć
bed̨zie przede wszyst kim od każ de go z nas, czy li od po sta wy zwy -
czaj nych użyt kow ni ków jez̨y ka, ktoŕzy dziek̨i czes̨to tli wo ści uzẏwa -
nia określo nych słów wy two rzą pew ne stan dar dy ich za sto so wa nia,
tzw. uzus ję zy ko wy. 

Bo każ dy z nas ma swój wła sny ję zyk, swój idio lekt, każ dy ma
swo je wła sne przy zwy cza je nia w uży ciu ję zy ka, ulu bio ne fra ze olo -
gi zmy, czę sto po wta rza ne fra zy. I tak że w nim mo gą za cho dzić
zmia ny. Na sze idio lek ty to część nas, daj my więc przy zwo le nie na to,
aby śmy w nich wy ra ża li sie bie, oczy wi ście re spek tu jąc za sa dy ję zy -
ka oj czy ste go. Niech więc na zwy za wo dów i ty tu łów, funk cji w od -
nie sie niu do peł nią cych je ko biet, za rów no te w ro dza ju żeń skim
jak i mę skim, sto so wa ne przez in nych, nie bu dzą na szej kry ty ki,
pro te stu i kpi ny (nie ste ty, ta kie re ak cje w ostat nich mie sią cach rów -
nież re je stru je my). Czę sto sły szy my, że na zwy w ro dza ju żeń skim
są nie co dzien ne, brzmią śmiesz nie, dziw nie, a na wet dzi wacz nie.
Dla cze go tak się dzie je? Bo nie je ste śmy do nich przy zwy cza je ni,
bo śmy się ich jesz cze nie osłu cha li. Gdy spo wsze dnie ją, dla wie lu
sta ną się neu tral ne, prze sta ną rzu cać się w oczy lub wręcz iry to wać.
War to za tem, z mo je go punk tu wi dze nia, je po pu la ry zo wać. Daj -
my jed nak pra wo tym, któ rzy nie chcą ich uży wać, do te go, aby te -

go nie czy ni li. Za tem nie dziw my się, że na na szym uni wer sy te cie
wśród pań pra cu ją cych na sta no wi sku pro fe so ra (w przy pad ku
nazw funk cji w ję zy ku pol skim, szcze gól nie w ję zy ku pra wa i praw -
ni czym, uży wa ny jest tzw. ro dzaj mę ski ge ne rycz ny obej mu ją cy za -
rów no męż czyzn jak i ko bie ty) jed na mó wi o so bie, że jest
pro fe sor ką, dru ga zaś, że jest pro fe so rem. Niech ję zyk w śro do wi -
sku aka de mic kim, tak wraż li wym na sło wo, bę dzie tak że w tym
aspek cie ob sza rem na szej wol no ści i po sza no wa nia in nych. 

A oto krót ka cha rak te ry sty ka mo je go pry wat ne go ję zy ka oraz raz
je go zmian. Je stem ger ma nist ką. I chy ba nikt nie ocze ku je ode mnie
by cia ger ma ni stą. A co by ło by gdy bym by ła bio loż ką, geo graf ką czy
praw nicz ką? Czy nie na zy wa no by mnie bio lo giem, geo gra fem czy
praw ni kiem? By łam stu dent ką i dok to rant ką. Je stem lin gwist ką, ję -
zy ko znaw czy nią, choć jesz cze kil ka lat te mu mó wi łam o so bie: ję zy -
ko znaw ca. Mam za to ko le żan ki, któ re by ły i są ję zy ko znaw ca mi. Nie
prze szka dza nam to świet nie współ pra co wać. Peł nię funk cję pro rek -
to ra UAM, choć chęt nie my ślę i mó wię o so bie pro rek tor ka. By wam
ba dacz ką, gdy mam czas, jed nak by cie pro rek tor ką sku tecz nie mi
ten czas wy peł nia. Nikt mnie jed nak ra czej nie na zwie ba da czem.
Mam na dzie ję, że za słu żę kie dyś na mia no uczo nej, nie uczo ne -
go. I nie mó wię o so bie (i in nych) na ukow czy ni, lecz na uko wiec…

Be ata Mi ko łaj czyk
pro rek tor ka UAM

Mam nadzieję, że zasłużę kiedyś 
na miano uczonej, nie uczonego
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Two ja książ ka, „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” otrzy ma ła
w ubie głym ro ku Na gro dę im. Pierw sze go Rek to ra Uni wer sy -
te tu Łódz kie go Ta de usza Ko tar biń skie go za naj wy bit niej szą
pol ską mo no gra fię w dzie dzi nie hu ma ni sty ki. Za mo ment
uka że się jej wer sja an giel ska w wy daw nic twie Ro utled ge. Czy
to jest pierw sza na świe cie książ ka opi su ją ca sa mo spa le nia
z per spek ty wy kul tu ro wej? 
Ani w Pol sce, ani na świe cie nie by ło do tąd po dob nej pu bli ka cji.
Ist nie ją w świa to wej li te ra tu rze przed mio tu uję cia cząst ko we, do -
ty czą ce np. sa mo spa leń do ko ny wa nych w Ty be cie czy sa mo spa -
leń do ko ny wa nych przez ko bie ty na Bli skim Wscho dzie. O tych
ostat nich pi szę nie wie le, ze wzglę du na to, że są to ra czej sa mo -
bój stwa wy ni ka ją ce z opre sji, naj czę ściej ro dzin nej. Pre sja pa triar -
chal ne go mo de lu ro dzi ny spra wia, że ko bie ty, któ re nie po tra fią
so bie po ra dzić w tym ukła dzie, do ko nu ją sa mo bójstw po przez
sa mo spa le nie. Wy ni ka to m.in. z fak tu, że ma ją one do stęp
do środ ków ła two pal nych w go spo dar stwie do mo wym. Pro te sta -
cyj ny cha rak ter te go ty pu ak tów jest zmi ni ma li zo wa ny, gdyż nie
są one do ko ny wa ne w prze strze ni pu blicz nej, co zresz tą nie ozna -
cza, że ko bie ty nie chcia ły by za de mon stro wać, jak wiel kiej pod -
le ga ją pre sji, w jak roz pacz li wym znaj du ją się po ło że niu. Rzecz
w tym, że ich moż li wość po ru sza nia się w prze strze ni pu blicz nej
jest po pro stu ogra ni czo na, by wyjść po za do mo stwo mu szą mieć
zgo dę ro dzi ny, oj ca, bra ta – męż czy zny. Stąd do te go ty pu sa mo -
spa leń do cho dzi na te re nie do mu. Czę sto też nie mo że my być
pew ni, czy to są rze czy wi ście sa mo spa le nia, a nie tzw. za bój stwa
ho no ro we – spo ro już o tym na pi sa no. 

Twój pro jekt tych zja wisk nie do ty czył. O czym za tem pi szesz? 
Mo ja książ ka łą czy dwa po la ba daw cze: jed no obej mu je sa mo -
spa le nia pro te sta cyj ne ja ko de mon stra cyj ne ak ty nie zgo dy, dru -
gie to re ak cje sztu ki, kul tu ry na te gra nicz ne, ra dy kal ne ge sty
sprze ci wu. War to tu wpro wa dzić po ję cie z ję zy ka an giel skie -

go – self -im mo la tion, któ re upo wszech ni ło się w la tach 60., po sa -
mo spa le niach w Wiet na mie. By ły to ak ty pro te stu prze ciw ko woj -
nie, ale i zwią za ne z opre sją na tle re li gij nym. Ów cze sne – sze ro ko
na gło śnio ne – sa mo spa le nia mni chów i mni szek bud dyj skich,
a tak że – o czym czę sto się za po mi na – osób świec kich, mia ły
wła śnie cha rak ter ofiar ni czy. Sło wo self -im mo la tion ozna cza za -
tem sa mo ofia ro wa nie, ale po upo wszech nie niu te go ty pu ak tów,
je go zna cze nie się zmie ni ło i od no si się do sa mo spa le nia poj mo -
wa ne go ja ko ofia ro wa nie sie bie w ogniu. Trze ba przy tym pa mię -
tać, że mó wi my o dzia ła niach o cha rak te rze al tru istycz nym,
po nad jed nost ko wym: o ge stach do ko na nych z my ślą nie o so bie,
lecz o in nych. W ter mi no lo gii su icy do lo gicz nej, idą cej od Emi la
Dur khe ima, twór cy so cjo lo gii, i je go słyn nej książ ki „Sa mo bój -
stwo” z koń ca XIX wie ku, mo wa jest o sa mo bój stwach al tru istycz -
nych w prze ci wień stwie do sa mo bójstw ego istycz nych. Py ta nie
tyl ko, czy w ogó le moż na mó wić o sa mo bój stwie w od nie sie niu
do ak tu sa mo spa le nia ofiar ni cze go? To jest ko lej ny pro blem. Mó -
wię za tem w książ ce o self -im mo la tions i o self -bur nings. Te ostat -
nie mo gą mieć tak cha rak ter sa mo bój czy, jak i pro te sta cyj ny, je śli
spra wa, o któ rą się upo mi na my jest waż niej sza niż chęć ode bra -
nia so bie ży cia. Al bo wręcz ode bra nie so bie ży cia jest tyl ko kon -
se kwen cją ra dy kal ne go pro te stu. 

Kwe stia na zew nic twa, o któ rym mó wisz, wy da je się bar dzo
waż na: po ję cie sa mo ofia ro wa nia po ka zu je isto tę zja wi ska,
o któ rym pi szesz, po ka zu je też nie ro ze rwal ny zwią zek mię dzy
ak ta mi sa mo spa leń a opre syj no ścią śro do wi ska. Po ję cie sa mo -
spa le nia przy ję ło się chy ba ze wzglę du na dra stycz ność spo so -
bu, w ja ki pro test ta ki jest po dej mo wa ny. Czy to fakt, że
po ja wia się on w spo łecz no ściach opre syj nych spra wia, że wie -
my o nim tak nie wie le? 
Kie dy przy stę po wa łem do pra cy nad tym za gad nie niem, nie mia -
łem świa do mo ści, że lu dzie do ko nu ją sa mo bójstw po przez sa mo -
spa le nie. Że ist nie je roz myśl ne sa mo spa le nie, któ re
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w no men kla tu rze su icy do lo gicz nej od no si się do ak tów, w któ -
rych chce my so bie ode brać ży cie po przez uży cie ognia. To są przy -
pad ki rze czy wi ście bar dzo rzad kie. Do 2017 ro ku w Pol sce w ogó le
nie by ło ta kiej ka te go rii w sta ty sty kach po li cyj nych czy su icy do -
lo gicz nych. Nie przy cho dzi ło mi do gło wy, że ktoś mo że zde cy -
do wać się na sa mo bój stwo przy uży ciu ognia w po miesz cze niu.
A tak dzie je się naj czę ściej – ten, kto chce so bie ode brać ży cie
przy uży ciu ognia, nie chce, by je go za miar uda rem nio no. Nie li -
czy się z ta ki mi kon se kwen cja mi jak znisz cze nia czy za gro że nie
ży cia in nych lu dzi – to zni ka z po la wi dze nia. Na to miast w przy -
pad ku sa mo spa leń de mon stra cyj nych cho dzi o pro test, o wy ra że -
nie sprze ci wu, nie zgo dy. Ja za ją łem się w książ ce tą szcze gól ną
od mia ną sa mo spa leń, któ re ma ją cha rak ter pro te sta cyj ny i al tru -
istycz ny. Z jed nym mo że wy jąt kiem: zda rze nia, od któ re go roz -
po czę ła się Arab ska Wio sna w 2010 ro ku, czy li sa mo spa le nia
Mo ha me da Bo uazi zie go – by ła to bo wiem od po wiedź na opre sję,
upo ko rze nie, któ re do tknę ło go oso bi ście. Do ko nał jed nak te go
ak tu przed ma gi stra tem Si di Bu Zajd w cen tral nej Tu ne zji, co
ozna cza, że chciał po wia do mić spo łecz ność o tym, co go spo tka -
ło. De mon stra cyj ność te go ty pu czy nów, trak to wa nych ja ko ko -
mu ni kat, któ ry ma do trzeć do in nych, ma klu czo we zna cze nie. 

Co po zwa la nam stwier dzić, że sa mo spa le nie ma być ta kim ko -
mu ni ka tem?
In ten cje by wa ją czę sto ma ło czy tel ne – to, czy ktoś do ko nu je sa -
mo spa le nia w swo jej spra wie, czy w spra wie in nych, czy w imię
war to ści, któ re in nych do ty czą, by wa trud ne do roz strzy gnię cia.
Dla te go też uży łem ka te go rii prze strze ni, miej sca – je że li sa mo -
spa le nie od by wa się w prze strze ni pu blicz nej, szcze gól nie tej ko -
ja rzo nej z wła dzą lub na ce cho wa nej sym bo licz nie, uzna je my je
za pro te sta cyj ne. Tyl ko w nie licz nych przy pad kach mo że my po -
słu żyć się ka te go rią self -im mo la tion. Dzie je się tak, gdy po zo sta -
ją ja sno wy ra żo ne in ten cje w świa dec twach: w li stach, swe go
ro dza ju te sta men tach, czę sto wy sy ła nych wcze śniej do re dak cji
róż nych me diów, czy na trans pa ren tach, któ re ktoś przy go to wu -
je. Czy li, po wiedz my, opra wa. Zda rzy ło się też, że ktoś na grał
na wi deo swo je sa mo spa le nie, na grał swo je ostat nie sło wa – nie
by ło żad nych wąt pli wo ści, że to był akt do ko na ny w ge ście pa cy -
fi stycz nym, an ty wo jen nym. 

Kie dy mó wisz o ak tach pro te sta cyj nych sa mo spa leń, pod kre -
ślasz fakt, że waż ne jest to, że by ten akt zo stał za uwa żo ny, do -
strze żo ny. W two ich ba da niach du żą ro lę za wsze od gry wa ła
kwe stia spo łecz ne go od dzia ły wa nia te atru, po dob nie w two jej
dzia łal no ści ar ty stycz nej: spek ta kle, któ re two rzysz ze stu den -
ta mi, by ły za wsze za an ga żo wa ne, mia ły spra wiać, że widz za -
trzy mu je się i mó wi „tu, w tym świe cie coś się złe go dzie je”.
W tym sen sie jest to nie zwy kle kon se kwent ne. Mu siał jed nak
po ja wić się ja kiś im puls, któ ry spra wił, że wy sze dłeś po za gra -
ni ce te atru. Czy mo żesz o tym po wie dzieć, bo mo że jest to zbyt
trud ne, mo że opo wie dzieć się nie da…
By łem już kil ka krot nie o to py ta ny, mam przy go to wa ną stan dar -
do wą od po wiedź. Ale nie chcę się nią po słu żyć. Wo lę po wie dzieć
tak: po na gro dzie Ko tar biń skie go, Uni wer sy tet Łódz ki przy słał
mi kil ka eg zem pla rzy mo jej książ ki, z proś bą, bym pod pi sał je
dla spon so rów, osób wspie ra ją cych na gro dę. Po sta no wi łem wpi -
sać de dy ka cję do syć prze wrot ną, ale jed no cze śnie bar dzo w du -
chu tej pra cy. Nie by ło tam żad nych słod kich słów, ocze ki wa nych
w ta kich oko licz no ściach. Na pi sa łem po pro stu, że dla mnie,
po na pi sa niu tej książ ki, nic już nie jest ta kie sa mo. I nic już nie
bę dzie ta kie sa mo. Dla te go pro szę uwa żać, bo czy tel ni ka czy czy -
tel nicz kę mo że spo tkać to sa mo: już ni gdy nie bę dą ta cy sa mi,
nic nie bę dzie ta kie sa mo. Wiem, że to jest moc ne stwier dze nia,

ale to wła śnie tak jest. Dla mnie zmie rze nie się z tym te ma tem
by ło wy zwa niem zde cy do wa nie prze kra cza ją cym wy miar na -
uko wy… To jest bar dzo moc ne py ta nie, któ re za da łaś… Po wiem
tak: za rów no w pra cy Gro tow skie go, jak i Bro oka, czy li tych
dwóch głów nych po sta ci, ja ki mi się do tąd zaj mo wa łem, po ja -
wiał się aspekt sa mo spa leń. Pe ter Bro ok po świę cił tej pro ble ma -
ty ce spek takl „US” w 1966 ro ku, a po tem film „Tell me Lies”
z 1968 ro ku. Po ja wia się tam mo tyw za rów no mni cha Thích
Quảng Đứca, od któ re go roz po czął się w no wo żyt no ści łań cuch
sa mo spa leń, jak i Nor ma na Mor ri so na, kwa kra ame ry kań skie -
go, któ ry pod pa lił się na scho dach Pen ta go nu, ma jąc na rę kach
swo ją dwu let nią có recz kę Emi ly (dziew czyn ka oca la ła, naj praw -
do po dob niej oj ciec ko muś ją od dał). Kie dy Gro tow ski w la -
tach 60. przy stę po wał do pra cy nad „Księ ciem Nie złom nym”,
na dał te mu le gen dar ne mu spek ta klo wi cha rak ter ge stu ofiar ne -
go – sa mo spa le nia, do któ rych do cho dzi ło wów czas w Wiet na -
mie, sta no wi ły dla nie go nie zwy kle sil ny punkt od nie sie nia.
Z jed nej stro ny bo wiem by ło to coś re al ne go, a rów no cze śnie by -
ło to oglą da ne, ob ser wo wa ne. Pod czas pierw sze go sa mo spa le -
nia w 1963 ro ku, bud dyj ska san gha, wspól no ta li czą ca kil ka set
osób oto czy ła mni cha, któ ry pro te sto wał prze ciw ko opre sji re li -
gij nej ze stro ny ka to lic kie go pre zy den ta Wiet na mu Po łu dnio we -
go, Ngô Đình Diệma. Od by ło się coś na kształt spek ta klu,
de mon stra cji de ter mi na cji i nie złom no ści wła śnie. Nie złom nej
obro ny re li gii. Kie dy Gro tow ski pod su mo wy wał swo je ży cie ar -
ty stycz ne w Collège de Fran ce w Pa ry żu, w 1997 ro ku, nie ca łe
dwa la ta przed śmier cią, kil ka krot nie wra cał do tej sce ny, by po -
wie dzieć, że w swo im te atrze szu kał przede wszyst kim ro li dla
wi dzów. Nie chciał, by wo bec ak tu ogo ło ce nia sie bie, od sło nię -
cia in tym nych wspo mnień, ja kie go do ko ny wał Ry szard Cie ślak
w „Księ ciu Nie złom nym”, widz po zo sta wał bier ny. Gro tow ski
bar dzo pięk nie, mó wił, że gdy ero ty ka mie sza się z mi sty ką w re -
al nym i ra dy kal nym ge ście ob na że nia, ofia ro wa nia swo ich naj -
in tym niej szych prawd i do znań, wi dzo wie te atral ni prze sta ją być
pu blicz no ścią. Sta ją się świad ka mi – mó wił Gro tow ski – mo gą
świad czyć o tym, co się wy da rzy ło, ni czym w pro ce sie są do wym.
Wpraw dzie w te atrze nikt nie tra ci ży cia, ale wi dzo wie nie mo gą
wyjść z te atru nie tknię ci. To przy świe ca ło mi w mo jej pra cy. Wi -
dzo wie mu szą zo stać po ru sze ni. Tyl ko, że ja zbun to wa łem się
we wnętrz nie wo bec Gro tow skie go. Przy ca łym sza cun ku dla je -
go do ko nań, dla da le ko sięż no ści je go my śle nia – bo to nie tyl ko
prak tyk te atru, ale i fi lo zof kul tu ry – zdo by łem się na sprze ciw.
Wy da ło mi się, że to co ro bił w te atrze, by ło za ma ło po wią za ne
z krzyw dą, ja kiej do zna je współ cze sny czło wiek. My ślę tu przede
wszyst kim o lu dziach spo za te go względ nie bez piecz ne go miej -
sca, ja kim jest dla nas Eu ro pa. Gro tow ski sku pił się na me ta fo -
ry za cji, co w osta tecz nym roz ra chun ku do pro wa dzi ło go
do po szu ki wań du cho wych. Ja chcia łem zo stać z no ga mi na zie -
mi. Nie tyl ko z no ga mi, z rę ka mi też. W bło cie, w gno ju, w tym
wszyst kim, co nas ota cza, w ru inach, zglisz czach. Tak ten te mat
mnie zna lazł. Oka za ło się, że to jest wła śnie to. Ra dy kal ny akt
per for ma tyw ny, na sta wio ny na zmia nę rze czy wi sto ści, jest jed -
no cze śnie ema na cją sy tu acji opre syj nych. Nic już nie bę dzie ta -
kie sa mo – nie wy obra żam so bie pod ję cia ko lej ne go na uko we go
za da nia, na pi sa nia książ ki na te mat stric te te atral ny. Mo je ko lej -
ne kro ki zmie rza ją ku roz wa ża niom kul tu ro wym, włą cza ją cym
kwe stie po li tycz ne, hi sto rycz ne, do świad cze nie ko lo nia li zmu
i post ko lo nia li zmu. To za gad nie nia, któ re są dla mnie te raz naj -
istot niej sze wraz z ich wi do wi sko wym aspek tem tzn. ich una -
ocz nie niem.

Szu kasz te go, co sztu ka mo że zro bić dla rze czy wi sto ści….
Tak. Tak. 



naUKa

1 8 | ŻYCIE UNIWERSYTECKIE |  l U t y 2 0 2 0

Po dob no był ksiądz tłu ma czem już w wie ku 6 lat?
No cóż, dzia dek mój mó wił tyl ko po ka szub sku, a li sto nosz te go ję -
zy ka nie znał, więc gdy przy cho dzi ła eme ry tu ra, dzia dek mnie wo -
łał i by łem tłu ma czem, za co do sta wa łem na wet pa rę gro szy. Pew nie
i tak da wał by mi te sum ki, jak to ro bią wszy scy dziad ko wie dla wnu -
ków, ale wy da wa ło mi się to wy jąt ko we…

Ksiądz ro dzin ne Wej he ro wo ma na wet w ad re sie ma ilo wym. To
był ka szub ski dom?
Tak, choć tyl ko dziad ko wie mó wi li po ka szub sku. Ro dzi ce nie
i pil no wa li, bym mó wił po praw nie po pol sku. Wte dy Ka szu bi sta -
no wi li jesz cze więk szość miesz kań ców Wej he ro wa – dziś to się
zmie ni ło. Przyj mu je się, że dziś tyl ko dla oko ło 50 ty się cy
osób – i w za sa dzie tyl ko na wsi – ka szub ski jest pierw szym na -
rzę dziem ko mu ni ka cji. Ale ser ce wciąż bi je mi moc niej, kie dy
zbli żam się do Wej he ro wa, choć to już zu peł nie in ne mia sto. Prze -
cho dzę nie raz ce lo wo obok ka mie ni cy, gdzie spę dzi łem pierw sze
la ta ży cia, mo dlę się za jej miesz kań ców i ze wzru sze niem wspo -
mi nam cza sy dzie ciń stwa….

Mó wił więc ksiądz po ka szub sku od za wsze?
By ła to ta ka do mo wa ka szubsz czy zna. Cza sem gwa rzy li śmy z dziad -
kiem ra no, gdy wy cho dził do ogro du kar mić kur ki, drew na na rą -
bać. Z po wo du spe cy fi ki te go do mo we go za so bu wy ni kła
za baw na sy tu acja, gdy wie le lat póź niej tłu ma czy łem Ewan ge lię św.
Mar ka. W sce nie uka zu ją cej Je zu sa wy rzu ca ją ce go złe go du cha
z opę ta ne go za sto so wa łem sły sza ne w dzie ciń stwie sło wo „purtk”.
Gdy je prze czy tał prof. Tre der, naj wy bit niej szy znaw ca ka szubsz -
czy zny, wy buch nął śmie chem. Bo purtk to nie ty le sza tan, ile ra czej
dia blik, psot nik i roz ba wi ła pro fe so ra myśl, że Je zus zaj mo wał by się
ta ką bła host ką. 

Te do mo we za so by słow nic twa oka za ły się za tem do tłu ma czeń
nie do sta tecz ne? 
Ale są bar dzo cen ne. Kie dy w la tach 70-tych chcia no usta lić ka non
li te rac kiej ka szubsz czy zny, to wła śnie te do mo we za so by oka za ły się
bar dzo przy dat ne, bo to był ję zyk ży wy, in ny od te go w daw nych
prze ka zach pi śmien nych. Na po cząt ku XX wie ku je den z ba da czy
roz róż niał 96 gwar ka szub skich – dziś wy róż nia się dwie od mia ny,
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umow nie na zy wa ne ka szubsz czy zną lą do wą, po łu dnio wą i nad mor -
ską, pół noc ną. I tak np. gdy w tłu ma cze niu uży łem zwro tu „wy pły -
nąć na mo rze”, to na jed nym ze spo tkań au tor skich Ka szu bi
z pół no cy pod kre śla li, że łódź „idzie”, a nie „wy pły wa”. W pi śmie
śla dem pew nych róż nic w ka szub skim jest zna czek dasz ka nad li te -
rą, co dla czy ta ją ce go ozna cza: czy taj tę li te rę tak, jak się mó wi
w two im do mu. 

Hi sto ria tłu ma czeń Pi sma św. na ję zy ki na ro do we jest sto sun ko -
wo krót ka i burz li wa.
Ko ściół dbał o to, by świę ty tekst po zo sta wał jed no li ty. Przez wie -
ki by ła to ła ciń ska Wul ga ta, a w Pol sce prze kład ks. Ja ku ba Wuj -
ka. Róż ni ce w tłu ma cze niach mo gą ro dzić dez orien ta cję. Są też
kon tek sty kul tu ro we. Na kur sie tłu ma cze nia po da wa no nam ta -
ki przy kład: w na szym Ko ście le bi cie się w pierś jest zna kiem
skru chy, przy zna nia do grzesz no ści; w środ ko wej Afry ce to gest
za do wo le nia z sie bie. Jak więc tłu ma czyć wte dy np. po kor ne bi -
cie się w pier si cel ni ka w Ewan ge lii św. Łu ka sza? Sens mógł by być
zu peł nie od wrot ny… 

Te raz ksiądz prze tłu ma czył na ka szub ski Pię ciok siąg, przed tem
Ewan ge lie. Co by ło trud niej sze: Sta ry czy No wy Te sta ment?
Są to róż ne ro dza je trud no ści. W Sta rym Te sta men cie naj wię cej
trud no ści spra wi ły mi Księ ga Ka płań ska i Liczb, a w nich ter mi -
no lo gia zwią za na ze świą ty nią je ro zo lim ską, z opi sem skła da nych
ofiar, szat ka płań skich, sprzę tu świą tyn ne go. W Ewan ge liach z ko -
lei trze ba zwa żać na głęb szy sens w po zor nie pro stych opi sach. Bi -
blia by ła już tłu ma czo na oka zjo nal nie w XVI w. na ka szub ski, ale
do pie ro w la tach 90. uka za ły się dwa prze kła dy, choć nie w ca ło -
ści i nie z ory gi na łu. W opi sie cu du w Ka nie Ga li lej skiej ewan ge -
li sta mó wi o 6 stą gwiach ka mien nych, słu żą cych do ob my wa nia,
w któ rych mie ści ło się 3-4 miar wo dy. Jed na ta ka mia ra to nie ca -
łe 40 li trów. Je den z tłu ma czy uznał, że bę dzie bar dziej po ka szub -
sku, gdy za stą pi je wia dra mi; in ny zaś, uzna jąc mo że, że Je zus nie
mógł tak roz pi jać we sel ni ków, za stą pił mia ry… ku fla mi. Obaj po -
peł ni li błąd. Zmniej sza jąc ilość wi na z kil ku set li trów do kil ku -
dzie się ciu, za gu bi li istot ną sym bo li kę tek stu, ma ją cą uka zać wiel ką
ob fi tość da rów cza sów me sjań skich. Je zu sa po zna je się wła śnie
po tym, że za wsze da rzy ob fi cie. To kod ob fi to ści, któ ry jesz cze
po wtó rzy się przy roz mno że niu chle ba mię dzy tłum, przy po ło -
wie ryb….

Mu siał więc ksiądz two rzyć neo lo gi zmy, sło wa nie ist nie ją ce? Czy
moż na pro sić o przy kład?
O sza ta nie na pi sa ne jest w Ewan ge lii św. Ja na: wład ca te go świa ta.
W opo zy cji do ty tu łu „Pan”, przy słu gu ją ce go Bo gu, wpro wa dzi łem
sło wo „pa now nik” czy li „ma ły pan” al bo „ten, któ ry uzur pu je so bie
ty tuł Pa na”. Ję zy ko znaw cy uzna li, że ten neo lo gizm jest uda ny, traf -
nie od da je isto tę rze czy.

Z za sko cze niem do wie dzia łam się, że Pi smo św. by ło tłu ma czo -
ne na ka szub ski już w XVI wie ku!
Tak, naj star szy za by tek pi śmien ny po cho dzi z ro ku 1586, to tzw.
„Pie śni du cho we” Szy mo na Kro fe ja. To drob ne tek sty, po dob nie
jak „Ma ły ka te chizm” Mi cha ła Pon ta nu sa. Więk sze frag men ty za -
wie ra ją „Pe ry ko py Smoł dziń skie”. Przy go to wa li je du chow ni lu -
te rań scy. Prof. Tre der opo wia dał mi kie dyś, jak to się od by wa ło.
Otóż pa stor, czę sto Nie miec, cho dził w so bo tę wie czo ra mi
do knaj py, gdzie sie dzie li chło pi ka szub scy. I z Bi blii tzw. Ra dzi -
wił łow skiej (po pol sku) wy pi sy wał frag ment, czy tał im, a cze go
nie ro zu mie li, to wy ja śniał. I oni wte dy mó wi li, jak to się na zy wa
po ka szub sku. I tak po wsta wał tekst pol ski, gę sto in kru sto wa ny
ka szubsz czy zną.

Ale ksiądz nie ko rzy stał z tej me to dy tłu ma cze nia?
Nie (śmiech), ale da wa łem tek sty do czy ta nia zna jo mym z proś bą,
by pod kre śla li to, cze go nie ro zu mie ją. Każ dej z ksiąg To ry czy li Pię -
ciok się gu po świę ci łem rok, choć, jak pa ni wi dzi, nie są to gru be to -
my. Sia da łem do tłu ma cze nia o godz. 22, gdy już by łem
po po wsze dnich obo wiąz kach. Ale do tych kil ku go dzin czy ste go
tłu ma cze nia do cho dzi ła nie prze li czo na licz ba go dzin, po świę co nych
czy ta niu źró deł, ko men ta rzy, opra co wań w róż nych ję zy kach. By ły
też roz mo wy ze spe cja li sta mi. Z prof. Tre de rem by ły to roz mo wy
wie lo go dzin ne, któ re mał żon ka pro fe so ra, pa ni Ger tru da, na zy wa ła
sym po zja mi sza leń ców. Wspa nia ły znaw ca, wspie rał mnie i nie cier -
pli wie cze kał na ko lej ne par tie tek stu. Na uczył mnie bar dzo du żo i…
tro chę roz le ni wił. Chcąc po znać ko lej ne frag men ty tłu ma cze nia, mó -
wił mi: Ty tłu macz, tłu macz! O pi sow nię się nie martw, jak bę dzie
trze ba, to ja to już po pra wię. Ukoń czył ko rek tę Księ gi Ro dza ju, bę -
dąc już bar dzo cho ry, kil ka na ście dni przed śmier cią. Wspar ty na po -
dusz kach, ko rzy stał z tek stu wy dru ko wa ne go kil ku cen ty me tro wą
czcion ką, bo wzrok od ma wiał po słu szeń stwa…Te kart ki to ta ka pa -
miąt ka na szej wspa nia łej współ pra cy, tak mo ja re li kwia. Te raz,
po wy da niu Pię ciok się gu, chcę je od dać do mu zeum Wej he ro wie. 

Ale nie zdą ży łam za py tać jesz cze, dla cze go ksiądz za czął te tłu -
ma cze nia na ka szub ski? 
Gdy nad cho dził rok 2000, po my śla łem so bie: je stem Ka szu bą, je -
stem bi bli stą, prze tłu ma czę Ewan ge lię św. Mar ka na ka szub ski – to
bę dzie mój oso bi sty dar na wiel ki Ju bi le usz. Nie my śla łem, że by to
upo wszech niać, ale po ja wił się u mnie wy słan nik pro bosz cza z Żu -
ko wa, któ ry oznaj mił, że pro boszcz chciał by pa ra fia nom na rok ju -
bi le uszo wy roz da wać na ko lę dzie tekst Ewan ge lii po ka szub sku. No
i tak mo je pry wat ne po sta no wie nie przy bra ło „pu blicz ną” po stać.
Po tem do wie dział się o nim Prze my sław Ba siń ski i za pre zen to wał
na Ver ba Sa cra w 2003 ro ku. Na te Ver ba Sa cra przy je chał pre zy -
dent Wej he ro wa i z en tu zja zmem pod jął pro po zy cję Prze my sła wa
Ba siń skie go, by Ver ba Sa cra od by wa ły się też w Wej he ro wie. I tak
się dzie je już od 16 lat, uro czy ście, w po wią za niu z rocz ni cą nada -
nia praw miej skich dla Wej he ro wa: do ko le gia ty przy cho dzi za wsze
kil ka set osób, nie tyl ko Ka szu bów i nie tyl ko z naj bliż szych stron. 

Naj pierw czte ry Ewan ge lie, a te raz, w li sto pa dzie, uka zał się Pię -
ciok siąg. A ja ki jest od biór?
Za ska ku ją co ży wy. Po za Ver ba Sa cra prze kła dy za in spi ro wa ły
do po wsta nia I Pa sji Ka szub skiej i ora to rium Stwo rze nie Świa ta To -
ma sza Fop ke. An na Ra cław ska -Mu sial czyk skom po no wa ła mu zy -
kę do prze kła du Księ gi Ko he le ta, a Adam Die sner do prze kła du
Psal mów. Ak tor Zbi gniew Jan kow ski na grał Pię ciok siąg. Ks. dr
Miotk w in ter ne to wej Two jej Te le wi zji Re li gij nej co dzien nie czy ta
i ko men tu je frag ment Pi sma św. po ka szub sku. Pod wpły wem ka -
szub skiej Apo ka lip sy, a po tem Księ gi Ko he le ta ar ty sta ma larz Ma -
ciej Tam kun stwo rzył cykl ob ra zów i gra fik. Ka szub ski nie jest
co dzien nym ję zy kiem, trze ba więc, słu cha jąc prze kła dów, być bar -
dzo uważ nym – mo że to spra wia, że od biór by wa czę sto głęb szy?
Cie szy świa do mość, że nie pi sze się do szu fla dy. 

ca łą Bi blię prze tłu ma czo no na 698 ję zy ków, no wy te sta ment na 1548
ję zy ków, część Bi blii na 1138 ję zy ków. sza cu je się, że 96,5 proc. lud no -
ści świa ta ma do stęp do pi sma św. w ję zy ku oj czy stym. ko ściół ka to -
lic ki dłu go opie rał się tłu ma cze niom: w xV w. w an glii za czy ta nie
tłu ma cze nia gro zi ła ka ra śmier ci, a je den z tłu ma czy, wil liam tyn dall,
zo stał spa lo ny na sto sie w 1535 ro ku. w ma ro ku do dziś ka ral ne jest
po sia da nie Bi blii w ję zy ku arab skim. 
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Ubie gły rok był dla pa na bar dzo szczę śli wy. Obro nił pan dok -
to rat, wy dał książ kę, któ ra jest je go po kło siem oraz otrzy mał
dwa gran ty. 
Dok to rat obro ni łem z wy róż nie niem i sta ra łem się go jak naj -
szyb ciej opu bli ko wać. Książ ka w ję zy ku pol skim zo sta ła wy da na
przez Wy daw nic two Na uko we UAM. W tej chwi li koń czę ma nu -
skrypt w ję zy ku an giel skim, któ ry bę dzie wy da ny przez wy daw -
nic two Blo oms bu ry Pu bli shing, zna ne m.in. z wy da nia Har ry
Pot te ra. Uzy ska nie owych dwóch gran tów jest na to miast pa ra -
dok sal ną na gro dą. My lił by się ten, kto uwa ża, że jest to tyl ko na -
gro da, po nie waż jest to ogrom ne zo bo wią za nie fi nan so we,
me ry to rycz ne itd. Pie nią dze otrzy mu je się bo wiem głów nie
na coś, np. na uczest nic two w kon fe ren cjach czy kwe ren dy. 

Pa na książ ka jest pierw szą w ska li świa to wej re kon struk cją i in -
ter pre ta cją chiń skiej fi lo zo fii hi sto rii. Czy mo że Pan opo wie -
dzieć o wy ni kach swo jej pra cy?
Ma my wie le ksią żek po świę co nych ogól nie chiń skiej fi lo zo fii.
Zde cy do wa na więk szość z nich zaj mu je się chiń ską ety ką, chiń -
ską fi lo zo fią po li tycz ną czy też me ta fi zy ką. Prze glą da jąc kie dyś
li te ra tu rę, za uwa ży łem, że nie ma żad nej książ ki po świę co nej
chiń skiej fi lo zo fii hi sto rii, czy li sub dy scy pli nie fi lo zo fii, któ ra zaj -
mu je się pro ble ma ty ką dzie jów i dzie jo pi sar stwa. Przy go to wu jąc
się do swo je go dok to ra tu za sta na wia łem się, jak to jest moż li we,
że Chiń czy cy, któ rzy są naj dłuż szą cią głą w roz wo ju cy wi li za cją
świa ta i ma ją naj dłuż szą i naj ob szer niej szą tra dy cję hi sto rio gra -
ficz ną, nie fi lo zo fo wa li na te mat hi sto rii. Stwier dzi łem, że chcę
za mknąć ba da nia do XVIII wie ku, czy li do cza sów kon tak tów
z my ślą za chod nią. Mam na dzie ję, że dzię ki mo im od kry ciom   ci
nie słusz nie za po mnia ni my śli cie le sta ną się zna ni szer sze mu gro -
nu od bior ców, pod wa ża jąc sil ny wciąż w hi sto rii fi lo zo fii eu ro -
cen tryzm.

Dzię ki pra cy nad gran tem NCN Opus 17 bę dzie mógł pan do -
mknąć do tych cza so we ba da nia nad hi sto rio zo fią chiń ską okre -
su kla sycz ne go.
W swo ich ba da niach sku pię się przede wszyst kim na XIX i XX wie -
ku. W od róż nie niu od kla sycz nej hi sto rio zo fii chiń skiej, chiń ska
fi lo zo fia hi sto rii w tych cza sach sta no wi ła re ak cję na wy zwa nie
w po sta ci idei za chod nich. Wy ko rzy sta nie w tym ce lu ro dzi mych
po jęć chiń skich za owo co wa ło uję cia mi ory gi nal ny mi w ska li świa -
to wej my śli hi sto rycz nej, w więk szo ści wciąż jed nak nie zba da ny -

mi. W cza sie pra cy nad pro jek tem bę dę zaj mo wać się nie zna ny mi
pi sma mi hi sto rio zo fów, któ rzy po dej mo wa li re flek sję tak że nad hi -
sto rią Pol ski. Mo gę tu taj zdra dzić, że w trak cie ba dań na tra fi łem
np. na 90-stro ni co wą roz pra wę Kang Youwe ia o przy czy nach roz -
bio rów Pol ski, któ ra w ogó le nie jest zna na. Pro jekt ba zo wać bę -
dzie za tem na ory gi nal nych źró dłach chiń skich, a zwień czą go
mo no gra fie w ję zy ku pol skim i an giel skim.

W dru gim gran cie Uni ver sa lia 2.2 po świę ci się pan tłu ma cze -
niu „Lun heng” Wang Chon ga.  Co za chę ci ło pa na do prze tłu -
ma cze nia tak ma ło zna ne go dzie ła?
Jest to grant dość spe cy ficz ny, dla te go, że jest to grant przy zna ny
na tłu ma cze nie. Wnio sek zło ży łem jesz cze ja ko ma gi ster, a swo -
ją de cy zję ar gu men to wa łem nie do bo rem prze kła dów chiń skich
dzieł fi lo zo ficz nych. Sy tu acja jest po pro stu tra gicz na. Od okre -
sów „przy jaź ni” pol sko -so wiec ko -chiń skiej, kie dy w la tach 50.
wy da wa no dzie ła Mao Ze don ga, w ca ło ści z ję zy ka chiń skie go
prze kła da no je dy nie Kon fu cju sza, La ozi i Zhu ang zi. Wszyst ko co
po cho dzi od II w. p.n.e. w gó rę nie zo sta ło prze tłu ma czo ne na ję -
zyk pol ski. To sy tu acja, któ ra wo ła o po mstę do chiń skie go Nie -
ba. Chcia łem czę ścio wo za ła tać tę lu kę. Wy bór padł na Lun heng
Wang Chon ga, któ ry był scep ty kiem i na tu ra li stą. Jest to dzie ło
my śli cie la nie za leż ne go i kry tycz ne go wo bec in nych tra dy cji fi -
lo zo ficz nych, któ re speł nia naj su row sze kry te ria, ja kie moż na po -
sta wić tek sto wi fi lo zo ficz ne mu. Mam wra że nie, że zmie ni ono
pew ne wy obra że nia o my śli chiń skiej i uto ru je dro gę dla ukon -
sty tu owa nia się kon wen cji tłu ma cze nia chiń skich ter mi nów fi lo -
zo ficz nych w Pol sce. Li czy ono 85 roz dzia łów i bę dzie mia ło
w prze kła dzie ok. 1000 stron. 

Wy obra żam so bie ogrom pra cy nad tłu ma cze niem ory gi nal -
ne go tek stu. 
Jest to dzie ło bar dzo sys te ma tycz ne, zaj mu ją ce się epi ste mo lo gią,
ety ką, es te ty ką, fi lo zo fią hi sto rii. Jest to rzecz wy ma ga ją ca, bo na -
pi sa na w kla sycz nym ję zy ku chiń skim z I wie ku n.e., nie ma tam
in ter punk cji, a tak że spa cji, któ re jed nak – pro szę się nie mar -
twić – w ję zy ku pol skim oczy wi ście się znaj dą. Tekst bę dzie rów -
nież lek ko sty li zo wa ny, ale po zba wio ny bę dzie ar cha izmów.
Ca łość zo sta nie wy da na ja ko pierw sza po zy cja my śli cie la chiń -
skie go w li czą cej po nad 60 lat Bi blio te ce Kla sy ków Fi lo zo fii PWN.

Wię cej na stro nie www.uni wer sy tec kie.pl

pod wa żyć
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żadne dzieło filozoficzne chin od ii w. p.n e. w górę nie

zostało przełożone na język polski. to sytuacja, która woła

o pomstę do chińskiego nieba. chciałem częściowo załatać

tę lukę – mówi dr dawid rogacz z wydziału filozoficznego

w rozmowie z jagodą haloszką.
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W ja kim stop niu de cy zje or ga nów ścią ga nia mo gą być wspie -
ra ne przez al go ryt my lub sztucz ną in te li gen cję?
Moż li wo ści jest bar dzo du żo, po cząw szy od ta kich na rzę dzi, któ re
po zwa la ją na prze wi dy wa nie prze stępstw po pro gra my wspie ra ją -
ce po dej mo wa nie róż nych de cy zji, np. czy wszcząć po stę po wa nie
lub za sto so wać areszt wo bec da nej oso by, a koń cząc na ana li zie da -
nych czy za cho wań. Są to wciąż na rzę dzia wspie ra ją ce, a nie za stę -
pu ją ce de cy zje ludz kie, choć prak ty ka po ka zu je, że co raz moc niej
się na nich po le ga. W mo im gran cie pra co wać bę dzie my nad stan -
dar da mi, ja kie speł niać po win no ko rzy sta nie z ta kich pro gra mów
w ta ki spo sób, aby mak sy ma li zo wać efek tyw ność ści ga nia prze -
stępstw i mi ni ma li zo wać zwią za ne z tym ry zy ka i pro ble my praw -
ne. A tych jest bar dzo du żo. Przy kła dem jest pro jekt ho len der ski,
gdzie po li cja i na ukow cy uni wer sy tec cy pra co wa li nad sztucz ną in -
te li gen cją po ma ga ją cą ści gać prze stęp stwa wy ko rzy sty wa nia sek su -
al ne go dzie ci w In ter ne cie. Po wstał wte dy bot in ter ne to wy o na zwie
Swe etie, imi tu ją cy dziec ko. Bot oka zał się bar dzo sku tecz ny. Mógł
pro wa dzić jed no cze śnie wie le in te rak cji na cza tach i utrwa lać po -
ten cjal ne do wo dy w spra wie. Pro jekt ten po ka zał jed nak rów nież,
jak wie le kło po tów praw nych po ja wia się przy wy ko rzy sta niu ta -
kie go na rzę dzia. Po wsta ło m.in. py ta nie, czy w tym przy pad ku
w ogó le po peł nio no prze stęp stwo, ofia rą był bo wiem bot, a nie czło -
wiek. Nie by ło rów nież ja sne, jak trak to wać zgro ma dzo ne in for ma -
cje, Swe etie nie by ła prze cież or ga nem pro ce so wym tyl ko sys te mem
kom pu te ro wym. Ak tu al nie w tej dzie dzi nie jest więc wciąż o wie le
wię cej py tań niż od po wie dzi. Mo ja pra ca, na któ rą otrzy ma łam
grant, jest re ak cją na część z nich, a ce lem jest wy pra co wa nie stan -
dar dów ko rzy sta nia z big da ta, al go ryt mów i sztucz nej in te li gen cji
w ści ga niu prze stępstw w UE. W sied mio oso bo wym ze spo le, w tym
z eks per ta mi z za kre su IT, kry mi no lo gii i ety ki, bę dzie my ba dać
m.in. jak od stro ny praw nej za gwa ran to wać bez stron ność i ja kość
ta kich na rzę dzi i ich zgod ność z pra wem do pry wat no ści; jak da le -
ce po le gać na de cy zjach sztucz nej in te li gen cji; czy po win na ist nieć
gra ni ca au to no mii dzia ła nia ta kich sys te mów; ja kie są spo so by zmi -
ni ma li zo wa nia ry zy ka dys kry mi na cji przez al go ryt my. W Pol sce są
to pio nier skie ba da nia. 

Czy oprócz Swe etie ist nie ją obec nie in ne te go ty pu na rzę dzia
do wy kry wa nia prze stępstw? 
Oprócz wspo mnia nej Swe etie moż na tu wska zać m.in. ame ry -
kań ski Com pas. Jest to al go rytm, któ ry wy li cza praw do po do -
bień stwo po now ne go po peł nie nia prze stęp stwa przez da ną

oso bę. Na pod sta wie te go wy li cze nia sę dzia po dej mo wał de cy -
zję, czy przed ter mi no wo zwol nić ska za ne go, czy też po wi nien
być on da lej po zba wio ny wol no ści. In ter pol wraz z ONZ pro wa -
dzą kil ka ba dań pi lo ta żo wych wy ko rzy stu ją cych sztucz ną in te -
li gen cję m.in. w sy mu la cjach dzia łań ope ra cyj nych. Ma ją być one
po moc ne szcze gól nie w du żych i kosz tow nych przed się wzię ciach
an ga żu ją cych wie le państw, np. w to ku ści ga nia prze stępstw nar -
ko ty ko wych al bo han dlu ludź mi. Wszyst ko po to, by osza co wać
po ten cjal ne ry zy ko i szan se po wo dze nia ta kiej ope ra cji. Te sto -
wa ne są rów nież bo ty, któ re wspie ra ją dzia ła nia in wi gi la cyj ne,
ko rzy sta jąc z tech no lo gii roz po zna wa nia gło su, cza sa mi na wet
emo cji w gło sie. 

Jak pol ski po rzą dek praw ny za pa tru je się na wy ko rzy sty wa nie
big da ta oraz sztucz nej in te li gen cji?
W tej chwi li nie ma prze pi sów, któ re do ty czą wprost ta kich na -
rzę dzi. Nie ozna cza to jed nak, że ko rzy sta nie z nich jest nie moż -
li we. Bar dzo wie le za le ży bo wiem od in ter pre ta cji już ist nie ją cych
prze pi sów. Rów nież w in nych pań stwach nie jest tak, że po wsta -
je spe cjal ny ko deks czy ze staw prze pi sów, do ty czą cych al go ryt -
mów czy big da ta w dzia ła niach or ga nów ści ga nia. Za zwy czaj
in ter pre tu je się roz sze rza ją co obo wią zu ją ce już prze pi sy, bądź od -
po wied nio je mo dy fi ku je. Dys ku sja o ta kich szcze gó ło wych prze -
pi sach do pie ro się roz wi ja. 

Czy moż na uciec od big da ta i sztucz nej in te li gen cji?
My ślę, że nie jest to ani moż li we, ani ko rzyst ne, po nie waż są to
na rzę dzia z du żym po ten cja łem zwięk sze nia efek tyw no ści i wy -
daj no ści ści ga nia prze stępstw. Zwłasz cza tych trud nych. Już te -
raz wi dać sku tecz ność nie skom pli ko wa nych pro gra mów
ba zu ją cych na du żych zbio rach da nych. Przy kła do wo, w Niem -
czech w związ ku z pla gą wła mań w nie któ rych mia stach ko rzy -
sta no z al go ryt mów ty pu ją cych do my naj bar dziej na ra żo ne
na wła ma nie. Na stęp nie zwięk sza no na tym ob sza rze pa tro le po -
li cji i w efek cie licz ba po peł nia nych prze stępstw spa da ła. By ło by
to więc z du żą szko dą, gdy by śmy nie ko rzy sta li z tych na rzę dzi.
Klu czo we jest jed nak usta le nie re guł gry i od po wied nich stan -
dar dów, wy wa ża ją cych efek tyw ność ści ga nia z m.in. ochro ną pry -
wat no ści, da nych oso bo wych, czy kon tro lą nad da ny mi
wy ko rzy sty wa ny mi przez al go ryt my. 

Wię cej na stro nie www.uni wer sy tec kie.pl

internet umożliwia gromadzenie ogromnej liczby danych, co doprowadziło

do powstania nowych obszarów naukowych dotyczących m.in. big data

i sztucznej inteligencji. czy dzięki algorytmowi już niebawem będzie możliwe

zatrzymanie domniemanego przestępcy? o tym z dr Martyną kusak

z wydziału prawa i administracji uam rozmawia jagoda haloszka. 
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n a co dzień nie my śli my o tym, że tech no lo gia cy fro wa to -
wa rzy szy nam, miesz kań com miast, nie mal na każ dym
kro ku. A prze cież to dzię ki niej mo że my wy po ży czyć ro -

wer miej ski al bo spraw dzić, czy tram waj już wkrót ce przy je dzie
na przy sta nek. Jak bar dzo od al go ryt mów za le ży funk cjo no wa nie
mia sta, zda je my so bie spra wę do pie ro, gdy zda rzy się np. awa ria
opro gra mo wa nia na Dwor cu Głów nym, któ ra w ze szłym ro ku spa -
ra li żo wa ła ruch po cią gów w Po zna niu na wie le go dzin. 

– W tkan kę miej ską wple cio ne jest opro gra mo wa nie, któ re na -
praw dę trud no za uwa żyć. Na to, jak po strze ga my prze strzeń, nie kie -
dy bar dziej wpły wa ją in for ma cje zna le zio ne w in ter ne cie niż to, co
ob ser wu je my na ze wnątrz, czy roz mo wy z ludź mi i wy ra ża ne przez
nich opi nie. Gracz Po ke mon Go ina czej wi dzi prze strzeń niż oso ba,
któ ra nie ko rzy sta z tej gry. Chce my się do wie dzieć, w ja kim stop niu
kod i al go ryt my wpły wa ją na za cho wa nia spo łecz ne, a tak że wa run -
ku ją spo sób za rzą dza nia prze strze nią – mó wi dr Rze szew ski, au tor
pro jek tu „Prze strzeń -opro gra mo wa nie -czło wiek: roz sze rzo na rze -
czy wi stość smart ci ty” fi nan so wa ne go z Pro gra mu Opus 17. 

W pro jek cie ba da cze bę dą ana li zo wać pro ces two rze nia opro gra -
mo wa nia wy ko rzy stu ją ce go lo ka li za cję użyt kow ni ka. Bę dą to ro bić
w kon tek ście kul tu ro wym i geo gra ficz nym, oce nią rów nież ro lę al -
go ryt mów w kształ to wa niu prze strze ni miej skiej. Al go ryt my przed -
sta wia się ja ko obiek tyw ne roz wią za nia pro ble mów, ale to
nie praw da. Za pro gra ma mi sto ją lu dzie, ich wy bo ry, po cho dze nie,
kon tekst kul tu ro wo -et nicz ny, uprze dze nia ra so we, eko no micz -
ne. – Bę dzie my prze pro wa dzać wy wia dy z pro gra mi sta mi smart ci -
ties w Pol sce, Sta nach Zjed no czo nych, Wiel kiej Bry ta nii, In diach
i Ko rei Po łu dnio wej. Wie my, że lu dzie zu peł nie ina czej po strze ga -
ją prze strzeń w tych od da lo nych od sie bie kul tu ro wo śro do wi skach,
co za pew ne wpły wa na to, w ja ki spo sób pi szą oni opro gra mo wa -
nie mo dy fi ku ją ce tę prze strzeń.

Ba da cze sku pią się m.in. na tech no lo gii roz sze rzo nej rze czy wi -
sto ści łą czą cej świat ma te rial ny z wir tu al nym. To wscho dzą ca tech -
no lo gia, po wsta ła co praw da już kil ka dzie siąt lat te mu, ale do pie ro
te raz ma my moż li wość prak tycz ne go jej sto so wa nia. Kon cern Go -
ogle te stu je obec nie na wi ga cję stwo rzo ną w tej tech no lo gii dla wy -
bra nych użyt kow ni ków, po ja wia ją się też kon cep cje wpro wa dze nia
te go roz wią za nia w pla no wa nie prze strzen ne i ar chi tek tu rę. Wkrót -
ce dzię ki roz sze rzo nej rze czy wi sto ści bę dzie my mo gli np. zo ba czyć
na smart fo nie nie tyl ko trój wy mia ro wy mu ral, ale rów nież no wy
bu dy nek, któ ry ma po wstać w okre ślo nym miej scu. 

– Trud no dys ku to wać o prze strze ni ma jąc do dys po zy cji dwu lub
trój wy mia ro we pre zen ta cje w po sta ci pla nów ar chi tek to nicz nych.
Znacz nie ła twiej jest ko rzy stać z mo de lu, któ ry wszy scy wi dzą w ten
sam spo sób i w tej sa mej prze strze ni. Mi cro soft na zy wa to mie sza -
ną rze czy wi sto ścią, czy li po łą cze niem cy fro wych i ma te rial nych
obiek tów w je den amal ga mat – wy ja śnia geo graf z Pra cow ni Geo -
gra fii Kry tycz nej. 

Trzy let ni in ter dy scy pli nar ny pro jekt obej mie wie le róż no rod nych
dzia łań m.in. wi zy ty stu dyj ne w smart ci ties. Ba da cze od wie dzą Bri -
stol, Bo ston, Bhu ba ne swar w In diach oraz Song do w Ko rei Po łu -
dnio wej, miej sco wość wy bu do wa ną od pod staw ja ko in te li gent ne
mia sto. Na ukow cy prze pro wa dzą an kie ty i wy wia dy z pro gra mi sta -
mi, a tak że eks pe ry ment et no gra ficz ny – bę dą ob ser wo wać za rów -
no twór ców opro gra mo wa nia roz sze rzo nej rze czy wi sto ści, jak i je go
użyt kow ni ków. Ba da niom spo łecz nym bę dą to wa rzy szyć ba da nia
tech no lo gicz ne po le ga ją ce na ana li zie ko dów. W pro jek cie oprócz
geo gra fów z WGSEiGP UAM – Mi cha ła Rze szew skie go i Jac ka Ko -
tu sa weź mie udział m.in. fi lo zof i me dio znaw ca, prof. Le igh ton
Evans z Uni wer sy te tu w Swan sea.

Ewa ko na rzew ska -Mi cha lak

rze czy wi Stość SMart ci ty
– cyfrowe oprogramowanie jest w mieście tak samo ważne, jak cegły i zaprawa – przekonuje

dr Michał rzeszewski, badacz współczesnej przestrzeni miejskiej. naukowiec wydziału

geografii Społeczno-ekonomicznej i gospodarki Przestrzennej UaM razem

z międzynarodowym zespołem bada, w jakim kierunku rozwijają się inteligentne miasta.
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z a byt ki ar che olo gicz ne od kry wa ne by ły w oko li cach Kwiat -
ko wa już w XIX wie ku. W 1996 ro ku ob szar ten zo stał
pod da ny ba da niom po wierzch nio wym w ra mach pro gra -

mu Ar che olo gicz ne Zdję cie Pol ski. Na stęp nie w la tach 2005-2006
po ja wi ły się pla ny roz bu do wy ko pal ni od kryw ko wej wę gla bru -
nat ne go. Dzię ki te mu te ren ten zo stał zba da ny po wierzch nio wo,
co sta ło się pod sta wą do pod ję cia de cy zji o prze pro wa dze niu ba -
dań ar che olo gicz nych. Pod czas ko lej nych ba dań ra tow ni czych
w la tach 2012–2015, pro wa dzo nych przez Pra cow nię Ba dań Ar -
che olo gicz nych Adam Go lań ski, prze ba da no łącz nie po wierzch -
nię oko ło 16 hek ta rów. Jak pod kre śla dr Mag da le na Pio trow ska
z Wydziału Ar che olo gii UAM, jest to jed no z naj więk szych prze -
ba da nych sta no wisk ar che olo gicz nych w Pol sce:

– W trak cie kil ku se zo nów ba dań za re je stro wa no ol brzy mią
ilość za byt ków oraz obiek tów. Wśród nich znaj du ją się po zo sta -
ło ści do mów, pa le ni ska, pie ce, obiek ty go spo dar cze oraz stud nie.
Zde cy do wa na więk szość od kry tych ma te ria łów wią że się z roz -
le głą osa dą kul tu ry prze wor skiej z pierw szych wie ków na szej ery
czy li z cza sów Ce sar stwa Rzym skie go. Wpływ na kul tu rę prze -
wor ską mia ły m.in. ple mio na cel tyc kie. We dług prze ka zów sta -
ro żyt nych źró deł pi sa nych lud ność kul tu ry prze wor skiej moż na
iden ty fi ko wać m.in. z Wan da la mi i Lu gia mi. Co wię cej, osa da
w Kwiat ko wie po ło żo na by ła na tra sie szla ku bursz ty no we -
go – sta ro żyt nej dro gi han dlo wej. Na le ży wspo mnieć, że na tra -
fio no tak że na cmen ta rzy sko z wcze sne go śre dnio wie cza.

Pod czas ba dań ra tow ni czych ar che olo dzy od kry li 104 stud nie,
w któ rych znaj do wa ły się głów nie frag men ty na czyń, ale tak że
ko ści zwie rzę ce, czy też za byt ki z ma te ria łów or ga nicz nych, któ -
re na sta no wi skach ar che olo gicz nych za cho wu ją się nie zmier nie
rzad ko. W stud niach znaj do wa ły się tak że za byt ki, któ re praw -
do po dob nie tra fia ły tam przy pad ko wo, np. fi bu le czy pa cior ki.
We wnę trzach stud ni znaj do wa no rów nież szcząt ki psów, któ re
zda niem dr Pio trow skiej praw do po dob nie zo sta ły w nich ce lo -
wo zło żo ne i mia ło to zwią zek ze sfe rą wie rzeń.

– Stud nie to obiek ty cha rak te ry zu ją ce się bar dzo bo ga tą sym -
bo li ką. Z ana lo gii et no gra ficz nych wia do mo, że trak to wa no je
w szcze gól ny spo sób. Po pierw sze, w ich głę bi nach znaj do wa ła
się wo da, po dru gie, po strze ga ne by ły ja ko dro ga łą czą ca sfe rę sa -
crum i pro fa num, czy li by ły obiek ta mi o cha rak te rze me dia cyj -
nym. Stud nie mia ły wie le zna czeń sym bo licz nych w tra dy cji
lu do wej – by ły te ma tem po dań i le gend. Obec ność ża ren od kry -
wa nych w tych uję ciach wo dy też mo że mieć zwią zek z sym bo -
licz nym, ry tu al nym za mknię ciem tych obiek tów – koń cem
użyt ko wa nia stud ni – pod kre śla.

Jede n Kwiat Kó w i 104 StUd nie
w Kwiat ko wie, w wo je wódz twie wiel ko pol skim ar che olo dzy po zna li funk cje 104 stud ni 

sprzed bli sko 2 tys. lat. to uni kat w ska li eu ro py środ ko wej.
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„kijanka” po wyjęciu ze studni

Wy ko na nie in ter dy scy pli nar nych ana liz by ło moż li we dzię ki
gran to wi po zy ska ne mu przez dr Pio trow ską z Na ro do we go Cen -
trum Na uki. Ba da nia wy ja śni ły, dla cze go w osa dzie znaj du ją cej
się w są siedz twie rzek (War ty, Te le szy ny i Sie dzy) znaj do wa ło się
aż ty le stud ni. Pod czas ba dań wy ko na no m.in. ana li zy geo che -
micz ne, pa li no lo gicz ne, li to lo gicz ne, ma krosz cząt ków. 

– Tak licz ny ze spół stud ni od kry ty w Kwiat ko wie na le ży tłu ma czyć
róż ny mi funk cja mi peł nio ny mi przez te obiek ty. Wpływ na licz bę
stud ni mia ło tak że za po trze bo wa nie na wo dę zwią za ne z rze mio słem
oraz ła twy do niej do stęp – wy so ki oraz sta bil ny po ziom wód grun -
to wych oraz piasz czy ste pod ło że uła twia ją ce ich ko pa nie. Co wię cej,
w Kwiat ko wie po trze ba ko pa nia no wych ujęć wo dy mo gła też mieć
zwią zek z szyb kim za piasz cza niem się stud ni ze wzglę du na szyb kie
tem po prze pły wu wód grun to wych. Mo gło to do pro wa dzić do po -
wsta wa nia co raz to no wych stud ni, w efek cie da jąc tę rzu ca ją cą się
w oczy du żą licz bę ujęć wo dy – za uwa ża ar che olog. 

Wy ni ki ba dań wska zu ją, że stud nie nie słu ży ły tyl ko ja ko źró dło
wo dy pit nej dla lu dzi i zwie rząt. Zda niem ba dacz ki, prze my sło we
prze zna cze nie stud ni z Kwiat ko wa do ce lów zwią za nych ze wstęp -
ną ob rób ką lnu jest ku szą cą hi po te zą, wy ja śnia ją cą to in te re su ją ce
zja wi sko. Tym bar dziej, że je dy nym jak do tąd po świad czo nym rze -
mio słem w ma te ria le ar che olo gicz nym z te go sta no wi ska jest przę -
dzal nic two i tkac two. 

– Z na ma cza niem lnu mo gą być zwią za ne obiek ty, w któ rych od -
kry to drew nia ne na rzę dzia przy po mi na ją ce „ki jan ki” do lnu. Co wię -
cej, w są siedz twie nie któ rych stud ni znaj do wa ło się sku pi sko pa le nisk,
któ re mo gło słu żyć do su sze nia te go pół su row ca. Na dro dze ana liz
ma krosz cząt ków zi den ty fi ko wa no na sio na oraz kwia ty lnu zwy czaj -
ne go. Nie moż na za tem wy klu czyć, że stud nie wy ko rzy sty wa no też
ja ko mo czy dła do lnu – mó wi dr Mag da le na Pio trow ska.

Ja go da Ha losz ka
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w ran kin gu World Uni ver si ty Ran king „Gre en Me tric”,
w któ rym star to wa ło 780 uczel ni, za ję li śmy 156. miej sce.
To do bry wy nik, bio rąc pod uwa gę, że uczest ni czy my

w kon kur sie do pie ro po raz trze ci i zbie ra my do świad cze nia. War -
to do dać, że znacz nie wy prze dzi li śmy Po li tech ni kę Gdań ską (247),
AGH (629) oraz Uni wer sy tet w Bia łym sto ku (683). 

– Mam dy stans do ran kin gów. Czym in nym są za da nia rze czy -
wi ste, a czym in nym do pa so wa nie do ran kin gu – ko men tu je prof.
An drzej Mi zgaj ski z Wy dzia łu Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz -
nych. – Dla mnie o wie le waż niej sze jest to, co w na szym uni wer sy -
te cie fak tycz nie się dzie je niż mie rze nie się z in ny mi.

Na UAM pro wa dzi się wie le dzia łań na rzecz har mo nii ze śro do -
wi skiem przy rod ni czym, ale pó ki co, nie są one jesz cze włą czo ne
w głów ny nurt funk cjo no wa nia uni wer sy te tu, jak to jest na uczel -
niach uzna nych za naj bar dziej eko lo gicz ne na świe cie. – Ale i u nas
to się za czy na – prze ko nu je prof. Mi zgaj ski. – Kon kurs Ide amu po -
ka zu je, że po ja wia się co raz wię cej ini cja tyw wpro wa dza ją cych ideę
zie lo ne go uni wer sy te tu w co dzien ne funk cjo no wa nie uczel ni. Mia -
rą suk ce su bę dzie to, jak da le ce uda się róż ne dzia ła nia ze so bą spój -
nie po wią zać.

Po wo ła ny przez rek to ra UAM ze spół na ukow ców, w któ rym
uczest ni czył prof. Mi zgaj ski, opra co wał „Pro jekt kie run ko wych dzia -
łań na rzecz Zie lo ne go Uni wer sy te tu” za kła da ją cy włą cze nie za sad
zrów no wa żo ne go roz wo ju w mi sję po znań skiej Al ma Ma ter. Do ku -
ment, choć nie zo stał for mal nie przy ję ty przez aka de mic kie gre mia,
in spi ru je pra cow ni ków do wpro wa dza nia pro eko lo gicz nych zmian. 

A lu dziom się chce – świad czy o tym fakt, że do kon kur su Ide -
amu, or ga ni zo wa ne go od dwóch lat przy wspar ciu San tan der
Uni ver si da des, zgło szo no wie le pro jek tów wpi su ją cych się w za -
ło że nia Zie lo ne go UAM. O tym, dla cze go war to brać udział
w kon kur sie mó wi Pa weł Jo nik, re dak tor na czel ny Ra dia Me te -
or: – Kon kur sy ta kie, jak Ide amu, po przez fi nan so wa nie ini cja -
tyw przy ja znych śro do wi sku, po zwa la ją na do tar cie do więk sze go
gro na od bior ców, a co za tym idzie, do kła da ją ce gieł kę do ochro -
ny na szej pla ne ty. Wy róż nio ny pro jekt Me te ora po le gał na cy klu
au dy cji „Zie lo ni w te ma cie” z udzia łem eks per tów i po głę biał
eko lo gicz ną świa do mość słu cha czy. 

Naj więk szym eko lo gicz nym atu tem UAM jest Kam pus Mo ra sko
z zie lo ny mi te re na mi i zbior ni ka mi re ten cyj ny mi, w któ rym drze -
mie ogrom ny po ten cjał do wdra ża nia idei zie lo ne go uni wer sy te tu.
Waż nym osią gnię ciem jest też upo rząd ko wa nie go spo dar ki od pa -
da mi nie bez piecz ny mi (che mi ka lia mi) i zu ży tym sprzę tem elek tro -
nicz nym, oraz ter mo mo der ni za cja bu dyn ków, dzię ki cze mu
oszczę dza my na ogrze wa niu. 

Uni wer sy tet cze ka jed nak dal sza pra ca m.in. nad zmniej sze niem
śla du wę glo we go. Pro blem ten spro wa dza się do efek tyw niej sze go
za rzą dza nia ener gią, nie tyl ko ciepl ną, ale też elek trycz ną w bu dyn -
kach i wy ko rzy sty wa ną w urzą dze niach la bo ra to ryj nych.
Przed UAM stoi też za da nie zwięk sze nia udzia łu ener gii ze źró deł
od na wial nych. – Prąd wy pro du ko wa ny w ogni wach fo to wol ta icz -
nych mu si my naj pierw wpro wa dzić do sie ci ener ge tycz nej i póź niej
go z niej od bie rać. Już czas, że by nad tym po pra co wać, zwłasz cza,
że są moż li wo ści po zy ska nia środ ków ze wnętrz nych na ten cel – in -
for mu je prof. Mi zgaj ski.

Ko lej na spra wa to zmniej sze nie zu ży cia wo dy, czy efek tyw -
niej sza se gre ga cja od pa dów ty pu ko mu nal ne go. Prof. Mi zgaj ski
prze ko nu je, że w tych kwe stiach klu czo wa jest zmia na przy zwy -
cza jeń. – Wie lu z nas np. przy no si z do mu po sił ki, z któ rych zo -
sta ją reszt ki. To, że na każ dym pię trze jest kosz do se lek tyw nej
zbiór ki, spra wy nie za ła twia, bo każ dy z nas, pra cow ni ków, mu -
si zna leźć w so bie mo ty wa cję do mi ni ma li zo wa nia ilo ści od pa -
dów i wła ści we go się ich po zby wa nia. 

Na nie któ re kwe stie nie do koń ca ma my wpływ. Wie lu pra cow -
ni ków i stu den tów do jeż dża na uczel nię sa mo cho da mi, po nie waż
sieć trans por tu w aglo me ra cji po znań skiej nie od po wia da ich po -
trze bom – oso bom miesz ka ją cym na pe ry fe riach i po za mia stem
trud no jest po świę cić np. 2-3 go dzi ny dzien nie na do jaz dy po cią -
ga mi, au to bu sa mi i tram wa ja mi. Z te go po wo du ogra ni cza nie licz -
by aut i miejsc par kin go wych, czy wpro wa dze nie pro gra mów
za chę ca ją cych do ko rzy sta nia z trans por tu pu blicz ne go jest praw -
dzi wym wy zwa niem. Ta kie dzia ła nia, jak roz wi ja nie Ko lei Me tro -
po li tal nej przez sa mo rząd przy czy nia ją się do po pra wy sy tu acji.

Ewa ko na rzew ska -Mi cha lak

uam 
co raz Bar dziej

zie lo ny
uniwersytet im. adama mickiewicza znów okazał się

najbardziej proekologiczny wśród polskich uniwersytetów.

ale, żeby uam stał się „zielony” na światowym poziomie,

potrzeba jeszcze pracy. do tego celu zbliżają nas 

m.in. projekty nagrodzone w konkursie ideamu.

fot. adrian wykrota
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czy istot nie „Cor pus Chri sti” – jak brzmi an giel ski ty tuł fil -
mu – ma szan sę na Osca ra? Z pew no ścią ta ki suk ces był -
by wiel ką nie spo dzian ką i po wo dem do jesz cze więk szej

sa tys fak cji dla twór ców, ale i ogrom ną ra do ścią dla pol skich ki -
no ma nów. Za miast jed nak od mie rzać szan se fil mu na na gro dę,
war to mo że w pierw szej ko lej no ści po ku sić się o krót ką re flek sję
na te mat kon se kwen cji, ja kie dla „Bo że go cia ła” ma już sam fakt
zdo by cia przez nie go no mi na cji do Osca ra. 

Wia do mo, że znacz nie peł niej szy, róż no rod ny wa chlarz ki ne -
ma to gra ficz nych do ko nań niż ten z li sty fil mów no mi no wa nych
do na gród Ame ry kań skiej Aka de mii roz po ście ra się, gdy spoj -
rzeć na ty tu ły fil mów uho no ro wa nych na naj waż niej szych fe sti -
wa lach Eu ro py i świa ta. Nie mniej to wła śnie Osca ry ucho dzą
w po wszech nej opi nii za naj bar dziej po żą da ne na gro dy i naj bar -
dziej god ną za ufa nia re ko men da cję (dla naj szer sze go gro na wi -
dzów), co war to obej rzeć spo śród fil mów, ja kie po wsta ły
w mi nio nym ro ku. O ile jed nak więk szość ty tu łów no mi no wa -
nych w głów nych ka te go riach sta no wią dzie ła sze ro ko re kla mo -
wa ne i roz po wszech nia ne, to ob ra zy wska za ne ja ko naj lep sze
z naj lep szych po śród pro duk cji mię dzy na ro do wych zy sku ją roz -
głos i szan sę na sze ro ką świa to wą dys try bu cję, na ja ką bez tej no -
mi na cji nie mo gły by li czyć. In ny mi sło wy „Bo że cia ło”
zdo by wa jąc no mi na cję do Osca ra za pew ni ło so bie miej sce na li -
ście „lek tur obo wiąz ko wych” dla se tek kry ty ków fil mo wych i wie -
lo ty sięcz nej wi dow ni ze świa ta. Znaj dą się w tym gro nie tak że
ba da cze ki na z krę gu aka de mic kich fil mo znaw ców, dla któ rych
prze cież nie tyl ko sze ro ka re cep cja fil mu, je go do stęp ność, ale
sam fakt wy ty po wa nia przez człon ków Ame ry kań skiej Aka de mii
Fil mo wej wy wo ła sze reg py tań o ran gę ar ty stycz ną i wy mo wę ob -
ra zu z Pol ski. 

In try gu je, jak film Ko ma sy bę dzie in ter pre to wa ny. Bę dzie to
prze cież in na lek tu ra niż na sza, czy nio na w kon tek ście pol skich
re aliów i w od nie sie niu do róż nych ro dzi mych utwo rów, nie tyl -
ko fil mo wych. „Bo że cia ło” bę dzie oglą da ne i ob ja śnia ne ja ko
utwór eu ro pej ski, sta wia ją cy py ta nia o eu ro pej ską toż sa mość

u po cząt ku no wej de ka dy, czy po pro stu przed sta wia ją cy świa tu
bo ha te rów, kon flik ty, pro ble my, idee, któ re choć nam mo gą wy -
da wać się bar dzo lo kal ne, dla glo bal ne go od bior cy bę dą zna czy -
ły: „tym tak że ży je dzi siej sza Eu ro pa”. W koń cu w gro nie fil mów
no mi no wa nych w ka te go rii naj lep szych fil mów spo za Ame ry ki
zna la zły się tyl ko trzy ty tu ły z na sze go kon ty nen tu: „Ból i blask”
(reż. P. Al mo do var) z Hisz pa nii, „Nędz ni cy” (reż. L. Ly) z Fran -
cji, oraz do ku men tal na „Kra ina mio du” (reż. L. Sta fa nov i T. Ko -
te vska) z Pół noc nej Ma ce do nii. Ostat ni z te go gro na to film
po łu dnio wo ko re ań ski („Pa ra si te”, reż. Jo on -ho Bong), fa wo ryt
nie tyl ko w tej ka te go rii.

No mi na cja dla „Bo że go cia ła” by wa ze sta wia na z osca ro wy mi
suk ce sa mi, ja kie od nio sły w ostat nich la tach fil my Paw ła Paw li -
kow skie go „Ida” oraz „Zim na woj na”, a za ra zem znak świet nej
kon dy cji pol skie go ki na. Je śli istot nie mie rzyć ją mia rą Osca ra,
to war to wspo mnieć o wy da rze niu, któ re po zo sta ło w Pol sce nie -
zau wa żo ne. 17 paź dzier ni ka 2019 ro ku w Sa mu el Gol dwyn The -
ater w Los An ge les roz da no przy zna wa ne od 1972 ro ku
Stu denc kie Osca ry (Stu dent Aca de my Awards) dla naj lep szych
fil mów ze szkół fil mo wych na świe cie (w tym ro ku zgło szo no ich
aż 1615). Stu denc kie go Osca ra (Zło ty Me dal z je go wi ze run kiem)
w ka te go rii „naj lep szy film do ku men tal ny” zdo by ła Yifan Sun
za zre ali zo wa ną w PWSFTviT w Ło dzi krót ko me tra żo wą etiu dę
„Fa mi ly²” (2019). Ta po ru sza ją ca opo wieść o spo tka niu dwóch
ro dzin z Chin i Bel gii, z któ rych jed na zo sta ła zmu szo na do od -
da nia swej cór ki do sie ro ciń ca, a dru ga ją ad op to wa ła, nie sie w so -
bie wy raź ne śla dy sty lu pol skiej szko ły do ku men tu. Pięk nie
brzmią po dzię ko wa nia chiń skiej stu dent ki i do ku men ta list ki, ja -
kie po otrzy ma niu na gro dy wy po wie dzia ła świet ną pol sz czy zną
pod ad re sem swo ich opie ku nów ar ty stycz nych z łódz kiej szko ły
fil mo wej, wy bit nych do ku men ta li stów, Jac ka Bła wu ta i An drze -
ja Sa pi ji. Mo że war to po trak to wać ten nie bła hy osca ro wy triumf
ja ko do bry znak dla „Bo że go cia ła” przed ce re mo nią roz da nia na -
gród Ame ry kań skiej Aka de mii, ale tak że ja ko jesz cze je den do -
wód na do brą kon dy cją ar ty stycz ną ki na z Pol ski?

Mi ko łaj Jaz don

oScar
i „Bo że cia ło”

informacja o tym, że polski film 

„Boże ciało” wyreżyserowany przez

Jana Komasę, znalazł się w gronie tytułów

nominowanych w tym roku do nagrody

amerykańskiej akademii Filmowej

(w kategorii „najlepszy film

międzynarodowy”) rozbudziło nadzieje

wśród kibicujących naszym twórcom na to

najbardziej znane z filmowych trofeów. fo
t.

 f
o

t 
m

a
ri

u
sz

 f
o

re
c

ki



lUdzie UaM

2 6 | ŻYCIE UNIWERSYTECKIE |  l U t y 2 0 2 0

Nie wta jem ni czo nym wy ja śnij my krót ko, że jest pa ni cór ką pro -
fe so ra pra wa i no ta riusz ki. Czy do brze się do my ślam, że wy bór
stu diów praw ni czych był – przy naj mniej po nie kąd – uwa run ko -
wa ny tra dy cją ro dzin ną?
Po wiem wię cej, ni gdy nie my śla łam o tym, by wy ko ny wać in ny za -
wód niż praw ni czy. Nie po cią ga ła mnie jed nak ścież ka na uko wa czy
by cie wy kła dow cą na uczel ni, zde cy do wa nie kie ro wa łam się w stro -
nę prak ty ki praw ni czej. Ma ma jest no ta riu szem, a ja już ja ko dziew -
czyn ka ogrom cza su spę dza łam z nią w pra cy i przy glą da łam się
wszyst kie mu, co ro bi ła. In te re so wa ło mnie to, czym się zaj mo wa ła,
po do bał mi się no ta riat, za da wa łam jej py ta nia do ty czą ce jej pra cy,
a ona wszyst ko mi wy ja śnia ła. Cho dzi łam do szko ły pod sta wo wej
w śród mie ściu po to, by mieć po lek cjach bli sko do PBN, gdzie ma -
ma pra co wa ła. Nie my śla łam o za wo dzie sę dzie go, bo uwa żam, że
trze ba mieć do te go za wo du szcze gól ne pre dys po zy cje, po dob nie
jak do za wo du ad wo ka ta. Po cią ga ła mnie pra ca w pro ku ra tu rze,
osta tecz nie wy grał no ta riat, uzna łam bo wiem, że pra ca pro ku ra to -
ra jest zbyt cięż ka dla ko bie ty. Mój mąż i dzie ci, na wia sem mó wiąc,
twier dzą, że je stem do mo wym pro ku ra to rem! (śmiech.) Kie dy koń -
czy łam stu dia, mia łam już cał ko wi tą pew ność, że wy bio rę apli ka cję
no ta rial ną. Uwa ża łam też wte dy, że ja ko no ta riusz bę dę mo gła od -
cią żyć w pra cy mo ją ma mę, ale to by ło na iw ne za ło że nie. 

Pa ni jest je dy ną w stu let niej hi sto rii na sze go uni wer sy te tu ab sol -
went ką, któ ra zdo by ła ty tuł Miss Po lo nia, Wi ce miss Eu ro py i Wi -
ce miss Uni ver si ty. Pa ni stu dia prze bie ga ły w związ ku z tym
bar dzo nie ty po wo i to wła ści wie już od I ro ku.
Wy bo ry Miss mia ły być tyl ko przy go dą! „Express Po znań ski” ogło -
sił kon kurs na Miss Wiel ko pol ski. Zna jo mi na ma wia li mnie, że bym
wy star to wa ła. Mia łam wąt pli wo ści, ale któ re goś ra zu prze jeż dża -
łam ko ło re dak cji i po wie dzia łam so bie: „Je śli bę dę mia ła gdzie za -
par ko wać, to za par ku ję i się zgło szę.” Miej sce się zna la zło (co do dziś
gra ni czy z cu dem – przyp. red.), ja się zgło si łam i na praw dę nie -
ocze ki wa nie dla sa mej sie bie zo sta łam Miss Wiel ko pol ski. Dziś
wiem, że je śli czło wiek cze goś się po dej mu je, nie mo że za kła dać, że
nie osią gnie ce lu, bo to jest nie mą dre. Trze ba brać pod uwa gę
wszyst kie opcje. Kie dy zgła sza łam się do kon kur su w „Expres sie”,
pod pi sa łam umo wę, że je śli go wy gram, to we zmę też udział w wy -
bo rach Miss Po lo nia. Te eta py prze szłam. Oczy wi ście rów nież nie
za kła da łam, że tak się sta nie.

Jak go dzi ła pa ni obo wiąz ki wy ni ka ją ce z przy zna nych ty tu łów ze
stu dia mi?
Na po cząt ku by łam prze ko na na, że świet nie so bie po ra dzę ze
wszyst ki mi obo wiąz ka mi. Szyb ko się prze ko na łam, że to nie wy ko -

nal ne. Był czas, że książ ki z któ rych uczy łam się do eg za mi nów, jeź -
dzi ły ze mną w tra sy „Miss”. Ale mi mo naj lep szych chę ci, w dro dze
nie da ło się uczyć. Na szczę ście dzie kan mo je go wy dzia łu był życz -
li wy i wy ra ził zgo dę na urlop dzie kań ski. Miss Po lo nia ma swo je
obo wiąz ki, któ re mu si wy peł niać w cią gu ro ku swo je go „kró lo wa -
nia”, prze rwa w stu diach by ła więc ko niecz na i nie unik nio na. Póź -
niej jesz cze ten urlop prze dłu ży łam. Kie dy wró ci łam na uczel nię,
moi zna jo mi z ro ku by li już w po ło wie stu diów i na ro ku, na któ ry
tra fi łam, nie mia łam już swo ich daw nych przy ja ciół. Bra ko wa ło mi
ich. Ale w za mian zy ska łam nie zwy kłe do świad cze nia. To by ła po -
ło wa lat dzie więć dzie sią tych, Pol ska do pie ro co otwo rzy ła się
na świat. Dziś da le kie po dró że ni ko mu nie wy da ją się czymś nad -
zwy czaj nym, ale wte dy to by ły wiel kie wy da rze nia. Po le cia łam
do In dii, na Se sze le, do Ko rei, USA, po zna wa łam przy ja ciół z in -
nych kra jów, wiel kich lu dzi ze świa ta kul tu ry, biz ne su, po li ty ki czy
spor tu.

Wró ci ła pa ni na stu dia i…?
Za czę łam rów no le gle stu dio wać i pra co wać w kan ce la rii no ta rial -
nej. Przed osta tecz nym wy bo rem apli ka cji chcia łam mieć cał ko wi -
tą pew ność, że pra ca no ta riu sza jest na praw dę dla mnie.
Za czy na łam wte dy od naj prost szych prac i uwa żam, że to jest bar -
dzo do bra szko ła za wo du: przej ście przez wszyst kie eta py pra cy
w da nym miej scu. Od przy sło wio we go pa rze nia ka wy wzwyż, aż
do no ta riu sza. 

Na drodze Miss spotkała pani wiele interesujących postaci.
Po zna łam: Ry szar da Ryn kow skie go, Zbi gnie wa Wo dec kie go, Zbi -
gnie wa Gór ne go, z któ rym pro wa dzi łam cykl pio se nek bie siad nych,
Paw ła Na stu lę, Ala ina De lo na, Je ana Re no (z któ rym wy stą pi łam
w re kla mie) oraz pre zy den tów Pol ski – Le cha Wa łę sę i Alek san dra
Kwa śniew skie go, a tak że obec ne go pre zy den ta USA Do nal da Trum -
pa, z któ ry mi mam zdję cia. (śmiech.) Cza sa mi żar tu ję so bie, że po -
win nam je wszyst kie opra wić i po sta wić w swo im ga bi ne cie.

Mó wiąc żar tem, to pre zy dent Trump po wi nien to uczy nić! 
Do nal da Trum pa po zna łam w cza sie wy bo rów Miss Uni ver se, któ -
re or ga ni zo wał. Wte dy był „za le d wie” jed nym z naj bo gat szych lu -
dzi świa ta. 

W cza sie mo jej wiel kiej przy go dy po zna łam wie lu lu dzi zna nych
i ce nio nych: na ukow ców, dzien ni ka rzy, dy plo ma tów. Mia łam wie -
le przy gód: np. lot sa mo lo tem z nie waż nym bi le tem w In diach, pró -
bę upro wa dze nia w Ki jo wie. To był z per spek ty wy cza su na praw dę
fa scy nu ją cy okres w mo im ży cia.

na jednej z poznańskich kamienic umieszczono tablicę

pamiątkową poświęconą antoninie kaweckiej, primadonnie

teatru wielkiego, która przed laty w niej mieszkała. dziś

pracuje w jej murach inna niezwykła kobieta: agnieszka

zielińska – richter miss polonia 1996, i wicemiss europy 1997

i i wicemiss miss university 1997. absolwentka wydziału prawa

uam, z którą rozmawia aleksandra polewska-wianecka.

agnieSzKa zielińSKa. 
Jedna na Sto lat
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gra na gi ta rze, ma swój ze spół,
w la tach 80. był pierw szym
aku sty kiem w Gre cji, or ga ni zo -

wał tam wie le kon cer tów gwiazd.
Przede wszyst kim jest jed nak uzna nym
pro fe so rem Uni wer sy te tu Ary sto te le sa
w Sa lo ni kach, naj więk szej uczel ni
w Gre cji. Uczel ni, z któ rą UAM roz po -
czy na wła śnie współ pra cę w ra mach
kon sor cjum EPICUR two rzą cym sieć
uni wer sy te tów eu ro pej skich. 

Chcąc do wie dzieć się cze goś o tej
uczel ni, tra fi łam wła śnie do prof. Geo -
r ga Pa pa ni ko la ou. Kon takt na wią zu je -
my przez Sky pe, co w przy pad ku
pro fe so ra zaj mu ją ce go się elek tro ni ką,
ob ra zem i dźwię kiem jest oczy wi ste.
Roz ma wia my po pol sku, bo mój roz -
mów ca uro dził się w Zgo rzel cu, ukoń -
czył po znań skie Tech ni kum Łącz no ści,
a po tem Wy dział Elek tro ni ki Po li tech -
ni ki Gdań skiej. Do kra ju swo ich ro dzi -
ców, któ rzy opu ści li Gre cję w cza sie
woj ny do mo wej, wró cił pod ko niec
lat 70., roz po czy na jąc ka rie rę na uko wą
na Uni wer sy te cie Ary sto te le sa. Po je -
chał tak że z kon kret ną mi sją – być am -
ba sa do rem pol skich uczel ni w tym kra ju. I dla te go tak cie szy go,
że te raz wspól nie pra co wać bę dzie my w ra mach kon sor cjum
EPICUR. 

– Pierw sza umo wa o współ pra cy Uni wer sy te tu Ary sto te le sa
zo sta ła pod pi sa na w 1978 ro ku wła śnie z Po li tech ni ką Gdań ską,
po tem by ły ko lej ne umo wy z in ny mi uczel nia mi w Pol sce.
W tam tych la tach Gre cji bli żej by ło do kra jów arab skich niż
do po łu dnia Eu ro py. Po ziom na uk ści słych na grec kich wyż szych
uczel niach nie był wy so ki, a Po li tech ni ka Gdań ska już wte dy by -
ła bar dzo zna ną uczel nią po za Pol ską – opo wia da prof. Pa pa ni -
ko la ou. – Pol ski sys tem szkol nic twa wyż sze go był wte dy oce nia ny
dość wy so ko. La ta 70., 80. spę dzi łem kur su jąc po mię dzy pol ski -
mi uczel nia mi a UA. Stąd mia łem po rów na nie, jak to wy glą da.
Dość szyb ko moi grec cy stu den ci zo rien to wa li się, że mam tro -
chę in ny spo sób na ucza nia, oni na zy wa li to pol skim. Oka za ło się,
że by łem jed nym z naj bar dziej su ro wych pro fe so rów na wy dzia -
le – uśmie cha się i przy po mi na, jak to stu den ci przy cho dzi li

na wy kła dy z pi wem i pa li li pa pie ro sy,
bo ta kie by ły zwy cza je. A on wy ma gał.
Nie wku wa nia na pa mięć, ale stu dio -
wa nia. Zda rza ło się, że na pro wa dzo nej
przez nie go aku sty ce mu zycz nej po -
nad 80 pro cent stu den tów nie zda wa ło
eg za mi nu. W ten spo sób prof. Pa pa ni -
ko la ou za pi sał się w hi sto rii uczel ni ja -
ko ten, któ ry wpro wa dzał no wą
dy dak ty kę i jest to za pi sa ne w ar chi -
wach uczel ni.

Dziś Uni wer sy tet Ary sto te le sa to jak -
by kil ka uczel ni w jed nej. Prof. Pa pa ni -
ko la ou wy kła da na kil ku wy dzia łach
zwią za nych z ra diem i te le wi zją oraz
aku sty ką i mu zy ką, któ re sam współ -
two rzył. W ra mach UA ist nie ją tak że
wy dzia ły me dycz ne ze szpi ta lem kli -
nicz nym i cen trum sto ma to lo gicz nym,
wy dzia ły rol ni cze, eko no micz ne, zwią -
za ne z na uka mi o sztu kach pięk nych,
fi lo zo ficz ne, praw ne i teo lo gicz ne. To
da je 11 szkół, każ da z kil ko ma wy dzia -
ła mi. Prof. Pa pa ni ko la ou pro wa dzi za -
ję cia na III, IV i V ro ku, ma 217
stu den tów. Na UA stu diu je dziś po -
nad 90 tys. stu den tów – to bar dzo du -

żo. – Licz ba stu den tów nie za le ży od uczel ni, ale
od mi ni ster stwa – tu wkra cza po li ty ka – wy ja śnia mój roz mów -
ca. Po nad to, jak się oka zu je, na uczel niach grec kich do tej po ry
nie skre śla ło się stu den tów, moż na by ło stu dio wać w nie skoń czo -
ność. – Przy cho dzą do mnie czę sto mło dzi lu dzie z dzieć mi, mó -
wiąc, że ma ją u mnie ja kieś za le gło ści do od ro bie nia – przy zna je
prof. Pa pa ni ko la ou. Do da je jed nak, że w tej chwi li przy go to wy -
wa ne są roz wią za nia, któ re ma ją ta ką sy tu ację ogra ni czyć. Stu dia
trze ba bę dzie skoń czyć w okre ślo nym ter mi nie i nie bę dzie moż -
na wie lo krot nie pod cho dzić do po pra wek. 

Tak du ża uczel nia to z jed nej stro ny pre stiż (UA zajmuje
w Rankingu Szanghajskim miejsce od 401-500), ale z dru giej to pro -
blem lo gi stycz ny. – Nie zna my się mię dzy so bą – mó wi Pa pa ni ko -
la ou. – Nie za wsze wza jem nie wie my, czym dys po nu je my
w po szcze gól nych szko łach, szu ka się wy ko naw ców ba dań i pro jek -
tów po za UA, nie wie dząc, że moż na to wy ko nać w ma cie rzy stej

naSz człowieK w SaloniKach

Prof. george Papanikolaou ma w Poznaniu wielu znajomych. Kiedy tu bywa, stara się z nimi spotykać

np. z piosenkarką greckiego pochodzenia, eleni. w domu z żoną greczynką ze Szczecina stara się

mówić po polsku, żeby nie wyjść z wprawy. Podkreśla, że to właśnie szkoła średnia – poznańskie

technikum łączności – była najważniejszą szkołą życia. tam został ukształtowany, dowiedział się, co

chce robić w przyszłości. Potem to rozwijał. Jest pełen pasji, szybko nawiązuje kontakt z rozmówcą

i jak zapewnia, z chęcią podejmie się bycia ambasadorem UaM na Uniwersytecie w Salonikach. 

dokończenie na str. 28



uczel ni – do da je. Dla te go py ta ny o ba zę na -
uko wą, wy po sa że nie, sprzęt, za strze ga, że
mó wi przede wszyst kim o wy dzia łach tech -
nicz nych, bo te zna. I wy mie nia bar dzo do -
brze wy po sa żo ne la bo ra to ria, stu dio na grań,
sprzęt do pro duk cji ob ra zu i dźwię ku. To
wszyst ko spra wia, że UA zna ny jest z udzia -
łu w wie lu mię dzy na ro do wych przed się wzię -
ciach. 

Sa me Sa lo ni ki to, po dob nie jak Po znań,
mia sto tar go we. Mia stecz ko uni wer sy tec kie
w cen trum, któ re zaj mu je 23 ha, to bu dyn ki
po ło żo ne pra wie je den na dru gim. – Pra cu je -
my w ma łych ga bi ne tach, ale za to z pięk ny mi
wi do ka mi na mo rze al bo na gó ry, wszę dzie jest
sto sun ko wo bli sko, ale bra ku je zie le ni, nie ma -
my par ków, po któ rych moż na spa ce ro wać.
Jed nak stu den ci ma ją du ży te ren zie lo ny
przy bi blio te ce uni wer sy tec kiej, ma my też
pięk nie po ło żo ny Ogród Le śny, któ ry or ga ni -
zu je co mie siąc kier ma sze swo ich pro duk -
tów – opo wia da prof. Pa pa ni ko la ou.
Oczy wi ście przy te ma cie te re nów zie lo nych nie
spo sób nie wspo mnieć o kam pu sie na Chal ki -
di ki, gdzie stu den ci spę dza ją wa ka cje wśród
piasz czy stych plaż, kry sta licz nie czy stej wo dy
i buj nej ro ślin no ści. – W sierp niu i wrze śniu
mo gli by śmy za pro sić tam stu den tów z in nych
uczel ni EPICURA – za sta na wia się prof. Pa pa -
ni ko lau. 

Na py ta nie, jak oba uni wer sy te ty mo gą
sko rzy stać na współ pra cy w ra mach kon sor -
cjum, od po wia da krót ko: – To za le ży od lu -
dzi! I da lej wy ja śnia: – Umo wy pod pi sy wa ne
przez wła dze uczel ni wy peł nią się tre ścią, je -
śli za ni mi sta ną kon kret ne oso by, któ re bę -
dą chcia ły pra co wać dłu żej niż osiem go dzin,
bę dą mia ły po my sły i chcia ły je wdra żać. Or -
ga ni zo wa łem wie le du żych wy da rzeń i wiem,
że bez współ pra cy wie lu osób nie za koń czy -
ły by się suk ce sem. Ma my no wo cze sne tech -
no lo gie, środ ki łącz no ści, mo że my wcią gać
do współ pra cy stu den tów i wy kła dow ców.
Ale oni mu szą chcieć! Dziś rza dziej już by -
wam na pol skich uczel niach z wy kła da mi, ale
tu wi dzę, że stu den ci ce nią nie tyl ko do ro bek
na uko wy, ale tak że umie jęt no ści prze ka zy -
wa nia wie dzy, bez po śred ni kon takt z na uczy -
cie lem aka de mic kim. Trak tu ję swo ich
stu den tów jak part ne rów na uko wych, sta ram
się być im przy ja zny. Wi dzę, że to do ce nia ją
i bar dzo mnie to cie szy. Ła twiej nam w ta kiej
at mos fe rze po dej mo wać cie ka we wy zwa -
nia – do da je.

Mał go rza ta ryb czyń ska
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Prl była już historią, ale PzPr jeszcze istniała.

obawiano się, że komuniści nie będą chcieli oddać

swojej siedziby i przekażą je nowopowstającej

partii. niezależne zrzeszenie Studentów

zapowiedziało protesty w całej Polsce. w Poznaniu

jednak studenci poszli o krok dalej.

17 stycznia 1990 roku zajęli siedzibę Komitetu

wojewódzkiego PzPr i zaczęli okupację.

JaK StU den ci
Prze Ję li BU dy neK

Kw PzPr

Po pierw szych czę ścio wo wol nych wy bo rach do Sej mu i Se na tu w 1989 r.
rząd stwo rzy li lu dzie „So li dar no ści”. Na je go cze le sta nął Ta de usz Ma zo -
wiec ki. Na dal jed nak ko mu ni ści mie li wie le do po wie dze nia. Zgod nie

z usta le nia mi Okrą głe go Sto łu, pre zy den tem po zo sta wał Woj ciech Ja ru zel ski,
a w rzą dzie znaj do wa ło się czte rech ko mu ni stycz nych mi ni strów. Na ko niec
stycz nia 1990 r. za po wie dzia no XI Zjazd PZPR, pierw szy w hi sto rii, gdy par tia
nie by ła przy wła dzy. Co raz gło śniej mó wi ło się o tym, że par tia prze sta nie ist -
nieć, a w jej miej sce zo sta nie po wo ła na no wa.

– Dla nas to by ło oczy wi ste, że par tia zo sta nie roz wią za na. Nie wie rzy li śmy,
by par tia, wznie sio na na gru zach „je dy nej słusz nej par tii”, do bro wol nie zre zy -
gno wa ła ze swo je go ma jąt ku, po wsta łe go w wy ni ku mo no po li stycz nych rzą dów.
Nie mo gli śmy do te go do pu ścić. Chcie li śmy, by zo stał prze ka za ny na ce le spo -
łecz ne – wspo mi na Fi lip Kacz ma rek, wów czas prze wod ni czą cy NZS w Po zna -
niu, dziś rad ny Sej mi ku Wo je wódz kie go.

Wzię li ich z za sko cze nia
Kra jo wy za rząd NZS po dzie lał to zda nie. Stu den ci za po wie dzie li na 23 i 26 stycz -
nia pi kie ty i pro te sty pod bu dyn ka mi PZPR w ca łej Pol sce. Nasz NZS jed nak po -
sta no wił dzia łać wcze śniej i z za sko cze nia. An drzej Je glicz ka, stu dent V ro ku
hi sto rii na UAM, za pro po no wał, by za jąć bu dy nek, któ ry we dług ich in for ma cji
la da mo ment mo że zo stać wy na ję ty fir mom za leż nym od dzia ła czy PZPR. Po -
mysł pod chwy ci ły Ko mi sja Uczel nia na NZS, ruch „Wol ność i Po kój”, So li dar -
ność Wal czą ca i Kon fe de ra cja Pol ski Nie pod le głej. 

nasz człowiek w salonikach 
ciąg dalszy ze str. 27
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„We wto rek 16 stycz nia o godz. 18.30 od by ło się w sa li nr 1 Wy -
dzia łu Hi sto rycz ne go w Col le gium No vum spo tka nie Ko mi sji
Uczel nia nej NZS UAM (…). Pod czas spo tka nia do kład nie prze ana -
li zo wa no ze wnętrz ny plan bu dyn ku. Nie ste ty, mie li śmy nie wie le in -
for ma cji, jak wy glą da w środ ku (…). Je dy ny mi, któ rzy zna li tro chę
wnę trze bu dyn ku, by li stu den ci ar chi wi sty ki (…), po nie waż od by -
wa li tu wcze śniej prak ty ki” – wspo mi nał Kacz ma rek w tek ście „Ko -
niec PZPR w Po zna niu” za miesz czo nym w Kro ni ce Mia sta
Po zna nia (nr 1/2000 „Złot ni cy”).

Tam za pa dły de cy zje o ter mi nie ak cji. Nie da no so bie du żo cza -
su. Go dzi nę „ze ro” wy zna czo no na śro dę o go dzi nie 6.30. – Cho -
dzi ło o to, by unik nąć sy tu acji, by du żo pra cow ni ków by ło w środ ku.
Im wię cej ich by by ło, tym wię cej po ten cjal nych kon flik tów – tłu -
ma czy wy bór tak wcze snej go dzi ny Kacz ma rek.

Miej sce zbiór ki wy zna czo no na ul. Gwar nej. Tam, w pod cie niach
bu dyn ku, któ re wów czas cią gnę ły się aż do skrzy żo wa nia ulic Świę -
ty Mar cin i Ko ściusz ki, spo tka ło się kil ka dzie siąt osób. Wszy scy nie -
wy spa ni, bo w no cy do pi na no plan ak cji i przy go to wy wa no
trans pa ren ty, któ re po tem za wie szo no na bu dyn ku. Gdy wszy scy
już by li na miej scu, ru szy li w stro nę sie dzi by KW PZPR. – Część
z nas we szła głów nym wej ściem. Cho dzi ło o to, by opa no wać bu -
dy nek i kon tro lo wać wszyst kie przej ścia. Ale por tier zdo łał te drzwi
za mknąć. Dla te go po zo sta ła część do sta ła się od uli cy Ko ściusz ki,
wej ściem bocz nym – mó wi Kacz ma rek. Uda ło się. Bu dy nek zna lazł
się w ich rę kach, a por tier od dał w ich rę ce klu cze.

Za pro wa dzo no po rzą dek
– We szli śmy do se kre ta ria tu i po wia do mi li śmy wszyst kich, że zaj -
mu je my bu dy nek. Tych, któ rzy by li w środ ku, po in for mo wa li śmy,
że ma ją 15 mi nut na opusz cze nie bu dyn ku – opo wia da Kacz ma rek.

Nie wszy scy się do te go do sto so wa li. Je den z pra cow ni ków tech -
nicz nych ukrył się pod scho da mi. Kacz ma rek: – Strasz nie się bał,
my ślał, że zro bi my mu krzyw dę. Wy pu ści li śmy go. Po tem za plom -
bo wa no wszyst kie po miesz cze nia, po za ty mi, w któ rych prze by wa -
li. Za ję li się tym stu den ci ar chi wi sty ki. – Cho dzi ło o to, by nikt nam
nie mógł za rzu cić, że coś zgi nę ło lub zo sta ło znisz czo ne – wy ja śnia
Kacz ma rek.

Oku pu ją cy z da chu ścią gnę li czer wo ne fla gi. W za mian za wie -
szo no fla gi „So li dar no ści Wal czą cej” i po roz wie sza no na ze wnątrz
bu dyn ku trans pa ren ty z na pi sa mi „oku pa cja”, „ko mi tet na Uni wer -
sy tet” czy „To już ko niec”. W ten spo sób nikt z prze chod niów nie
miał wąt pli wo ści, że w bu dyn ku nie ma już ko mu ni stów. W środ ku
też za dba no o od po wied nie zmia ny: po pier sie Le ni na tra fi ło w rę -
ce „ar ty stów”, któ rzy ude ko ro wa li je far ba mi i ubra li w czap kę i sza -
lik, czer wo ne sztur mów ki zy ska ły na pis „NZS”, a orzeł na go dle
w sa li kon fe ren cyj nej zy skał ko ro nę do ma lo wa ną kre dą.

roz mo wy w to ku
Nad ra nem stu den tów oku pu ją cych KW PZPR od wie dził pre zy -
dent Po zna nia An drzej Wi tu ski. „Sto su nek pre zy den ta do stu den -

tów oku pu ją cych bu dy nek był umiar ko wa nie życz li wy. Póź niej Wi -
tu ski od wie dził re dak cję „Dzi siaj”, gdzie po wie dział, że „ja ko oj ciec
mia sta śle dzi i w peł ni ro zu mie spo łecz ną fa lę re win dy ka cji bu dyn -
ków, ja ka się pod no si. To nic dziw ne go, że lu dzie chcą, by róż ne bu -
dyn ki słu ży ły jak naj le piej ogó ło wi, a nie wy bra nym in sty tu cjom”.
Do ce nia li śmy to, za sta na wia li śmy się na wet, czy An drzej Wi tu ski
jest jesz cze człon kiem par tii” – wspo mi nał w Kro ni ce Mia sta Po -
zna nia Kacz ma rek.

Wie czo rem po ja wi li się ko lej ni przed sta wi cie le PZPR: wi ce mar -
sza łek sej mu Ta de usz Fi szbach, se kre tarz Ko mi te tu Cen tral ne go
Ma rek Król i I se kre tarz Ko mi te tu Dziel ni co we go PZPR Po znań -
-Sta re Mia sto Je rzy Mi kosz. Wkrót ce ru szy ły ne go cja cje. Stu den ci
do ne go cja cji wy zna czy li sied mio oso bo wą de le ga cję. – Rów nie licz -
na by ła stro na par tyj na, na cze le z I se kre ta rzem KW PZPR Edwar -
dem Łu ka si kiem – mó wi Kacz ma rek.

Wa run ki stu den tów by ły ja sne: chcie li po wo ła nia ko mi sji spo -
łecz nej, któ ra usta li sta tus praw ny wszyst kich bu dyn ków na le żą cych
do PZPR w Wiel ko pol sce i usta li, kto sfi nan so wał ich bu do wę. Tyl -
ko po speł nie niu te go wa run ku zgo dzą się na opusz cze nie gma chu
KW. Po ro zu mie nie uda ło się osią gnąć ko lej ne go dnia. 

W no cy stu den tów wspar li pro fe so ro wie z do pie ro co za wią za -
ne go Uni wer sy tec kie go Ko mi te tu Oby wa tel skie go. W Do mu Par tii
po ja wi li się pro fe so ro wie: To masz Schramm, Ali cja Kar łow ska -
-Kam zo wa, Bry gi da Kur bis i Ma rek Ziół kow ski. – Przy nie śli nam
zu pę i chleb – wspo mi na Kacz ma rek. Oko ło godz. 13 człon ko wie
NZS-u za koń czy li oku pa cję.

Post scrip tum
29 stycz nia 1990 r., tuż po pół no cy, de le ga ci XI Zjaz du PZPR przy -
ję li uchwa łę o za koń cze niu dzia łal no ści par tii. Gmach KW w Po -
zna niu nie tra fił w rę ce firm po wią za nych z człon ka mi par tii.
W kwiet niu pre zy dent Wi tu ski prze ka zał go uni wer sy te to wi. – Stu -
den ci Wy dzia łu Hi sto rycz ne go wca le nie cie szy li się, że prze no szą
się tu taj z Col le gium No vum. Pro te sto wa ła też część pra cow ni -
ków – wspo mi na Kacz ma rek. On sam wła śnie w tym miej scu bro -
nił swo jej pra cy ma gi ster skiej.

W 2015 r. stu den ci opu ści li bu dy nek i prze nie śli się na Mo ra sko.
Daw na sie dzi ba KW PZPR miał być sprze da na. Z po my słu zre zy -
gno wa no po pro te stach stu den tów, któ rzy roz wie si li na gma chu
wiel ki ba ner z go dłem UAM trzy ma ją cym wor ki z pie niędz mi i na -
pi sem „Col le gium Hi sto ri cum do wy na ję cia”. Obec nie miesz czą się
tu m.in. biu ra uni wer sy tec kiej ad mi ni stra cji, a do nie daw na uczy li
się stu den ci In sty tu tu Lin gwi sty ki Sto so wa nej. 

W 2021 r. na pierw szym pię trze i w au li głów nej ma po wstać Cen -
trum Szy frów Enig ma – 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, w któ rym pra co wa li „ła ma cze” Enig my – Ma rian
Re jew ski, Je rzy Ró życ ki i Hen ryk Zy gal ski. W gma chu do dziś po zo -
sta ło wie le de ko ra cji i ele men tów pa mię ta ją cych cza sy Do mu Par tii.

Fi lip Cze ka ła

N A S Z  UA M

woj ciech pelc wie sza fla gę nzs na da chu kw pzpr pamiat̨kowe zdjęcie z leninem
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ponad 15 tys. egzemplarzy starodruków od xV do xViii wieku 

liczy zbiór Biblioteki poznańskiego towarzystwa przyjaciół nauk.

oprócz polskich dzieł w jej posiadaniu są także dzieła zagraniczne,

łacińskojęzyczne, włoskie, niemieckie czy francuskie. 

najstarsze z nich to inkunabuły, których jest aż 152. 
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choć na co dzień miesz czą się w ma ga zy nie zbio rów spe -
cjal nych, któ ry jest pil nie strze żo ny, nie daw no dzię ki
pro jek to wi Skar by Bi blio te ki PTPN za in te re so wa ni mo -

gli zo ba czyć je na wła sne oczy. – Ja ko PTPN ma my bar dzo bo -
ga tą ofer tę wy staw oraz pre lek cji, któ rym to wa rzy szą wy sta wy
zbio rów, po nie waż za le ży nam na tym, aby dzie ła nie le ża ły
za dłu go bez czyn nie i nie ku rzy ły się w ma ga zy nie. Po mysł
na pro jekt Skar by Bi blio te ki od po wia da naj waż niej szym ce -
lom, ja kie wy zna cza ją so bie bi blio te ki na uko we, ma ją ce zbio -
ry hi sto rycz ne, po nie waż każ da z nich chce po pu la ry zo wać
swo je naj cen niej sze za byt ki i za in te re so wać ni mi szer szą pu -
blicz ność – mó wi dr An na Ko łos, dy rek tor Bi blio te ki PTPN. 

Naj cie kaw sze i naj cen niej sze obiek ty z hi sto rycz ne go księ -
go zbio ru PTPN za pre zen to wa no na czte rech spo tka niach.
Pierw sze z nich po świę co ne by ło De re vo lu tio ni bus or bium co -
ele stium Mi ko ła ja Ko per ni ka, książ ki, któ ra zmie ni ła no wo -
żyt ną na ukę i wy ty czy ła jej no we kie run ki. Bi blio te ka ma
w swo ich zbio rach aż czte ry eg zem pla rze wy dań Ko per ni -
ka – pier wo druk z 1543 ro ku, dwa eg zem pla rze z 1566 ro ku
oraz wy da nie am ster dam skie z 1617 ro ku (rok po wpi sa niu
dzie ła na In deks Ksiąg Za ka za nych).

– Dwa pierw sze wy da nia dzie ła osią ga ją za wrot ne su my
na au kcjach i są jed nym z naj więk szych ra ry ta sów dla bi blio -
fi li i ko lek cjo ne rów z ca łe go świa ta, mi mo że nie jest to naj -
cie kaw szy druk, szcze gól nie pod wzglę dem ty po gra ficz nym
i sza ty edy tor skiej. Dru ki astro no micz ne w XVI i XVII wie ku
by wa ły nie zwy kle bo ga te w ilu stra cje, cze go przy kła dem choć -
by póź niej sze edy cje He we liu sza. Pod tym wzglę dem dzie ło
Ko per ni ka jest dość skrom ne, ale nie wąt pli wie zna cze nie tej
pu bli ka cji jest nie do prze ce nie nia i stąd wy ni ka war tość dru -
ku – pod kre śla dr Ko łos. 

Dru gie spo tka nie po świę co ne by ło Sta tu tom Ja na Ła skie go,
pierw sze mu pol skie mu dru ko wa ne mu spi so wi sta tu tów
i przy wi le jów, wy da ne mu w 1506 ro ku. Co nie zwy kle istot ne
dla pol skiej kul tu ry, jed na z kart za wie ra naj daw niej szy dru -
ko wa ny tekst Bo gu ro dzi cy. Wśród zbio rów spe cjal nych Bi blio -
te ki PTPN, któ re mo gli zo ba czyć słu cha cze, zna lazł się
rów nież Ziel nik Eli zy Orzesz ko wej, skła da ją cy się z 80 kart. Pi -
sar ka umie ści ła na nich 280 za su szo nych ro ślin, oraz au to -
graf wi leń skiej wer sji Hal ki Sta ni sła wa Mo niusz ki z 1848 ro ku.

Bi blio te ka przy go to wa ła tak że po pu la ry za tor skie pre lek cje
po świę co ne au to rom i ich dzie łom, wy gło szo ne w głów nej
mie rze przez wy kła dow ców UAM. Od by ły się też kon cer ty.
Za in te re so wa ni mo gli obej rzeć rów nież wy sta wy zbio rów spe -
cjal nych po świę co ne od po wied nio dru kom astro no micz nym,
praw ni czym, bo ta nicz nym i mu zycz nym. 

do na cje pry wat ne
Więk szość sta ro dru ków to da ry Wiel ko po lan i Po la ków z in -
nych za bo rów, przyj mo wa ne od 1857 ro ku. Prze ka za li je mię -
dzy in ny mi Sta ni sław Eg bert Koź mian, brat ks.
Ja na Koź mia na, bi blio fi la, Se we ryn Miel żyń ski, Wła dy sław

Ko siń ski czy Le on Wi tu ski. Do sław nych wła ści cie li sta rych
dru ków, któ re zna la zły się w zbio rach PTPN, na le żą An drzej
Opa liń ski, mar sza łek wiel ki ko ron ny, czy Ju lian Ur syn Niem -
ce wicz, wy bit ny twór ca oświe ce nio wy (obaj by li po sia da cza -
mi eg zem pla rzy Sta tu tów Ła skie go). Au to graf Hal ki
Mo niusz ki prze ka zał To wa rzy stwu Jan Alek san der Kar ło wicz,
oj ciec zna ne go kom po zy to ra. Na to miast Ziel nik Eli zy Orzesz -
ko wej zo stał po da ro wa ny PTPN w 1911 ro ku przez jej przy -
ja ciół kę – Ma rię Ob remb ską z Grod na. 

Mar gi nes po tra fi za sko czyć
Współ cze sne wy mia ry mar gi ne sów w książ kach trak to wa ne
są… mar gi nal nie. W zbio rach Bi blio te ki PTPN moż na na to -
miast zna leźć wie le ksią żek, któ re wła śnie po przez za pi ski
na mar gi ne sach zy sku ją no wą war tość dla ba da czy. – Daw niej
książ ki mia ły to do sie bie, że nie by ły trak to wa ne przez swo -
ich wła ści cie li w tak na boż ny spo sób jak dziś. Na spo rej licz -
bie ksią żek, któ re by ły czę sto czy ta ne, daw ni wła ści cie le
zo sta wia li róż ne go ro dza ju za pi ski. W na szych sta ro dru kach
mo że my od na leźć rę ko pi śmien ne ra chun ki, po wie dze nia,
przy sło wia czy też prze pi sy ku li nar ne lub lecz ni cze ra dy. Naj -
cie kaw sze dla hi sto ry ków są te eg zem pla rze, któ rych wła ści -
cie le nie zga dza li się z au to rem, prze kre śla li frag men ty tek stu
oraz po zo sta wia li swo je do pi ski, któ re wy ra ża ły dez apro ba tę
wo bec tre ści – pod kre śla dr Ko łos. 

Pierw sza w Pol sce ba za opraw
Naj le piej opra co wa ny mi w Bi blio te ce PTPN są dru ki pol skie
i ob ce z XVI wie ku. Od no si się to za rów no do iden ty fi ka cji bi -
blio gra ficz nej i pro we nien cyj nej, jak też opi su chro nią cych je
opraw. – Wie le z XVI-wiecz nych opraw jest bar dzo cen nych.
Po wróć my tu do pier wo dru ku Mi ko ła ja Ko per ni ka, któ ry po -
sia da ory gi nal ną, XVI-wiecz ną, praw do po dob nie nie miec ką
opra wę. Jest ona bar dzo kunsz tow na. To rzad kość, po nie waż
spo ra część dru ków ko per ni kow skich nie za cho wa ła się w au -
ten tycz nych opra wach z epo ki – pod kre śla An na Ko łos. 

Wy cho dząc na prze ciw wzra sta ją ce mu za po trze bo wa niu
na tę for mę udo stęp nia nia za byt ko wych zbio rów, w Bi blio te -
ce PTPN po wsta ła pierw sza w Pol sce elek tro nicz na ba -
za opraw za byt ko wych, bę dą cych w jej po sia da niu. Obej mu je
ona wy łącz nie opra wy ar ty stycz ne, wy ko na ne ze szla chet niej -
szych ma te ria łów (głów nie skó ry), jak też opra wy pół skór ko -
we i per ga mi no we. 

– Ba za prze zna czo na jest nie tyl ko dla te gu men to lo gów, czy -
li ba da czy opraw, ale dla wszyst kich za in te re so wa nych daw ną
książ ką. Mo że my w niej zna leźć fo to gra fie, od ry sy or na men -
tów i ra de łek, któ re na opra wach się po ja wia ją, jak rów nież za -
pi sy pro we nien cyj ne. Na si spe cja li ści po tra fią czę sto
zi den ty fi ko wać in tro li ga to ra dzię ki ana li zie śla dów uży tych
na rzę dzi in tro li ga tor skich – pod kre śla An na Ko łos. 

Ja go da Ha losz ka
Fot. Adrian Wykrota
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liczy 80 tysięcy woluminów

� Jest wśród nich kilkaset konstytucji 
i statutów wolnomularskich

� Są fartuszki masońskie, szpady, 
cyrkle i węgielnice. Masoni działają

GRIMMGATE

PROF. KARMIŃSKA:
BAŚNIOWA AFERA

s.18
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PROSTO Z MADRYTU
HONORIS CAUSA 
DLA PROF. MARII ZIÓŁEK

s.2

BLOGERZY

PROF. RAFAŁ KOLIŃSKI:
BRAMA 
DO MEZOPOTAMII

s.18
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jakiej nie było

E P I C U R

UAM w drodze 
do konsorcjum 
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UZA LEŻ NIO NA
OD DZIA ŁA NIA

ANNA RUTZ, 
PEŁNOMOCNICZKA REKTORA UAM 

DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

s.16
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Łąkotka prosto
z drukarki? 

Już za chwilę
s.16
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PROF. ANDRZEJ LESICKI
REKTOR UAM:
TEGOROCZNE PODWYŻKI
WYNAGRODZEŃ s.2

PROF. WALDEMAR
KULIGOWSKI:
POSZERZANIE POLA WOLNOŚCI

s.14

TAKI FESTIWAL ZDARZA SIĘ
RAZ NA STO LAT

TAKI FESTIWAL ZDARZA SIĘ
RAZ NA STO LAT
s.6s.6s.6
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Koncert Stulecia UP
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DONALD TUSK:
WOLNOŚĆ NIE ZWALNIA
Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

s.9

ABP STANISŁAW GĄDECKI:
POLITYKOWANIE PROFESORÓW
NIE PRZYSPARZA IM CHWAŁY
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PROF. RAFAŁ WITKOWSKI:
UAM 
MA NOWY 
HORYZONT

DR HAB. MICHAŁ JERZY
MICHAŁOWSKI:
TO OJCIEC 
POKAZAŁ MI NIEBO s.4s.2

WYDARZENIA

Diamentowa
siódemka

s.10

UCZĘ SIĘ
OD MŁODYCH
UCZĘ SIĘ
OD MŁODYCH
PROF. VIOLETTA PATRONIAKPROF. VIOLETTA PATRONIAK

s.24s.24
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PROF. JERZY J. LANGER:
DETEKTOR CZULSZY 
OD PSIEGO NOSA

DR MARCIN WYSOCKI
KANCLERZ UAM:
JUŻ MINĄŁ ROK... 

s.9s.22

N A S Z E  N A D Z I E J E

Przedstawiamy
stypendystów

Miasta Poznania
s.15

REFORMA UAMREFORMA UAMREFORMA UAM
NOWY ROK AKADEMICKI, NOWE WYZWANIANOWY ROK AKADEMICKI, NOWE WYZWANIANOWY ROK AKADEMICKI, NOWE WYZWANIA

s. 2-8s. 2-8s. 2-8
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PROF. ANNA MUSIAŁA 
PROF. PRZEMYSŁAW CZAPLIŃSKI 

Krwawe skrzyżowania

NAUKA

Koniem trojańskim w raka
s.18
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WYDZIAŁ ARCHEOLOGII
prof. Andrzej Michałowski

WYDZIAŁ ANTROPOLOGII
I KULTUROZNAWSTWA

prof. Jacek Sójka

WYDZIAŁ ANTROPOLOGII
I KULTUROZNAWSTWA

prof. Jacek Sójka

WYDZIAŁ SOCJOLOGII
prof. Aldona Żurek

WYDZIAŁ SOCJOLOGII
prof. Aldona Żurek

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY
prof. Roman Kubicki

WYDZIAŁ GEOGRAFII
SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ

I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
prof. Paweł Churski

WYDZIAŁ GEOGRAFII
SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ

I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
prof. Paweł Churski

WYDZIAŁ NAUK O SZTUCE
prof. Michał Mencfel

WYDZIAŁ NAUK O SZTUCE
prof. Michał Mencfel

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII
I KOGNITYWISTYKI
prof. Mariusz Urbański

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII
I KOGNITYWISTYKI
prof. Mariusz Urbański

s. 8 s.  9 s. 10

s. 14

s. 11 s. 12 s. 13

NOWE WYDZIAŁY
NOWI DZIEKANI

POLSKI NOBEL 
DLA PROF. ANDRZEJA
WIŚNIEWSKIEGO s.9

DR ANDRZEJ ZIELEZIŃSKI:
SPOSÓB 
NA SUPERBAKTERIE s.14

PROF. ADAMCZAKKRYSZTOFOWICZ 
I PROF. SZCZEPANIAKKOZAK:

RADAREM 

W RASIZM I KSENOFOBIĘ
s.16s.2-7

EPICUR

Inauguracja 
w Brukseli i Poznaniu

s.8
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Łąkotka prosto
z drukarki? 

Już za chwilę
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PROF. ANDRZEJ LESICKI
REKTOR UAM:
TEGOROCZNE PODWYŻKI
WYNAGRODZEŃ s.2

PROF. WALDEMAR
KULIGOWSKI:
POSZERZANIE POLA WOLNOŚCI

s.14

TAKI FESTIWAL ZDARZA SIĘ
RAZ NA STO LAT

TAKI FESTIWAL ZDARZA SIĘ
RAZ NA STO LAT
s.6s.6s.6
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DONALD TUSK:
WOLNOŚĆ NIE ZWALNIA
Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

s.9

ABP STANISŁAW GĄDECKI:
POLITYKOWANIE PROFESORÓW
NIE PRZYSPARZA IM CHWAŁY

s.11
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PROF. RAFAŁ WITKOWSKI:
UAM 
MA NOWY 
HORYZONT

DR HAB. MICHAŁ JERZY
MICHAŁOWSKI:
TO OJCIEC 
POKAZAŁ MI NIEBO s.4s.2

WYDARZENIA

Diamentowa
siódemka

s.10

UCZĘ SIĘ
OD MŁODYCH
UCZĘ SIĘ
OD MŁODYCH
PROF. VIOLETTA PATRONIAKPROF. VIOLETTA PATRONIAK

s.24s.24

w 2019 roku:

DLA DOBRA RZECZYPOSPOLITEJ

S to lat te mu, 7 ma ja 1919 ro ku, Po znańna chwi lę przy sta nął i onie miał. Jak pi sałdzien ni karz ów cze sne go Ku rje ra Po znań -skie go, zi ści ły się tę sk no ty i ma rze nia naj lep szychsy nów na ro du, wy sił ki Ciesz kow skie go i Li bel ta,a żą da nia We gne ra, któ re roz bi ja ły się o twar dąod po wiedź sys te mu pru skie go, sta ły się rze czy -wi sto ścią.
Te go dnia uro czy sty po chód z ka te dry do Col -le gium Ma ius w ce sar skim zam ku uświa do miłmiesz kań com sto li cy Wiel ko pol ski, że to, codo nie daw na by ło nie moż li we, sta ło się fak tem. Wszech ni ca Pia stow ska zo sta ła otwar ta. Po znań stał się aka de mic ki.Pol ska, po 123 la tach nie wo li i zwy cię skim po -wsta niu wiel ko pol skim zy ska ła no wo cze snąuczel nię. 

Al ma Ma ter dla po ko leń wy bit nych na ukow -ców, kształ co nych przez gro no aka de mi ków z ca -łej Eu ro py. Dla pro fe so rów i dok to równaj lep szych uczel ni, któ rzy od po wie dzie li na apelHe lio do ra Świę cic kie go, któ rzy nie ba li się przy -je chać do Po zna nia, by roz po cząć w nim wiel kąna uko wą przy go dę.Nie bez przy czy ny pro fe sor Jó zef Ko strzew skiwspo mi nał, że Uni wer sy tet Po znań ski w pierw -szych la tach na zy wa no „smar ka tym uni wer sy -te tem”. Nie tyl ko uczel nia by ła mło da. Mło dziby li też jej pro fe so ro wie. Naj młod si w Rze czy po -spo li tej. To oni sta no wi li o jej si le. Ich po ten cjałna uko wy, upór i in no wa cyj ność do pro wa dzi łydo szyb kie go roz kwi tu aka de mic kie go mia sta.Wrzo sek, Pia sec ki, Paw łow ski, Pa czo ski i wie lu,wie lu in nych. Ich na zwisk nie spo sób dziś po mi -nąć na na uko wej ma pie Pol ski. 

Wszech ni ca Pia stow ska, bo ta ką na zwę przy -ję ła pier wot nie na sza uczel nia, rok póź niej zo sta -ła prze mia no wa na na Uni wer sy tet Po znań ski. Toz nie go wy wo dzą się czte ry po znań skie uczel nie,któ re dziś wspól nie wzno szą to ast za po myśl nośćna uki i do stoj ne go stu lat ka.Obec nie nikt z nas nie po tra fi so bie już wy -obra zić mia sta bez uczel ni wyż szych wy zna cza -ją cych je go charakter. Sta no wią cych o je goatrak cyj no ści, wi tal no ści i wciąż od na wia ją cejsię mło dzień czej ener gii. Speł ni ły i speł nia ją się na dal sło wa He lio do raŚwię cic kie go, by „kształ cić się w Uni wer sy te cienie tyl ko na uko wo, lecz nie mniej wy do sko na lićsię na do brych oby wa te li kra ju”. Kształ ci my ichod stu lat z po żyt kiem dla Rze czy po spo li tej. Je -ste śmy dum ni z osią gnięć, ale wciąż cie ka wi

świa ta. Zmo ty wo wa ni i go to wi na wię cej. Chce -my, aby na si wy cho wan ko wie, zdo by wa jąc na -uko we szczy ty, wpły wa li nie tyl ko na kształtoj czy zny. Chce my, by by li oby wa te la mi świa ta.By kształ to wa li na szą i je go przy szłość.Twór ca Uni wer sy te tu Po znań skie go, pro fe sorHe lio dor Świę cic ki, zwra ca jąc się do go ści w trak -cie uro czy stej in au gu ra cji ro ku aka de mic kie go7 ma ja 1919 ro ku po wie dział coś, co i dziś jest bar -dzo ak tu al ne: „Strzeż cie się sza rzy zny ży cia, w któ -rem nie ma wiel kich uko chań i słońc wiel kich”. Strzeż my się. 
Vivat Academia!

Prof. Andrzej Lesicki – rektor UAMProf. Jan Pikul – rektor UPPProf. Andrzej Tykarski – rektor UMPProf. Dariusz Wieliński – rektor AWF
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Z OKAZJI STULECIA UP ZAPRASZAMY DO LEKTURYKURJERA POZNAŃSKIEGO Z 10.05.1919 R.

JEDNODNIÓWKA ŻYCIAUNIWERSYTECKIEGO

UNIWERSYTET POZNAŃSKI
1919 r.

2019 r.

Wszechnica Piastowska cudem wytrwałości
Poprosiliśmy biografa i prorektoraUniwersytetu Medycznego prof. Michała Musielaka o rzeczniezwykle trudną, by nie powiedziećkarkołomną. O przeprowadzeniewywiadu z twórcą UniwersytetuPoznańskiego, profesoremHelidorem Święcickim. Schemat i treść „rozmowy” jest inspirowany autentycznymiwypowiedziami HeliodoraŚwięcickiego pochodzącymi z listów,przemówień, czy wypowiedzizanotowanych przezwspółpracowników.  Str. 2/3

Poza horyzont
współczesności
W warunkach niewyobrażalnietrudnych i w czasach niepewnychpowstawała Uczelnia Poznańska,której założyciele mieli odwagęi wizje wybiegającą poza horyzontwspółczesności – pisze prof. Violetta Julkowska. Str. 6

Każdy ma swoją teczkę
Archiwum UAM jest miejscemniezwykłym. Jest skarbnicą wiedzy,w której każdy ma swoją teczkę.Po latach udowadnia, że ówcześnistudenci wcale nie różnili sięod współczesnych. Pozwala teżlepiej zrozumieć sukcesUniwersytetu Poznańskiego. Str. 8
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strona www w nowej szacie graficznej

liczba nowych informacji: 945
liczba fanów na FB: 5000

liczba postów dodanych w 2019 roku: 1442


