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habilitowanego na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub
profesora tytularnego na stanowisko profesora zwyczajnego.

Oczywiście daleki byłbym od stwierdzenia, że wynagrodzenia
pracowników naszego uniwersytetu były i są zadowalające. Mimo
podwyżek z lat 2012-2015, wobec stale rosnących kosztów
utrzymania nasze zarobki były niskie, zwłaszcza, gdy spoglądać
na nie przez pryzmat porównań z wynagrodzeniami w innych
grupach zawodowych czy w uczelniach europejskich. Dla niektórych
grup naszej społeczności akademickiej – nawet upokarzająco niskie.
Dlatego w 2018 roku podjąłem decyzję o podniesieniu
wynagrodzeń wszystkim, których miesięczne wynagrodzenia
w lipcu ubiegłego roku były niższe niż 3000,00 zł. To pozwoliło
na skromne podwyżki (w granicach 70 – 150 zł) i chociaż nie był to
wzrost satysfakcjonujący, jestem przekonany, że przez pracowników
obsługi czy administracji (także niektórych najmniej zarabiających
nauczycieli) został przyjęty z zadowoleniem. Ówczesna podwyżka
objęła łącznie 1839 osób (etatów): 453 pracowników
administracji, 276 pracowników inżynieryjno-technicznych i 68
naukowo-technicznych, 200 pracowników bibliotecznych, 590
pracowników obsługi oraz 252 nauczycieli akademickich. W skali
roku koszt tej podwyżki, wraz z wszystkimi pochodnymi,
wyniósł 4,45 mln złotych.

1 października 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, której art. 137 stanowi: 

„1. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego
w uczelni publicznej dla nauczyciela akademickiego nie może być
niższa niż 50% wynagrodzenia profesora, z tym że dla:

1) profesora uczelni – wynosi nie mniej niż 83%,
2) adiunkta – wynosi nie mniej niż 73% wynagrodzenia

profesora.

zabiegałem o wprowadzenie na UAM systemu awansowania
i podwyższania wynagrodzeń pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi (przede wszystkim podległych

mi bibliotekarzy i pracowników technicznych, ale stosowne
propozycje odnośnie wynagrodzeń pracowników administracji
i obsługi przekazywałem także ówczesnemu kanclerzowi).
Ujednolicono wtedy siatkę stanowisk, powiązano awanse ze stażem
pracy. Myślę, że pracownicy bibliotek pamiętają niełatwe dyskusje,
rozpoczęte jeszcze za kadencji prorektorskiej prof. Bogusława
Mroza, które pozwoliły w trakcie kilku lat moich kadencji
uporządkować relacje wynagrodzeń pomiędzy różnymi
stanowiskami w tej grupie, a także ustalić zasady awansowania.
Również pracownicy inżynieryjno-techniczni i naukowo-techniczni
mieli mniej więcej ustalone stawki wynagrodzeń dla określonych
stanowisk, z niewielkimi, ale konsekwentnie przyznawanymi
podwyżkami wynikającymi ze stażu pracy. 

W latach 2012-2015 uczelnia otrzymała w trzech ratach
środki na podwyższenie wynagrodzeń. Pozwoliły one nie tylko
na podwyżki, ale i wprowadzenie wynagrodzeń motywacyjnych
(przyznawanych jako roczne wynagrodzenia dla
wyróżniających się pracowników). Zróżnicowanie kwot
podwyżek w grupie nauczycieli służyło budowaniu właściwych
relacji wynagrodzeń pomiędzy stanowiskami nauczycielskimi
(poczynając od najniższych: lektora, wykładowcy czy asystenta,
poprzez stanwiska starszego wykładowcy i adiunkta
do stanowisk profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego).
Zapewne wypracowany system daleki był od ideału, ale każdy,
kto obronił doktorat lub habilitację, czy też uzyskał tytuł
profesora, mógł liczyć na wyraźną podwyżkę wynagrodzenia.
Kilkusetzłotowe podwyżki zapewnione były po awansie doktora

od lat, przy różnych okazjach deklarowałem, że obowiązkiem rektora są ciągłe starania o zapewnienie pracownikom

właściwych warunków pracy, w tym także płacowych. To zadanie starałem się wypełniać od września 2008 roku,

czyli od momentu podjęcia funkcji prorektora. 

Tegoroczne podwyŻki wynagrodzeń
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2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia
profesora, mając na uwadze adekwatność wynagrodzenia
do kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia na tym stanowisku.”

Zgodnie z powyższymi przepisami, minister już 27 września 2018
roku wydał rozporządzenie, w którym określił wysokość
wynagrodzenia profesora z dniem 1 października 2018 roku
na kwotę 6410,00 zł. Przypomnę, że art. 246 ust. 4 tzw. ustawy
wprowadzającej stanowił:

„W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce), (tj. od 1 października 2018 roku -
przypis AL), uczelnie dostosują umowy o pracę w zakresie
minimalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego
określonego w art. 137 ust. 1 tej ustawy oraz w przepisach
wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 tej ustawy, z tym że
wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego osoby
zatrudnionej w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie tej
ustawy na stanowisku:

1) docenta albo starszego wykładowcy posiadającego stopień
naukowy albo stopień w zakresie sztuki – nie może być niższa
niż 73%,
2) starszego wykładowcy nieposiadającego stopnia naukowego lub
stopnia wzakresie sztuki – nie może być niższa niż50% wynagrodzenia
zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej określonego
w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 tej ustawy.”

Te ustawowe zapisy z jednej strony mogły cieszyć, bo zapowiadały
podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2019 roku, jednak z drugiej
strony analiza przewidywanych skutków regulacji ustawowych
prowadziła do smutnej konstatacji, że budowany z mozołem przez
blisko 10 lat system wynagrodzeń w UAM, porządkujący relacje
wynagrodzeń pomiędzy stanowiskami, został poważnie naruszony,
jeśli nie rozbity. W grudniu 2018 r. stanęliśmy wobec poważnego
problemu znalezienia środków finansowych na podwyższenie
wynagrodzeń od 1 stycznia 2019 r. Na szczęście 31 grudnia 2018
roku uniwersytet otrzymał zwiększenie dotacji statutowej
o kwotę 17,3 mln złotych. Środki te pozwoliły nam zachować
płynność finansową bez zaciągania kredytów bankowych.
Przypomnę, że w latach minionych w grudniu uczelnie otrzymywały
zaliczki na dotację, aby móc wydatkować środki z rachunku
bankowego na wynagrodzenia wypłacane z początkiem stycznia
roku następnego. Z uwagi na zmianę systemu finansowania
z końcem roku 2018, uczelnia zaliczki tej nie otrzymała. Trzeba też
podkreślić, że te dodatkowe środki statutowe miały jednorazowy
charakter. Nie miały skutków przechodzących na następne lata, nie
zwiększyły bowiem podstawy do tzw. stałej przeniesienia
przy obliczaniu subwencji na przyszły rok. Mogły być zatem
wykorzystane do zachowania płynności finansowej uniwersytetu
od 1 stycznia br., jednakże przeznaczenie ich na podwyżki
spowodowałoby zwiększenie kosztów wynagrodzeń uczelni
na kolejne lata bez możliwości ich sfinansowania z przyszłych
subwencji.

Analiza wynagrodzeń nauczycieli akademickich w UAM w świetle
przepisów przywołanego wyżej art. 137 ust. 1 nowej ustawy
wykazała, że nasze wynagrodzenia na niektórych stanowiskach
przewyższają kwoty minimalnych wynagrodzeń określonych
w ustawie. Dotyczyło to przede wszystkim profesorów (zwyczajnych
i nadzwyczajnych), których wynagrodzenia były wyższe (często
znacząco) niż kwota 6410,00 określona przez ministra jako podstawa
do wyliczeń. Nasi profesorowie zwyczajni standardowo
zarabiają 6990,00 zł. Wynagrodzenia profesorów nadzwyczajnych
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Ponadto, w maju br., uczelnia otrzymała z MNiSW dodatkowe
środki finansowe (6 mln zł) z przeznaczeniem na stabilne wdrażanie
najważniejszych rozwiązań wprowadzonych nową ustawą.
Podjąłem decyzję o przeznaczeniu ponad 2 mln zł z tej dodatkowej
subwencji na podwyżki wynagrodzeń.

Podwyżka wynagrodzeń – jak wszystkie poprzednie –
uzgodniona została z trzema działającymi w uniwersytecie
związkami zawodowymi. Porozumienie zawarte 24 maja 2019 roku
zostało ogłoszone (także listem ogólnouczelnianym) wszystkim
pracownikom. Podwyżka w 2019 roku obejmuje wszystkich
członków naszej wspólnoty – zarówno nauczycieli akademickich,
którzy stanowią 57% ogółu pracowników, jak i pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi (43%).

I ponownie pojawiają się kwestie wymagające wyjaśnienia. 

Kwotę 32,4 mln zł (30,4 mln zwiększenia subwencji na podwyżki
plus 2 mln z dodatkowej subwencji) w znacznej części
skonsumowały opisane wyżej podwyżki dla nauczycieli
akademickich wynikające z przepisów ustawy, które obligowały nas
do zwiększenia wypłat już od 1.01.2019 r. Pozostała kwota
przeznaczona została na podwyższenie wynagrodzeń profesorów
zwyczajnych (o 410 zł na etat), profesorów nadzwyczajnych z tytułem
(o 360 zł) lub stopniem dr hab. (o 200 zł). Adiunkci tym razem
dostają dodatkowe 50 zł, ale trzeba zsumować kwoty 360 zł już
wypłacane i tę dodatkową kwotę uzupełnienia (łącznie od 1 stycznia
podwyżka dla adiunkta to 410 zł, tyle co dla profesora zwyczajnego).
Podjąłem decyzję, by podwyższyć wynagrodzenie starszych
wykładowców bez stopnia naukowego doktora (o 300 zł) oraz
kustoszy dyplomowanych (o 50-100 zł), by te grupy nauczycieli także
objęte były podwyżką wynagrodzeń. 

Wszystkie podwyżki przyznane są od 1 stycznia br. Część już jest
wypłacana w miesięcznych wynagrodzeniach. Pełne wynagrodzenia
po podwyżce wypłacane będą nauczycielom od 1 lipca br.,
natomiast 25 czerwca br. zostaną spłacone kwoty za miesiące
od stycznia do czerwca tym nauczycielom, którzy albo jeszcze
podwyżek nie mieli wcale wypłacanych, albo otrzymywali tę część,
którą trzeba było wypłacać, by spełnić przepisy ustawy. 

Standardowe stawki miesięcznych wynagrodzeń po podwyżkach
wynoszą zatem: 7400 zł dla profesora (zwyczajnego),
6970 zł dla profesora nadzwyczajnego (z tytułem naukowym),
5860 zł dla profesora nadzwyczajnego (ze stopniem dr. hab.),
4865 zł dla adiunkta ze stopniem dr. hab., 4730 zł dla adiunkta,
4680 zł dla starszego wykładowcy ze stopniem doktora, 3630 zł dla
starszego wykładowcy z tytułem magistra oraz 3205 zł dla
pozostałych nauczycieli (asystentów, lektorów, wykładowców). 

Przygotowując tegoroczne podwyższenie wynagrodzeń
zaplanowaliśmy również środki finansowe na podwyżki od
1 października br. Wtedy wszyscy profesorowie tytularni staną się

y W marcu 2019 roku uniwersytet otrzymał
decyzję ministra nauki i szkolnictwa
wyższego o zwiększeniu subwencji 
o kwotę w wysokości 30,4 mln zł

wynoszą 6610,00 zł (dla tych z tytułem) lub 5660,00 zł (ze stopniem
dr hab.) – tymczasem ich minimalne wynagrodzenie określone
w ustawie wynosić powinno 5321 zł (83% wynagrodzenia profesora).
Porządkując wynagrodzenia w grupie profesorów nadzwyczajnych
ze stopniem dr. hab. podjąłem decyzję o podniesieniu wszystkim
wynagrodzenia do kwoty 5660 zł, jako że nie wszyscy takie
wynagrodzenie mieli. Wynagrodzenie wyższe od minimalnego
wynikającego z ustawy otrzymywali też starsi wykładowcy bez
stopnia naukowego i dyplomowani bibliotekarze. Natomiast
adiunktom i starszym wykładowcom ze stopniem naukowym
doktora od 1 stycznia 2019 r. podnieśliśmy wynagrodzenia
do wysokości wynagrodzenia minimalnego, z tym że ustawa
zrównała wynagrodzenia dla tych dwóch stanowisk, co oznaczało
podwyżkę 360 zł dla adiunktów, a 550 zł dla starszych wykładowców
ze stopniem doktora, gdyż nasz system wynagrodzeń różnicował
wynagrodzenia na tych stanowiskach – adiunkt zarabiał 4320 zł,
a starszy wykładowca dr 4130 zł (podaję stawki standardowe,
indywidualnie mogły być one inne, np. niektórzy starsi wykładowcy,
którzy przeszli na to stanowisko po latach pracy na stanowisku
adiunkta mogli zachować wynagrodzenie adiunkta). Od 1 stycznia
wszyscy adiunkci i starsi wykładowcy doktorzy zarabiać mieli tyle
samo (tj. 4680 zł, co stanowi 73% stawki wynagrodzenia profesora).
Podwyżki dotyczyły też asystentów, wykładowców i lektorów
(w granicach 385 – 425 zł w zależności od stanowiska) – od 1.01.2019
r. ich wynagrodzenia też zostały zrównane do kwoty 3205 zł (tj. 50%
ustawowego wynagrodzenia profesora). Adiunkci ze stopniem
doktora habilitowanego otrzymali dodatkowe 100 zł do miesięcznej
pensji.

Wyjaśnienia wymagają jeszcze dwie kwestie. Po pierwsze:
pamiętajmy, że od 1 września 2018 roku nauczyciele zarabiają
więcej, bo zmieniły się przepisy podatkowe (każda praca nauczyciela
jest traktowana jako twórcza z przywilejem 50% kosztów uzyskania
przychodu). W wyniku tych rozwiązań wypłaty dla nauczycieli
wzrosły średnio o 2,9% (zgodnie z analizami służb finansowych
UAM). Po drugie – to już smutna informacja – ustawowe zapisy
zupełnym milczeniem pomijały pracowników niebędących
nauczycielami, a przecież i ta olbrzymia grupa pracowników uczelni
oczekiwała na podwyżki. Dlatego wygospodarowaliśmy kwotę
ponad 1,68 mln zł, by od 1 stycznia 2019 roku podnieść
wynagrodzenia najgorzej zarabiającym. Tu oczywiście bardzo
trudną decyzją było wskazanie, gdzie postawić granicę dla tej
podwyżki. Nie chcąc ryzykować naruszenia stabilności finansowej
uczelni uznałem, że stać nas na podwyżki dla pracowników, których
miesięczne wynagrodzenie nie przekraczało 2300 zł. Znowu wzrost
nie był wielki (100-150 zł), ale chociaż trochę poprawiał budżety
domowe tej grupy osób. Ta podwyżka objęła 522 osoby
(etaty) – najwyższą kwotę 150 zł otrzymało 348 osób zarabiających
miesięcznie do 2 tys. zł.

Przyznanie podwyżek niewynikających wprost z zapisów nowej
ustawy stało się możliwe dopiero po decyzji ministra finansów
o uruchomieniu rezerwy celowej w budżecie państwa przeznaczonej
na podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni.
W marcu 2019 roku uniwersytet otrzymał decyzję ministra nauki
i szkolnictwa wyższego o zwiększeniu subwencji o kwotę
w wysokości 30,4 mln zł przeznaczoną na zwiększenie wynagrodzeń
(wraz z pochodnymi) pracowników uczelni (na marginesie dodam,
że decyzję o zwiększeniu subwencji otrzymaliśmy przed końcem
marca, ale decyzję o wysokości samej subwencji dopiero
w maju – znacząco opóźniło to prace nad podzieleniem środków
finansowych przyznanych na podwyżki). Powyższa subwencja
została w całości przeznaczona na zwiększenie wynagrodzeń.
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profesorami z wynagrodzeniem wypłacanym po podwyżce
profesorom zwyczajnym. Profesorowie nadzwyczajni ze stopniem
dr. hab. jako profesorowie uczelni zarabiać będą 5860 zł, ale
profesorami uczelni staną się też adiunkci ze stopniem dr. hab.
(więc ich obecne wynagrodzenie też zostanie podniesione do 5860
zł). Koszt tych podwyżek to 5,4 mln złotych (rocznie).

No cóż, tak staraliśmy się rozdzielić środki finansowe na podwyżki
dla nauczycieli. Nadal niezadowalające jest to, że wynagrodzenie
profesora i profesora uczelni w stosunku do minimalnej kwoty
określonej przez ministra wynosić będzie odpowiednio 115% i 110%,
a adiunkta zaledwie 101%. Nowe wynagrodzenie adiunkta jest
większe od wynagrodzenia starszego wykładowcy ze stopniem
doktora o 50 zł (w poprzednim naszym systemie różnica wynosiła
prawie 200 zł). Trudno uznać ten stan za satysfakcjonujący,
zapowiadam zatem, że w październiku wspólnie z kanclerzem
i kwestorką przeanalizujemy sytuację finansową uczelni, by
ewentualnie znaleźć środki na dalsze zwiększenie wynagrodzeń dla
adiunktów. Nie mogę też zapomnieć o profesorach. Oznacza to, że
następną transzą tegorocznych podwyżek objęci będą przede
wszystkim adiunkci i profesorowie (z tytułem). 

Jest jeszcze jeden aspekt dotyczący wynagrodzeń. Zależy nam, by
docenić wysiłki nauczycieli w staraniach o granty (ERC, NCN,
NCBiR). Przewiduję wydzielenie z subwencji kwoty przeznaczonej
na nagrody (w kwotach porównywalnych z wynagrodzeniem
motywacyjnym) przyznawane osobom składającym wnioski
grantowe. Przygotowywany regulamin pracy określi także duże
zniżki pensum dydaktycznego dla osób realizujących granty.
Ujawniam pomysły, które dopiero są na etapie wstępnych dyskusji,
ale mają one mobilizować pracowników do przygotowywania
projektów w konkursach grantowych i proponować lepsze warunki
dla ich realizacji. 

Podejmując decyzje dotyczące pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi nie można nie uwzględnić sytuacji
na tzw. rynku pracy. Aktualnie, gdy bezrobocie spadło
do najniższego, nienotowanego dotąd poziomu, a na rynku pojawia
się więcej ofert pracy niż kandydatów zainteresowanych jej
podjęciem, mamy jako uniwersytet duże problemy z utrzymaniem
i – tam gdzie jest to niezbędne – z zatrudnieniem nowych
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Coraz
częściej zdarza się, że musimy rywalizować o kluczowych
pracowników z prywatnymi przedsiębiorstwami. Problem dotyczy
w szczególności stanowisk wymagających specjalistycznej wiedzy
i dużego doświadczenia lub rzadko występujących kompetencji.
Przypomnę, że stopa bezrobocia w Poznaniu wynosi poniżej 1,2%
i jest najniższa w Polsce. Prowadzone przez GUS analizy
wynagrodzeń wskazują, że w samym tylko 2018 roku wynagrodzenie
w województwie wielkopolskim wzrosło o 6,3%, a w roku 2017
o 7,8%. W tym czasie poziom wynagrodzeń w uniwersytecie dla tej
grupy pracowników nie zmienił się. Dlatego – oprócz podwyżek dla
najniżej zarabiających sfinansowanych ze środków własnych uczelni
(a nie z tegorocznej subwencji) – zgodnie z porozumieniem ze
związkami zawodowymi podpisanym 24 maja br., kwotę wydzieloną
z 32,4 mln subwencji na podwyżki dla pracowników niebędących
nauczycielami podzieliliśmy na dwie części. Jedną stanowi kwota
podzielona na podwyżki w wysokości od 160 zł do 280 zł, zależne
od przedziału wynagrodzenia zasadniczego (odpowiada to
zwiększeniu wynagrodzenia ok. 6,5 – 7,0%). Druga część będzie
wykorzystana na podwyżki uznaniowe przeznaczone na
wyrównanie różnic w uposażeniach pracowników o podobnych
umiejętnościach i kwalifikacjach zatrudnionych w uczelni, a także

na podniesienie wynagrodzeń ponad poziom określony
w porozumieniu w tych przypadkach, gdy ich poziom odbiega
w istotny sposób od wynagrodzeń oferowanych przez pozostałe
poznańskie uczelnie czy urzędy. Pełne wynagrodzenia po podwyżce
wypłacane będą pracownikom niebędącym nauczycielami od 10
lipca br., natomiast 17 lipca zostaną spłacone kwoty za miesiące
od stycznia do czerwca. Niewykluczone, niestety, że wypłata
podwyżek uznaniowych nastąpi w terminie późniejszym.

Na koniec chciałbym jeszcze zaznaczyć, że w roku 2019 po raz
pierwszy od lat subwencja przyznana UAM jest nieco niższa niż
ubiegłoroczne dotacje. Dlatego z kwoty 6 mln zł (przyznanej
na stabilne wdrażanie najważniejszych rozwiązań wprowadzonych
ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), z której część została
przeznaczona na podwyżki, zatrzymałem rezerwę (4 mln zł).
W obliczu niekorzystnego dla UAM – przede wszystkim ze względu
na nowe wskaźniki kosztochłonności poszczególnych
dyscyplin – nowego algorytmu, którego konsekwencją jest spadek
udziału uniwersytetu w podziale środków przeznaczonych
na szkolnictwo wyższe i naukę, środki z tej rezerwy zostaną
przeznaczone na działania o charakterze restrukturyzacyjnym,
mające na celu przygotowanie uniwersytetu do wyzwań związanych
z nowym algorytmem oraz staniem się uczelnią badawczą. Jesteśmy
przekonani, że w kolejnych latach planowane przez nas działania
przyniosą pozytywne skutki w obszarach uwzględnianych
w algorytmie i nasz udział w podziale środków na szkolnictwo
wyższe i naukę będzie sukcesywnie wzrastał. Nie możemy jednak
ryzykować, musimy zatem przygotować się także na sytuację
odwrotną, by zapobiec ewentualnej destabilizacji finansowej uczelni.

Nie możemy zapomnieć, że skutki nowej ustawy będą mieć
charakter dodatkowych obciążeń finansowych, które musimy
sfinansować. Zaliczam do nich wydatki związane z utworzeniem
Szkoły Doktorskiej (docelowy koszt stypendiów dla doktorantów
Szkoły Doktorskiej to ponad 7 mln więcej niż wynoszą aktualnie
wypłacane stypendia) i związane z tym koszty podniesienia
stypendiów dla obecnych doktorantów, koszty utworzenia nowych
wydziałów (w tym koszty obniżenia pensum kadry kierowniczej
jednostek, dodatków funkcyjnych osób zarządzających). Spadające
nieprzerwanie od kilku lat przychody z tytułu prowadzenia
odpłatnych usług edukacyjnych (z których do tej pory
finansowaliśmy przedsięwzięcia ogólnorozwojowe, a które
od bieżącego roku mogą stanowić jedynie źródło zasilenia własnego
funduszu stypendialnego) stawiają przed nami wyzwanie w postaci
redukcji skali finansowanych w ten sposób przedsięwzięć lub
finansowania ich z subwencji.

I już zupełnie na koniec chciałbym serdecznie podziękować Panu
Kanclerzowi dr. Marcinowi Wysockiemu, Pani Kwestor Agnieszce
Palacz i Pani Dyrektor Agnieszce Grochot za współpracę
przy przygotowaniu podwyżki wynagrodzeń. Podziękowania kieruję
też do pracownic Działu Kadr i Organizacji pod wodzą Pani
Katarzyny Linke oraz pracownic i pracownika Działu Płac
i Stypendiów kierowanego przez Panią Barbarę Skrzeczyńską, którzy
przygotowali różne zestawienia liczbowe niezbędne do wyliczenia
kwot podwyżek. Dziękuję wreszcie związkom zawodowym, których
przedstawiciele w osobach Pani Krystyny Andrzejewskiej (NSZZ
Solidarność), Pana dr. Wojciecha Kamińskiego (ZNP UAM)
i Pana M. Phil. Thomasa Anessiego (ZZNA UAM) bardzo
konstruktywnie uczestniczyli w rozmowach o podwyżkach. 

Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Prof. Andrzej Lesicki

Rektor UAM
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dwu dnio wy fe sti wal ju bi le uszo wy roz po czął się 7 czerw ca.
Pierw sze go dnia kró lo wa ły przy cią ga ją ce tłu my kon cer ty.
Na sce nie po ja wi li się The Li ve Wi res i Son bird, któ rzy

swo ją ener gią po rwali pu blicz ność. Gwiaz dą wie czo ru był ze spół
La dy Pank. Gru pa przy cią gnę ła fa nów w róż nym wie ku, któ rzy ra -
zem z wo ka li stą za śpie wa li ta kie szla gie ry jak Mniej niż ze ro, Mar -
chew ko we Po le czy Zo staw cie Ti ta ni ca.

Fe sti wal to tak że sze reg atrak cji dla przy by wa ją cych do par ku
Mic kie wi cza, par ku Wie niaw skie go czy na par king CK ZAMEK.
Zor ga ni zo wa ły je UAM, UMP, AWF i UPP. Ro dzin ny fe sti wal na -
uki, sztu ki i roz ryw ki zo stał po dzie lo ny na pięć stref. W pierw -
szej z nich, przed CK ZAMEK, moż na by ło wziąć udział
w ani ma cjach pro wa dzo nych m.in. przez La bo ra to rium Wy -
obraź ni – Fun da cja UAM, Aka de mic kie Ko ło Mi sjo lo gicz ne, zo -
stać sę dzią spo łecz nym, na ry so wać por tret pa mię cio wy, czy
zo ba czyć, jak wy glą da stu dio te le wi zyj ne przy go to wa ne przez

WNPiD UAM. W na mio cie Uni wer sy te tu Me dycz ne go moż na
by ło spraw dzić stan swo je go zdro wia, mie rząc so bie ci śnie nie lub
ro biąc po miar po zio mu cu kru. Młod si od wie dza ją cy mo gli na -
uczyć się jak opa try wać pod sta wo we ra ny. 

Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne go przed sta wi ła ofer tę opar -
tą o trzy fi la ry ak tyw no ści: przy go to wa nie, tre ning i re ge ne ra cję.
Na to miast w Col le gium Mi nus moż na by ło wziąć udział w warsz -
ta cie in te rak tyw nym, by się do wie dzieć po co ję zy ko znaw ca za -
glą da do mó zgu i co mo że w nim zo ba czyć. Był tak że qu iz wie dzy
o Ho lan dii i Flan drii, zor ga ni zo wa ny przez Ko ło Na uko we Stu -
den tów Ni der lan dy sty ki „Oran jes” z UAM. Pyszne jedzenie
serwowały fo od truc ki, któ re ulo ko wa ły się w stre fie po ma rań -
czo wej przy ul. Wie niaw skie go. W stre fie zie lo nej przy scho dach
do fon tan ny i w Par ku im. Ada ma Mic kie wi cza przy go to wa ne zo -
sta ły przez Szko łę Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu UAM warsz -
ta ty z pierw szej po mo cy, szer mier ki i fo ot bal lu.

Taki fesTiwal zdarza się raz na sTo laT

fo
T.

 5
x

 a
d

ri
a

n
 w

yk
ro

Ta
fo

T.
 m

o
n

Ti
s 

sT
U

d
io

– Przyznaję, że jestem pod wrażeniem tego, co zaproponowały nasze uczelnie – podsumował  

„festiwal jubileuszowy dla miasta i regionu – 100 lat razem” prof. Tadeusz wallas, prorektor Uam,

przewodniczący komitetu organizacyjnego obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. 
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W par ku Wie niaw skie go w nie zwy kle ko lo ro wym na mio cie
WSE UAM moż na by ło m.in. od być po dróż do oko ła świa ta
peł ną emo cji. Za pro si li do niej Stu den ci UAM bez Gra nic.
Moż na by ło też stwo rzyć swój wła sny pod wod ny świat. Nie za -
bra kło po ka zu tań ca ko re ań skie go z wa chla rza mi czy wy stę pu
tra dy cyj nych bęb nów ko re ań skich „sa mul no ri” przy go to wa -
ne go przez stu den tów z Wy dzia łu Neo fi lo lo gii UAM. Uczest -
ni cy mo gli rów nież wziąć udział w po ka zach flo ry stycz nych
przy go to wa nych przez Ogród Bo ta nicz ny UAM, w warsz ta tach
ar che olo gicz nych In sty tu tu Ar che olo gicz ne go UAM, zo ba czyć
bi twę wo jów, czy prze je chać się ko lej ką ma gne tycz ną.

Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu za an ga żo wał do fe -
sti wa lu więk szość swo ich wy dzia łów. Stu den ci m.in. opo wie -
dzie li, że las to nie tyl ko drze wa. Moż na by ło wziąć rów nież
udział w przy rod ni czym ko le for tu ny czy do tknąć praw dzi -
we go wę ża.

W stre fie kon cer to wej o go dzi nie 19.00 za czął się kon cert
ze spo łu Pięć Stron Świa ta, któ ry za brał nas w po dróż m.in.
po Hisz pa nii, Da le kim Wscho dzie czy Bał ka nach. No wy Ko -
lor wy da rze niu na dał ra per „Otso cho dzi”. Wraz z pu blicz no -
ścią Dom zbu do wał ze spół Bi ta mi na. Na to miast za koń czył
fe sti wal cha ry zma tycz ny, uzna wa ny za fe no men pol skie go
elec tro kra kow ski du et Bass Astral x Igo, któ ry za pre zen to -
wał mie szan kę współ cze snej elek tro ni ki, aku stycz nych
brzmień i al ter na tyw ne go po pu. Ja go da Ha losz ka
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Prof. dr hab. Ja nusz Buj nic ki, kie row nik la bo ra to rium Bio in for -
ma ty ki wy dzia łu Bio lo gii Uam zo stał uho no ro wa ny na gro dą
eu ro pej skiej or ga ni za cji young aca de my of eu ro pe (yae).

Prof. zw. dr hab. Jerzy Koch z wydziału anglistyki został wybrany
na członka południowoafrykańskiego Pen afrikaans, będącego
oddziałem south african centre of international Pen.

Prof. UAM dr hab Jacek Kowalski z instytutu Historii sztuki
otrzymał nagrodę ministra kultury w dziedzinie książka
Historyczna im. Tomasza merty „między literaturą a historią”
za książkę „straszny dwór czyli sarmackie korzenie
niepodległej”.

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zostało tegorocznym
laureatem nagrody lednickiego orła Piastowskiego.

U N I W E R S Y T E C K I  P R E S T I ż :

B I U R O  S T U L E C I A .  D Z I Ę K U J E M Y !

Prof. Ta de usz Wal las, prze wod ni czą cy ko mi te tu or ga ni za cyj ne go ob cho dów Stu le -

cia Uni wer sy te tu Po znań skie go, na ro dzin nej fo to gra fii z pra cow ni ka mi biu ra ob cho -

dów te go stu le cia. Od le wej sto ją na do le: Ma te usz Go łę biow ski, An na Schmidt -

Fie dler i Woj ciech Szal bierz. Powyżej na zdjęciu Karolina Linke, Klaudia Tunowska

i An na Siu da. W pracach biura brała też udział Dominika Ożibko.
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W jubileuszowym roku odsłonięto nowe
pomniki–ławeczki poświęcone profesorom:
Michałowi Sobeskiemu i ks. Stanisławowi
Kozierowskiemu, a także … studentowi
i studentce. Pomniki to wyjątkowe, bo choć
wykonane z brązu to zachęcające
przechodniów do odpoczynku.

Wsetną rocznicę powstania pierwszej
poznańskiej uczelni świat ujrzały
ławeczki ufundowane ku pamięci

ojców-założycieli UP: filozofa i krytyka sztuki
prof. Michała Sobeskiego (na kampusie Ogro -
dy) oraz hi sto ry ka i ję zy ko znaw cy ks. prof.
Sta ni sła wa Ko zie row skie go (przed gma chem
Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej, 
ul. Fre dry). Ku czci te go ostat nie go prof. Bog -
dan Wal czak na pi sał wiersz, któ ry od czy tał
pod czas uro czy sto ści od sło nię cia po mni ka.

Każ dy z twór ców Wszech ni cy Pia stow skiej
zo stał uho no ro wa ny tym nie co dzien nym po -
mni kiem. Już w 2010 ro ku ław ka po świę co na
pierw sze mu rek to ro wi UP, He lio do ro wi Świę -
cic kie mu sta nę ła przed Col le gium Mi nus,
a dwa la ta póź niej w ogro dzie przy CK Za mek
od sło nię to rzeź bę hi sto ry ka prof. Jó ze fa Ko -
strzew skie go. Te raz znaj du je się ona przed Col -
le gium Hi sto ri cum na Mo ra sku.

W czerw cu te go ro ku rów nież stu den ci
i stu dent ki do sta li swo ją ław kę. Ulo ko wa na
przed „Han ką”, świe żo od no wio nym pierw -
szym Do mem Stu denc kim UP, za pra sza
do re lak su.

– Do pro wa dzi li śmy do koń ca za mysł, któ ry
po wstał  10 lat te mu – mó wi prof. Ja cek Gu liń -
ski, pre zes Fun da cji UAM, któ ra ufun do wa ła
po mni ki. – Wła śnie ta ła wecz ka jest wi sien -
ką  na tor cie w ca łej se rii ła we czek. Od wo łu je
się do te raź niej szo ści, ale też zwra ca się ku
przy szło ści. To stu den ci są so lą te go uni wer sy -
te tu i im też na le ży się, w ta kiej ar chi tek to nicz -
nej for mie, uwa ga.

Ewa Ko na rzew ska -Mi cha lak
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mi chał Ru si nek w zbio rze
wier szy ków na dal sze 100
lat nie pod le gło ści, tra we -

stu jąc „Ka te chizm pol skie go dziec -
ka” Wła dy sła wa Beł zy, pi sał: „Jest
tak z ty mi hi sto ria mi, że spla ta ją się
cza sa mi: wiel ka z ma łą, ma ła
z wiel ką”. Te hi sto rie przez ma łe
i du że „h” wy peł ni ły kil ku dnio wy
po byt prof. Nor ma na Da vie sa
w mu rach In sty tu tu Kul tu ry Eu ro -
pej skiej. 

Po raz pierw szy spo tka łam go
w po nie dzia łek 27 ma ja, dzień
przed pla no wa nym wy kła dem, któ -
ry miał do ty czyć naj waż niej szych
wy da rzeń z eu ro pej skiej hi sto rii.
Wy sia da jąc z sa mo cho du, przy wi tał
mnie cie płym uśmie chem i uści -
skiem rę ki. Od ra zu za uwa ży łam, że
jest czło wie kiem, któ ry po mi mo
wiel kie go uzna nia i sła wy po zo stał
ser decz ny i skrom ny. Pod czas zwie -
dza nia kam pu su roz ma wia li śmy
o an giel skiej po go dzie, któ rą przy -
wiózł ze so bą z Lon dy nu, o przy jem -
no ściach i tru dach po dró żo wa nia. 

Pierw szy dzień je go wi zy ty wią -
zał się z wy gło sze niem wy kła du pt. „Eu ro pe an Hi sto ry and Po -
lish Mil le nium”, którego celem by ło na gra nie fil mu pro mu ją ce go
po wsta nie stu diów wie dzy o Pol sce na uni wer sy te cie w Cam brid -
ge. Po pre lek cji nasz gość zna lazł czas na py ta nia od pu blicz no -
ści. Od po wia dał z cha rak te ry stycz ną dla sie bie swa dą i hu mo rem.

Co nas cze ka w przy szło ści? – za py tał je den z uczest ni ków wy -
kła du. – Je stem hi sto ry kiem, nie astro lo giem – od po wie dział
prof. Da vies. Sa la wy buch nę ła grom kim śmie chem. 

Dru gie go dnia po by tu w Gnieź nie od by ło się spo tka nie au tor -
skie. Prof. Da vies wspo mniał mi przed spo tka niem o li czą cej bli -
sko 900 stron au to bio gra fii, któ ra je sie nią po ja wi się na pół kach
księ garń, o pla nach wa ka cyj nych i ko niecz nym, choć cią gle od -
kła da nym, re mon cie oxfordz kie go miesz ka nia. 

Uczest ni cy spo tka nia wy ru szy li w po dróż z hi sto ry kiem przez
hi sto rię, tra są przez „Bo że igrzy sko”, „Eu ro pę” na „Krań ce świa -
ta”. Obok dziejów peł nych wznio słych, he ro icz nych czy nów, py -
tań o przy szłość Unii Eu ro pej skiej i przy czy ny bre xi tu, po ja wi ła
się re flek sja nad zwy kły mi, co dzien ny mi zda rze nia mi, któ re de -
fi niu ją i de ter mi nu ją ży cie każ de go czło wie ka. Po ja wi ły się wspo -
mnie nia o daw nym na uczy cie lu li te ra tu ry, za ra ża ją cym mi ło ścią
do ksią żek, aneg do ty zwią za ne z na uką ko lej nych ję zy ków i cał -
ko wi tą ka pi tu la cją przy ję zy ku ja poń skim. Owa cją na sto ją co
przy ję to wia do mość o no mi na cji prof. Da vie sa do gro na kan dy -
da tów do li te rac kiej Na gro dy No bla. 

Jed na z uczest ni czek spo tka nia wrę czy ła mu ry su nek wy ko na -
ny przez kil ku let nią cór kę, na któ rym uwiecz ni ła swo ją ma mę
w to wa rzy stwie Nor ma na Da vie sa. Z tym ry sun kiem prof. Da -
vies opusz czał mu ry IKE, że gna jąc się z Gnie znem. 

Syl wia Szy kow na

Tłumy na spotkaniu z normanem daviesem to już tradycja. doświadczyliśmy tego w trakcie niedawnego

spotkania w gnieźnie, jak i w auditorium maximum wPia Uam. By ło nie zwy kle barw nie, 

a prof. da vies po pro stu za cza ro wał pu blicz ność swo ją „Po dró żą hi sto ry ka przez hi sto rię”. i ocza ro wał też.

z nor ma nem da vie sem przez hi sTo rię

y w Po zna niu po dob nie jak w gnieź nie, sa la pę ka ła
w szwach. By ła owa cja, a aneg do ta rów nież go ni ła

aneg do tę i mie sza ła się z po wa gą hi sto ry ka i ja go ba da nia mi.
Usły sze li śmy więc o tym, że naj lep sza na świe cie jest pol ska
po mi do ro wa i że plem ni ki au gu sta iii moc ne go nie mia ły so -
bie rów nych (spraw ca kil ku set dzie ci opi sa ny w książ ce „Bo że
igrzy sko”)
– To dziw ne, ale gdy w pol skiej bi blio te ce bio rę do rę ki wła śnie
tę książ kę, to za wsze otwie ra się na tej in for ma cji – po wie dział
au tor, a sa la za re ago wa ła zro zu mia łym roz ba wie niem.
By ło też po waż nie. Przy kła do wo da vies mó wił o tym, że roz pad
zjed no czo ne go kró le stwa prze wi dział już daw no przed bre xi tem.
nor man da vies miesz ka w lon dy nie i spe cja li zu je się w hi sto rii
eu ro py wschod niej i środ ko wow schod niej. ma żo nę Po lkę i jest
ki bi cem cra co vii. je go książ ki zo sta ły prze ło żo ne na po nad 20
ję zy ków. zo stał od zna czo ny mię dzy in ny mi krzy żem ka wa ler -
skim or de ru or ła Bia łe go i or de ru od ro dze nia Pol ski.
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Po wizycie w IKE prof Norman Davis spotkał się z czytelnikami na Wydziale Prawa i Administracji UAM



A Pol ska w UE? Wszy scy pa ne li ści wi dzie li tu wie le za gro żeń.
Pol ska – szó sty co do wiel ko ści kraj w UE – nie po pra wi ła
od 2015 ro ku ani o cal swe go miej sca we wspól no cie eu ro pej skiej
(prof. Ko wal ski). Tyl ko 2 proc. lob by stów w UE jest zwią za nych
z Pol ską, któ ra co raz moc niej wo bec UE pre zen tu je sta no wi sko
„brać, ale nie da wać”. Tym cza sem w no wym roz da niu Pol ska, do -
tąd naj więk szy be ne fi cjent, bę dzie mia ła trud niej, bo fun du sze
bę dą szły te raz nie „w ogó le” na spój ność czy do pła ty do rol nic -
twa, lecz na no wo cze sne, skom pli ko wa ne pro jek ty (np. rol nic two
eko lo gicz ne, ochro na kli ma tu, in no wa cje itp.(prof. Ziół kow ski).
Pol ska sta je się co raz bar dziej za ścian ko wa: w kam pa nii wy bor -
czej kan dy da ci mó wi li co za ła twią dla re gio nu, nie dla Eu ro py;
nie in te re su je nas obron ność UE i li czy my tyl ko na USA, w szko -
łach hi sto ria po wszech na w pod ręcz ni kach za stę po wa na jest hi -
sto rią na ro do wą, pod czas gdy Eu ro pa jest wie lo kul tu ro wa (prof.

Wolff -Po wę ska). Na 350 stu den tów
w Pol sce na pew nym eg za mi nie tyl -
ko 2 wie dzia ło, jak na zy wa się sto li -
ca Ira ku – do dał prof. Kacz ma rek.
A for mal nie? Układ sił w PE spra -
wia, że nie ja ko na mar gi ne sie znaj -
du je się du ża gru pa na szych
eu ro par la men ta rzy stów ze zwy cię -
skiej par tii, do cze go do cho dzą bra -
ki zna jo mo ści ję zy ka an giel skie go
i brak atu tów oso bi stych, jak na zwał

prof. Kacz ma rek np. za miesz cza nie na Twit te rze ob raź li wych, or -
dy nar nych ko men ta rzy. 

W dys ku sji pa dło py ta nie o war to ści, ja kie pro pa gu je UE (z su -
ge stią, że le wac kie, któ re nie po do ba ją się więk szo ści Po la ków)
oraz o Cen tral ny Port Lot ni czy, ma ją cy nas otwo rzyć na Eu ro pę.
Ten ostat ni prof. Ziół kow ski na zwał „bia łym sło niem”, jak okre -
śla no na Wscho dzie da ry przy no szą ce wię cej szko dy niż ko rzy ści,
tak że w kon tek ście prze wi dy wa ne go opo dat ko wa nia pa li wa lot -
ni cze go, co ra dy kal nie zmie ni ry nek usług lot ni czych. Skoń czą się
ta nie lo ty na week end do Gre cji – wiesz czył. Co do war to ści, syn -

te tycz nej od po wie dzi udzie lił prof. Kacz ma rek: war -
to ści te to wol ność, rów ność, god ność, so li dar ność.
Trud no je na zwać le wac ki mi…

W pod su mo wa niu pa ne li ści ży czy li Eu ro pie, aby
zli kwi do wa ła ra je po dat ko we, by zre ali zo wa ła ce le
go spo dar ki ni sko emi syj nej, od no wi ła przy wódz two
nie miec ko -fran cu skie, upo ra ła się z mi gra cją, sen -
sow nie roz wią za ła kon tak ty z Ro sją i pro ble my eu -
ro pej skiej obron no ści, a prof. Kacz ma rek za pra gnął,
aby pro unij ne na stro je miesz kań ców Eu ro py udzie -
li ły się wła dzom i in sty tu cjom i by w tym dzie le by -
ło też coś, co za an ga żu je emo cje, a nie tyl ko
roz są dek, uświa da mia ją cy co raz czę ściej Eu ro pej czy -
kom, że wiel kich, glo bal nych pro ble mów nie roz wią -
żą po je dyn cze pań stwa na ro do we.

Ma ria Ry bic ka
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uni wer sy tet Eko no micz ny w de ba cie re pre zen to wa li: prof. Fi -
lip Kacz ma rek i prof. Ta de usz Ko wal ski, a UAM: prof. An -
na Wolff -Po wę ska i prof. Ma rek Ziół kow ski. Prof. Kacz ma rek

za czął od uspo ka ja nia, że za rów no w Ra dzie Eu ro py, jak i w Ko mi -
sji Eu ro pej skiej – a to te or ga ny de cy du ją o funk cjo no wa niu
UE – do mi nu ją na dal tra dy cyj ne ugru po wa nia z EPL, więc re wo lu -
cji nie bę dzie, choć mo że być trud niej o zdo by cie po par cia par la -
men tu dla nie któ rych pro jek tów. Za rzu cił UE brak „du żych”
pro jek tów, wy bie ga ją cych po za eu ro pej skie po dwór ko np. brak re -
ak cji na eks pan sję Chin w Afry ce. Zna cze nie po łu dnio wej gra ni cy
Eu ro py i tlą ca się tam bom ba de mo gra ficz na czę sto po wra ca ły
w dys ku sji. Prof. Wolff -Po wę ska i prof. Ziół kow ski pod kre śla li, że tę -
sk no ta za po ko jem po II woj nie świa to wej prze sta ła być spo iwem
Unii i pod sta wą du opo lu tra dy cyj nych par tii. Dla no wych po ko leń
to hi sto ria; dla nich pro ble mem jest bez ro bo cie, kli mat czy mi gra cje
i UE mu si się zre de fi nio wać.
O zmierz chu tra dy cyj nych par tii,
o po wsta niu no wych, któ re nie kształ -
tu ją opi nii pu blicz nej, lecz tyl ko nią się
spraw nie kie ru ją (son da że!), o za gro -
że niu ze stro ny USA, któ rych pre zy -
dent ki bi cu je frag men ta cji Eu ro py,
o fru stra cji wy bor ców, o zmierz chu
przy wódz twa mó wił prof. Ko wal ski.
Z przed mów ca mi zgo dził się prof.
Ziół kow ski, do da jąc jesz cze pa rę nie -
po ko ją cych aspek tów: udział państw UE w glo bal nym PKB ma le je
i bę dzie ma lał, to wa rzy szą mu nie ko rzyst ne ten den cje de mo gra ficz -
ne i za gro że nie kli ma tycz ne. Re cep tą jest przej ście od bez względ ne -
go wzro stu go spo dar cze go (ro dzą ce go du że nie rów no ści)
do zrów no wa żo ne go roz wo ju na kie ro wa ne go spo łecz nie – a to po -
tra fi dziś tyl ko Eu ro pa, bez piecz ny, bo ga ty kon ty nent wy kształ co -
nych lu dzi, na któ rym – o tym wspo mi nał prof. Kacz ma rek – wg
Eu ro ba ro me tru z I kwar ta łu br więk szość miesz kań ców wszyst kich
kra jów (tak że Wlk. Bry ta nii) nie chce wyj ścia z UE i wi dzi wię cej ko -
rzy ści z by cia w niej niż przez ostat nie 10 lat.

o ue z Tro ską i na dzie ją
do niedawnych wyborów europejskich nawiązywała czerwcowa, piętnasta i ostatnia w tym roku akademickim

debata akademicka. Tematem była Ue, a zaproponowane przez prowadzącego, prof. krzysztofa Podemskiego

tematy to: co dalej z borykającą się z nowymi problemami Unią i co z Polską w tej „nowej” Unii.

y de ba ty aka de mic kie, wspól ne przed się wzię cie Uam
i UeP, ma ją ce być wzo rem me ry to rycz nej, kul tu ral nej

dys ku sji na wy so kim po zio mie o go rą cych pro ble mach
współ cze sno ści, gro ma dzi ły cza sem wię cej a cza sem mniej
uczest ni ków, lecz za wsze by ły za rze wiem in ter dy scy pli nar -
nych re flek sji, a za pro sze ni go ście by li ży wo za an ga żo wa ni
w roz mo wę. obec ni na xV edy cji de bat rek to rzy obu uczel -
ni za po wie dzie li dal szą współ pra cę. 
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U C H W YCO N E  W  K A D R Z E

W Gabinecie Rektora odbyło się uroczyste odnowienie dyplomów
ukończenia studiów absolwentów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
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dom Stu denc ki ma
mieć 160 po koi jed no -
oso bo wych i 120 po -

koi dwu oso bo wych wraz
z wę złem sa ni tar nym i anek -
sem ku chen nym, w tym
na każ dej kon dy gna cji 1 po kój
dla oso by z nie peł no spraw no -
ścią. Na każ dym pię trze bę dzie
też m.in. kuch nia z ja dal nią
i pral nia z su szar nią. W aka de -
mi ku po wsta nie tak że m.in.
sto łów ka, klub stu denc ki,
przed szko le dwu od dzia ło we,
ma ły sklep i si łow nia. Koszt bu do wy sza co wa ny jest na 48 mln zł.
Aka de mik bę dzie miał 5 kon dy gna cji,  w tym 4 miesz kal ne.

– Mo ją ra dość wzbu dza przede wszyst kim to, że do szło do wy -
ło nie nia pro jek tu. O coś ta kie go wła dze UAM za bie ga ły od wie lu
lat, bar dzo in ten syw nie sta ra li śmy się o to od po cząt ku bie żą cej
ka den cji – mó wi prof. Ta de usz Wal las, pro rek tor UAM. – Przy -
zna ję, że wy bie ra jąc ten pro jekt, kie ro wa łem się też oso bi sty mi do -
świad cze nia mi. Ca łe 5 lat miesz ka łem w róż nych do mach
stu denc kich, w związ ku z tym mam też róż ne do świad cze nia. My -
ślę, że ten aka de mik po drob nych, su ge ro wa nych przez nas ko rek -
tach pro jek tu, bę dzie funk cjo nal ny, mi ły w użyt ko wa niu i speł ni

ocze ki wa nia przy szłych miesz kań ców – pod su mo wu je prof. Wal -
las. – Te raz UAM ogło si prze targ na wy ko naw cę Do mu Stu denc -
kie go. Mam na dzie ję, że pro ces in we sty cyj ny prze bie gnie zgod nie
z na szym pla nem i pierw si stu den ci za miesz ka ją na Mo ra sku
w 2021 ro ku – za po wia da dr Mar cin Wy soc ki, kanc lerz UAM.

Na kon kurs wpły nę ło 17 prac, któ re oce nił sąd kon kur so wy.
Zwy cię żył pro jekt, któ re go au to rem jest biu ro ar chi tek to nicz ne
DEDECO z War sza wy. Na gro dą dla au to rów zwy cię skiej pra cy
jest 30 000 zł i za pro sze nie do ne go cja cji do ty czą cych opra co wa -
nia do ku men ta cji pro jek to wej. 

Agniesz ka Książ kie wicz

no wy aka de mik co raz bli Żej
no wy aka de mik Uam sta nie na kam pu sie mo ra sko, obok col le gium Hi sto ri cum, w są siedz twie obiek tów

wiel ko pol skie go cen trum za awan so wa nych Tech no lo gii i po mie ści 400 stu den tów.

– Mo ja sa tys fak cja z te go ty tu łu jest
tym więk sza, że dzie je się to w okre -
sie uro czy ste go świę to wa nia 100-le cia
uni wer sy te tu i wy dzia łu, co zbie ga się
po nad to z mo im oso bi stym ju bi le -
uszem.  W tym ro ku koń czę 80. rok
ży cia. Z uni wer sy te tem i mo im wy -
dzia łem zwią za ny je stem aż 63 la -
ta – mó wił prof. An drzej Szwarc.

Prof. An drzej Szwarc w la tach 1956-
1961 od był stu dia praw ni cze na Wy -
dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji UAM.
Na tym wy dzia le był za trud nio ny
od 1961 do 1998 ro ku na sta no wi sku
pro fe so ra zwy czaj ne go. Od 2012 ro ku
jest dy rek to rem Pol sko -Nie miec kie go In sty tu tu Ba daw cze go
(Deutsch -Po lni sches For schung sin sti tut) w Col le gium Po lo ni cum
w Słu bi cach.

W la tach 2002-2008 był na WPiA
UAM kie row ni kiem Ka te dry Pra wa
Kar ne go. W la tach 2004-2008 peł -
nił funk cję dzie ka na WPiA.
Od 2008 roku jest człon kiem Kon -
wen tu God no ści Ho no ro wych
UAM. Jest sty pen dy stą za gra nicz -
nych fun da cji i in sty tu cji na uko -
wych, m.in. Fun da cji Alek san dra
von Hum bold ta, Max -Planck -Ge -
sel l schaft, Deut scher Aka de mi scher
Au stau sch dienst oraz Frie drich -
-Ebert -Sti ftung. W swej do tych cza -
so wej ak tyw no ści na uko wej był
mię dzy in ny mi pro mo to rem ośmiu

roz praw dok tor skich oraz pięciuset dwudziestu jeden prac ma gi -
ster skich i dy plo mo wych, re cen zen tem w trzech po stę po wa niach
o nada nie ty tu łu dok to ra ho no ris cau sa. Jagoda Haloszka

pro fe sor szwarc praw dzi wie aka de mic ki
Prof. andrzej szwarc z wydziału Prawa i administracji Uam odebrał medal Homini Vere academico.

odznaczenie, przyznawane osobie „spełniającej wszelkie kryteria, które można stawiać człowiekowi

prawdziwie akademickiemu” wręczył rektor Uam, prof. andrzej lesicki. 
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Autorzy zwycięskiej koncepcji nowego akademika
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W czerw cu roz po czę ła pierw szą ka den cję Ra da Do sko na ło ści
Na uko wej. To no wy or gan ad mi ni stra cji pu blicz nej dzia ła ją cy
na rzecz roz wo ju ka dry na uko wej. Bę dzie dbał o naj wyż sze
stan dar dy ja ko ści pra cy na uko wej wy ma ga ne do uzy ska nia
stop ni na uko wych, stop ni w za kre sie sztu ki i ty tu łu pro fe so ra.
Li stę osób wy bra nych do RDN opu bli ko wa ło Mi ni ster stwo Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go.

W ra dzie UAM re pre zen to wać bę dą na stę pu ją cy na ukow cy:

W DZIE DZI NIE NA UK HU MA NI STYCZ NYCH:

– w dyscyplinie archeologia prof. Janusz Czebreszuk 
(Wydział Historyczny),

– w dyscyplinie historia prof. Tomasz Jasiński 
(Wydział Historyczny),

– w dyscyplinie językoznawstwo prof. Teresa Tomaszkiewicz
(Wydział Neofilologii),

– w dyscyplinie literaturoznawstwo prof. Anna Legeżyńska
(Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej),

– w dyscyplinie nauki o kulturze i religii prof. Michał
Buchowski (Wydział Historyczny),

– w dyscyplinie nauki o sztuce prof. Tadeusz Józef Żuchowski
(Wydział Historyczny) i prof. Ryszard Wieczorek 
(Wydział Historyczny),

W DZIE DZI NIE NA UK SPO ŁECZ NYCH:

– w dys cy pli nie geo gra fia spo łecz no -eko no micz na i go spo dar ka
prze strzen na prof. To masz Kacz ma rek (Wy dział Na uk Geo gra -
ficz nych i Geo lo gicz nych),

– w dys cy pli nie na uki o po li ty ce i ad mi ni stra cji prof. Ta de -
usz Wal las (Wy dział Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa),

W DZIE DZI NIE NA UK śCI SŁYCH I PRZY ROD NI CZYCH:

– w dyscyplinie nauki biologiczne prof. Zofia
Szweykowska-Kulińska (Wydział Biologii),

– w dyscyplinie nauki chemiczne prof. Marcin Maciej
Hoffmann (Wydział Chemii)

– w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku 
prof. Zbigniew Zwoliński (Wydział Nauk Geograficznych
i Geologicznych).

Roz po czę cie dzia łal no ści ra dy jest ko lej nym eta pem wdra -
ża nia usta wy 2.0, obej mu ją cej tak że re for mę sys te mu awan -
su na uko we go. Do ce lo wo RDN za stą pi Cen tral ną Ko mi sję ds.
Stop ni i Ty tu łów w za kre sie nad zo ru nad in dy wi du al ny mi po -
stę po wa nia mi awan so wy mi. RDN zo sta ła wy bra na w dro dze
gło so wa nia. Do ra dy we szło po 3 przed sta wi cie li każ dej dys -
cy pli ny.

War to pod kre ślić, że na na ukow ców z UAM od da no naj -
więk szą lub nie mal naj więk szą licz bę gło sów w ra mach dys -
cy plin. Prof. Ja nusz Cze bre szuk, prof. To masz Ja siń ski i prof.
Zo fia Szwey kow ska -Ku liń ska upla so wa li się na pierw szych
miej scach. Na dru gich miej scach w swo ich dys cy pli nach zna -
leź li się: prof. Te re sa To masz kie wicz, prof. An na Le ge żyń ska,
prof. Mi chał Bu chow ski, prof. Ta de usz Jó zef Ży chow ski, prof.
To masz Kacz ma rek, prof. Ta de usz Wal las oraz prof. Zbi gniew
Zwo liń ski.

Agniesz ka Książ kie wicz

uam z re pre zen Ta cją w rdn

pro jekt no si ty tuł „Uczel nia
ba daw cza 2.0: fi nan so wa -
nie, za rzą dza nie i po li ty ka

ka dro wa” i bę dzie re ali zo wa ny
przez UAM we współ pra cy z na -
ukow ca mi z Uni wer sy te tu Mi -
ko ła ja Ko per ni ka, Uni wer sy te tu
Ślą skie go w Ka to wi cach, Uni -
wer sy te tu Eko no micz ne go
w Po zna niu i Uni wer sy te tu Ma -
rii Cu rie -Skło dow skiej w Lu bli -
nie. 

Zda niem prof. Kwie ka dla
naj lep szych pol skich uczel ni
naj bar dziej no śnym ha słem po -
zwa la ją cym na bu do wa nie no -
wych stra te gii jest dzi siaj
„uczel nia ba daw cza”. Ha sło
„uczel nia ba daw cza” ja ko mo del za rzą dza nia i fi nan so wa nia le -
gi ty mi zu je nie zbęd ne dzi siaj po su nię cia fi nan so we, or ga ni za cyj -
ne i ka dro we. – W Pol sce wie dza na te mat funk cjo no wa nia te go

mo de lu w sys te mach eu ro pej -
skich jest ni kła, dla te go w pro -
jek cie pro po nu je my ana li zę
źró deł suk ce su za chod nich
„uczel ni ba daw czych” i py ta nie
o to, ja kie wzor ce mo że my prze -
nieść do wy bra nych pol skich
uczel ni. Chce my po znać ogra ni -
cze nia i za na li zo wać je w od nie -
sie niu do szcze gó ło wych da nych
bi blio me trycz nych i fi nan so -
wych do ty czą cych na szych naj -
lep szych uczel ni. Za da niem
pro jek tu jest za tem zro zu mie nie
lo gi ki funk cjo no wa nia wą skiej
gru py za chod nich uczel ni ba -
daw czych i od nie sie nie jej
do w pol skich wa run ków. Pro -

jekt ma cha rak ter eks plo ra cyj ny, ale je go wy ni ki mo gą być za ra -
zem nie zwy kle uży tecz ne w naj bliż szych la tach – pod kre śla prof.
Ma rek Kwiek. (Kris)

pro fe sor kwiek z mi lio no wym gran Tem
Prof. dr hab. ma rek kwiek, dy rek tor cen trum stu diów nad Po li ty ką Pu blicz ną  otrzy mał dwu let ni grant

w wy so ko ści mi lio na zło tych na ba da nia w pro gra mie mnisw dia log (2019-2021). 
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m i ni ster od niósł się do my śli prze wod niej te -
go rocz nej edy cji kon gre su – „Na uka w no -
wo cze snym spo łe czeń stwie”. Je go zda niem

pod sta wo we za ło że nia re for my szkol nic twa wyż sze -
go czy li dia log, więk sza wol ność uni wer sy te tów i pię -
cie się stro mo w gó rę po mo gą od two rzyć czo ło wym
uczel niom po zy cję uni wer sy te tów kształ cą cych na -
ro do we eli ty. Na to miast no wy me cha nizm fi nan so -
wa nia spra wi, że za cznie się opła cać upra wia nie
na uki na naj wyż szym po zio mie.

– Fi lo zo fia wol no ścio wa stwa rza uczel niom za -
chę ty, że by wy ko rzy sty wać wol ność w spo sób
otwar ty. Dru gim fi lo zo ficz nym fun da men tem tej
usta wy by ło prze ko na nie, że pań stwem trze ba rzą -
dzić w spo sób par ty cy pa cyj ny – po wie dział mi ni -
ster.

De ba tę do ty czą cą kon dy cji pol skie go szkol nic -
twa wyż sze go mo de ro wał pro rek tor UAM prof.
Ry szard Na skręc ki. Dys ku sja to czy ła się wo kół
young scien ti sts, osób roz po czy na ją cych do pie ro
za wo do wą przy go dę z na uką. – Usta wa po zwa la nam przede fi -
nio wać kształ ce nie – po wie dzia ła pro rek tor ka UAM prof. Be ata
Mi ko łaj czyk. – Łą czy ewa lu ację wy ni ków ba dań z au to no mią
two rze nia kie run ków stu diów. Wol ność sko re lo wa na ze świet ny -
mi ba da nia mi jest dla mnie bar dzo waż na.

Prof. Ma rek Kwiek, glo ba li sta na uko wy i, jak po wie dział mi ni -
ster Go win, naj wy bit niej szy znaw ca szkol nic twa wyż sze go w Pol -
sce uwa ża, że usta wa po wsta ła dla mło dych. – Da ła moż li wość
spoj rze nia w przy szłość z opty mi zmem. Mło dy na uko wiec wie,

co ma ro bić, gdzie pu bli ko wać, ja kie gran ty zdo by wać, że by
w sys te mie do sko na le się od na leźć. Je śli w swo ich ba da niach bę -
dzie lo kal ny, pol ski, kra jo wy, bez kon ku ren cyj ne go fi nan so wa -
nia, to się nie od naj dzie  – pod su mo wał prof. Kwiek.

Kon gres Kół Na uko wych, pier wot nie or ga ni zo wa ny przez stu -
den tów na WPiA pod opie ką prof. Zbi gnie wa Pi lar czy ka,
od dwóch lat od by wa się na WNPiD. Pa tro nu je mu pro rek tor ka
UAM prof. Bo gu mi ła Ka niew ska.

Ewa Ko na rzew ska -Mi cha lak

usTa wa 2.0 opie ra się o dia lo g
– Pierwszy cel, jaki postawiliśmy reformie, to poszerzenie autonomii uczelni. metodą postępowania mądrego,

uczciwego państwa jest dialog, dlatego zaproponowaliśmy go środowisku akademickiemu – 

powiedział minister mswin, jarosław gowin na 8. edycji kongresu kół naukowych na wnPid.
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W roku stulecia Uniwersytetu Poznańskiego, poznańscy
astronomowie postanowili umieścić swoją Alma Mater 
po wsze czasy wśród gwiazd. Skontaktowali się z czeskimi
kolegami, którzy mają na koncie odkrycia wielu planetoid,
prosząc o nadanie jej nazwy związanej z UAM. Wybrano obiekt
o numerze katalogowym 96765. Ostateczna nazwa wybrana
zostanie w drodze konkursu przez społeczność Uniwersytetu.

Po nad to Mię dzy na ro do wa Unia  Astro no micz na nada ła jed -
nej z od kry tych pla ne to id  o nu me rze 82937 na zwę na cześć prof.
An drze ja Le sic kie go, rek to ra UAM. Obiekt ten zo stał od kry ty 26
sierp nia 2001 r. przez astro no mów z cze skie go ob ser wa to rium
w On drze jo wie ko ło Pra gi. Ja ko od kryw cy mie li oni pra wo za -
pro po no wa nia na zwy dla pla ne to idy.

Pla ne to ida „Le sic ki” krą ży wo kół Słoń ca w od le gło ści 470 mln
km. Od le głość ta jest po nad trzy ra zy więk sza od pro mie nia or -

bi ty Zie mi, dla te go rok trwa tam aż 5,5 ro ku ziem skie go. Obiekt
o śred ni cy ok. 7 km ma wy dłu żo ny kształt, przy po mi na ją cy owoc
ki wi i ob ra ca się wo kół wła snej osi raz na 8 go dzin – do ba na pla -
ne to idzie jest trzy ra zy krót sza niż na Zie mi. Mi mo bra ku zdjęć
po wierzch ni pla ne to idy, z ob ser wa cji świa tła od bi ja ne go przez jej
po wierzch nię na ukow cy do my śla ją się, że skła da się ona z bar -
dzo ciem nych, uwod nio nych skał z do miesz ką sub stan cji or ga -
nicz nych.

Na to miast pla ne to ida 96765, któ ra otrzy ma uni wer sy tec ką na -
zwę, to obiekt skal ny o śred ni cy ok. 3 km, w kształ cie przy po mi -
na ją cym kla sycz ną, po znań ską „py rę”. Do ba na tej pla ne to idzie jest
tro chę krót sza niż na Zie mi i trwa oko ło 20 go dzin. Nie po sia da
ona at mos fe ry, a gra wi ta cja jest tak zni ko ma, że astro nau ta sto ją cy
na jej po wierzch ni miał by trud no ści z po ru sza niem się, gdyż każ -
dy krok po wo do wał by od le ce nie na or bi tę oko ło sło necz ną.

Biuro Prasowe UAM

uam i rekTor w kosmosie
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prze czy ta łam w wi ki pe dii, że jest pan „w śro do wi sku aka de -
mic kim zna ny z nie ty po wych, czę sto kon tro wer syj nych po glą -
dów”. pły nie pan pod prąd?

Kie dyś bar dzo mi się to po do ba ło i by ło mo ją de wi zą. Ale dzi -
siaj? Prą dów i prze ciw prą dów jest bar dzo du żo. Sa ma et no lo gia jest
z de fi ni cji dys cy pli ną tro chę kon tro wer syj ną, bo py ta o to, co na po -
zór wy da je się zwy czaj ne, za glą da pod pod szew kę zda rzeń, po ka -
zu jąc gi gan tycz ne po kła dy nie wie dzy na te mat na szej kul tu ry. Nie
wie my np. skąd się wzię ły czer wo ne pod wiąz ki, któ re no szą ma tu -
rzyst ki. Pro ste py ta nie, a nie po tra fi my na nie od po wie dzieć.

w tym ro ku ta „tro chę kon tro wer syj na” et no lo gia znik nę ła
z li sty dys cy plin na uko wych. na kon fe ren cji otwie ra ją cej ob cho -
dy 100-le cia et no lo gii na uam pa dły sło wa: „prze ży li śmy sta li -
na, prze ży je my i go wi na”. jest aż tak źle?

Kie dy rok te mu za bie ra li śmy się za or ga ni za cję ju bi le uszu my śle -
li śmy, że to bę dzie wiel kie świę to. Po tem we szła re for ma, któ ra nas
zmro zi ła. Mó wi się, że zo sta ła opar ta na stan dar dach OECD, ale tak
nie jest, bo tam funk cjo nu je my ja ko osob na, au to no micz na dys cy -
pli na. Mo cą no wej re for my zo sta li śmy wchło nię ci do no wo two ru
pod na zwą na uki o kul tu rze i re li gii (no kir). Naj bar dziej ubo dła nas
bez sil ność. Wska zy wa li śmy istot ność na szej dys cy pli ny, wie lo krot -
nie pro sząc o spo tka nia z mi ni strem. Z ca łe go świa ta przy sy ła no
wy ra zy po par cia i py ta nia o po wo dy mar gi na li za cji na szej dys cy -
pli ny. Wszyst ko po zo sta ło bez od po wie dzi. Mó wi się, że no wa usta -
wa 2.0 by ła prze pro wa dzo na zgod nie z re gu ła mi kon sul ta cji
spo łecz nych. Otóż nie by ła. Mar twi nas znik nię cie na zwy. Utrud ni
nam to kon tak ty mię dzy na ro do we. Jak wy tłu ma czyć na szym part -
ne rom, że do tąd by li śmy et no lo gią i an tro po lo gią kul tu ro wą, a te -
raz na uka mi o kul tu rze i re li gii? Nie wiem też, czy zde cy do wał bym
się na pod ję cie stu diów w ra mach dys cy pli ny, któ ra tro chę jest, a tro -
chę jed nak jej nie ma. 

mi ni ster tłu ma czył, że dys cy plin w pol sce jest zbyt wie le. Tym -
cza sem sam stwo rzył ko lej ną, któ rej nie ma ni gdzie in dziej
na świe cie. dla cze go?

Jed nym z ar gu men tów, któ rym po słu gu je się mi ni ster, by ło utwo -
rze nie jed no li tych i po rów ny wal nych dys cy plin. Już te raz wie my, że
to ilu zja. Zu peł nie ina czej no kir wy glą da w Po zna niu, gdzie jest
na ra zie kon fe de ra cją kul tu ro znaw stwa, an tro po lo gii, czę ści te atro -
znaw stwa i in nych „wol nych elek tro nów”. Na UW dys cy pli na zo -
sta ła zdo mi no wa na przez orien ta li stów. To nie są jed no li te gru py
ba da czy. Wy da je mi się, że bę dzie to skut ko wać ba ła ga nem, nie po -
rów ny wal no ścią, a co za tym idzie utra tą cze goś nie zwy kle waż ne -
go – au to ry te tu. Wi ze run ko wo to jest fa tal na spra wa. Mo że to
za brzmi me ga lo mań sko, ale wie le osób mó wi nam, że et no lo gia
i an tro po lo gia w Po zna niu jest naj lep sza, i to po cząw szy od lat 90.
Po strze ga na ja ko pro gre syw na i do brze roz po zna wa na na świe cie,
nie uchro ni ła się przed wal cem re for my. Dla te go, mi mo, że ju bi le -
uszo wi to wa rzy szy ło wie le po zy tyw nych emo cji, to czu li śmy, że
koń czy się pew na epo ka i znów trze ba bę dzie dys cy pli nę od bu do -
wy wać. 

no wła śnie, to nie pierw szy raz, kie dy et no lo gia wal czy o swo -
ją na zwę i po zy cję. na su wa się ana lo gia do cza sów re al ne go so -
cja li zmu. 

Ów cze sna mar gi na li za cja by ła efek tem prze szcze pia nia so wiec -
kiej struk tu ry aka de mic kiej. Uzna no, że et no lo gia win na być na uką
po moc ni czą hi sto rii, po ka zu ją cą, jak na lep sze zmie nia się ży cie mas
ro bot ni czo -chłop skich i zaj mu ją cą się kul tu rą ma te rial ną, stąd
na kil ka lat et no lo gia – a wła ści wie et no gra fia – znik nę ła, za stą pio -
na przez za kła dy hi sto rii kul tu ry ma te rial nej. Uda ło się ją jed nak
ura to wać, bo dość szyb ko oka za ło się, że po ten cjał et no lo gii roz sa -
dza wą skie ra my, w ja kie zo sta ła wci śnię ta. Ca łe la ta 60. i 70. trwa -
ła bu do wa au to ry te tu dys cy pli ny, po tem na stą pi ła jej po zy tyw na
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poszerzanie
pola

wolności

Z prof. Waldemarem Kuligowskim,

z Instytutu Etnologii i Antropologii

Kulturowej UAM rozmawia 

Ewa Konarzewska-Michalak
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eks plo zja, aż na po cząt ku lat 90. po waż nie mó wi ło się o an tro po lo -
gi za cji hu ma ni sty ki w ogó le. Mi nę ły dwie de ka dy i oka za ło się, że
w no wym ukła dzie po li tycz nym je ste śmy zno wu nie wy god ni.

w re ak cji na mil czą cy pro test et no lo gów w stycz niu w po zna -
niu mi ni ster za pro sił stu den tów na spo tka nie w war sza wie. do -
szło do nie go? 

Nie ste ty, po now nie nie by ło żad ne go dia lo gu. Ale ma to też po -
zy tyw ny sku tek. Po znań scy stu den ci zmo bi li zo wa li ko le żan ki i ko -
le gów z ca łe go kra ju, z któ ry mi roz ma wia ją o róż nych for mach
pro te stu. Chcą w sie ci pro mo wać et no lo gię ja ko na ukę, któ ra po -
mo gła zde fi nio wać pol ską kul tu rę. Od po cząt ku zresz tą po wta rza -
łem, że nasz pro test mo że się udać tyl ko wte dy, kie dy oprócz wą skiej
gru py na ukow ców pod pi szą się pod nim stu den ci, a naj le piej ab -
sol wen ci, któ rych są w kra ju ty sią ce. To się te raz dzie je; py ta nie, ja -
ki bę dzie mia ło sku tek? Pro szę so bie przy po mnieć, ja kie pod nio sło
się la rum, gdy mi ni ster za po wie dział li kwi da cję astro no mii. To gra
w eko no mię pre sti żu, bo astro no mia wie lu oso bom z czymś się ko -
ja rzy. My ta kie go pre sti żu nie ma my, ale my ślę, że po przez dłu go fa -
lo we ak cje – swo istą pra cę u pod staw, bę dą cą ele men tem
wiel ko pol skie go eto su – to się mo że zmie nić. 

mó wi pan o stu den tach, a ja ką tak ty kę przy ję li pra cow ni cy na -
uko wi?

Nie wiem, czy mo gę mó wić za wszyst kich. Bę dzie my pra co wa li
jak do tąd, jak by nic się nie wy da rzy ło, tak dłu go, jak to bę dzie moż -
li we. Pew nie po ja wią się wy zwa nia or ga ni za cyj no -biu ro kra tycz ne.
Tro chę wkra cza my w nie zna ne, bo no wy wy dział bę dzie w trzech
miej scach, trud no wy zna czyć je go cen trum. Na ra zie na spo tka -
niach nie for mal nych uzna li śmy, że bę -
dzie my się spo ty kać ro ta cyj nie
na WNS, na Mo ra sku i na Fre dry. Cią -
gle za kła dam, że to stan przej ścio wy,
bo to jest bar dzo złe roz wią za nie, ono
nie mo że dłu go trwać. Ktoś je bę dzie
mu siał wresz cie od wró cić. Mam na -
dzie ję, że in ni też tak my ślą. Nie pod -
da je my się, nie mó wi my, że sko ro nie
ma dys cy pli ny w ra mach no wej re for -
my, to się roz wią zu je my.

mię dzy na ro do wa unia na uk an -
tro po lo gicz nych i et no lo gicz nych
oraz świa to wa unia an tro po lo gicz -
na zde cy do wa ły się zor ga ni zo wać
na uni wer sy te cie w po zna niu świa to wy kon gres. To wiel kie wy -
róż nie nie. o czym bę dzie mo wa na kon gre sie?

Kon gres jest czę ścią ob cho dów na sze go 100-le cia. Po my śle li śmy,
że ta ki wspa nia ły ju bi le usz wy ma ga nie zwy kłej opra wy. Pod ko niec
sierp nia spo dzie wa my się ty sią ca go ści z wszyst kich kon ty nen tów.
Wy da rze nie od by wa się pod zna mien nym ty tu łem „Świa to we So li -
dar no ści”. To na wią za nie do związ ku za wo do we go, ale też do po sta -
wy, któ ra na szym zda niem mo gła by być świet ną pol ską wi zy tów ką.
Ma my mnó stwo zgło szeń, bę dą dzie siąt ki pa ne li, fil my. To, że wy -
da rze nie te go ka li bru po raz pierw szy od by wa się tej czę ści Eu ro py,
świad czy o si le na sze go śro do wi ska. Wła dze or ga ni za cji zde cy do wa -
ły się za ufać dwu dzie sto kil ku oso bo wej eki pie z Po zna nia. 

niedawno zo stał pan no wym prze wod ni czą cym ka pi tu ły
na gro dy ar ty stycz nej mia sta po zna nia. ja ki mi war to ścia mi
bę dzie się pan kie ro wał na tym sta no wi sku?

To zu peł nie no we wy zwa nie. W ka pi tu le są zna ko mi te na zwi -
ska – Ducz mal, Ra czak – i by łem pew ny, że ktoś z nich obej mie

to sta no wi sko. Wy bór człon ków ka pi tu ły był jed nak in ny. Plan
mam ta ki, by na gra dzać twór ców od waż nych – w sztu ce cho dzi
o to, że by pró bo wać na no wo opo wia dać, co się z na mi dzie je.
Za kła dam, że to bę dzie świet ne do świad cze nie i że uda się po -
móc ko muś, kto za lat kil ka przy nie sie splen dor nie tyl ko Po zna -
nio wi i Wiel ko pol sce, ale sztu ce ja ko ta kiej. Ostat ni tu mult,
zwią za ny z wy co fy wa niem prac z war szaw skie go Mu zeum Na ro -
do we go, po ka zu je, że jest cze go bro nić. Dla oso by ta kiej jak ja,
któ ra lu bi wy zwa nia – tym le piej. Być mo że uda się prze strzeń
wol no ści w ogó le, nie tyl ko ar ty stycz nej, po sze rzyć.

w ja ki spo sób warsz tat an tro po lo ga, ba da cza, któ ry za da je
nie wy god ne py ta nia po ma ga w pra cy re dak to ra na czel ne go
kwar tal ni ka „czas kul tu ry”?

Pra ca re dak to ra na czel ne go to z jed nej stro ny co dzien na lek tu -
ra nad sy ła nych tek stów, o ty le cie ka wa i wy ma ga ją ca, że pu bli ku -
je my nie tyl ko ar ty ku ły stric te aka de mic kie, ale tak że pro zę,
po ezję, fe lie to ny, ese je, wy wia dy. Ko niecz ną umie jęt no ścią jest
w ta kiej sy tu acji dy plo ma tycz na od mo wa dru ku.... Po za tym idzie
o wy ty cza nie no wych ście żek i te ma tów ko lej nych wy dań, bo
chce my być i co raz lep si, i sta le otwar ci na no we idee. Z dru giej
stro ny, ja ko re dak cja ani mu je my wie le dzia łań spo łecz nych. Stąd
nasz udział w „ga ra żów kach” na rzecz uchodź ców, stąd no wa ak -
cja, czy li „współ czyt nik” or ga ni zo wa ny wspól nie z Ga le rią Miej -
ską Ar se nał. Po le ga on na tym, że za pra sza my do wspól ne go,
gło śne go czy ta nia tek stów na kon kret ny te mat – ka pi ta lizm, mi -
łość, fut bol – i swo bod nym dys ku to wa niu o nich. Jak że mi le by -
łem za sko czo ny, gdy 14 lu te go na wa len tyn ko wym
„współ czyt ni ku” po ja wi ło się kil ka dzie siąt osób, z któ ry mi przez

po nad dwie go dzi ny dys ku to wa li -
śmy o róż nych for mach za ko chań
i lo jal no ści. Za kła dam, że bez an tro -
po lo gicz ne go ho ry zon tu i swo bo dy
po ru sza nie się po tak wie lu po lach
by ło by znacz nie trud niej sze.

sły sza łam, że jest pan czło wie -
kiem re ne san su, nie tyl ko na ukow -
cem i pu bli cy stą, ale rów nież
po dróż ni kiem, po etą, mu zy kiem.
skąd ty le za in te re so wań? czy na -
dal kon ty nu uje pan wszyst kie te
ak tyw no ści? a mo że po ja wi ły się
no we?

Je stem za chłan ny na rze czy wi -
stość. Uwiel biam no we miej sca, pej za że i sma ki, stąd za mi ło wa -
nie do po dró ży. Jed no cze śnie lu bię po wro ty do pew nych emo cji
i osób, dla te go uczest ni czę w ko lej nych edy cjach fe sti wa li mu -
zycz nych. Ba da cze mó wią cierp ko o re tro ma nii i chę ci prze ży cia
raz jesz cze te go sa me go – co jest rzecz ja sna ilu zją – ale w nie po -
praw ny spo sób pod da ję się at mos fe rze Eth no Port Po znań, Roc -
ku na Ba gnie czy fe sti wa li w Ja ro ci nie (choć tu ostat nio z pew nym
wa ha niem). Sta ram się o swo ich po dró żach i ba da niach opo wia -
dać w atrak cyj ny spo sób, wciąż na no wo, się gam więc po for my
ta kie, jak esej, re por taż czy fe lie ton. Na pew no na le żę do ga lak -
ty ki Gu ten ber ga, ale mam na swo im kon cie tak że fil my do ku -
men tal ne i cy kle fo to gra fii. Ostat nio cho dzi mi po gło wie
per for ma tyw na for ma wy kła du, w ra mach któ rej po waż ne tre -
ści – na przy kład fi lo zo ficz ne pod sta wy struk tu ra li zmu czy no -
we go ani mi zmu – moż na by prze ka zy wać z to wa rzy sze niem
mu zy ki. Al bo od twa rza nej al bo – jesz cze le piej! – gra nej na ży -
wo. Nad wszyst kim uno si się wsze la ko do tkli we wid mo bra ku
cza su...

y in sty tut et no lo gii Uam przy go to wał cie ka wy pro -
gram ju bi le uszu stu le cia po znań skiej et no lo gii. Po -

wa gę umie jęt nie po łą czo no z za ba wą. w kwiet niu od by ła
się m.in. ogól no pol ska kon fe ren cja na uko wa, 5. edy cja zjaz -
du ab sol wen tek i ab sol wen tów, de ba ta wo kół książ ki prof.
mi cha ła Bu chow skie go „czy ściec. an tro po lo gia neo li be ral -
ne go ka pi ta li zmu” oraz pro jek cje fil mów z ar chi wum in sty -
tu tu. ju bi le uszo wy ty dzień otwo rzył wy stęp ze spo łu
sza mo tu la nie, a za mknął kon cert ka pe li ze wsi war sza wa,
naj bar dziej zna ne go pol skie go ze spo łu fol ko we go na świe -
cie. ju bi le usz we wrze śniu za koń czy ogól no pol ska kon fe -
ren cja Pol skie go To wa rzy stwa et no lo gicz ne go.
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W dys po zy cji po znań skie go ośrod ka jest no wo cze sna
bio dru kar ka 3D. Oprócz CZT po dob ną po sia da ją
tyl ko dwa ośrod ki w kra ju. Żal by ło by jej nie wy -

ko rzy stać. I wie o tym dr Ja kub Ryb ka, ko or dy na tor blo ków
bio tech no lo gicz nych w CZT, któ ry otrzy mał grant na stwo -
rze nie im plan tu łą kot ki. By jed nak ten ostat ni speł niał swo je
za da nie, po trzeb ne są szcze gó ło we te sty, z jed nej stro ny zwią -
za ne z po ten cja łem na no ru rek wę glo wych, a z dru giej stro ny
z bio tu szem, któ ry jest nie zbęd ny do je go wy two rze nia.

– Po stu diach i dok to ra cie w Wied niu przez pe wien czas
pra co wa łem w za kła dzie prof. Mar ci nia ka. Mie li śmy tam
grant MAESTRO prof. Mi cha ela Gier si ga, świa to wej kla sy
eks per ta w dzie dzi nie na no tech no lo gii. By łem głów nym wy -
ko naw cą te go gran tu. Prof. Mar ci niak, by ły rek tor UAM,
a dziś dy rek tor CZT, po pro sił mnie o ob ję cie sta no wi ska ko -
or dy na to ra blo ków bio tech no lo gicz nych – mó wi dr Ja kub
Ryb ka. – Gdy za czy na li śmy, po ten cjał te go ogrom ne go bu -
dyn ku nie był w peł ni wy ko rzy sta ny. Obec nie pra cu ję nad je -
go za go spo da ro wa niem. Są tu fir my ba daw cze, gru py
na uko we z Wy dzia łu Bio lo gii, Wy dzia łu Pra wa, jak rów nież
pra cow ni cy In sty tu tu Che mii Bio or ga nicz nej PAN. Ca łość
na bra ła no we go wy mia ru.

Dziś dr Ryb ka na dal współ pra cu je z prof. Gier si giem i wraz
z ze spo łem re ali zu ją pro jekt łą cze nia na no ma te ria łów z bio -
tech no lo gią. – Obec nie na no ma te ria ły wy ko rzy sty wa ne są
w wie lu dzie dzi nach – mó wi dr Ryb ka. – W mię dzy cza sie na -
ro dzi ła się jed nak kon cep cja wy ko rzy sta nia na no ma te ria łów
w kon tek ście za sto so wań bio me dycz nych np. in ży nie rii tkan -
ko wej chrząst ki. W tej kwe stii za czę li śmy też współ pra cę
z Or to pe dycz no -Re ha bi li ta cyj nym Szpi ta lem Kli nicz nym im.
Wik to ra De gi w Po zna niu. 

Ak tu al nie ze spół ba da po ten cjał na no ru rek wę glo wych
pod wzglę dem tok sycz no ści i moż li wo ści two rze nia z nich
rusz to wa nia dla ko mó rek chrząst ki. – W to ku współ pra cy
z pro fe so rem Trze cia kiem z UMP chcie li śmy bio dru ko wać
chrząst kę, ale pro fe sor za su ge ro wał zmia nę kie run ku ba daw -
cze go – wspo mi na dr Ryb ka – Po wie dział, że dziś zde cy do -
wa nie więk szym pro ble mem jest brak im plan tu łą kot ki.
Jed no cze śnie ba da my po ten cjał tok sycz no ści na no ru rek i ich
wpły wu na staw ko la no wy. 

I tu prze cho dzi my do czę ści bio tech no lo gicz nej prac pro -
wa dzo nych przez gru pę dr. Ryb ki. W ra mach współ pra cy
z Man da la Be au ty Cli nic do CZT do star cza ny jest tłuszcz po -
zy ska ny z li po suk cji. To od pad, dzię ki któ re mu na ukow cy
z po znań skie go ośrod ka mo gą po zy ski wać ko mór ki ma cie -
rzy ste, a w efek cie – te stu jąc na no rur ki – pra co wać nad bio -
tu szem do pro duk cji łą kot ki. Po mysł na wy ko rzy sta nie
tech ni ki bio dru ku 3D wraz z od pa dem po li po suk cji na ro dził
się pod czas dys ku sji z Ada mem Mie lo chem.

– Po co nam współ pra ca z kli ni ką pięk no ści? – py ta i jed -
no cze śnie od po wia da dr Ryb ka – W Man da li po bra ny od pa -
cjen ta tłuszcz wy ko rzy sty wa ny jest na róż ne spo so by.
Przy kła do wo, jest wstrzy ki wa ny z po wro tem w in ne ele men -
ty cia ła, ale część jest wy rzu ca na i pod le ga uty li za cji. My wy -
ko rzy stu je my ten od pad do ba dań. Tkan ka tłusz czo wa jest
bo ga tym źró dłem me zen chy mal nych ko mó rek ma cie rzy -
stych, któ re znaj du ją się rów nież w szpi ku kost nym. Do dat -
ko wym atu tem jest ła twość po bra nia przy ma łej in wa zyj no ści
za bie gu oraz mniej skom pli ko wa na pro ce du ra izo la cji. Me -
zen chy mal ne ko mór ki ma cie rzy ste ma ją po ten cjał do róż ni -
co wa nia się w kil ka ty pów ko mó rek. W na szym przy pad ku
naj bar dziej cen na jest zdol ność do prze kształ ce nia się
w chon dro cyt, czy li ko mór kę łą kot ki.

wyobraźmy sobie, że mamy zdiagnozowany problem

z łąkotką. zwracamy się do specjalistów. 

Po konsultacji pobierają od nas około 50 ml tłuszczu.

namnażają komórki w laboratorium, a chwilę później

drukują nowiutką autologiczną łąkotkę. wymiana to już

pikuś. koszt całości? około kilku tysięcy złotych. 

kiedy? za pięć lat. najpierw testy przedkliniczne. 

gdzie? w centrum zaawansowanych Technologii Uam

na poznańskim morasku.

łą koT ka pro sTo
z dru kar ki? 

juŻ za chwi lę
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Dr Ja kub Ryb ka, ko or dy na tor blo ków bio tech no lo gicz nych w CZT, któ ry otrzy mał

grant na stwo rze nie im plan tu łą kot ki



l i p i e c / s i e r p i e ń 2 0 1 9  | Życie uniwersyTeckie | 1 7

Na po cząt ku na ukow cy z CZT my śle li, że bę dą dru ko wać
łą kot kę me zen chy mal ny mi ko mór ka mi ma cie rzy sty mi,
ewen tu al nie róż ni co wać ko mór ki czy li prze kształ cać je
do chon dro cy tów rusz to wa niem z na no ru rek. Oka za ło się
jed nak, że pod czas bio dru ku, czy li przej ścia ko mór ki przez
dy szę dru kar ki za cho dzi me cha no tran duk cja czy li sty mu la -
cja ko mór ki ma cie rzy stej do prze kształ ce nia się w chon dro -
cyt. Efekt? Wkła da my ko mór ki me zen chy mal ne, a na koń cu
ma my do czy nie nia z chon dro cy tem. Pe łen suk ces.

– Uprasz cza jąc, ca ła pro ce du ra w przy szło ści wy glą da ła by
tak: pa cjent z uszko dzo ną łą kot ką zgła sza się na re zo nans ma -
gne tycz ny ce lem oce ny ura zu. Po wstęp nej dia gno zie pa cjen -
to wi po bie ra ne jest oko ło 50 ml tkan ki tłusz czo wej, z któ rej
izo lo wa ne są ko mór ki ma cie rzy ste. Na stęp nie me to da mi ho -
dow li ko mór ko wej zwięk szo na zo sta je licz ba ko mó rek – opi -
su je ten pro ces dr Ryb ka – W ko lej nym eta pie me to dą
bio dru ku 3D otrzy mu je my im plant łą kot ki wzbo ga co ny o au -
to lo gicz ne ko mór ki pa cjen ta. Pro szę
mi wie rzyć, to bę dzie ogrom ny po -
stęp. Dzi siaj le cze nie ura zu łą kot ki
po le ga głów nie na tym, że je śli jest ze -
rwa na, wy ci na się ją i prę dzej czy
póź niej na stę pu je zwy rod nie nie sta -
wów. Ta ki im plant po wo do wał by, że
bę dzie my mie li au to lo gicz ny prze -
szczep. A po dru gie, hy dro żel, wy ko -
rzy sty wa ny ja ko ma cierz, z cza sem
był by za stę po wa ny przez ma cierz ze -
wną trz ko mór ko wą pro du ko wa ną
przez chon dro cy ty. Mie li by śmy na tu -
ral ną łą kot kę, któ ra tak na praw dę jest
two rem or ga ni zmu pa cjen ta. 

Pro ble mów oczy wi ście nie bra ku -
je. Na po cząt ku trze ba okre ślić skład
bio tu szu i to tak, że by łą kot ka by ła
na ty le mięk ka, by móc ją wszcze pić,
ale na ty le twar da, by za dzia ła ła ja ko

amor ty za tor. Z dru giej stro ny jej wła ści wo ści fi zy ko che micz -
ne mu szą za pew nić ko mór kom opty mal ne wa run ki do wzro -
stu przy jed no cze snym za cho wa niu wła ści wo ści
me cha nicz nych. Dr Ja kub Ryb ka otrzy mał na re ali za cję te go
pre sti żo we go pro jek tu 1,2 mi lio na zło tych. – My do pro wa -
dza my go do sta nu przed kli nicz ne go – mó wi nasz roz mów -
ca – My ślę jed nak, że za oko ło 5 lat bę dzie my mo gli mó wić
o le cze niu za po mo cą bio dru ko wal nych łą ko tek. 

Na uko wiec z CZT za kła da, że kosz ty wy mia ny łą kot ki
na au to lo gicz ną wca le nie bę dą wy so kie. Ca ła pro ce du ra
kosz to wać bę dzie w gra ni cach kil ku ty się cy zło tych. W trak -
cie prac nad bio dru ko wal ną łą kot ką ze spół dr. Ja ku ba Ryb ki
(skła da ją cy się z Ada ma Mie lo cha, To ma sza Szy mań skie go
oraz Ju lii Sem by) ści śle współ pra cu je z prof. Trze cia kiem
z UMP, któ ry do star cza wie dzy o chrzą st ce. Ko rzy sta z po -
mo cy dr Rich ter z UMP, prof. Roz wa dow skiej z In sty tu tu Ge -
ne ty ki Czło wie ka PAN, czy wspo mnia nej już Man da la Be au ty

Cli nic. Efek tem ba dań ma być pro -
to typ im plan tu łą kot ki. Mu si po -
wstać w cią gu trzech lat. Wte dy,
miej my na dzie ję, otrzy ma my pro -
dukt go to wy do dal szych te stów
i otwo rzy się szan sa na dal sze fi nan -
so wa nie. 

– Na świe cie są sto so wa ne trzy ty py
im plan tów łą kot ki. My obec nie ma my
wy dru ko wa ne pierw sze mo de le łą kot -
ki z sa me go że lu, ale koń czy my izo la -
cję ko mó rek me zen che mal nych
i bę dzie my dru ko wać pierw sze mo de -
le z ko mór ka mi – mó wi dr Ryb -
ka – Pra ca po chła nia mnie cał ko wi cie,
a mo ja pa sja czy li kla syk Mer ce des 124
Ca brio, od trzech lat le ży i cze ka
na zło że nie. Mo że kie dyś uda mi się go
do koń czyć.

Krzysz tof Smu ra

y cen trum za awan so wa nych Tech no lo gii to dzie ło
prof. mar ciń ca, kon sor cjum 11 jed no stek w Po zna niu.

Pię ciu uni wer sy te tów, 4 in sty tu tów pa now skich, in sty tu tu
włó kien na tu ral nych, Po znań skie go Par ku na uko wo Tech -
no lo gicz ne go i mia sta Po zna nia. jest mul ti dy scy pli nar nym
ośrod kiem sku pia ją cym naj lep szych spe cja li stów z na uk ści -
słych, przy rod ni czych i tech nicz nych, skon cen tro wa nym
na no wych ma te ria łach i bio ma te ria łach o wie lo stron nych
za sto so wa niach. jak czy ta my na stro nie in ter ne to wej isto tą
mul ti dy scy pli nar nych dzia łań ośrod ka jest opra co wa nie 
ory gi nal nych syn tez che mi ka liów, bio che mi ka liów i agro che -
mi ka liów, a tak że no wej ge ne ra cji bio - i na no - ma te ria łów
oraz ich pre kur so rów, a na stęp nie opra co wa nie za awan so -
wa nych tech no lo gii i bio tech no lo gii ich wy twa rza nia 
z prze zna cze niem dla opto elek tro ni ki, me dy cy ny, far ma cji,
rol nic twa oraz wie lu in nych dzie dzin prze my słu i tech ni ki.

KO N  S O R  C J U M  S P E  C J A  L I  S Tó W

o ark Ty ce i upa łach w po zna niu
jak się zmie nia ło i jak się mo że zmie niać śro do wi sko ark ty ki – te pro ble my by ły te ma tem kon fe ren cji, 

któ ra od by ła się w in sty tu cie geo lo gii na wy dzia le na uk geo gra ficz nych i geo lo gicz nych Uam. 

pię cio dnio wa kon fe ren cja „PalaeoArc: Pro ces ses and Pa -
la eo -envi ron men tal chan ges in the Arc tic: from past to
pre sent (Pro ce sy i zmia ny pa le ośro do wi sko we w Ark -

ty ce – od prze szło ści po te raź niej szość)” zor ga ni zo wa na w ra -
mach tak sa mo się na zy wa ją cej mię dzy na ro do wej sie ci
ba daw czej, zgro ma dzi ła po nad 70-ciu wy bit nych ba da czy z 11
kra jów.

Ce lem sie ci PalaeoArc jest łą cze nie ba da czy zgłę bia ją cych
zmia ny za cho dzą ce w Ark ty ce – naj szyb ciej pod le ga ją cej
zmia nom czę ści na sze go glo bu, któ rzy ba da ją za pi sy tych
zmian w osa dach oce anicz nych (pa le oce ano gra fia), w lo dach
wie lo let niej zmar z li ny, czy w rdze niach lo do wych. Na ich pod -
sta wie po dej mu ją pró by mo de lo wa nia tych zja wisk i pro gno -
zo wa nia sce na riu szy na przy szłość. Wśród po ru sza nych

te ma tów by ły mię dzy in ny mi no we od kry cia wiel kich kra te -
rów ude rze nio wych pod lą do lo dem Gren lan dii, udział top -
nie ją cych lo dow ców ark tycz nych w glo bal nym wzro ście
po zio mu mo rza, czy się ga ją ce se tek ty się cy lat wstecz za pi sy
zmian kli ma tycz nych, za cho wa ne w osa dach Oce anu Ark tycz -
ne go. Wśród pre zen to wa nych ba dań by ły rów nież od kry cia
po znań skich ba da czy, któ re na wią zu ją do dzia łal no ści sta cji
ba daw czej UAM na Spits ber ge nie, jak i ba dań pro wa dzo nych
w in nych re gio nach Spits ber ge nu, na Gren lan dii i Sy be rii. 

Sieć PalaeoArc ini cju je nie tyl ko wspól ne kon fe ren cje, ale i no -
we ini cja ty wy ba daw cze. Za rzą dza nią ko mi tet ste ru ją cy kie ro -
wa ny przez Astrid Lyså z Nor we skiej Służ by Geo lo gicz nej,
pol skim zaś przed sta wi cie lem w ko mi te cie jest prof. Wi told
Szczu ciń ski. Ko lej ne spo tka nie od bę dzie się za rok w Pi zie. (red)



skąd w pa nu za mi ło wa nie do ję zy ka pol skie go? jest pan
z wy kształ ce nia in for ma ty kiem.

Tak, je stem in for ma ty kiem. Na to miast mo je za in te re so wa nia
ba daw cze od za wsze by ły na sty ku in for ma ty ki i hu ma ni sty ki,
a w szcze gól no ści ję zy ko znaw stwa. Obej mo wa ły dzie dzi nę na zy -
wa ną prze twa rza niem ję zy ka na tu ral ne go al bo lin gwi sty ką kom -
pu te ro wą. Mo je za in te re so wa nia szły naj pierw w stro nę bar dziej
teo re tycz ną, na to miast póź niej za czą łem za przę gać kom pu ter
do prze twa rza nia rze czy wi stych, praw dzi wych tek stów, któ re ma -
my w In ter ne cie. To też wią za ło się tro chę z mo imi in ny mi za in -
te re so wa nia mi, bo wiem in te re su ję się rów nież ama tor sko
folk lo rem, przede wszyst kim folk lo rem współ cze snym. Za czę ło
się to od łań cusz ków św. An to nie go, póź niej za ją łem się le gen da -
mi miej ski mi. Nie któ re z nich są hu mo ry stycz ne, ale zda rza ją się
też mro żą ce krew w ży łach. Efek tem tych mo ich za in te re so wań
jest książ ka pt. Zni ka ją ca ner ka, opi su ją ca osiem dzie siąt trzy hi -
sto rie, któ re „zda rzy ły się z pew no ścią wam lub wa szym zna jo -
mym”. 

na czym po le ga prze twa rza nie ję zy ka na tu ral ne go?
Prze twa rza nie ję zy ka na tu ral ne go po le ga na ta kim prze kształ -

ca niu tek stów czy po to ku mo wy, aby uzy skać ustruk tu ry zo wa ne
pod do wol nym wzglę dem da ne, czę sto po wią za ne z wy ni kiem
na uko wym. Do te go do cho dzą aspek ty zwią za ne z ro zu mie niem,
tłu ma cze niem czy wresz cie ge ne ro wa niem ję zy ka na tu ral ne go
przez kom pu ter jak ste ro wa nie gło sem, sys te my dia lo go we itp.

wspo mniał pan o swo ich za in te re so wa niach le gen da mi
miej ski mi. z pew no ścią wte dy przy da wa ła się spe cja li stycz nie
za pro jek to wa na i opra co wa na wy szu ki war ka.

Tak. Dzię ki niej od kry łem wie le no wych, nie zna nych le gend,
ale rów nież z po mo cą przy szli mi in ter nau ci, któ rzy pod sy ła li hi -
sto rie. Oka zy wa ło się, że moż na je wy szu ki wać przez cha rak te -
ry stycz ne fra zy np. „zna jo my zna jo me go opo wia dał”. Co
za baw ne, bar dzo do brym spo so bem wy szu ki wa nia le gend miej -
skich są fra zy, np. „au ten tycz na opo wieść”, „rze ko mo praw dzi wa
hi sto ria”. Rze czy wi stość In ter ne tu za czę ła się zmie niać, co znie -

chę ci ło mnie do wy szu ki wa nia tek stów. Stwier dzi łem wte dy, że
trze ba za cząć to ja koś au to ma ty zo wać. 

czy li, krót ko mó wiąc, pa sja po mo gła pa nu w pra cy za wo do wej.
Tak. Mo je pół -ba daw cze za in te re so wa nia folk lo ry sty ką za czę -

ły się kie ro wać ku prze szło ści. Od kry łem, że w Pol sce do ko na no
wiel kie go wy sił ku di gi ta li za cyj ne go, je śli cho dzi o na sze dzie dzic -
two kul tu ro we, m.in. sta re ga ze ty i książ ki, po wsta ła w ro ku 2002
Wiel ko pol ska Bi blio te ka Cy fro wa. My ślę, że mo że my być z te go
ja ko Po la cy dum ni. Wpa dłem na po mysł, aby szu kać pro to pla -
stów tych le gend. Oka zy wa ło się, że te tek sty by ły bar dziej do -
stęp ne niż te raz. Za czą łem się zaj mo wać prze twa rza niem ję zy ka
na tu ral ne go w wy mia rze dia chro nicz nym, tzn. ba da niem tek stów
z uwzględ nie niem cza su. 

dla ma te ma ty ka mu sia ło być to bar dzo cie ka we. 
Zga dzam się. To jest cie ka we z róż nych po wo dów, nie tyl ko ma -

te ma tycz nych, ale też ję zy ko znaw czych i in for ma tycz nych. Dla
ma te ma ty ków cie ka we jest to, że łą czy się aspekt cią gło ści, po -
nie waż czas jest cią gły, a ję zyk jest, jak to mó wi my, dys kret ny, czy -
li po dzie lo ny na wy raź ne jed nost ki: zda nia, wy ra zy, gło ski.
Na to miast je śli cho dzi o mnie, to sku pi łem się na tym, jak zmie -
niał się ję zyk pol ski, jak zmie nia ły się je go kon wen cje, za pis czy
szyk, a tak że ja kie no we wy ra zy się po ja wi ły czy też znik nę ły z na -
sze go sys te mu ję zy ko we go. Uda ło nam się ze brać bar dzo du ży,
po nad dwu stu let ni kor pus dia chro nicz ny. Dzię ki te mu, że te ma -
sy tek stów m.in. z XIX i XX wie ku są bar dzo du że, moż na sto so -
wać me to dy in for ma tycz ne opar te na ma szy no wym li cze niu czy
sztucz nej in te li gen cji. 

jak się póź niej oka za ło, nie był pan je dy nym w tej dzie dzi -
nie. dzię ki pań skiej pra cy po znał pan prof. pio tra wierz cho -
nia z in sty tu tu ję zy ko znaw stwa.

Tak. W pew nym mo men cie zo rien to wa łem się, że po dob ny mi
pro ble ma mi zaj mu je się ję zy ko znaw ca prof. Piotr Wierz choń
z In sty tu tu Ję zy ko znaw stwa. Nie wiem, czy to był duch cza su, czy
duch miej sca. Za miast ze so bą kon ku ro wać – po łą czy li śmy si ły.

n au K a
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lek sy ko gra fia
bez kom pu Te rów

nie isT nie je
z dr. fi li pem gra liń skim 

z wy dzia łu ma te ma ty ki i informatyki Uam 

roz ma wia ja go da Ha losz ka
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i wte dy uda ło wam się uzy skać grant „50 000 słów”.
To nasz pierw szy wspól ny grant. Piotr Wierzchoń zaj mo wał się

ta ki mi dzia ła nia mi eks cerp cyj ny mi od ro ku 2005 i do szedł do im -
po nu ją cych wy ni ków pod wzglę dem ilo ścio wym. Prof. Bog dan
Wal czak stwier dził w oko licz no ścio wej pra cy Ję zy ko znaw stwo
w Pol sce. Kie run ki ba dań i per spek ty wy roz wo ju, że obec nie Wierz -
choń w prak ty ce zmo no po li zo wał ry nek eks cerp cji dia chro nicz -
nej. Grant jest na po mysł stwo rze nia in dek su te ma tycz ne go
z pol sz czy zny mię dzy wo jen nej. Cza sem sły szy się myl ne te zy, że
gwał tow ny wzrost bo gac twa pol sz czy zny na stą pił po II woj nie
świa to wej. My na to miast po pro stu po ka zu je my – na przy kład
w pra cy „Z kart hi sto rii „par cia na” neo lo gi zmy”, opu bli ko wa nej
w „Po rad ni ku Ję zy ko wym”, że to fał szy wy po gląd. Już przed woj -
ną bo wiem w wie lu dzie dzi nach na uki i ży cia pol sz czy zna by ła
bo ga ta lek sy kal nie w wie lu wy mia rach. 

z ja kich ma te ria łów ko rzy sta cie?
Dzia ła my przede wszyst kim na wy cin kach, któ re znaj du je my

w sta rych ga ze tach, dotyczących co dzien no ści. Mu si my pa mię -
tać, że te sta re tek sty ma ją swo ją spe cy fi kę. W 1936 r. by ła re for -
ma or to gra ficz na, np. sło wo „pu char” pi sa ło się przez sa mo h.
Tek sty też pod le ga ją pro ce so wi OCR-owa nia, czy li za mie nia nia
ob ra zu na tekst. Jest to skom pli ko wa ny pro ces, po nie waż sta re
tek sty ma ją róż ne czcion ki, są po nisz czo ne czy też po pla mio ne,
a trze ba z nich wy do być pra wi dło wy za pis. To zu peł nie osob -
na dzie dzi na wie dzy.

po wstał rów nież blog re -re se arch. pl, gdzie za miesz cza cie
efek ty swo jej pra cy. 

Blog ma cha rak ter tro chę po pu lar no nau ko wy, a tro chę na uko wy.
Z jed nej stro ny chce my dzie lić się osią gnię cia mi na uko wy mi, z dru -
giej chce my też wy śle dzić i za pre zen to wać ja kieś cie ka wost ki ze sta -
rych ga zet. 

z pra cą chro no lo gi za cyj ną wią że się rów nież re da ta cja wy -
ra zów.

Ta kim na szym fe bli kiem jest da to wa nie słów czy li wła śnie re -
da ta cja. Ta ope ra cja pod bu do wa na jest sto sun ko wo za awan so -

wa nym apa ra tem na uko wym opra co wa nym de ka dę te mu przez
Pio tra Wierz cho nia i sta le ak tu ali zo wa nym. Bar dzo nas in te re su -
je po ka zy wa nie, że sło wa po ja wia ły się wcze śniej niż do tej po ry
na ukow cy są dzi li. Ogłosiliśmy na wet kil ka kon kur sów pt. „Kto
da wcze śniej?”, czy li ma my ja kieś swo je usta le nia, któ rych je ste -
śmy pew ni, ale oka zu je się cza sem – choć bar dzo rzad ko – że są
od nas po pro stu lep si w da to wa niu. To nas cie szy, bo w ten spo -
sób roz wi ja się dys cy pli na. 20 zło tych wy gra nej w kon kur sie uda -
ło nam się już wy pła cić. Ta ka re da ta cja to cie ka wost ka, ale ma ją ca
za ra zem du że zna cze nie ję zy ko znaw cze. Wie lu nie pro fe sjo na li -
stów np. hob by stów to rów nież in te re su je. Na róż nych fo rach
moż na zna leźć dys ku sje nad po cho dze niem i da to wa niem pew -
nych słów czy fraz. 

czy stwo rzy li ście już spe cjal ny al go rytm, któ ry po zwo li ze -
brać wszyst ko do jed ne go wor ka?

Do te go po trzeb ny jest ca ły po tok prze twa rza nia. Naj pierw trze -
ba ze brać me ta da ne, czy li da ne o da nych. Nas za wsze in te re su je
da ta po wsta nia tek stu. Po tem tek sty trze ba oczy ścić z błę dów
OCR-owych; sys te my OCR ma ją ten den cję do ha lu cy no wa nia
(„wy my śla nia”) po szcze gól nych słów np. w przed wo jen nym „in -
ter na cie” do pa tru ją się „in ter ne tu”. Do ko nu je my rów nież nor ma -
li za cji dia chro nicz nej. Chce my mieć skom ple to wa ną ba zę
fo to kor pu so wą, po nie waż nie wy star cza nam sam tekst, ale rów -
nież sta ra my się po ka zać, jak on wy glą dał w ory gi na le. W ko lej -
nym kro ku dzię ki te mu mo że my ba dać zja wi ska spo łecz ne,
prze mia ny czy też kon kret ne wy da rze nia.

współ pra cu je cie rów nież wo kół na ro do we go fo to kor pu su
ję zy ka pol skie go. jak on dzia ła?

Na ra zie dzia ła on w wer sji be ta. Dzię ki kor pu so wi mo że my uj -
rzeć róż ne sło wa w kon tek ście hi sto rycz nym XX wie ku, wy szu ki -
wać je we dle pre fik sów czy też koń có wek. Jest to przede wszyst kim
na rzę dzie pra cy dla ję zy ko znaw cy, któ ry mo że ba dać spo so by two -
rze nia neo lo gi zmów i roz wój słow nic twa. Two rzy my rów nież wła -
sne sys te my wy szu ki waw cze. Ma my na dzie ję, że kie dyś na ba zie
na szych do świad czeń po wsta nie „pol skie dia chro nicz ne Go ogle”,
z któ re go bę dą mo gli ko rzy stać róż ni ba da cze.

sTu den ci po zna li bo śnię i her ce go wi nę
w czerwcu ponad 40-osobowa grupa studentów (specjalność: arabistyka, hebraistyka i turkologia) 

oraz wykładowców katedry studiów azjatyckich wydziału neofilologii przebywała na wyjeździe

naukowym w Bośni i Hercegowinie.

ce lem wy jaz du by ło za zna jo mie nie się z wie lo kul tu ro wym
dzie dzic twem ob sza ru, gdzie nie ob ce są wpły wy kul tu ry tu -
rec kiej, arab skiej i ży dow skiej. Dwa pierw sze dni uczest ni cy

spę dzi li w sto li cy – Sa ra je wie, na to miast dzień trze ci w ma low ni -
czym Mo sta rze, wraz z krót ką wy ciecz ką do te ki je (klasz tor der wi -
szów) w Bla gaj. Pod czas wy jaz du stu den ci wy gło si li po nad 20
wy kła dów po ru sza ją cych sze ro ką te ma ty kę: od hi sto rii Bo śni, daw -
nej i współ cze snej, przez pro ble ma ty kę is la mu i ju da izmu na Bał ka -
nach, ję zy ka i li te ra tu ry bo śniac kiej, aż po mu zy kę tra dy cyj ną i film. 

W pro gra mie zna la zła się rów nież wi zy ta ofi cjal na w bi blio te -
ce na uko wej Ga zi Hu srev Be ga w Sa ra je wie, gdzie prze cho wa ne

są cen ne arab skie, per skie, tu rec kie i bo śniac kie rę ko pi sy z cza -
sów osmań skich, a tak że sze reg od dzia łów Mu zeum Sa ra je wa.
War to wspo mnieć, że był to już czwar ty wy jazd or ga ni zo wa ny
przez na sze ko ła na uko we, w tym dru gi do Bo śni i Her ce go wi ny
(po przed ni od był się w 2016 ro ku). 

Wy jazd zo stał zor ga ni zo wa ny przez Ko ło Na uko we Ara bi -
stów oraz Tur ko lo gicz ne Ko ło Na uko we pod opie ką or ga ni za -
cyj ną dr. Fi li pa Ja ku bow skie go. Opie kę na uko wą spra wo wa li dr
Łu kasz Pią tak i dr Fi lip Ja ku bow ski. Za lo gi sty kę od po wie dzial -
ny był współ prze wod ni czą cy Ko ła Na uko we go Ara bi stów, Fi lip
Maj ty ka. 
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pierw szy raz o cho mi ku eu ro pej skim usły sza łam rok te mu
na Fe sti wa lu Ję zy ka Pol skie go w Szcze brze szy nie. Adam Waj -
rak za brał gru pę miesz czu chów na pod glą da nie dzi kich zwie -

rząt. Na ma wiał nas na cho mi ka eu ro pej skie go, ale my i tak
chcie li śmy su sły, bo cho mik to prze cież nic cie ka we go. Tym cza sem
to ko lo ro we zwie rzę nie dość, że w ogó le nie przy po mi na cho mi -
ków sprze da wa nych w skle pach zoo lo gicz nych, to na do da tek jest
ro dzi mym, wy mie ra ją cym ssa kiem. Do nie daw na był sta łym
miesz kań cem pól. Star si rol ni cy do brze pa mię ta ją ga da tli we go
zwie rza ka, mó wią o nim: chom, skrze czek, re czek, skrza tek, pyr -
czek, ziem ny pies lub szcze ka ją cy szczur. Wiel ko ści świn ki mor -
skiej (od pół do ki lo gra ma), trój ko lo ro wy (ru do -bia ły z czar nym
brzusz kiem) od zna cza się od wa gą i wa lecz no ścią. A ma się
przed czym bro nić.

gi gan tycz ne cho my gra su ją
O oca le nie cho mi ka eu ro pej skie go wal czy prof. UAM dr hab. Jo -

an na Zio mek z Za kła du Zoo lo gii Sys te ma tycz nej Wy dzia łu Bio lo -
gii UAM. Bio log, spe cja li zu ją ca się w te rio lo gii (na uce o ssa kach),
cho mi kiem za in te re so wa ła się za raz po dok to ra cie. Chcia ła od kryć,
dla cze go ten ga tu nek wy mie ra. Kie dyś żył w wie lu re gio nach kra -
ju; pół noc na gra ni ca je go wy stę po wa nia po kry wa ła się z li nią ostat -
nie go zlo do wa ce nia (od Pusz czy Bia ło wie skiej sko sem do gra ni cy
za chod niej). Wkrót ce oka za ło się, że w po łu dnio wej Wiel ko pol sce,
gdzie wi dy wa no te zwie rząt ka jesz cze w la tach 80., nie ma ani jed -
ne go osob ni ka. Pięć lat ba dacz ka po świę ci ła na po dró że po Pol sce
w po szu ki wa niu sta no wisk cho mi ka. Wy ni ki ob ser wa cji by ły alar -
mu ją ce – na 75 proc. te ry to rium ko lo ro we go gry zo nia już nie by -
ło. Za cho wał się głów nie na po łu dniu i wscho dzie m.in.
na Wy ży nie Ma ło pol skiej, Lu bel skiej, Gór nym Ślą sku, Roz to czu,
Pod kar pa ciu Pół noc nym. Izo lo wa ne po pu la cje śród miej skie ży ją
np. w Lu bli nie, Kra ko wie, Sie mia no wi cach Ślą skich czy na obrze -
żach Ja wo ra ko ło Le gni cy.

W pierw szych la tach ba dań prof.
Zio mek prze ko na ła się, że Po la cy
ma ło wie dzą o ga tun ku. – Wie lu
bio lo gów nie zda wa ło so bie spra wy,
że cho mik eu ro pej ski wy stę pu je
w Pol sce. La ta te mu na se mi na rium
w War sza wie je den z pro fe so rów

wstał i po wie dział: o czym mó wi my, o tym cho mi ku z ter ra riów?
Roz mia ry zwie rzę cia też za ska ku ją. Kie dyś na jed nym z fe sti wa li
na uki i sztu ki ktoś mnie za py tał, czy w klat ce mam świ sta ka. Po -
wie dzia łam, że cho mi ka, on na to: ale mon strum! Gdy za czy na -
li śmy pro jekt w Ja worz nie, pra sa pi sa ła na wet: „Cho mi ki gi gan ty
gra su ją w Ja worz nie”.

Wła śnie w Ja worz nie (po gra ni cze Ma ło pol ski i Ślą ska) po znań -
ska na ukow czy ni w po ro zu mie niu z mia stem wpro wa dzi ła pro jekt
ochro ny ga tun ku. Mro żą ce krew w ży łach ty tu ły ar ty ku łów su ge -
ro wa ły, że cho mi ki to groź ne be stie. W rze czy wi sto ści to one bo ją
się lu dzi. Gdy czu ją się za gro żo ne, bro nią nor i sie bie. Ich stra te gia
po le ga na tym, że sta ją na tyl ne ła py, na dy ma ją tor by po licz ko we,
łap ki wy sta wia ją do przo du, skrze czą i tyl ko w osta tecz no ści ska -
czą w kie run ku na past ni ka. Ta kie za cho wa nie po zwa la im szyb ko
uciec do no ry. – Czę sto nie ro zu mie my, że zwie rzę jest ze stre so wa -
ne, tyl ko wi dzi my agre sję – kon ty nu uje ba dacz ka. – Spę dzi łam trzy
la ta przy no rach i ża den cho mik mnie nie za ata ko wał. Zda rza ło
się, że pod cho dzi ły do mnie z cie ka wo ści, je den na wet sta nął mi
na bu cie. Naj waż niej sze to nie two rzyć sy tu acji, w któ rych zwie rzę
czu je się za gro żo ne.

gry zoń wi zy tów ką mia sta
W Ja worz nie zwie rząt ko sta je się wi zy tów ką mia sta. Ale nie

wszę dzie na ukow cy mo gą li czyć na zro zu mie nie. W miej sco wo ści
na Pła sko wy żu Głup czyc kim urzęd ni cy z wy dzia łu ochro ny śro -
do wi ska by li zbyt zmę cze ni na tło kiem pro gra mów, któ re pró bu je
im się na rzu cić, a prze cież rol ni cy chcą upra wiać po la. W rze czy -
wi sto ści do cho mi ka ła twiej prze ko nać rol ni ka niż urzęd ni -
ka. – W Ja worz nie za pro sze ni do współ pra cy rol ni cy bar dzo
chęt nie przy stą pi li do pro gra mu. Je den z nich – Jan Klim czak – po -
wta rza, że chciał by po ka zać swo im dzie ciom cho mi ka na po lu, za -
miast w książ ce – mó wi prof. Zio mek. – Wę dru jąc po pol skich

po lach wie le ra zy się prze ko na łam, że
kie dy lu dzie zo ba czą zwie rzę z bli ska,
po zna ją je, na stę pu je w nich zmia na.
Sły szę wte dy: ja kie pięk ne zwie -
rzę – trze ba je chro nić, ono też jest
waż ne.

Tam tej szy pro jekt, w któ rym uczest -
ni czy ze spół ze spół prof. Zio mek

po co komu
chomik

europejski?
kto wie, że w Polsce żyją chomiki europejskie – 

ręka w górę! nikt? nie szkodzi. Braki w wiedzy pomoże

uzupełnić specjalistka od tego zwierzątka – 

prof. joanna ziomek z wydziału Biologii Uam. 

naukowczyni walczy o ocalenie szybko wymierającego

ssaka. 

y Projekt ochrony chomika europejskiego, który jest
realizowany we współpracy z Urzędem miejskim

w jaworznie oraz Polskim Towarzystwem ochrony Przyrody
„salamandra”, otrzymał dofinansowanie z wojewódzkiego
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w katowicach.
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z UAM (Ur szu la Eichert, Do bro sła wa An dersz – aktualnie na
emeryturze i We ro ni ka Cią żyń ska) po le ga m.in. na su ple men ta cji
po pu la cji cho mi ka – ozna cza to, że do ży ją cej w izo la cji i przez to
osła bio nej ge ne tycz nie gru py, wpro wa dza się no we osob ni ki, po cho -
dzą ce ze zdrow szej po pu la cji. Dwa la ta te mu do Ja worz na tra fi ły cho -
mi ki po cho dzą ce z in ne go re gio nu Pol ski, a rok te mu zwie rzę ta
z Czech (wszyst kie po cho dzą z fi lo ge ne tycz nej li nii Pa no nii po dob -
nie, jak cho mi ki z Ja worz na). W po znań skim Sta rym ZOO uro dzi -
ły się no we po ko le nia, któ re za si la ją jaworznicką po pu la cję. 

za cho mi kiem ku ro pa twy i ba żan ty
Ja wo rznicki ma gi strat jest za in te re so wa ny kon ty nu owa niem ho -

dow li za cho waw czej. Padł po mysł, że by pro wa dzo no ją na miej scu
czy li na 280-hek ta ro wym użyt ku eko lo gicz nym wy dzie lo nym dla
cho mi ków. Wszyst ko po to, że by oszczę dzić stre su zwie rzę tom, te -
raz wo żo nym przez pół Pol ski. 

Na ukow cy ra zem z rol ni ka mi opra co wa li pro gram przy ja zne go
śro do wi ska, po le ga ją cy m. in na wpro wa dze niu róż no rod nych
upraw, od twa rza niu mie dzy, jak
naj póź niej szym zbie ra niu zbo ża
i or ce, po to, by cho mi ki mo gły
przy go to wać się do zi my. Uni -
wer sy tet Ślą ski stwo rzył kon cep -
cję par ku agrar ne go, na ukow cy
z Po zna nia ak cep tu ją i do ra dza ją
w kwe stii ro ślin, ja kie ma ją w nim
ro snąć. Cho mi ki lu bią m.in. lu -
cer nę, ko ni czy nę, łu bin, wy kę, ale
nie po gar dzą pta sim jaj kiem,
owa da mi, a na wet mniej szy mi
gry zo nia mi np. nor ni kiem zwy -
czaj nym. Na szczę ście cho mi ka
eu ro pej skie go uzna no za ga tu nek
pa ra so lo wy (um brel la spie cies)
dla eko sys te mu. Ozna cza to, że
z ochro ny je go sie dli ska sko rzy -
sta ją in ne zwie rzę ta, jak np. ku ro -
pa twy, ba żan ty, za ją ce.

– Każ dy ga tu nek jest po wią za -
ny z in ny mi sie cią współ za leż no -
ści. Ro ze rwa nie tej zło żo nej sie ci
po wo du je czę sto nie prze wi dy wal -
ne kon se kwen cje dla funk cjo no -
wa nia po zo sta łych w niej ga tun ków. Za nik cho mi ka eu ro pej skie go
po wo du je np. zmniej sze nie li czeb no ści lub za nik po pu la cji pta ków
szpo nia stych, w die cie któ rych cho mik jest istot nym skład ni kiem.
Je że li ga tun ki są pla stycz ne, znaj dą in ne źró dła po kar mu i prze ży -
ją, ale je śli nie, to wy gi nię cie jed ne go ga tun ku po wo du je ca łą ka -
ska dę po zo sta łych wy gi nięć – wy ja śnia prof. Zio mek. 

mo że szasz ły ka z cho mi ka?
Na sym pa tycz ne go gry zo nia czy ha wie le za gro żeń. Wy obraź my

so bie, że prze cięt ny osob nik ży je śred nio tyl ko 4 la ta, choć mógł -
by prze żyć 10; ok. 70 pro cent mło dych nie do ży wa ro ku... Ze wzglę -
du na swo je ga ba ry ty jest ła ko mym ką skiem dla
dra pież ni ków – od pra wie wszyst kich ga tun ków pta ków szpo nia -
stych, ta kich jak my szo łów, błot niak, ka nia, wro ny, kru ki, gaw ro -
ny, pu stuł ki, nie mó wiąc o ssa kach – li sach, je no tach, gro no sta jach,
po do mo we psy i ko ty. Sil nej po pu la cji dra pież ni ki nie za gra ża ją,
jed nak ma so we wy bi ja nie cho mi ków już tak. Był czas, kie dy nad -
mier nie się roz mno ży ły (jak to gry zo nie: mo gą mieć 3-4 mio ty
rocz nie po 8 mło dych). Je śli na je den hek tar przy pa da ło 50 cho -
mi ków, to na pniu nisz czy ły ca łe plo ny, więc lu dzie ma so wo je za -

bi ja li. Trud no so bie dziś wy obra zić, jak wiel ka to by ła eks ter mi na -
cja – w la tach 30. w kra jach Eu ro py Środ ko wej gi nę ły 4 mi lio ny
rocz nie, w Związ ku Ra dziec kim aż 12 mi lio nów! Po ja wi ła się na -
wet pro fe sja cho mi ko ła pa. Z cho mi czych skó rek ro bio no to reb ki,
pod pin ki pod płasz cze. Niem cy na wet przy rzą dza li z cho mi ków
szasz ły ki! Gru pa oca la łych z po gro mu zwierząt by ła mniej sza niż
ta, któ ra zgi nę ła, co do pro wa dzi ło do dra ma tycz ne go za wę że nia
pu li ge ne tycz nej. 

Zme cha ni zo wa ne rol nic two, li kwi da cja miedz, za mia na do tych -
cza so wych upraw np. na sa dy al bo in ne mo no kul tu ry nie po mo -
gły cho mi ko wi sta nąć na no gi. Obec nie uwa ża się, że naj bar dziej
nisz czą ce są zmia ny kli ma tycz ne i …za nie czysz cze nie świa tłem (li -
ght pol lu tion). Bar dzo ła god ne zi my po wo du ją, że cho mi ki nie za -
sy pia ją i wy cho dząc na pu ste zi mo we po le, sta ją się ła twym ce lem
dla dra pież ni ków. Umie ra ją też z gło du, bo wy ja da ją za pa sy, któ re
po win ny im wy star czyć do ma ja. Z dru giej stro ny co raz wcze śniej -
sze żni wa nie po zwa la ją mło dym cho mi kom na ze bra nie do sta -
tecz nych za pa sów na zi mę.  Ko lej na rzecz to nad miar sztucz ne go

oświe tle nia np. przy dro gach i po lach. Po wo du je ono zmia ny hor -
mo nal ne, co mo że mieć wpływ na ob ni że nie płod no ści (ro dzi się
co raz mniej mło dych). 

jak wal czyć, to do koń ca
Czy cho mi ki w Ja worz nie prze ży ją? To się oka że. Jed no jest pew -

ne – bez po mo cy ta po pu la cja za 10 lat prze sta ła by ist nieć. Przez
lata tam tej sze cho mi ki mia ły się do brze, aż przy szła desz czo wa wio -
sna 2009 ro ku, kie dy wie le z nich zgi nę ło w za la nych no rach. Po -
pu la cja się za ła ma ła – zo sta ło za le d wie 100 osob ni ków. – Pro gra my
ochro ny czę sto wdra ża ne są z opóź nie niem. Za nim ma szy ne ria ru -
szy, bar dzo czę sto oka zu je się, że dzia ła my w ostat nim mo men cie.
Je śli nasz pro gram za koń czy się po zy tyw nie, wszyst ko, co opra co -
wa li śmy, bę dzie słu ży ło każ dej izo lo wa nej po pu la cji cho mi ka eu ro -
pej skie go. Ma rzy mi się du ży pro jekt na te re nie ca łej Pol ski. W kra ju
ma my jesz cze ob sza ry, gdzie są opty mal ne wa run ki do od bu do wy
ga tun ku. Ostat nio mó wi się o pro jek cie, któ ry mógł by ob jąć ca łą
Eu ro pę. Mo że uda nam się do nie go do łą czyć –pod su mo wu je prof.
Zio mek.

Ewa Ko na rzew ska -Mi cha lak
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Anna Marchewka opiekuje się młodymi
chomikami w Starym ZOO
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dla cze go szko ły let nie są ta kie waż ne?
Hi sto ria or ga ni za cji stu denc kich let nich szkół za czę ła się w po -

ło wie XX w. Po cząt ko wo by ły one tyl ko po łą cze niem let nie go wy -
po czyn ku z se mi na ria mi na uko wy mi i sta no wi ły fa kul ta tyw ne
do peł nie nie pro ce su edu ka cyj ne go. Obec nie na ame ry kań skich
i eu ro pej skich uni wer sy te tach pro gra my let nich szkół są czę sto
włą cza ne do pro gra mów stu diów, sta no wiąc ich im ma nent ną
i obo wiąz ko wą część. To jest za wsze po szu ki wa nie no wej, lep szej
dro gi. 

skąd po mysł na szko łę let nią nad baj ka łem?
Idea szko ły na ro dzi ła się w 2005 ro ku przy pod pi sy wa niu umo -

wy o współ pra cy mię dzy Pań stwo wym Uni wer sy te tem w Ir kuc ku
a UAM. Ów cze sny rek tor, prof. Sta ni sław Lo renz, pod su nął myśl,
aby śmy „na do bry po czą tek” za pro si li do Po zna nia gru pę stu den -
tów z uni wer sy te tu w Ir kuc ku. Pierw sza edy cja szko ły od by ła się
rok póź niej, przy je cha ło wte dy 40 ro syj skich stu den tów. Na to miast
od 2010 ro ku w spo tka niach bie rze udział Pań stwo wy Uni wer sy tet
w Sankt Pe ters bur gu. Jest to jed na z dwóch naj lep szych uczel ni
w Ro sji, za raz obok Uni wer sy te tu Mo skiew skie go. Do tąd zor ga ni -
zo wa li śmy je de na ście pol sko -ro syj skich Let nich Szkół, w któ rych
uczest ni czy ło po nad 100 pra cow ni ków na uki oraz 360 dok to ran -
tów i stu den tów pol skich oraz ro syj skich. 

Ta współ pra ca trwa do dzi siaj. w tym ro ku to już Xii edy cja
let niej szko ły.

Tak. W przy pad ku każ dej z trzech wspo mnia nych uczel ni tak
dłu ga kon ty nu acja let nich szkół z ty mi sa my mi part ne ra mi jest zja -
wi skiem bez pre ce den su. Co ro ku Let nia Szko ła or ga ni zo wa na jest
na in nym uni wer sy te cie. W tym ro ku pro gram re ali zo wa ny bę dzie
nad Baj ka łem, czy li na Pań stwo wym Uni wer sy te cie w Ir kuc ku. 

ja ki jest pro gram te go rocz nej edy cji?
W tym ro ku w XII Szko le Let niej weź mie udział 10 stu den tów

Uni wer sy te tu w Ir kuc ku, 10 stu den tów z Uni wer sy te tu w Sankt Pe -
ters bur gu oraz 10 stu den tów i dok to ran tów z na sze go uni wer sy te -
tu. Plus, rzecz ja sna, gru pa pra cow ni ków na uki. Szko ła trwać bę dzie
od 21 do 29 sierp nia. Pro gram każ dej szko ły, tej rów nież, obej mu -
je dwa eta py. Pierw szy z nich to kon fe ren cja na uko wa, któ ra za zwy -
czaj trwa 5 dni. Za pra sza ni są pra cow ni cy na uko wi i dok to ran ci
oraz stu den ci. Wszy scy są zo bli go wa ni do wy gło sze nia re fe ra tu.
W tym ro ku te ma tem kon fe ren cji jest „Nie tyl ko pra wo – in stru -
men ty ochro ny śro do wi ska na tu ral ne go”. Uni wer sy tet w Ir kuc ku
otrzy mał du ży grant z ONZ zwią za ny z ochro ną wód Baj ka łu. Dru -
gą część wy jaz du moż na okre ślić ja ko in te gra cyj no -po znaw czą.
Wte dy zwie dza my, bie rze my udział w ogni skach i wspól nych za ba -
wach. W tym ro ku wiem, że or ga ni za to rzy chcą za pro po no wać nam
spływ tra twa mi na jed nej z rzek wpły wa ją cych do Baj ka łu. 

czym kie ru je cie się przy wy bo rze te ma tów?
Te mat za wsze usta la uni wer sy tet, któ ry w da nym ro ku or ga ni zu -

je szko łę. Sta ra my się wy brać ta kie te ma ty, któ re są ak tu al ne, ale
rów nież do sta tecz nie sze ro kie. To jest nie tyl ko pro ble ma ty ka praw -
na, ale za pra sza my tak że hi sto ry ków czy fi lo lo gów. Cho dzi przede
wszyst kim o ak tu al ność, do nio słość na uko wą. Waż nym ele men tem
jest to, że po każ dej Szko le Let niej przy go to wu je my pu bli ka cję, któ -
ra obej mu je wszyst kie re fe ra ty z kon fe ren cji. Do tych czas uka za ło
się sie dem to mów. W czte rech przy pad kach zre zy gno wa li śmy z pu -
bli ka cji. 

do atrak cji let niej szko ły za li cza ją się rów nież go ście spe cjal ni.
Tak. W na szych dys ku sjach to wa rzy szą nam za pro sze ni go ście,

nie rzad ko wy bit ne na zwi ska. Pod czas II Let niej Szko ły, któ ra od by -
ła się w Po zna niu, od wie dzi ła nas zna na ak tor ka Bar ba ra Bryl ska.
Ro sja nie po pro stu ją ko cha ją. Go ści li śmy rów nież prof. Lu dwi ka
Stom mę z Uni wer sy te tu Sor bo na, któ ry mó wił o sto sun kach ro syj -
sko –fran cu skich, o tym, za co Fran cu zi lu bią i ce nią Ro sjan; prof.
Bo le sła wa Szo sta ko wi cza, prof. Wa le re go Mu si na. Jesz cze nie wia -
do mo, kto bę dzie go ściem w tym ro ku, po nie waż jest to za wsze nie -
spo dzian ka. 

zrób my krok wstecz, a mia no wi cie do okre su re kru ta cji, któ -
ra z ro ku na rok cie szy się co raz więk szą po pu lar no ścią. ja kie wy -
ma ga nia trze ba speł nić, aby przejść ją po myśl nie?

Trze ba być stu den tem bądź dok to ran tem na sze go uni wer sy te tu.
Uni wer sy tet w Ir kuc ku jest dość li be ral ny. Je śli za pro po nu je my oso -
bę spo za na szej uczel ni, to oni są go to wi ją za pro sić. Na to miast Uni -
wer sy tet w Sankt Pe ters bur gu jest w tej kwe stii ry go ry stycz ny.
Po nad to trze ba znać bar dzo do brze ję zyk ro syj ski bądź an giel ski,
gdyż w tych ję zy kach wy gła sza ne są re fe ra ty. Za wsze w ogło sze niach
o na bo rze do pi su je my wa ru nek „za do wa la ją ce wy ni ki w na uce”, ale
to też mu szą być oso by o okre ślo nej kon struk cji psy chicz nej, tzn.
otwar te, po god ne, cie ka we świa ta. Sta ra my się za wsze do ko ny wać
uczci we go wy bo ru. 

czy uczest ni cy szko ły let niej utrzy mu ją ze so bą kon takt po -
za zjaz da mi?

Tak. Re gu lar nie od by wa ją się spo tka nia uczest ni ków wszyst kich
edy cji na szej Szko ły, a ich or ga ni za to rem jest Alek san dra Ry te lew -
ska. Wy jąt ko we wza jem ne re la cje, ja kie wy twa rza ją się w trak cie tych
spo tkań, nie są je dy nie wy ni kiem zbież no ści cha rak te rów czy wie ku
uczest ni ków, lecz świad czą o od ro bio nej lek cji wza jem ne go sza cun -
ku i do ce nie niu war to ści przy jaź ni mię dzy na ro do wej. Na wią za ne
kon tak ty z pew no ścią prze ło żą się na na uko wą współ pra cę, tak jak
do tej po ry prze ło ży ły się na wy jąt ko we i trwa łe przy jaź nie oraz naj -
więk szy suk ces, czy li trzy „szkol ne” mał żeń stwa, w tym dwa ro syj -
sko -pol skie, z któ rych jed no do cze ka ło się już sy na Alek san dra.

szko ła leT nia
nad baj ka łem

z prof. leopoldem moskwą 

z wydziału Prawa i administracji Uam 

o szkołach letnich rozmawia jagoda Haloszka 

foT. adrian wykroTa
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– Nasz sa mo rząd  bar dzo ak tyw nie
pra co wał przy opi nio wa niu sta tu tu
i roz po wszech nia niu in for ma cji
na te mat Szko ły Dok tor skiej wśród
stu den tów, któ rzy są po ten cjal ny mi
przy szły mi dok to ran ta mi. Dla te go za -
le ża ło nam, że by na kon gres po je cha -
ła moż li wie jak naj szer sza na sza
re pre zen ta cja – po wie dział Mi łosz
Rzy mysz kie wicz -Fi jał ka, prze wod ni -
czą cy ko mi sji praw nej Par la men tu
Sa mo rzą du Stu den tów, stu dent I ro -
ku stu diów ma gi ster skich z pra wa eu -
ro pej skie go.

Sa mo rzą dow cy z UAM, któ rzy po -
je cha li do To ru nia z ini cja ty wy pro -
rek to ra UAM prof. Ry szar da
Na skręc kie go, by li praw do po dob nie
je dy ny mi stu den ta mi na kon gre sie.
Wzię li udział we wszyst kich se mi na -
riach i uważ nie przy słu chi wa li się
dys ku sjom. Dzię ki te mu po zna li roz -
wią za nia, któ re mo gą być wpro wa -
dzo ne na róż nych uczel niach,
za rów no pań stwo wych, jak i pry wat -
nych. 

– Bar dzo do brym roz wią za niem by ły by np. prak ty ki pe da -
go gicz ne dla dok to ran tów przez ca ły okres kształ ce nia. Do tej
po ry czę sto by wa ło tak, że dok to ran ci, bę dą cy na I ro ku, pro -
wa dzi li za ję cia, nie ma jąc te go przy go to wa nia. Co szko dzi ło
za rów no im, jak i stu den tom – wy ja śnia Pa try cja Kraw czyk,
stu dent ka I ro ku stu diów ma gi ster skich z hi sto rii, człon ki ni
ko mi sji praw nej oraz dy dak ty ki i ja ko ści kształ ce nia w stu -
denc kim sa mo rzą dzie. 

Ka ro li nie Przy goc kiej, stu dent ce ostat nie go ro ku mu zy ko -
lo gii i peł no moc nicz ce ds. or ga ni za cji stu denc kich, spodo ba -
ło się roz wią za nie do ty czą ce re kru ta cji za czerp nię te
z za gra ni cy. – Kan dy dat do Szko ły Dok tor skiej na ty dzień
przed roz mo wą kwa li fi ka cyj ną czy ta ar ty kuł na uko wy i pod -
czas roz mo wy do sta je czas na skry ty ko wa nie go. Dzię ki te -
mu mo że peł niej po ka zać, co po tra fi – opo wia da Przy goc ka.

Za sa dy re kru ta cji i sty pen dia to ko lej ne waż ne te ma ty, któ -
re in te re su ją przy szłych kan dy da tów do Szko ły Dok tor skiej.
Te raz każ dy no wo przy ję ty dok to rant do sta nie sty pen dium
i to wyż sze niż do tej po ry, ale re kru ta cyj ne si to po ko na mniej
osób – licz ba dok to ran tów mo że spaść na wet o po ło wę.  – Ist -
nie je oba wa, że obec ni dok to ran ci bę dą re kru to wać się jesz -
cze raz, że by otrzy mać sty pen dium i być spo koj nym o swo je
wa run ki ży cia w cza sie pro wa dze nia ba dań  – mó wi Ka ro li -

na Przy goc ka. – Ma ją już pe wien do ro bek na uko wy, więc ła -
twiej bę dzie im się do stać. Mo że być też tak, że nie któ rzy za -
pi szą się tyl ko po to, aby sko rzy stać z ob li ga to ryj ne go
sty pen dium, a gdy przyj dzie czas oce ny śród o kre so wej,
po pro stu zre zy gnu ją. Czy u nas ta ki nurt się po ja wi? To się
oka że.

Wyż sze sty pen dia mo gą po móc w peł niej szym wy ko rzy -
sta niu po ten cja łu dok to ran tów – nie bę dą po trze bo wa li go -
dzić pra cy za rob ko wej z dok to ra tem, aby móc się
utrzy mać. – Trze ba brać pod uwa gę, że nie każ dy dok to rant
roz po czy na ten etap stu diów za raz po uzyskaniu tytułu
magistra. Część z nich ma już ro dzi ny i mi mo że na dal mo gą
do stać sty pen dia pro ja ko ścio we i rek tor skie, któ re ma ją ich
do dat ko wo mo ty wo wać, zwięk sze nie kwo ty pod sta wo we go
sty pen dium uła twi im sku pie nie się na ba da niach – wy ja śnia
Pa try cja Kraw czyk.

Na kon gre sie za sta na wia no się też m.in.  jak zwięk szyć mo -
bil ność dok to ran tów, któ ra obec nie jest na bar dzo ni skim po -
zio mie. Głów ne przy czy ny to ba rie ra ję zy ko wa i trud no ści
w po łą cze niu wy jaz du za gra nicz ne go z re ali za cją pro gra mu
stu diów dok to ranc kich. Po ja wi ły się po my sły, by dok to ran ci
otrzy my wa li do dat ko we pro fi ty za wy jaz dy na ob ce uczel nie. 

Ewa Ko na rzew ska -Mi cha lak

szkoła dokTorska
waŻna równieŻ dla sTudenTów

rozpoczęła się rekrutacja do szkoły doktorskiej. studenci, zwłaszcza ci, którzy kończą studia 

i myślą o karierze naukowej, chcą wiedzieć, co się zmieni w nowym systemie kształcenia. 

dlatego przedstawicielki i przedstawiciele Parlamentu samorządu studentów Uam 

wzięli udział w narodowym konkresie nauki forum w Toruniu.

Na zdjęciu od lewej Karolina Przygocka, Miłosz Rzymyszkiewicz-Fijałka i Patrycja Krawczyk
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Oto oni:
ad rian gro nek – dzien ni karz i ope ra tor ka me ry. Pa sjo nu -

je go mu zy ka. Gra na gi ta rze i kom po nu je. 
ka ta rzy na wa la – dzien ni kar ka. Jej pa sją jest fo to gra fia

i pro mo wa nie hi sto rii, szcze gól nie tej do ty czą cej ko biet. 
Bie rze ak tyw ny udział w pro gra mie „Gdy na uka jest ko bie tą”.
Pa sjo nu ją ją na ukow czy nie Uni wer sy te tu Po znań skie go.

ju sty na berns dorff -me la no wicz – mon ta żyst ka z ogrom -
nym do świad cze niem te le wi zyj nym i z bran ży fil mo wej. 
Pa sjo nu je ją fo to gra fia i… dźwięk. Jest per fek cjo nist ką.

woj ciech pup pel – gra fik i ani ma tor. Nie zwy kle uzdol nio -
ny. Do dat ko wo koń czył WA w Ka li szu. Ma lu je, ry su je, rzeź -
bi, two rzy gra fi ki kom pu te ro we.

ire ne usz grze cho wiak – zwią za ny z TV UAM od sa me go
po cząt ku. Jej hi sto ria jest w je go gło wie. Dźwię ko wiec, któ ry

o dźwię ku wie wszyst ko. Pa sjo nu ją go zdję cia zam ków. Fo to -
gra fu je je przy każ dej oka zji.

adam pie trzy kow ski – fi lo zof i…in for ma tyk. To się nie
wy klu cza. To funk cjo nu je. Re ali zu je ca łą ko rek cję barw ną. Je -
śli jest ja kiś pro blem in for ma tycz ny, to na stęp ne go dnia
Adam go roz wią zu je. Przy no si go to wy pro jekt. Pa sjo nu je go
fo to gra fia. 

na ta lia bas sak – naj młod szy czło nek ze spo łu i głów ny re -
ali za tor dźwię ku. Aku styk im prez ple ne ro wych. Jej pa sją jest
mu zy ka. Tań czy na ru rze.

mi chał ła ko my – szef. Pra cu je od 2006 ro ku. Ob jął funk -
cję po dr. Ste fa nie Ha bry ło. Pa sjo nat mu zy ki i śpie wu. Gra
i śpie wa w dwóch ze spo łach. Jaz zo wym i…me ta lo wym.

Za nim ta gru pa prze ję ła ste ry UAM TV, by ło na ście lat hi -
sto rii pod rzą da mi prof. Woj cie cha Na wro ci ka i dr. Ste fa na Ha -

muzycy, graficy, informatycy, tekściarze. specjaliści od dźwięku i obrazu. zespół. niezwykle kolorowa

grupa w zawsze młodym wieku. studio Telewizyjne Uam. – gdybym miał ponownie wybierać, to znów

postawiłbym na tych samych ludzi – mówi ich szef, michał łakomy. w tym roku mija 20 lat od chwili, 

gdy wyemitowano pierwszy kwadrans akademicki. 

20 laT na filmowo
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bry ło. Był dy na micz ny roz wój, któ ry do pro wa dził do te go, że
dziś uczel nia dys po nu je pro fe sjo nal ną gru pą fil mo wą, wy ko -
rzy sty wa ną na po trze by mar ke tin gu, ale ob słu gu ją cą rów nież
waż niej sze wy da rze nia na ca łym uni wer sy te cie.

Pierw sza sie dzi ba uni wer sy tec kiej te le wi zji mie ści ła się
na Wy dzia le Fi zy ki na Mo ra sku. Prof. Ste fan Jur ga w 1998 ro -
ku dzię ki swo im kon tak tom po zy skał za dar mo naj wyż szej
kla sy stu dio te le wi zyj ne. Sprzęt z Ja po nii za pa ko wa ny na trzy
TIR-y tra fił do Po zna nia. Po zo sta ło przy go to wać miej sce
i sfor mo wać eki pę. Te go za da nia pod jął się prof. Jur ga,
a po nim prof. Na wro cik. Już w paź dzier ni ku 1999 ro ku
na an te nę te le wi zji re gio nal nej wszedł pierw szy cy klicz ny
pro gram „Aka de mic ki kwa drans”

Dwa la ta póź niej pod ję to de cy zję o ada pta cji po miesz czeń
w bu dyn ku Wy dzia łu Fi zy ki UAM na ce le stu dia te le wi zyj ne -
go, co za owo co wa ło po wsta niem pra wie 100-me tro we go,
pro fe sjo nal nie wy po sa żo ne go stu dia TV (to ry ka me ro we,
oświe tle nie TV, sto ły re ali za cyj ne do na grań ob ra zu i dźwię -
ku itp.). Ro sła licz ba re ali za cji
fil mo wych. Na wią za no współ -
pra cę z Wiel ko pol ską Te le wi zją
Ka blo wą i jed no cze śnie roz po -
czę to emi sję cy klu „Z ży cia Uni -
wer sy te tu”. Po ja wi ły się no we
cy kle fil mo we „Ar cy dzie ła. Ar -
cy my śli…” czy „Wy bit ne po sta -
cie Uni wer sy te tu”. Po wsta wa ły fil my na gra dza ne rok rocz nie
na fe sti wa lach te le wi zyj nych. W 2010 ro ku, za ka den cji rek -
to ra Bro ni sła wa Mar ci nia ka pod ję to de cy zję o stwo rze niu ze
stu dia sa mo dziel nej jed nost ki uni wer sy tec kiej oraz prze nie -
sie niu go do bu dyn ku przy Ale jach Nie pod le gło ści. 

Nie wąt pli wie waż nym kro kiem by ło stwo rze nie przy udzia -
le PCSS pro jek tu Te le wi zji Aka de mic kiej UAM. Je go re ali za -
cja za kła da ła po wsta nie pod por ta lu VOD w ra mach te le wi zji
na uko wej Pla ton TV oraz ka na łu te le wi zji li ne ar nej stre amo -
wa nej za po mo cą PlatonTV. Za kon cep cję i re ali za cje pro jek -
tu od po wia dał dr Ste fan Ha bry ło oraz Adam Pie trzy kow ski.
W ra mach pro jek tu po wsta ło wie le no wych cy kli pro gra mo -
wych („Ko men tarz ty go dnia”, „Echa UAM”, „Prze gląd Na uko -
wy”, „Klip eks perc ki”, „Flesz aka de mic ki”, „Sło wa ODnowa”,
„Va de me cum suk ce su”, „Lu dzie Uni wer sy te tu”, „UAMki wy -

kła dów”, „Ka lej do skop Bi blio te ki” i in ne). Uru cho mio na zo -
sta ła pu blicz nie do stęp na ka me ra in ter ne to wa po ka zu ją ca
Col le gium Mi nus UAM. Dziś Uni wer sy tec kie Stu dio Fil mo -
we dzia ła w ra mach Cen trum Mar ke tin gu. 

– Był czas, że mie li śmy w swych za so bach naj lep szą
na świe cie ka me rę te le wi zyj ną – mó wi Mi chał Ła ko my, zwią -
za ny z te le wi zją aka de mic ką od 2006 ro ku. – Pierw szy sprzęt
był wy ce nio ny na trzy mi lio ny zło tych. Obec nie, po re or ga -
ni za cji i od świe że niu za so bów, stu dio jest w sta nie re ali zo wać
naj bar dziej wy ma ga ją ce zle ce nia. Wy róż nia ją nas trzy rze czy:
po miesz cze nie do post pro duk cji dźwię ku, gdzie dys po nu je -
my bar dzo do brym sys te mem i ma my moż li wość re ali za cji
ma te ria łów w sys te mie 5.1; na stęp nie sys tem do post pro duk -
cji ob ra zu ze spe cjal nym pa ne lem, mo ni to rem i opro gra mo -
wa niem i wresz cie sys tem do re ali za cji za pi su wraz
z trans mi sją in ter ne to wą. Jest ła twiej niż jesz cze pa rę lat te -
mu. Wy star czy wspo mnieć jed ną z re ali za cji Fe sti wa lu Na uki
i Sztu ki. Przed la ty, na Wy dzia le Fi zy ki. Wów czas to, w jed -

nej du żej au li mie li śmy na -
gry wać wie lo ka me ro wo
i prze pro wa dzać trans mi sję
z dźwię kiem do dwóch są -
sia du ją cych au li. Przy czym
w obu mia ły być ka me ry
i zgro ma dze ni w au lach
uczest ni cy mo gli za da wać

py ta nia pro wa dzą cym w du żej au li. To by ło wy zwa nie. Z te -
go sprzę tu z po cząt ku na szej te le wi zji spo ro się jesz cze za cho -
wa ło i na dal słu ży. To też świad czy o je go kla sie.

UAM TV dzię ki po my sło wi pro to pla stów jest dziś ko pal -
nią wie dzy na te mat uczel ni. Po czy na jąc od ery ana lo go wej,
a na cy fro wym za pi sie koń cząc, w ar chi wal nych za so bach są
wszyst kie naj waż niej sze wy da rze nia z ży cia uni wer sy te tu.
W su mie 1500 ka set na grań. Opi sa nych i upo rząd ko wa nych.
Stwo rzo nych przez pro fe sjo nal nych ope ra to rów. Ca łość ocze -
ku je na di gi ta li za cję. – Te go się nie da prze ce nić – mó wi Mi -
chał Ła ko my – Pro cen tu je pra ca po przed nich ekip, co
szcze gól nie by ło wi dać w cza sie przy go to wań do ju bi le -
uszu 100-le cia Uni wer sy te tu Po znań skie go. Dys po nu jąc ta -
kim ze spo łem i sprzę tem, my ślę, że wy wią za li śmy się
z za da nia jak na le ży. Za czę ło się w trak cie in au gu ra cji ro ku

aka de mic kie go w 2018 ro ku, gdy za jed nym
za ma chem re ali zo wa li śmy dwie nie za leż ne
trans mi sje in ter ne to we z za pi sem, gdzie jed -
na by ła z tłu ma cze niem na ję zyk mi go wy
i na pi sa mi, a dru ga bez tych do dat ko wych
ele men tów. Póź niej ob słu gi wa li śmy ko lej ne
waż ne wy da rze nia. Wszę dzie pro fe sjo nal nie
i na czas. Kul mi na cja na stą pi ła w trak cie ma -
jo wych ob cho dów. Da li śmy ra dę.

Szef UAM TV py ta ny o naj bliż sze pla ny
mó wi, że obec nie bę dą chcie li się sku pić
na du żej pro duk cji zwią za nej z pod su mo wa -
niem ju bi le uszu i stwo rze niem fil mu, w któ -
rym głów ne ro le gra ły by wy da rze nia, ale
i rek to rzy po szcze gól nych uczel ni. O czym
ma rzy? O no wej ka me rze lub apa ra cie
do stu dia. No i oczy wi ście o dro nie. Ba aar -
dzo by się przy dał.

A od Ży cia Uni wer sy tec kie go dla tych co
two rzy li i two rzą UAM TV naj lep sze ży cze -
nia. Niech się speł nią!

y UAM TV dzię ki po my sło wi pro to pla stów 
jest dziś ko pal nią wie dzy na te mat uczel ni
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Adam Pietrzykowski, filozof i informatyk w swoim królestwie
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– Bo imy się ru ty ny, za mknię cia w klat ce. W prze szło ści usły sze li -
śmy, kim ma my być, do cze go ma my dą żyć. Wie le osób wy cho wa ło
się w ro dzi nach, gdzie jesz cze przed na ro dzi na mi okre ślo no, kim bę -
dą. W na szych cza sach li czy się pre stiż – mó wi So nia Szy mań ska,
stu dent ka pe da go gi ki, od ro ku w Te atrze Gran da.

Ak tor ki i ak to rzy tym ra zem sa mi na pi sa li tekst sztu ki – był to
ich pi sar ski de biut. – Od po wia da łem na py ta nie: kim je stem. Pro -
ble mem dzi siej szych cza sów jest, że my, mło dzi, nie po tra fi my się
okre ślić. Z eta pem przej ścia ze stu diów do tzw. do ro słe go ży cia łą -
czy się też za gu bie nie, po ja wia się py ta nie: co da lej? – mó wi Ad rian
Sku za, stu dent ad mi ni stra cji, czwar ty rok w Gran dzie.

Mag da le na Gren da przy zna je, że po sta wi ła trud ne za da nie
przed eki pą, ta jed nak do brze so bie z nim po ra dzi ła. War to ścią jest
to, że stu den ci prze mó wi li wła snym gło sem, dzię ki cze mu spek takl
jest au ten tycz ny. Ko lej ną trud no ścią był wy bór ty tu łu. Każ dy przy -
go to wał pro po zy cję, ale żad na nie prze mó wi ła do wszyst kich.
Wresz cie na jed nej z prób li der ka te atru po wie dzia ła: – Słu chaj cie,
w koń cu trze ba ochrzcić to dziec ko! Wy ra że nie pod ła pał Ad rian
i na nim sta nę ło. – Ty tuł du żo mó wi o tre ści spek ta klu: o doj rze wa -
niu, o tym, co kształ tu je na szą toż sa mość; czy sa mi je ste śmy ko wa -
la mi swe go lo su, czy mu si my od gry wać ro le spo łecz ne, któ re nie
do koń ca nam od po wia da ją – wy ja śnia dr Gren da.

Nie by ło by do bre go spek ta klu bez od po wied niej opra wy mu zycz -
nej, sce no gra fii (au tor stwa Oli Wal czak) i ko stiu mów wy ko na nych
przez ge nial ną Klau dię Zie liń ską, któ ra po tra fi ide al nie do pa so wać
się do nie za wsze spre cy zo wa nych ocze ki wań ak to rów. – Ko stiu my
mia ły po ka zać, że je ste śmy jed nym po ko le niem, mia ły nie wy róż -
niać ni ko go z nas – mó wi Ad rian, a dr Gren da do da je: – Klau dia
za pro po no wa ła je ans – ko ja rzy się z mło do ścią, tro chę z bun tem
i sza leń stwem. Uszy ła nie zwy kłe ko stiu my, ma łe dzie ła sztu ki.

Sztu ka „Trze ba ochrzcić to dziec ko” mia ła pre mie rę w Re pu bli ce

Sztu ki „Tłu sta Lan gu sta”. W przy szłym ro ku Gran da po ka że spek -
takl na fe sti wa lu START, naj waż niej szej im pre zie sku pia ją cej te atry
stu denc kie. – Tra fi łam do te atru rok te mu i od ra zu za ła pa łam się
na ten fe sti wal. Wy sta wia li śmy „Um brę”. Pierw szy raz w niej gra -
łam i zgar nę li śmy dwie na gro dy. Cie ka wy start! – wspo mi na So nia.

Za słu żo ny suk ces był efek tem cięż kiej pra cy, ale przede wszyst kim
kre atyw no ści re ży ser ki i ak to rów. Gran da trzy ma wy so ki po ziom,
choć zda rza się, że w trak cie pra cy na sztu ką ktoś od cho dzi – wy jeż -
dża na Era smu sa, za czy na pra cę na ca ły etat al bo za kła da ro dzi nę.
No wi są rzu ca ni na głę bo ką wo dę, jed nak za wsze mo gą li czyć na po -
moc star szych sta żem ko le gów i ko le ża nek. – Na sa mym po cząt ku
wi dzę prze ra że nie na twa rzach, gdy mó wię, że nie ko rzy sta my z go -
to wych tek stów dra ma tycz nych i nie ma ta kiej oso by, któ ra de cy du -
je od A do Z, jak spek takl ma wy glą dać. Mie li śmy oso by, któ re nie
by ły przy zwy cza jo ne do te go sys te mu pra cy, ale więk szość z nich
świet nie so bie ra dzi – mó wi Mag da le na Gren da.

Ad rian po czte rech la tach koń czy swo ją przy go dę z Gran dą. Czu -
je, że po wi nien już zro bić miej sce dla in nych. – Te la ta da ły mi bar -
dzo du żo. Z te atrem łą czy się wie le moż li wo ści – wy jaz dy
na fe sti wa le, gdzie moż na po znać in ne gru py, spek ta kle. To bar dzo
przy jem ny okres w ży ciu. Sa mo ak tor stwo otwo rzy ło mnie na lu -
dzi, do świad cze nia, opi nie. Sta ram się nie ge ne ra li zo wać, tyl ko
do każ dej oso by pod cho dzić in dy wi du al nie. Zy ska łem więk szą
śmia łość, du żo pra co wa li śmy nad wy ra ża niem emo cji, sie bie. By ło
du żo za ba wy, cie ka wych osób, przy gód.

So nia czu je, że na sce nie ma więk sze po le do po pi su niż w co -
dzien nym ży ciu. – Mo że to tro chę pa ra dok sal ne: w te atrze jest miej -
sce na emo cje, na to, co się ko tłu je w środ ku. W ży ciu za kła da my
bar dzo du żo ma sek. Na sce nie moż na to wszyst ko z sie bie zrzu cić
i być bar dziej so bą niż w nor mal nym świe cie.

Ewa Ko na rzew ska -Mi cha lak

i ochrzci li To dziec koi ochrzci li To dziec ko

– do grandy trafiają niepokorne osobowości – mówi dr magdalena grenda, współtwórczyni i opiekunka

artystyczna teatru. i tacy właśnie niepokorni wystawili autorski spektakl o młodych Polakach. o ich pragnieniu

wyrwania się ze schematów, narzucanych przez społeczeństwo, o poszukiwaniu prawdziwego ja.
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przy jeż dża jąc wcze śniej na spo tka nie, sia dam
na ław ce na prze ciw ko bi blio te ki. Ob ser wu ję, jak
Ja dwi ga Mu szyń ska z uśmie chem na twa rzy roz -

ma wia ze stu den ta mi, od bie ra zwra ca ne książ ki i po -
ma ga stu den tom od na leźć na pół kach po szu ki wa ne
po zy cje. Chwi lę póź niej sa ma opro wa dza mnie po bi -
blio te ce i po ka zu je znaj du ją ce się tam kwia ty. – Pra ca
przy kom pu te rach bar dzo mę czy wzrok i dla te go sta -
ra my się, aby w bi blio te ce by ło du żo zie le ni. Ta kich
pa pro tek na pew no jesz cze nie wi dzia łaś – mó wi,
wska zu jąc na dwie ogrom ne zie lo ne pa pro cie. – Praw -
da – przy ta ku ję. Ta kich jesz cze w ży ciu nie wi dzia łam.

Ja dwi ga Mu szyń ska do bi blio te ki tra fi ła w lip -
cu 2009 i przez pierw sze la ta ze smut kiem pa trzy ła
na wy schnię te traw ni ki, ota cza ją ce bu dyn ki WNGiG.
Pa tio WNGiG na zy wa ne by ło przez wszyst kich „spa -
cer nia kiem” – bo przy po mi na ło wię zien ne po dwór -
ko. Nie śmia ło po pra cy spró bo wa ła zmie nić
za nie dba ny te ren przy scho dach pa tia w kwiet ni ki.
Po ka za ła je ów cze sne mu dzie ka no wi, prof. Mar ko wi
Mar ci nia ko wi. Uda ło się na wią zać współ pra cę z au -
tor ką pro jek tu zie le ni re ali zo wa ne go na Kam pu sie Mo ra sko, Mar -
tą Cy fert, któ ra po mo gła przy go to wać no wy pro jekt dla pa tio,
a w na stęp nym ro ku dla re pre zen ta cyj ne go klom bu przed au lą
Col le gium Geo gra phi cum. Po tem już Ja dwi ga Mu szyń ska sa ma
two rzy ła klom by. Aby zre ali zo wać ca ły pro jekt, za ku pio no pra -
wie 60 ton na rzut nia ków, z któ rych po wsta ła m.in. ka mien na rze -
ka na pa tio. Przy pra cy po ma ga li stu den ci, mąż – prof. An drzej
Mu szyń ski, in ni pra cow ni cy wy dzia łu i kon ser wa to rzy. 

Prze glą da my zdję cia z tam tych cza sów. – O, pro szę po pa trzeć,
to mój syn i je go ko le dzy, wte dy li ce ali ści. Po pro si łam o po moc
i chłop cy mi nie od mó wi li. Z tych czte rech chło pa ków aż trzech
stu dio wa ło po tem na na szym wy dzia le. Kie dyś zro bi łam zdję cie
znisz czo nych rę ka wic i bu tów. Szko da, że nie po li czy łam, ile pry -
wat nych rę ka wic i bu tów tu znisz czy łam i ile in nych wła snych na -
rzę dzi.

nie sfor ny ka mień
Pa tio zmie ni ło się, stu den ci chęt niej przy sia da li na ła wecz kach,

z okna był ład niej szy wi dok, ale bra ko wa ło po ideł ka dla pta ków.
Tak na ro dził się po mysł fon tan ny. Ko le żan ka Ania zna la zła wiel -
ki głaz w Ró ża nym Po to ku. Mój syn wy to czył ten po nad 100-ki -
lo gra mo wy ka mień na ląd. Za przy jaź nio ny ka mie niarz
prze wier cił ka mień i uda ło się go prze trans por to wać na pa tio
przy Col le gium Geo gra phi cum. Nie był to jed nak ko niec pro ble -
mów. Ka mień, któ ry te raz jest głów nym ele men tem fon tan ny,
oka zał się na ty le nie sfor ny, że kon cep cję trze ba by ło zmie niać
osiem ra zy. 

– Naj bar dziej z fon tan ny cie szą się plisz ki, któ re od kil ku lat
za miesz ku ją pa tio, wy cho wu ją tu swo je pi sklę ta i szczę śli we plu -
ska ją się w wo dzie, wy le wa ją cej się z ka mie nia. Naj le piej po ka żę
mo je dzia ła nia w prak ty ce – mó wi. Ja dwi ga Mu szyń ska za bie ra

mnie oraz na sze go fo to re por te ra na wy ciecz kę po wy dzia ło wych
ogro dach. Jej de wi zą jest „Z każ de go okna mu si być pięk ny wi -
dok”. Sa ma gu stu je w ogro dach an giel skich i ro śli nach okry wo -
wych. Jej pa sją są też ró że. Po ka zu je nam prze pięk ną ró żę „Ma ria
Skło dow ska -Cu rie”, bę dą cą ozdo bą klom bu przed au lą. Oprócz
róż ro sną ro śli ny se zo no we. Dzię ki te mu w wy dzia ło wych ogro -
dach jest zmien ność. To jest idea „czte rech pór ro ku w ogro dzie”,
bo na wet w zi mie są ro śli ny, któ re de ko ru ją ogród.

W cza sie spa ce ru sta ram się pod py tać o prze pis na uda ny
ogród. – To pro ste! – uśmie cha się – Do kwia tów trze ba mó wić
i sta le dbać o nie. Ca ły czas czy tam, uczę się od in nych pa sjo na -
tów. Więk szość ro ślin to da ry. Ku pi li śmy tyl ko ró że i tro chę krze -
wów. Bar dzo do brze współ pra cu je my z kie row nicz ką
ad mi ni stra cyj ną wy dzia łu. Pra cow ni cy i stu den ci są bar dzo mi -
li, po zdra wia ją mnie z uśmie chem, chwa lą kwia ty i ra ba ty. Naj -
czę ściej pra cu ję sa ma, od mar ca do mro zów, po pra cy al bo
przed pra cą, ale pa no wie kon ser wa to rzy po ma ga ją mi w naj cięż -
szych ro bo tach. 

Trud nie idzie na mar ne
Stu den ci nie daw no w ra mach ak cji #zma luj my coś do bre go

uho no ro wa li Ja dwi gę Mu szyń ską mia nem bo ha te ra dnia co -
dzien ne go. Jak pod kre śla ją: Pa ni Ja dzia to zło ty du szek bi blio te -
ki, za wsze słu ży po mo cą i do brym sło wem. Po za pra cą
w bi blio te ce pa ni Ja dzia dba o zie leń ota cza ją cą nasz wy dział,
a tak że wrzu ca cie ka we po sty z se rii #StalówkąBibliotekarki. Ko -
lej ni dzie ka ni WNGiG rów nież do ce nia ją jej pra cę. W 2015 ro ku
pa tio i klomb przed au lą do stał się do eta pu miej skie go kon kur -
su Zie lo ny Po znań. W tym ro ku klomb i pa tio rów nież zo sta ły
zgło szo ne do kon kur su. 

Ja go da Ha losz ka

    

pa ni ja dzia od ogro dów
zakładanie ogrodu czyli upiększanie otoczenia, to nie tylko praca fizyczna, ale również praca umysłowa.

z tą myślą zgadza się z pewnością jadwiga muszyńska, znana wszystkim jako Pani jadzia od ogrodów,

która na co dzień pracuje w Bibliotece wydziału nauk geograficznych i geologicznych Uam. To dzięki niej

teren wokół wydziału rozkwitł i to dosłownie, ponieważ to właśnie ona zajmuje się tutejszymi klombami. 
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lu bi ksiądz wi śnie?
Bar dzo! To mój ulu bio ny owoc. 

mi mo pra cy, prak tycz nie od dziec ka, w 5-hek ta ro wym wi -
śnio wym sa dzie? 

Mi mo! Choć rze czy wi ście ta pra ca by ła… hmmm… bar dzo
wy ma ga ją ca.

a na wa ka cje ksiądz jeź dził? 
Wa ka cje?! W 5-hek ta ro wym sa dzie i 30-hek ta ro wym go spo dar -

stwie?! Od dziec ka wszy scy, a by ło nas czwo ro dzie ci, du żo pra co -
wa li śmy na ro li. Jak wi dać, oj ciec miał spo re go spo dar stwo. Nie by ło
mo wy, aby la tem po je chać so bie na wa ka cje. Je że li już uda ło się zła -
pać tro chę wol ne go cza su, sze dłem na piel grzym kę al bo wy jeż dża -
łem w gó ry. Jed nak tych wy jaz dów na praw dę nie by ło wie le.

ale mu zy ki ksiądz mógł słu chać?
A słu cha łem. Je stem dziec kiem lat 90., więc słu cha łem mu zy -

ki cięż kiej…

To pew nie na fe sti wal roc ko wy do ja ro ci na ksiądz jeź dził?
No jak?! Wi śnie!

ups.. rze czy wi ście. miał ksiądz ulu bio ne ka pe le?
Pew nie. Red Hot Chi li Pep pers, Fa ith No Mo re i Ali ce in Cha ins.

a na czy ta nie ksią żek wy star cza ło cza su?
Tro chę tak. Czy ta łem, jak to dzie ciak, li te ra tu rę po dróż ni -

czą – od za wsze lu bi łem po zna wać in ne kul tu ry, sze ro ki świat. Cią -

ży ło mi sil ne po czu cie za mknię cia; w na -
szej wsi nie by ło har cer stwa, spor tów nie
upra wia łem, więc je dy ną roz ryw ką by ło
czy ta nie – se ria Al fre da Szklar skie go
o Tom ku czy książ ki po dróż ni cze Ar ka -
de go Fie dle ra. Ży łem wy obra że nia mi
o eg zo tycz nym świe cie. 

z te go, co ksiądz mó wi, nie wie le
w księ dza bio gra fii oko licz no ści,
w któ rych mo gło by się na ro dzić po -
wo ła nie ka płań skie. mo że tro chę mi -
syj ne…

Bo też wca le nie ma rzy łem od ma łe -
go, by ubrać su tan nę. Opo wie dzieć
po ko lei?

słu cham. jak da wid stel mach zo -
stał księ dzem?

Uro dzi łem się w Po zna niu w 1978
ro ku. Po cho dzę z wio ski Ra dze wi ce,
pa ra fia Ro ga lin, ale cho dzi łem do ko -
ścio ła w Ra dze wi cach. Wy ra sta łem
więc w cie niu dę bów ro ga liń skich
i dzie dzic twa ro dzi ny Ra czyń skich.

Szcze gól nie bli ska by ła mi pa mięć o Edwar dzie Ra czyń skim, któ -
ry ufun do wał m.in. nasz ko ściół pa ra fial ny oraz bi blio te kę i wo -
do cią gi dla Po zna nia. Mój pra dzia dek przed woj ną był wój tem
Mie dzi cho wa, wal czył w Po wsta niu Wiel ko pol skim, za co spo -
tka ły go re pre sje pod czas i po II woj nie świa to wej. Z ko lei ro dzi -
na mo je go oj ca po cho dzi spod Lwo wa, dzia dek pie szo prze szedł
ca ły front aż do Bra my Bran den bur skiej. Mam moc ne ko rze nie
pa trio tycz ne. To wszyst ko mnie ukształ to wa ło, a te raz to dzie -
dzic two zo bo wią zu je. 

To ra czej za dat ki na dzia ła cza pa trio tycz ne go. Tym bar dziej
za sta na wiam się, skąd ten po mysł na su tan nę?

Cier pli wo ści… Po li ceum w Śre mie stu dio wa łem pół ro ku pra -
wo w Szcze ci nie, ale kiep sko mi tam szło. Po nie waż ści ga ło mnie
woj sko, mu sia łem szyb ko zna leźć plan B, więc wró ci łem do Po -
zna nia i po sze dłem do pra cy, a jed no cze śnie za czą łem stu dia za -
ocz ne na eko no mii. Był 1998 r. Pod czas pa pie skiej piel grzym ki
w czerw cu 1999 ro ku, gdy oglą da łem trans mi sję Mszy Świę tej
z To ru nia, pod czas któ rej Jan Pa weł II be aty fi ko wał ks. Ste fa -
na Fre li chow skie go, i opo wia dał o je go pra cy z mło dzie żą, he ro -
icz nym po świę ce niu w obo zie w Da chau, coś mną
po trzą snę ło. I trzy mie sią ce nie da wa ło spo ko ju, dzień w dzień.
Jak ja się wte dy zma ga łem! Ale 31 sierp nia 1999 ro ku wie czo rem
pod ją łem de cy zję: Idę! Oka za ło się, że mia łem tyl ko je den dzień
na zor ga ni zo wa nie do ku men tów. 

od ra zu ksiądz wie dział, że to ma być po znań skie se mi na -
rium du chow ne?

Wie dzia łem tyl ko ty le, że to ma być stan du chow ny. 

po dwój na mi sja
z ks. dr. dawidem stelmachem, duszpasterzem akademickim 

z wydziału Teologicznego Uam rozmawia anna kot 
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a dziś? ksiądz dr da wid stel mach jest…
… no wym, co nie zna czy pierw szym, dusz pa ste rzem aka de -

mic kim na Wy dzia le Teo lo gicz nym oraz – co się wią że z tą funk -
cją – rek to rem ko ścio ła, któ ry jest na te re nie te go wy dzia łu.

dusz pa ste rzem, czy li….
… spra wu ję opie kę du cho wą nad wspól no tą stu den tów, pro wa -

dzę dusz pa ster stwo stu den tów Wy dzia łu Teo lo gicz ne go, oczy wi -
ście oprócz wła snej pra cy na uko wej i dy dak tycz nej. 

pod kre śla ksiądz, że nie jest pierw szy. za pro po no wał ksiądz
stu den tom coś no we go czy kon ty nu ował pra cę po przed ni ków? 

I to, i to. Sta ram się wzbo ga cić ofer tę po przed ni ków swo imi za -
in te re so wa nia mi, czy li wnieść do dusz pa ster stwa ele ment mi syj -
ny, oprócz kla sycz nej pra cy dusz pa ster skiej. Za uwa ży łem, że
pra ca na mi sjach zmie nia czło wie ka. Kie dy mło dzi lu dzie wy jeż -
dża ją do bied nych, za co fa nych kra jów i ro bią tam coś do bre go,
do ty ka ją tam tej szej rze czy wi sto ści, wra ca ją od mie nie ni. Za zwy -
czaj chcą na dal po ma gać, już z Pol ski. Ze tknię cie się z nę dzą po -
zna nych lu dzi bu dzi w nich po trze bę dzia ła nia. I na tej ba zie chcę
po głę biać ich wraż li wość, by nie śli re al ną po moc po trze bu ją cym
w kra jach mi syj nych – za wsze bied nych i sła bych. Oczy wi ście nie
każ dy mo że wy je chać, ale każ dy mo że włą czyć się w dzia łal ność
mi syj ną we wła snym kra ju, każ dy mo że po znać pro ble my mi sji. 

czy li księ dza dzia ła nia zmie rza ją po pro stu do utwo rze nia
wo lon ta ria tu mi syj ne go na wy dzia le Teo lo gicz nym? 

My ślę, że tak moż na na zwać na sze dzia ła nia, choć na si stu den -
ci wy jeż dża ją na krót ki okres – od 3 ty go dni do 3 mie się cy. Na -
to miast wo lon ta ria ty mi syj ne
or ga ni zo wa ne np. przez zgro -
ma dze nia za kon ne trwa ją na -
wet rok i dłu żej. 

chy ba nie da się po pro stu
wy ra zić chęć, za pa ko wać ple -
cak i … le cieć – po wiedz -
my – do bo li wii. 

Oczy wi ście! Nikt nie wy je dzie
bez przy go to wa nia. Naj wię cej
pra cy jest przed wy jaz dem.
Przed sta wia my ce le – po co i co
chce my ro bić – i jak do nich się
przy go to wać. To nie jest tu ry sty -
ka! Każ dy wo lon ta riusz wy jeż dża w prze ko na niu, że jest po sła ny:
po sy ła go – a więc tak że re pre zen tu je on – Ko ściół, na szą wspól -
no tę aka de mic ką i mia sto Po znań. Bę dąc tam, da je świa dec two
o tych trzech spo łecz no ściach – mó wiąc, skąd jest, jak się za cho -
wu je, ja kie ma zwy cza je, ja ką kul tu rę pre zen tu je, bę dzie ich świa -
dec twem al bo an ty świa dec twem.

czy stu den ci są świa do mi te go, co ich spo tka pod czas mi sji?
Ca łe bo gac two wo lon ta ria tu mi syj ne go po le ga na tym, aby

umieć przy jąć to, cze go lu dzie na miej scu chcą nas na uczyć. Nikt
nie lu bi być po ucza ny, dla te go po pro stu po ka zu je my na szym go -
spo da rzom, jak my ży je my i sa mi uczy my się od nich. Naj czę ściej
mło dzi z na sze go krę gu kul tu ro we go wi dzą w kra jach mi syj nych
zja wi ska u nas co raz rzad sze: sil ne re la cje ro dzin ne, prze ko nu ją
się, że dla tam tych lu dzi pie nią dze nie są naj waż niej sze, choć bra -
ku je ich na każ dym kro ku i że moż na się cie szyć z rze czy ma łych. 

jak przyj mu ją was miesz kań cy kra jów, do któ rych się uda -
je cie na mi sje? 

Waż ne jest dla nich – to już mó wię na ba zie swo je go do świad -
cze nia – że ktoś do nich przy je dzie, że dru gi czło wiek chce się
zbli żyć do ich nę dzy. Przed mio ty oczy wi ście są waż ne, ale już dwa
ra zy sły sza łem, kie dy oni dzię ko wa li za nasz przy jazd, że ktoś się
ni mi in te re su je. Na to zwró ci łem uwa gę: nie dzię ko wa li za da ry,
tyl ko – jak mó wi li – że „Pol ska o nas pa mię ta”. Np. w Ar gen ty nie
my śmy po pro stu by li z ty mi ludź mi – mo dli li śmy się wspól nie,
oni cie szy li się, że mo gli ko goś ugo ścić i za to dzię ko wa li. Oni nie
ocze ku ją wy jąt ko wych rze czy, dla nich cen ny jest czło wiek, któ -
ry chce z ni mi być i dzie lić ich co dzien ność. 

za sta na wiam się te raz… czy już ta dzie cię ca pa sja po zna wa -
nia świa ta, o któ rej ksiądz przed chwi lą opo wia dał, nie pcha ła
księ dza do mi sjo na rzy? wer bi ści by li pod rę ką, w chlu do wie...

Rze czy wi ście, już ja ko dziec ko na wet in te re so wa łem się mi sja -
mi, szcze gól nie dzia ła ły mi na wy obraź nię hi sto rie mi sjo na rzy mę -
czen ni ków i kie dyś na wet oznaj mi łem ro dzi com, że mógł bym być
mi sjo na rzem, ale nie ko niecz nie księ dzem. A oni wte dy po wie -
dzie li, że tak to chy ba się nie da… trze ba być jed nym i dru gim…
„Eeeee, to nie, to chy ba nie dla mnie” – od po wie dzia łem znie chę -
co ny. Ale kie dy już wstą pi łem do se mi na rium, cią gle ob ra ca łem
się wo kół mi sji. Ja ko kle ryk by łem na Bia ło ru si i w Ka zach sta nie.
Za wsze sta ra łem się gdzieś tam an ga żo wać. Po świę ce niach ka -
płań skich pra co wa łem ja ko wi ka ry, ale tak że w te le wi zji po znań -
skiej w pro gra mach ka to lic kich, zwłasz cza gdy re ak ty wo wał się
AKM (Aka de mic kie Ko ło Mi sjo lo gicz ne – ko ło na uko we dzia ła -
ją ce przy Wy dzia le Teo lo gicz nym UAM re ak ty wo wa ne w 2002
r. – red.). Wte dy wpa dłem na po mysł, że by wy je chać na mi sje tak -
że z mło dzie żą z dusz pa ster stwa z mo jej pa ra fii w Tul cach. Uda ło

się nam dzię ki kon tak tom
z za przy jaź nio ną sio strą ob -
lat ką z Ma dry tu. To był sza -
lo ny wy jazd 10 mło dych
do Ma ro ka w 2012 ro ku, po -
nie waż nie do koń ca wie -
dzia łem „czym to się je”.
Po tem już by łem le piej przy -
go to wa ny i ja, i mło dzież:
By li śmy ze stu den ta mi w Ka -
mień cu Po dol skim, Ar gen -
ty nie, a ostat nio w Rwan dzie,
gdzie bu do wa li śmy dom dla
jed nej ro dzi ny. 

dla cze go wła śnie mi sje są dla księ dza ta kie waż ne? 
To mo je po wo ła nie w po wo ła niu. No i je stem prze ko na ny, że

Pan Bóg chce, aby dzi siaj się tym za jąć. Na praw dę wi dzę sens pra -
cy na rzecz mi sji. Ktoś po wie, że lu dzie po trze bu ją cy są wszę dzie.
Ow szem, mo że my tak po ludz ku roz wa żać, czy le piej ten wy si -
łek wo lon ta riu sza prze li czyć np. na ileś po sił ków dla głod nych al -
bo tyl ko wy słać pie nią dze czy ja kieś pro duk ty. Są dzę, że dziś my,
przed sta wi cie le bo ga tej, sy tej Eu ro py po trze bu je my do świad czyć
mi sji do ty kal nie. Mu si my tam po je chać, zo ba czyć, prze ko nać się
na wła snej skó rze, co to jest nę dza i po tem prze ka zać zdo by tą
wie dzę i do świad cze nie in nym.

co by ksiądz chciał, aby za pa mię ta li o obec nym dusz pa ste -
rzu stu den ci wy dzia łu Teo lo gicz ne go?

Chciał bym, aby za pa mię ta li, że za wsze po wta rza łem: każ dy
czło wiek, bez wzglę du na to, ja kie wy zna je war to ści, po wi nien
sta rać się prze żyć swo je ży cie jak naj le piej i in spi ro wać nim in -
nych. A każ dy pro fe sor sta rał się wy cho wać ucznia, któ ry go prze -
ro śnie.

y Każdy wolontariusz wyjeżdża na misje
w przekonaniu, że jest posłany: posyła go –
a więc także reprezentuje on – Kościół,
wspólnotę akademicką i miasto Poznań.
Będąc tam, mówiąc, skąd jest, jak się
zachowuje, jakie ma zwyczaje, jaką kulturę
prezentuje – będzie ich świadectwem albo
antyświadectwem
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W set ne uro dzi ny Uni wer sy te tu Po -
znań skie go od by ły się nie tyl ko do -
stoj ne uro czy sto ści, po ry wa ją ce

wy kła dy, uka za ły się mo nu men tal ne wy daw -
nic twa na uko we, wy da rzy ły wspa nia le kon -
fe ren cje i kon cer ty. Wpa dli śmy na po mysł,
aby ju bi le usz był tak że oka zją do wspól nej za -
ba wy i roz ryw ki. Dla te go wła śnie po wstał
uni wer sy tec ki al bum ku li nar ny, w któ rym
wy kła dow cy UAM, AWF, Uni wer sy te tu Me -
dycz ne go i Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu zdra dza ją swe – do tąd głę bo ko
skry wa ne – ku li nar ne se kre ty. Dzię ki „Aka -
de mic kim sma kom” po zna je my ga stro no -
micz ne pa sje wspa nia łych uni wer sy tec kich
na uczy cie li, a tak że ich za in te re so wa nia
i hob by, nie ko niecz nie zwią za ne z na uką.
Na okres wa ka cyj nej ka ni ku ły po le cam pysz -
ne prze pi sy uzdol nio nych ku li nar nie pro fe -
so rek i pro fe so rów.

Gdy nadchodzi czerwiec, miesiąc obfitości truskawek, cieszymy się z rodziną z możliwości
przyrządzenia tej potrawy, idealnej na upalne dni. Choć prosta, ma wiele wariantów, ale
chyba wszystkie są łatwe w przygotowaniu. Ja chciałbym przedstawić ten z nich, który
robiła moja mama i którym teraz ja czaruję rodzinę, a w którym zupa ma konsystencję
nieco podobną do kisielu.

Prof. Ja cek Wierz bic ki, ar che olog i fi la te li sta, Uam. ja ko stu -
dent i ro ku tra fił na ba da nia neo li tycz nych cmen ta rzysk me -
ga li tycz nych na Po mo rzu i do dziś fa scy nu je się tym
te ma tem. swo ją pa sję za wo do wą re ali zu je też w fi la te li sty -
ce, two rząc zbiór po świę co ny sztu ce epo ki ka mie nia w eu -
ro pie. lu bi pro stą, ale smacz ną kuch nię i ta ką znaj du je
pod czas let nich wę dró wek z żo ną po sło wac kich Ta trach.

Zu pa tru skaw ko wa

a K a d e m i c K i e  s ma K i
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WYKONANIE:
w do wo dy wrzu cić goź dzi ki, cy na mon
(moż na tak że 2–3 ku lecz ki an giel skie go
zie la), cu kier oraz sól i go to wać ok. 10–15
mi nut, aby ko rze nie od da ły swój aro mat.
w tym cza sie my je my tru skaw ki (naj le piej
ma łe – za du że trze ba po kro ić, że by do je -
dze nia zu py nie trze ba by ło uży wać no ża
i wi del ca!) i obie ra my je z szy pu łek. Po za -
koń cze niu go to wa nia wo dę z przy pra wa mi
prze ce dza my, że by po zbyć się nie po trzeb -
nych już te raz śmie ci i do pie ro te raz do da -
je my tru skaw ki.

w gdy tyl ko wo da się po now nie za go tu je
(trze ba uwa żać, by nie roz go to wać tru ska -
wek na mia zgę!) do pra wia my jesz cze
ewen tu al nie (smak zu py za le ży w pierw -
szym rzę dzie od tru ska wek, któ re mo gą
być mniej lub bar dziej słod kie) cu krem
i kwa skiem cy try no wym (na go rą co zu pa
mu si być moc no słod ko -kwa śna, by
przy je dze niu na chłod no nie by ła mdła),
a na stęp nie za cią ga my mą ką ziem nia cza ną
roz ro bio ną w ½ szklan ki zim nej wo dy. mie -
sza my dość in ten syw nie ale krót ko, tak aby
nie uszko dzić zbyt nio tru ska wek. jak tyl ko
zu pa się za go tu je, („mru gnie”) mu si my ją
szyb ko schło dzić (pa mię taj my o tru skaw -
kach!), więc wkła da my gar nek do więk sze -
go na czy nia (lub zle wo zmy wa ka) z du żą
ilo ścią zim nej wo dy.

w zu pę po da je my w tem pe ra tu rze po ko jo -
wej lub moc niej schło dzo ną, ra zem z ugo -
to wa nym al den te ma ka ro nem, naj le piej
ty pu wstąż ki lub nie co szer szym, jak ta glia -
tel le, przy ozdo bio ną na wierz chu ły żecz ką
gę stej śmie ta ny i ewen tu al nie list kiem
świe żej mię ty.

Czas przy go to wa nia: Pół go dzi ny
Por cja: dla 6 osób
Po ziom trud no ści w ska li aka de mic kiej: llmmm

SKŁADNIKI:
w 1 kg tru ska wek
w 1,5 l wo dy
w 15 goź dzi ków
w 2 ły żecz ki cy na mo nu w prosz ku
w ewen tu al nie 2–3 ku lecz ki an giel skie go zie la
w 4 łyż ki cu kru
w 2 ły żecz ki kwa sku cy try no we go (moż na do -

dać sok z cy try ny, ale on nada zu pie in ny
smak)

w szczyp ta so li
w 1 łyż ka mą ki ziem nia cza nej
w ma ka ron wstąż ki 

Prof. Sła wo mir Pion tek, ger ma ni sta, li te ra tu ro znaw ca, Uam.
je go za in te re so wa nia ba daw cze do ty czą przede wszyst kim
li te ra tu ry au striac kiej xx i xxi w., ak tu al nie li te rac kich re pre -
zen ta cji ii woj ny świa to wej oraz dia gnoz koń ca post mo der -
ni zmu. w au strii spę dził rów nież kil ka lat swo je go
na uko we go ży cia. Te wy jaz dy oswo iły go z kuch nią, w któ rej
też spę dza spo ro cza su, choć wzbra niał by się po wie dzieć, że
umie go to wać – uwa ża się je dy nie za bez sz ko do we go (dla
spo ży wa ją cych go ści) i bez strat ne go (dla sma ku po tra wy)
wy ko naw cę prze pi sów ku li nar nych.

Jest to typowa potrawa naukowych obieżyświatów, spędzających znaczną cześć życia
na pobytach stypendialnych, ergo zmuszonych czasami do zadbania o własne
wyżywienie. Jej przygotowanie zajmuje godzinę, a różne możliwości podania (z ryżem,
tortillą, nachosami, białym pieczywem) sprawiają, że z prezentowanej poniżej porcji
otrzymujemy 3-4 różne obiady A do tego chili con carne jest jak bigos: każdy może je
dopasować do swojego smaku i każda wersja będzie ok. Poniższy przepis – to klasyczna
wersja bazowa.

chi li con car ne, czy li ame ry kań ski bi gos

SKŁADNIKI: 
w pół ki lo gra ma mie lo ne go mię sa, naj le piej
wo ło we go
w 1-2 du że ce bu le
w 3-4 du że ząb ki czosn ku
w olej do sma że nia
w pusz ka czer wo nej fa so li
w ma ła pusz ka ku ku ry dzy
w dwie pusz ki kro jo nych po mi do rów bez skó -
rek (w zi mie) lub kil ka doj rza łych po mi do rów
ma li no wych (w le cie)
w przy pra wa do chi li con car ne lub w wer sji
dla za awan so wa nych: mie lo ny kmin rzym ski
(ku min), ore ga no, pa pry ka wę dzo na słod ka,
pa pry ka wę dzo na ostra, zmie lo ne ziar na ko -
len dry, je den kwa dra cik gorz kiej cze ko la dy

WYKONANIE: 
w w garn ku lub na pa tel ni z wy so kim brze -
giem pod grze wa my oli wę z oli wek i moc no
pod sma ża my ce bu lę po kro jo ną w drob ną
kost kę. Pod ko niec pod sma ża nia do da je my
po sie ka ny czo snek. 

w na stęp nie wrzu ca my mie lo ne mię so i cią -
gle mie sza jąc pod sma ża my je na moc nym
ogniu aż do zru mie nie nia. 

w do mię sa z ce bu lą do da je my przy pra wy:
po cząt ku ją cy ku cha rze mo gą wy brać go to -
wą mie szan kę, a za awan so wa ni eks pe ry -
men to wać z po szcze gól ny mi skład ni ka mi.
ca łość pod sma ża my jesz cze przez 2-3 min.,
aby mię so na bra ło ko lo ru i prze nik nę ło aro -
ma tem przy praw.

w na stęp nie do da je my 2 pusz ki po mi do -
rów pe la ti lub roz gnie cio ne świe że po mi -
do ry, mie sza my z mię sem i po zwa la my, aby
da nie du si ło się na wol nym ogniu oko ło
pół go dzi ny. Pod ko niec go to wa nia wsy pu -
je my pusz kę od są czo nej czer wo nej fa so li
i ma łą pusz kę ku ku ry dzy. 

w chi li moż na po da wać z ko len drą bądź
szczy pior kiem, po sy pa ne star tym żół tym
se rem. moż na je też ser wo wać z na cho sa -
mi bądź za wi nię te w tor til lę w po sta ci
bur ri to.

Czas przy go to wa nia: 1 go dzi na
Por cja: dla 4 osób
Po ziom trud no ści w ska li aka de mic kiej: lllmmfo
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