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No wym or ga nem pu blicz nej szko -
ły wyż szej jest ra da uczel ni, dzia ła ją -
ca obok rek to ra i se na tu.
Na li sto pa do wym po sie dze niu se na -
tu po sta no wi li śmy, że ra dę ma two -
rzyć 9 osób: 8 wy bie ra nych przez
se nat oraz – z urzę du – prze wod ni -
czą cy sa mo rzą du stu denc kie go. Na -
sza uchwa ła okre śla rów nież
pro por cje skła du ra dy: spo śród 8 jej
człon ków po ło wę sta no wić bę dą oso -
by spo za Uni wer sy te tu, po zo sta łe
oso by bę dą zwią za ne eta to wo z UAM.
To re zul tat dys ku sji, ja ką kwe stia po -
wo ła nia rad uczel ni wy wo ła ła w śro -
do wi sku szkół wyż szych. Re sort
na uki osta tecz nie zgo dził się ogra ni -
czyć zna cze nie te go gre mium w sto -
sun ku do swo ich pier wot nych
pro po zy cji. I tak, osta tecz nie pra wo
sta no wi, że oso by spo za da nej uczel -
ni sta no wią co naj mniej 50 proc. skła -
du jej ra dy. Do 30 czerw ca 2019 ro ku
se nat do ko na wy bo ru ra dy spo śród

kan dy da tów zgło szo nych przez rek to ra. Swo je pro po zy cje, za nim
przed sta wię je se na to wi, za mie rzam prze dys ku to wać i uzgod nić z ze -
spo łem pro rek to rów i dzie ka nów. Ra da po wo ła na po raz pierw szy ma
mniej szy za kres kom pe ten cji, spro wa dza ją cy się w za sa dzie do dwóch
za dań – za opi nio wa nia pro jek tu sta tu tu, a na stęp nie przed sta wie nia
se na to wi do za opi nio wa nia kan dy da ta lub kan dy da tów na urząd rek -
to ra w ka den cji 2020-2024 (wy bo ru do ko na, jak na pi sa łem wy żej, ko -
le gium elek to rów). Ka den cja pierw szej ra dy trwać bę dzie do 31
grud nia 2020 ro ku. No wy se nat wy bie rze ko lej ną ra dę już na peł ną,
czte ro let nią ka den cję roz po czy na ją cą się od 1.01.2021 r. Do za dań ra -
dy, po cząw szy od te go mo men tu, na le żeć bę dzie tak że opi nio wa nie
pro jek tu stra te gii uczel ni oraz spra woz da nia rek to ra z re ali za cji stra -
te gii uczel ni, a tak że mo ni to ro wa nie go spo dar ki fi nan so wej i za rzą -
dza nia uczel nią. Ra da bę dzie skła dać se na to wi rocz ne spra woz da nia

Usta wa 2.0 wy mie nia je dy nie
trzy or ga ny w struk tu rze
uczel ni, tj. rek to ra, se nat i ra -

dę uczel ni. Za rzą dza ją cy uczel nią
rek tor zy sku je więk szą moż li wość
kształ to wa nia jej po li ty ki. Do je go za -
dań na le żeć ma m.in. re pre zen to wa -
nie uczel ni, za rzą dza nie nią,
przy go to wy wa nie pro jek tu sta tu tu
oraz pro jek tu stra te gii uczel ni, spra -
woz da wa nie re ali za cji stra te gii uczel -
ni, po li ty ka ka dro wa, two rze nie szkół
dok tor skich oraz pro wa dze nie go spo -
dar ki fi nan so wej. Rek tor przy go to -
wu je też re gu la min or ga ni za cyj ny
uczel ni, okre śla ją cy jej struk tu rę or -
ga ni za cyj ną. Na mo cy usta wy funk -
cję rek to ra bę dę peł nić do koń ca
ka den cji (tj. do 31 sierp nia 2020 r.).
Ko lej ne go rek to ra wy bie rać bę dzie
ko le gium elek to rów, a nie – jak pier -
wot nie za kła da no – ra da uczel ni. 

Obec ny Se nat swą funk cję peł nić
bę dzie tak że do koń ca ka den cji. No -
wy se nat UAM, zgod nie z Usta wą 2.0, two rzyć bę dą: pro fe so ro wie (co
naj mniej 50 proc. skła du), na uczy cie le aka de mic cy i in ni pra cow ni cy
(mi ni mum 25 proc.) oraz stu den ci i dok to ran ci (co naj mniej 20 proc.).
Istot na zmia na po le ga na tym, że do gro na se na to rów nie wej dą
z urzę du ani dzie ka ni, ani pro rek to rzy, któ rzy jed nak do je go skła du
mo gą zo stać wy bra ni. Do za dań se na tu (tak że obec ne go) na le żą m.
in.: uchwa la nie sta tu tu i re gu la mi nu stu diów, uchwa la nie stra te gii
uczel ni, po wo ły wa nie i od wo ły wa nie człon ków ra dy uczel ni, opi nio -
wa nie kan dy da tów na rek to ra, prze pro wa dza nie oce ny funk cjo no wa -
nia uczel ni, for mu ło wa nie re ko men da cji dla ra dy uczel ni i rek to ra,
nada wa nie stop ni dok to ra i dok to ra ha bi li to wa ne go oraz ty tu łu dok -
to ra ho no ris cau sa, usta la nie pro gra mów stu diów i pro gra mów kształ -
ce nia w szko łach dok tor skich, a tak że okre śla nie spo so bu i try bu
po twier dza nia efek tów ucze nia się.

jak pisałem już w październikowym numerze Życia Uniwersyteckiego, nasza uczelnia w roku swego stulecia

przygotowuje się do przełomowych zmian porządku prawnego, zdeterminowanych nową ustawą 

„Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” oraz ustawą zawierającą przepisy wprowadzające – 

obie one weszły w życie 1 października 2018 r. 

cele, założone przez twórców nowych rozwiązań, są oczywiście szczytne: 

to reforma systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz zwiększenie efektywności nauki w Polsce. 

Pozwolę sobie przybliżyć Państwu najistotniejsze, moim zdaniem, szczegóły tej zmiany. 
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ze swej dzia łal no ści. Nie bę dzie mia ła jed nak, zgod nie z przy ję tą po praw ką,
wy łącz no ści na wy su wa nie kan dy da tów na rek to ra. Uczel nia mo że bo wiem
w sta tu cie wska zać rów nież in ne pod mio ty, upraw nio ne do wska zy wa nia kan -
dy da tów. Wy so kość mie sięcz ne go wy na gro dze nia człon ków ra dy (nie przy -
słu gu je ono prze wod ni czą ce mu sa mo rzą du stu denc kie go) okre śli se nat,
przy nie mo że ono prze kro czyć kwo ty 67 proc. mi ni mal ne go wy na gro dze nia
pro fe so ra (wy no si ono obec nie 6410 zł).

Od kil ku na stu ty go dni to czą się już pra ce nad no wym sta tu tem na szej
uczel ni. Na zy wa my go sta tu tem 2.0, gdyż ma być ak tem praw nym uzu peł -
nia ją cym usta wę 2.0. Tak by ło i po przed nio, ale no wa usta wa znacz nie wię -
cej spraw po zo sta wia do ure gu lo wa nia za pi som sta tu tu, któ ry okre śli
wszyst kie naj waż niej sze kwe stie do ty czą ce dzia ła nia UAM. Spre cy zu je my
w nim m.in. ka te go rie jed no stek or ga ni za cyj nych two rzą cych struk tu rę
uczel ni. Wska za ne zo sta ną tak że sta no wi ska kie row ni cze oraz or ga ny, któ -
rym po wie rzo ne bę dzie nada wa nie stop ni dok to ra i dok to ra ha bi li to wa ne -
go. Sta tut okre śli wresz cie skład se na tu i ko le gium elek tor skie go, a tak że tryb
ich po wo ły wa nia.

W świe tle no wych prze pi sów funk cjo no wa nie uni wer sy te tów bę dzie kon -
cen tro wać się wo kół dys cy plin upra wia nych na uczel ni, a nie – jak do -
tąd – wo kół pod sta wo wych jed no stek or ga ni za cyj nych, ja ki mi są do 30
wrze śnia 2019 r. wy dzia ły. Usta wa znio sła tę ka te go rię jed no stek w struk tu -
rze uczel ni, nie prze wi du je tak że funk cji dzie ka na ja ko or ga nu jed no oso bo -
we go ani ra dy wy dzia łu ja ko or ga nu ko le gial ne go. Nie ozna cza to jed nak, że
wy dzia łów, ich rad i dzie ka nów nie bę dzie. Utwo rzy my je na mo cy sta tu tu. 

Wy da ne pod ko niec wrze śnia 2018 ro ku roz po rzą dze nie Mi ni stra Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go okre śli ło 8 dzie dzin na uki i sztu ki, a w ich ra mach 47
dys cy plin (przy po mnę, że do 30 wrze śnia br. wy róż nia no 8 ob sza rów, 22 dzie -
dzi ny i 132 dys cy pli ny na uko we). To efekt po strze ga nej od lat ko niecz no ści
kon so li da cji nad mier nie roz drob nio nych spe cja li za cji. W obo wią zu ją cym
uprzed nio sys te mie część dys cy plin po wsta ła w spo sób sztucz ny, ja ko efekt
dzia łań lob bin go wych czę sto wą skich grup na ukow ców, któ rzy ko niecz nie
chcie li wy od ręb nić za kres swych ba dań tyl ko po to, by mieć więk szy wpływ
na spo sób dys try bu cji środ ków, czy na spo sób awan su mło dych na ukow ców.
Dru gi po wód wpro wa dze nia kon so li da cji to fakt, że wą ski za kres po szcze gól -
nych dys cy plin był jed ną z istot nych ba rier dla roz wo ju in ter dy scy pli nar no -
ści ba dań. Po trze cie, roz drob nie nie to spra wia ło, że pol ski sys tem był ma ło
kom pa ty bil ny z sys te mem na uki świa to wej. 

Z oświad czeń, któ re do 30 li sto pa da br. mu sie li z mo cy usta wy zło żyć wszy -
scy pra cow ni cy pro wa dzą cy ba da nia na uko we, wy ni ka, że na na szym uni -
wer sy te cie upra wia nych jest 26 dys cy plin (po mi ja jąc kil ka, któ re zgło si li
po je dyn czy pra cow ni cy). W ob rę bie tych dys cy plin pro wa dzi my ba da nia
(któ re bę dą pod da ne ewa lu acji, je śli wy miar za trud nie nia osób upra wia ją -
cych dys cy pli nę zło ży się na co naj mniej 12 eta tów) i na da je my stop nie na -
uko we. Usta wa wska zu je se nat ja ko or gan na da ją cy stop nie, ale my
sko rzy sta my z za pi su, po zwa la ją ce go, by sta tut okre ślił in ny or gan uczel ni
upraw nio ny do nada wa nia stop ni. Z tym jed nak za strze że niem, wy ma ga -
nym pra wem, że mo że to być tyl ko je den or gan na da ją cy stop nie w da nej
dys cy pli nie (nie mo że za tem być dwóch or ga nów na da ją cych stop nie w tej
sa mej dys cy pli nie).

To w ra mach wska za nych dys cy plin two rzyć win ni śmy struk tu rę uni wer -
sy te tu. Naj pro ściej by ło by przy jąć, że dla jed nej dys cy pli ny two rzy my jed ną
ra dę i jej sze fa, tzn. wy dział zwią za ny z tą dys cy pli ną, na cze le któ re go stał -
by dzie kan. Z róż nych wzglę dów nie jest to moż li we, bo np. z jed nej stro ny
mu sie li by śmy zli kwi do wać trzy wy dzia ły fi lo lo gicz ne, by w ich miej sce utwo -
rzyć je den ol brzy mi, li czą cy pra wie sze ściu set sa mych tyl ko pro fe so rów i ad -
iunk tów, pod czas gdy in ne mia ły by za le d wie kil ku na stu pra cow ni ków
ba daw czo -dy dak tycz nych. 

Przy go to wu je my się od dłuż sze go cza su do swo istej „re wo lu cji”. Za pro po -
no wa łem ze spo ło wi dzie kań skie mu po wo ła nie czte rech in ter dy scy pli nar -
nych szkół dzie dzi no wych, w któ rych znaj dą się wy dzia ły or ga ni zo wa ne
wo kół dys cy plin. Wy dział po zo sta nie na dal naj bar dziej istot ną jed nost ką or -
ga ni za cyj ną uczel ni z dzie ka nem, któ ry od po wia dać bę dzie za roz wój dys -
cy pli ny i po li ty kę ka dro wą w jej ra mach. Za da niem dzie ka na i ra dy

Fot.  Adrian Wykrota

Wydarzenia
2 | PRZEŁOM ROKU I ROK PRZEŁOMU

Wdrożenie ustawy 2.0 
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

6 | Prof. Stefan Jurga, były rektor UAM. 
Urodziłem się pod szczęśliwą gwiazdą

7 | EZD. Początek rewolucji

8 | 25 lat Wydziału Studiów Edukacyjnych 

8 | Podziały nadal żywe

9 | O równości na Laboratorium Kobiet

10 | XII Debata Akademicka. 
Liczby i serce czyli o nierównościach

11 | Prof. Kazimierz Ilski, dziekan Wydziału Historycznego.
1918 – Wolność i inne ważne słowa

Opinie
12 | Krytycznie o ustawie 2.0 wypowiada się 

prof. Przemysław Czapliński. 
Uniwersytet zawieszony w próżni

13 | Prof. Marek Kwiek. Uczelnie badawcze w kontekście nowej
ustawy o szkolnictwie wyższym

nauka
14 | Czas na węgle

Rozmowa z dr Joanną Gościańską z Pracowni Chemii Stosowanej
Wydziału Chemii UAM

15 | Stypendia im. dr. Jana Kulczyka

15 | Ćwierć miliona dla doktorantów

16 | UO zaspokaja pasje i godzi żywioły
Rozmowa z prof. Witoldem Mazurczakiem, pełnomocnikiem
rektora UAM do spraw Uniwersytetu Otwartego

17 | Prof. Sylwia Staszewska. Planują przestrzeń dla wszystkich

18 | Przez dłonie do mózgu
Rozmowa z dr Anną Jelec

19 | Dr Błażej Osowski. Gwara odżywa w Internecie

20 | Pieski świat na Spitsbergenie
Rozmowa prof. Hanna Mamzer z WNS

Ludzie uaM
21 | „Uniwersyteccy” radni

22 | Przywrócił muzykę światu
Rozmowa z ks. prof. Piotr Nawrot

100 Lat uniWersytetu
24 | Prof. Tadeusz Cyprian. Toga i obiektyw

kuLtura
26 | Aula koncertowa

BOŻe narOdzenie
27 | Ks. dr Dawid Stelmach. Święta bez magii

IS
SN

 1
23

1-
 8

82
5 

nr 1 (304) styczeń 2019

ŻYCIE
UNIWERSYTECKIEUNIWERSYTECKIE

Uniwersytet Otwarty
zaspokaja pasje 
i godzi żywioły

E Z D

Początek rewolucji

s.16

s.7

uniwersyteckie.pl
z pasją o ŻYCIU

DR JOANNA GOŚCIAŃSKA:

CZAS
NA WĘGLE s.14

DR ANNA JELEC:

PRZEZ DŁONIE
DO MÓZGU s.18

FO
T.

 A
D

RI
A

N
 W

YK
RO

TA

PRZYWRÓCIŁ MUZYKĘ ŚWIATU
KS. PROF. PIOTR NAWROT s.22



w y dA r Z E N I A

4 | ŻyciE uNiwErsytEckiE |  s t y C Z E ń 2 0 1 9

dys cy pli ny (wy dzia łu) bę dzie okre śle nie stra te gii roz wo ju w per spek -
ty wie wie lo let niej. Wy dział bę dzie też od po wia dał za fi nan so wa nie
ba dań. Fun da men tal nym za da niem dzie ka na wy dzia łu zwią za ne go
z dys cy pli ną, bę dzie przy go to wa nie dys cy pli ny do przy szłej ewa lu acji
na pod sta wie zu peł nie no wych re guł, któ re sta le jesz cze nie zo sta ły
osta tecz nie ogło szo ne (nie ma jesz cze na wet pro jek tu roz po rzą dze nia
w tej spra wie). Wo kół dys cy plin okre śla ne bę dą kie run ki stu diów
do nich przy pi sa ne, za tem i za kształ ce nie stu den tów wy dział bę dzie
od po wia dał. Pa mię tać jed nak mu si my, że oce na ja ko ści kształ ce nia
bę dzie prze pro wa dza na w ra mach dzie dzin, dla te go szko ły dzie dzi -
no we bę dą ko or dy no wać kształ ce nie w ra mach kie run ków pro wa -
dzo nych przez wy dzia ły. Wy dzia ły, obok ra dy wy dzia łu (dys cy pli ny)
po wo ły wać bę dą ra dy pro gra mo we kie run ku (lub kie run ków) stu -
diów, a ich dzia ła nia bę dą ko or dy no wać ra dy ds. kształ ce nia szkół
dzie dzi no wych.

I wresz cie kształ ce nie dok to ran tów nie bę dzie od by wa ło się, jak
do tąd, w ra mach stu diów dok to ranc kich po wo ły wa nych przy wy dzia -
łach ma ją cych upraw nie nia do dok to ry zo wa nia. Kształ ce nie to, zgod -
nie z za pi sem usta wy, pro wa dzić bę dą szko ły dok tor skie, co naj mniej
dwu dy scy pli no we. Prze wi du je my po wo ła nie przy naj mniej czte rech
ta kich szkół w ob rę bie szkół dzie dzi no wych, two rząc ewen tu al ną nad -
bu do wę ko or dy nu ją cą pra cę wszyst kich szkół dok tor skich.

Z ko niecz no ści przed sta wiam za rys struk tu ry uni wer sy te tu bar dzo
skró to wo. Spo ty kam się z ra da mi wy dzia łów, czę sto na otwar tych spo -
tka niach pra cow ni czych, by tę struk tu rę wy ja śniać, od po wia dać
na py ta nia, ale i po to, by przyj mo wać uwa gi i pro po zy cje. Za wsze
pod kre ślam, że mo gą być one kie ro wa ne tak że pi sem nie czy elek tro -
nicz nie (pro sząc jed no cze śnie o chwi lę cier pli wo ści, je śli nie od po -
wia dam na tych miast….). Do dam tyl ko, że pro po no wa na struk tu ra
jest jed no li ta, obej mu je jed no cze śnie pro wa dze nie ba dań na uko wych,
kształ ce nie stu den tów i dok to ran tów.

Dys ku tu je my jesz cze o kwe stiach struk tu ry we wnętrz nej wy dzia -
łów. Prze wa ża opcja, by okre śle nie struk tu ry po zo sta wić spo łecz no -
ści po szcze gól nych wy dzia łów, ale za le ży mi nie zmier nie na tym, by
ta struk tu ra by ła opar ta na wy raź nych, jed no znacz nie okre ślo nych
w sta tu cie re gu łach two rze nia jed no stek or ga ni za cyj nych wy dzia łu.

W usta wie wy mie nio no czte ry róż ne sta no wi ska na uczy cie li aka -
de mic kich: pro fe sor (na tym sta no wi sku za trud nio ne bę dą oso by z ty -
tu łem pro fe so ra), pro fe sor uczel ni (w sta tu cie okre śli my wa run ki
po wie rza nia te go sta no wi ska), ad iunkt (dla osób ze stop niem co naj -
mniej dok to ra) oraz asy stent (mo że nim być ma gi ster). Usta wa za kła -
da, że oso bę z ty tu łem pro fe so ra za trud nia się wy łącz nie na sta no wi sku
pro fe so ra (pro fe sor ty tu lar ny nie mo że być więc np. ad iunk tem). Rów -
no cze śnie jed nak prze pi sy sta no wią, że na sta no wi sku pro fe so ra uczel -
ni mo że być za trud nio ny na wet dok tor, co ozna cza, że stoi przed na mi
za da nie jed no znacz ne go okre śle nia, ja kie wa run ki mu si speł niać kan -
dy dat do te go sta no wi ska. Mu szą być one do brze prze my śla ne, tak, by
mo bi li zo wać ad iunk tów do efek tyw nej pra cy na uko wej. Usta wa znio -
sła wy móg ro bie nia ha bi li ta cji w sen sie za pi su okre śla ją ce go, jak dłu -
go moż na być za trud nio nym na sta no wi sku ad iunk ta bez ha bi li ta cji
(przy po mnę, że do tych czas by ło to 8 lat). Oczy wi ście, ha bi li ta cja bę -
dzie moż li wa i z pew no ścią fakt pod ję cia wy sił ku ha bi li ta cyj ne go bę -
dzie pre mio wa ny. 

Usta wa 2.0 prze wi du je trzy ścież ki ka rie ry: dy dak tycz ną, ba daw -
czą i ba daw czo -dy dak tycz ną. Rocz ny wy miar za jęć dy dak tycz nych
dla pra cow ni ka ba daw czo -dy dak tycz ne go na sta no wi sku pro fe so ra
wy no sić ma do 180 go dzin rocz nie (po 45 mi nut), do 240 go dzin dy -
dak tycz nych – dla in ne go pra cow ni ka ba daw czo -dy dak tycz ne go, 360
go dzin dla pra cow ni ka dy dak tycz ne go. W przy pad ku lek to rów i in -
struk to rów pen sum wy no si 540 go dzin dy dak tycz nych. Kon kurs
na sta no wi sko bę dzie ko niecz ny, je śli uczel nia chce na wią zać sto su -
nek pra cy z no wą oso bą. Je śli jed nak na uczy ciel aka de mic ki za trud -
nio ny bę dzie na czas okre ślo ny i uzy ska po zy tyw ną oce nę okre so wą,

uczel nia nie bę dzie mu sia ła prze pro wa dzać kon kur su, aby móc zmie -
nić za trud nie nie na czas nie okre ślo ny. Pod sta wo wym sto sun kiem pra -
cy bę dzie umo wa na czas nie okre ślo ny, je dy nie pierw sze za trud nie nie
mo że być na pod sta wie umo wy na czas okre ślo ny.

Umo wa o pra cę z na uczy cie lem aka de mic kim wy ga sać ma m.in.
w przy pad ku orze cze nia ka ry po zba wie nia wol no ści. W prze pi sach
usta wy zna lazł się też za pis, wpro wa dzo ny po praw ką Se na tu RP, któ -
ry wzbu dził kon tro wer sje m.in. w śro do wi sku aka de mic kim. Do ty -
czy on za trud nia nia na uczel niach sę dziów Są du Naj wyż sze go,
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go.
Jak wy ja śnio no w uza sad nie niu po praw ki, wpro wa dza ona dla urzę -
du ją ce go sę dzie go tych wy mie nio nych są dów, w tym sę dziów w sta -
nie spo czyn ku, pra wo do do ży wot nie go za trud nie nia na uczel ni bez
wzglę du na wy nik oce ny pra cow ni czej.

Wra ca jąc do stop nia na uko we go dok to ra, w wy ni ku re for my ist -
nieć bę dą dwie ścież ki uzy ska nia dok to ra tu: szko ły dok tor skie
i ścież ka eks ter ni stycz na tzw. z wol nej sto py. W szko łach dok tor skich
każ dy dok to rant bę dzie miał za pew nio ne sty pen dium na uko we,
a szko ły kształ cić bę dą wy łącz nie w try bie sta cjo nar nym. Sty pen dium
na uko we dok to ran ta (przy zna wa ne przez mak sy mal nie 4 la ta) wy no -
sić ma po cząt ko wo co naj mniej 37 proc. wy na gro dze nia pro fe so ra
(dzi siaj by ło by to ok. 2370 zł). Po otrzy ma niu przez da ną oso bę po -
zy tyw nej oce ny śród o kre so wej, by ło by pod no szo ne do co naj mniej 57
proc. wy gro dze nia pro fe so ra (czy li obec nie ok. 3650 zł). Ne ga tyw -
na oce na śród o kre so wa wią zać się ma ze skre śle niem z li sty dok to -
ran tów. Aby uzy skać sto pień dok to ra trze ba bę dzie m.in. mieć
na kon cie re cen zo wa ną mo no gra fię na uko wą lub pu bli ka cję w roz -
po zna wal nym cza so pi śmie (z li sty mi ni stra). To wy ma ga nia trud niej -
sze do speł nie nia niż za pi sy do tych czas obo wią zu ją ce.

W ob sza rze fi nan so wa nia szkol nic twa wyż sze go i na uki ma my
tak że do czy nie nia z re wo lu cją. Przy zna wa ne środ ki na utrzy ma nie
i roz wój po ten cja łu dy dak tycz ne go oraz po ten cja łu ba daw cze go przy -
bie ra ją po stać sub wen cji, co ozna cza, że uczel nie nie bę dą mia ły tych
pie nię dzy po roz dzie la nych od gór nie na osob ne port fe le. Bę dą mo gły
więc swo bod niej niż do tąd de cy do wać, na co kon kret nie prze zna czą
otrzy ma ne środ ki. Pie nią dze te, je śli nie zo sta ną wy ko rzy sta ne w da -
nym ro ku ka len da rzo wym, prze cho dzą na rok na stęp ny. Trze ba jed -
nak pa mię tać, że środ ki kie ro wa ne bę dą do uczel ni, a nie – jak
do tąd – do jej jed no stek or ga ni za cyj nych (np. wy dzia łów, zni ka bo -
wiem tzw. do ta cja sta tu to wa). Spo sób po dzia łu sub wen cji na uczel ni
jest jesz cze przed mio tem dys ku sji, dla któ rej ko niecz ne jest po zna nie
za sad al go ryt micz ne go usta la nia sub wen cji, a roz po rzą dze nie w tej
spra wie nie zo sta ło do tąd ogło szo ne. Mu si my za dbać o to, by na ba -
da nia w ra mach po szcze gól nych dys cy plin wy dzia ły otrzy ma ły środ -
ki nie mniej sze niż te z do ta cji sta tu to wej.

Ewa lu acji ja ko ści kształ ce nia do ko ny wać bę dzie Pol ska Ko mi sja
Akre dy ta cyj na. Oce na ja ko ści kształ ce nia – po zy tyw na lub ne ga tyw -
na – bę dzie do ty czyć dzie dzin, a nie dys cy plin. Z ko lei ewa lu acja ja -
ko ści dzia łal no ści na uko wej, pro wa dzo na co czte ry la ta przez
Ko mi tet Ewa lu acji Na uki, ma się od by wać w dys cy pli nach. Re gu ły
zo sta ną osta tecz nie po zna ne, gdy uka że się wy cze ki wa ne roz po rzą -
dze nie. Już dziś jed nak wszyst ko wska zu je na to, że szcze gól nie pre -
mio wa ne bę dą pu bli ka cje w cza so pi smach na uko wych lub wy da ne
przez wy daw nic twa znaj du ją cych się w mię dzy na ro do wych ba zach.
Kon kret ne, ewa lu owa ne osią gnię cie na uko we da nej oso by bę dzie
moż na wy ka zać tyl ko raz – przy oce nie tyl ko jed nej dys cy pli ny. Po -
now nie za tem pod kre ślę: przy pi sa nie się do dys cy pli ny na uko wej ma
ko lo sal ne zna cze nie dla każ de go z nas osob no, jak i dla ca łej uczel ni.
Pu bli ka cje z cza so pism na uko wych w la tach 2017 i 2018 r. bę dą punk -
to wa ne we dług do tych cza so wych mi ni ste rial nych punk ta cji. Punk ta -
cja zmie ni się więc do pie ro w pra cach pu bli ko wa nych od 2019 ro ku.

Ar ty kuł 137 no wej usta wy sta no wi, że wy so kość mie sięcz ne go wy -
na gro dze nia za sad ni cze go na uczy cie la aka de mic kie go w uczel ni pu -
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blicz nej nie mo że być niż sza niż 50 proc. wy na gro dze nia pro fe so ra,
z tym że dla pro fe so ra uczel ni wy no si nie mniej niż 83 proc., a dla ad -
iunk ta nie mniej niż 73 proc. wy na gro dze nia pro fe so ra. Mi ni ster roz -
po rzą dze niem okre ślił już wy so kość wy na gro dze nia pro fe so ra (6410,00
zł). Ozna cza to, że od 1 stycz nia 2019 ro ku więk szość na uczy cie li aka -
de mic kich otrzy ma pod wyż kę wy na gro dze nia do kwot mi ni mal nych
okre ślo nych w usta wie. Obec nie je dy nie prze cięt ne wy na gro dze nie pro -
fe so rów zwy czaj nych i nad zwy czaj nych jest wyż sze niż usta wo we mi -
ni mum. Mi ni ster stwo za po wia da środ ki na dal sze pod wyż ki
wy na gro dze nia dla wszyst kich pra cow ni ków w ro ku 2019. 

Tym mi łym ak cen tem mógł bym za koń czyć ar ty kuł, ale chciał bym
wspo mnieć, że sto ją przed na mi jesz cze dwa in ne wy zwa nia – po pierw -
sze bę dzie my ubie gać się o sta tus uczel ni ba daw czej, czy li ta kiej, któ ra
ja ko be ne fi cjent pro gra mu „Ini cja ty wa do sko na ło ści – uczel nia ba daw -
cza” uzy ska zna czą co wyż sze fi nan so wa nie w okre sie co naj mniej 6-let -
nim. Ja ko uni wer sy tet speł nia my wa run ki wstęp ne – 75 proc. na szych
jed no stek w ostat niej oce nie pa ra me trycz nej otrzy ma ło ka te go rie
A i A+, nie ma my też żad ne go oce nio ne go ne ga tyw nie kie run ku stu -
diów. Ale to tyl ko wa run ki wstęp ne, wnio sek mu si my przy go to wać bar -
dzo sta ran nie, wy ka zu jąc per spek ty wy roz wo ju na uko we go.

Dru gim wy zwa niem są sta ra nia o wej ście w skład kon sor cjum ubie -
ga ją ce go się o sta tus uni wer sy te tu eu ro pej skie go.

Na ko niec do dam, że no wa usta wa po zwa la my śleć rów nież o two -
rze niu struk tur po nad uni wer sy te tem. Otwie ra za tem dro gę do fe de ra -
cji kil ku uczel ni Po zna nia, stwa rza szan sę po wro tu do idei Uni wer sy te tu
Po znań skie go. Po łą cze nie na szych po ten cja łów mo że oka zać się wiel ką
szan są dla mia sta i re gio nu, dla pol skiej na uki, dla nas wszyst kich. Fe -
de ra cja bę dzie bo wiem ewa lu owa na wspól nie w ra mach dys cy plin, bę -
dzie też pro wa dzić dzia łal ność na uko wą, kształ cić dok to ran tów,
nada wać stop nie na uko we czy ko mer cja li zo wać wy ni ki dzia łal no ści na -
uko wej (in sty tu cje two rzą ce fe de ra cję nie bę dą mo gły jed nak pro wa dzić
wspól nych stu diów). Mo że my w ten spo sób sku tecz niej zdo by wać gran -
ty i środ ki na dzia łal ność na uko wo -ba daw czą.

Usta wa 2.0 i wszyst kie per spek ty wicz ne po my sły na pol ską na ukę
pre miu ją uni wer sy te ty du że i sil ne. Fe de ra cja naj więk szych po znań -
skich uczel ni bę dzie mia ła więk sze szan se na po zy ski wa nie gran tów mi -
ni ste rial nych i eu ro pej skich. Uni wer sy tet Po znań ski w dal szej
per spek ty wie ma szan sę zna leźć się na li ście szan ghaj skiej i po twier -
dza jąc w ten spo sób aspi ra cje i war tość dzia łal no ści wszyst kich, któ rzy
przez sto lat two rzy li wiel kość na szej Al ma Ma ter. 

Szanowni Państwo,
przed nami ogrom pracy, a wśród najważniejszych zadań

na nadchodzące miesiące są: wybór (przez senat) pierwszej rady uczelni,
przyjęcie statutu 2.0 oraz przyjęcie regulaminu organizacyjnego. Na te
działania mamy czas do 30 czerwca 2019 r. Zmiany, choć wymagające
wiele wysiłku, postrzegam jako szansę na rozwój naszej uczelni. 

W związku z powyższym, ale przede wszystkim dlatego, że już
grudzień, z ogromną radością składam całej społeczności akademickiej
życzenia na Święta Bożego Narodzenia i zbliżający się Nowy Rok.

Życzę Państwu na ten nadchodzący, piękny, świąteczny czas
wytchnienia i odpoczynku od codzienności, zatrzymania i zadumy
nad wartościami, które służą dobru i budują nasze człowieczeństwo;
życzę wielu chwil radości, nadziei i pokoju. Życzę cudownych spotkań
w rodzinnym gronie, które dodadzą sił na wiele miesięcy wytężonej
pracy. Niech Nowy Rok obfituje w pomyślność dla Państwa i Państwa
Bliskich. Niech przyniesie spełnienie zawodowych zamierzeń i wiele
satysfakcji z własnych dokonań. Niech poczucie, że jesteśmy jedną
wspólnotą skupioną wokół szczytnych celów, rozwieje obawy
przed zmianami, które ten rok przyniesie. 

Wszyst kie go do bre go!
rek tor uni wer sy te tu im. ada ma mic kie wi cza w po zna niu

prof. an drzej Le sic ki
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O b da ro wa ny zwra ca jąc się
do wszyst kich stwier dził, że
nie by ło by pro fe so ra Jur gi,

gdy by nie fakt, że uro dził się
pod szczę śli wą gwiaz dą i ma szczę ście
do lu dzi, któ rzy go ota cza ją. To im de -
dy ko wał swój me dal.

W cza sie spo tka nia lau da cję wy gło -
sił prof. Ma ciej Ko zak z Wy dzia łu Fi -
zy ki, któ ry przed sta wił im po nu ją cy
do ro bek lau re ata me da lu, nie ba wem
świę tu ją ce go 50. le cie pra cy na uko wej
na UAM. Za pra cę na rzecz uczel ni
pro fe so ro wi dzię ko wał rek tor UAM
prof. An drzej Le sic ki stwier dza jąc, że
na zwi sko ob da ro wa ne go z pew no ścią na sta łe za pi sze się na kar -
tach hi sto rii na sze go uni wer sy te tu. – To pro fe so ro wi Jur dze za -
wdzię cza my to co za czę ło się dziać na uczel ni. Roz wój
in we sty cyj ny i po zy ska ne wów czas środ ki z bu dże tu pań stwa po -
zwo li ły stwo rzyć choć by kam pus na Mo ra sku, z któ re go dziś je -

ste śmy bar dzo dum ni – mó wił prof.
An drzej Le sic ki – Gdy by nie dzia -
ła nia pro fe so ra Jur gi, to nie wiem,
jak by śmy spro sta li te mu za da niu.

By ły rek tor, a obec nie szef Cen -
trum NanoBioMedycznego w roz -
mo wie z Ży ciem Uni wer sy tec kim
po wie dział, że: – Uzy ska li śmy
w Cen trum ta ki stan ba dań, że mi -
ni ster stwo uzna ło nasz sta tus ja ko
sta tus jed nost ki na uko wej. Obec nie
ży je my przy go to wa niem an kie ty
do ka te go ry za cji. To też na sza am -
bi cja.

Przy po mnij my, że Me dal Ho mi -
ni Ve re Aca de mi co przy zna wa ny jest za im po nu ją cy do ro bek na -
uko wy i dy dak tycz ny, oso bie „speł nia ją cej wszel kie kry te ria, któ re
moż na sta wiać czło wie ko wi praw dzi wie aka de mic kie mu”. Me dal
przy zna wa ny jest od 2013 ro ku, kie dy to otrzy mał go prof. Sta ni -
sław Lo renc. Krzysz tof Smu ra

uro dzi łEm się pod szczę śLi wą gwiaz dą
Prof. Ste fan jur ga, by ły rek tor UaM, ode brał z rąk urzę du ją ce go rek to ra uczel ni, prof. an drze ja Le sic kie go,

me dal Ho mi ni Ve re aca de mi co. Uro czy stość zgro ma dzi ła tłu my współ pra cow ni ków i przy ja ciół pro fe so ra. 
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t o już ko lej ny grant przy zna ny przez tę
agen cję na szej uczel ni w ro ku 2018.
Pro jekt MaMaSELF (Ma ster in Ma te -

rial Scien ce Explo ring Lar ge Sca le Fa ci li ties)
bę dzie re ali zo wa ny w la tach 2018 – 2022
na Wy dzia le Fi zy ki pod kie run kiem prof. Jac ka Ku bic kie go. 

Kon sor cjum 6 eu ro pej skich uczel ni two rzą: Uni wer sy tet Ren -
nes 1 i Uni wer sy tet Mont pel lier we Fran cji, Uni wer sy tet Tech -
nicz ny w Mo na chium, Uni wer sy tet Lu dwi ka Mak sy mi lia na
w Mo na chium, Uni wer sy tet Tu ryń ski oraz UAM. Po nad to w kon -
sor cjum na za sa dzie part ne rów sto wa rzy szo nych wy stę pu ją in -
sty tu cje na uko wo -ba daw cze z Ja po nii, In dii, USA i Eu ro py.
Pro gram tych uni ka to wych, in ter dy scy pli nar nych stu -
diów II stop nia kie ro wa ny jest do stu den tów z dzie dzi ny na uk
ści słych i tech nicz nych (fi zy ka, che mia, in ży nie ria ma te ria ło wa,
etc.), któ rych za in te re so wa nia kon cen tru ją się na ba da niach ma -
te ria ło wych przy wy ko rzy sta niu tzw. du żych urzą dzeń ba daw -
czych (np. syn chro tro ny, la se ry rent ge now skie). Stu den ci chęt ni
do udzia łu w pro jek cie ma ją szan sę pod ję cia na uki w wy bra nych
ośrod kach na uko wych, a ukoń cze nie pre sti żo wych stu diów z dy -
plo ma mi ma gi stra dwóch wy bra nych uczel ni otwie ra im no we
moż li wo ści zna le zie nia cie ka wej pra cy.

Uczest nic two UAM w pro gra mie MaMaSELF
Era smus Mun dus by ło moż li we dzię ki wie lo let niej
współ pra cy na uko wej i dy dak tycz nej po mię dzy
Wy dzia łem Fi zy ki UAM a In sty tu tem Fi zy ki Uni -
wer sy te tu Ren nes 1 za ini cjo wa nej przez ów cze sne -

go dzie ka na wy dzia łu, a obec nie pro rek to ra UAM, prof.
Ry szar da Na skręc kie go. 

Era smus Mun dus jest eu ro pej skim pro gra mem wspie ra ją -
cym mo bil ność stu den tów i wy kła dow ców oraz współ pra cę
w ob sza rze szkol nic twa wyż sze go. Ma na ce lu przede wszyst -
kim pod nie sie nie ja ko ści eu ro pej skie go szkol nic twa wyż sze -
go i pro mo wa nie zro zu mie nia mię dzy kul tu ro we go. Pro gram
kon cen tru je się na wzmoc nie niu współ pra cy eu ro pej skiej
i mię dzy na ro do wych po wią zań w szkol nic twie wyż szym po -
przez wspie ra nie wy so kiej ja ko ści eu ro pej skich kur sów ma -
gi ster skich. Kształ ce nie stu den tów na pre sti żo wych
mię dzy na ro do wych stu diach ma gi ster skich ma na ce lu
zwięk sze nie licz by spe cja li stów w tej dzie dzi nie oraz zwięk -
sze nia kon ku ren cyj no ści Pol ski w zdo by wa niu gran tów
na ba da nia na eu ro pej skich du żych urzą dze niach ba daw -
czych. 

Wię cej szcze gó łów na stro nie pro jek tu Ma ma self.eu 

świa to wE stu dia Na uam 
agencja wykonawcza ds. edukacji, kultury i Sektora audiowizualnego Unii europejskiej przyznała

konsorcjum, w którego skład wchodzi UaM, grant w wysokości około 2 mln euro na prowadzenie

wspólnych studiów magisterskich MaMaSeLf w ramach akcji 1 programu erasmus+. 
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EZd od paź dzier ni ka jest te sto -
wa ny w kil ku jed nost kach

UAM. Już krót ka son da wśród pra cow -
ni ków po zwa la stwier dzić, że „nie ta ki
dia beł strasz ny jak go ma lu ją” Uczest ni -
cy wcze śniej szych szko leń w Cen trum
In for ma tycz nym pod kre śla ją, że spo -
dzie wa li się za wi ło ści i kom pli ka cji
w pra cy, bo… prze cież każ da no wość to
,,tro chę strach”. Tym cza sem wie lu z nich
już po kwa dran sie od dy cha z ulgą, a po -
tem do py tu je i ocze ku je wy ja śnień
od pro wa dzą cej szko le nia Li dii Pu dli -
szak. – Co raz czę ściej pra cow ni cy UAM
dzwo nią i do py tu ją o szcze gó ły, szu ka ją
do brych roz wią zań – mó wi Li dia Pu dli -
szak – W tej chwi li ma my prze szko lo ne 350 osób z ad mi ni stra -
cji uczel nia nej. Za ję cia trwa ją. Przy kła do wo wczo raj spo tka łam
się z rad ca mi praw ny mi i Dzia łem Za mó wień Pu blicz nych. Był
spo ry nie po kój, a oka za ło się, że zu peł nie nie po trzeb nie. Nie -
daw no spo tka li śmy się z dzie ka na ta mi. Za chwi lę na wy dzia łach
za czną się szko le nia dla ka dry dy dak tycz nej. 

Dla wpraw ne go ad mi ni stra to ra EZD to ła twi zna – mó wią ci,
któ rzy prze szli szko le nia. Dzie kan WFPiK prof. To masz Mi zer -
kie wicz twier dzi na wet, że uni wer sy tec ki pro gram ob słu gu ją cy
EZD przy po mi na mu in ne na sze pro gra my, ta kie jak USOS czy
AMURap. – Bar dzo po do ba mi się w nim, że moż na prze śle dzić
do kład nie, co w któ rym mo men cie kto zro bił przy da nym do -
ku men cie. Przy ko lej nych eta pach opra co wy wa nia do ku men tu
moż na so bie prze sy łać do dat ko we in for ma cje mię dzy oso ba mi
nim się zaj mu ją cy mi – mó wi.

– Wie rzę, że sys tem EZD uspraw ni obieg do ku men tów na na -
szym uni wer sy te cie – do da je star szy re fe rent Ane ta Masz tal ler
z Mię dzy ob sza ro wych In dy wi du al nych Stu diów Hu ma ni stycz -
nych i Spo łecz nych – Przede wszyst kim pro wa dze nie ko re spon -
den cji w wer sji elek tro nicz nej przy spie szy obieg in for ma cji
po mię dzy jed nost ka mi. 

Obec nie Wy dział Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej jest jed nym
z uczest ni ków fa zy pi lo ta żo wej i re je stru je tyl ko ko re spon den -
cje ze wnętrz ną. – Po wo li te stu je my tak że obieg ko re spon den -
cji we wnętrz nej. Już za uwa ży li śmy po zy tyw ne aspek ty te go
dzia ła nia – do da je Ane ta Masz tal ler – Ła twiej nam usta lić, kto
zaj mu je się pi smem w da nej chwi li. Eli mi nu je my nie po trzeb -
ne te le fo ny, tłu ma cze nie, cze go do ty czy spra wa. Z po zio mu
swo je go sta no wi ska pra cy i swo je go kom pu te ra już mo że my
wy eli mi no wać błę dy. A to bar dzo przy dat ne w na szej pra cy.
Obieg do ku men tów nie za trzy mu je się w chwi li, kie dy da ne go
pra cow ni ka nie ma, jest cho ry lub na urlo pie. 

– EZD to na rzę dzie bar dzo do bre, o ile za czną je wszy scy sto -
so wać i wy pra cu je my wspól ną ścież kę, je śli cho dzi o prze kaz do -

ku men tów i o ile wszy scy ci, któ rzy po -
win ni się po słu gi wać EZD, bę dą to czy -
nić i wej dzie im to w na wyk – uwa ża
Ka ta rzy na Głu szek -Kra wiec, spe cja li sta
w se kre ta ria cie pro rek to ra ds. in for ma -
ty za cji oraz współ pra cy z oto cze niem
spo łecz no -go spo dar czym. 

Zda niem na szych roz mów ców sys -
tem jest bar dzo in tu icyj ny, ła two się
w nim od na leźć, po sia da du żo zróż ni -
co wa nych funk cji, któ re wy ko rzy sty wać
moż na w co dzien nej pra cy. – Za szcze -
gól nie po moc ną uwa żam moż li wość
za po zna nia się ze ze ska no wa nym do -
ku men tem, to już na praw dę da je przed -
smak zdal nej pra cy nad obie giem

do ku men tów uni wer sy tec kich. Po do ba mi się przy go to wa nie
sys te mu do nada wa nia ko lej nym spra wom róż ne go bie gu, gdyż
nie któ re z nich nie da ją się za ła twić od rę ki (do kład nie tak jak
by wa w do tych cza so wym „re alu” urzęd ni czym), mu szą wte dy
w od po wied nim miej scu pa ne lu po cze kać, dzię ki te mu ma my
do czy nie nia z peł ną funk cjo nal no ścią sys te mu – mó wi prof.
To masz Mi zer kie wicz.

En tu zja stą sys te mu jest tak że no wy kanc lerz UAM, dr mar -
cin wy soc ki, któ ry wraz z po wo ła nym do te go ze spo łem zaj mo -
wał się wdro że niem sys te mu EZD na uczel ni. Opi su je on sys tem
ja ko na rzę dzie, któ re po zwa la (z każ de go miej sca na świe cie)
szyb ko zna leźć po żą da ne ak ta, za po znać się z bie żą cą ko re spon -
den cją, de kre to wać ją, a tak że roz pa trzyć spra wę przed ekra nem
kom pu te ra, ma jąc do stęp do nie zbęd nych in for ma cji oraz skon -
sul to wać się szyb ko z in nym pra cow ni kiem, z in ne go dzia łu,
a na wet in ne go wy dzia łu czy urzę du (sys tem umoż li wia wy mia -
nę do ku men tów mię dzy pod mio ta mi ko rzy sta ją cy mi z te go sys -
te mu). 

– No wy spo sób do ku men to wa nia prze bie gu i za ła twia nia
spraw ma przy spie szyć pra cę pra cow ni ka po przez uspraw nie nie
pro ce sów de cy zyj nych i umoż li wić bie żą cą kon tro lę nad ter mi -
no wo ścią ich za ła twia nia – mó wi dr Wy soc ki – W sys te mie użyt -
kow ni cy bę dą mie li do stęp do wzo rów wnio sków, po dań czy
for mu la rzy, z któ rych ko rzy sta ją w to ku swo jej pra cy. Oszczę dzą
cen ny czas, a przy tym mo gą zwięk szać efek tyw ność wy ko ny -
wa nej pra cy.

– Ja ko by łe mu pro dzie ka no wi ds stu denc kich – kon ty nu uje
prof. Mi zer kie wicz – przy po mi na mi się daw ne ma rze nie o e -
-dzie ka na cie, gdzie tak pod sta wo we dzia ła nia, jak opi nio wa nie
wnio sków stu denc kich o prze dłu że nia se sji moż na by ło by wy -
ko ny wać bar dzo szyb ko w obie gu elek tro nicz nym. Sys tem EZD
po ka zu je, że w nie dłu giej przy szło ści i ta kie ma rze nia mo gą się
do cze kać re ali za cji.

Krzysz tof Smu ra

Ezd. po czą tEk rE wo Lu cji
od października między innymi na wydziałach chemii i fizyki, w archiwum i kancelarii Głównej została

wprowadzona pilotażowa wersja systemu ezd PUw. niebawem system zacznie obowiązywać na całej

uczelni. to początek rewolucji w zarządzaniu uniwersytetem i jednocześnie kolejny etap jego rozwoju.

dodajmy, że długo oczekiwanego rozwoju.
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w y dział Stu diów Edu ka cyj -
nych po wstał w 1993 r.
w wy ni ku prze kształ ce nia

In sty tu tu Pe da go gi ki ist nie ją ce go
w ra mach Wy dzia łu Na uk Spo łecz -
nych UAM. – Wy dział Stu diów Edu -
ka cyj nych UAM kon ty nu uje naj lep sze
tra dy cje kształ ce nia pe da go gicz ne go
w Pol sce. Pro ble ma ty ka na uko wo -ba -
daw cza wpi su je się w nurt war to ścio -
wych po znaw czo i waż nych
spo łecz nie roz wa żań skon cen tro wa -
nych na ja ko ści trans for ma cji od by -
wa ją cej się na płasz czyź nie sze ro ko
po ję tej edu ka cji. Pro jek ty na uko we
po dej mu ją ak tu al ne i po głę bia ją ce po le ba daw cze pe da go gi -
ki pro ble my, wią żą ce się z roz wo jem tej dys cy pli ny ja ko na -
uki oraz pe da go gi ki ja ko prak tycz nej dzia łal no ści
spo łecz nej – pod kre śla prof. Agniesz ka Cy bal -Mi chal ska,
dzie kan WSE.

W ubie głym ro ku wy dział zo stał wy -
róż nio ny cer ty fi ka tem „Stu dia z przy -
szło ścią” przy zna wa nym naj bar dziej
in no wa cyj nym i no wo cze snym kie run -
kom stu diów pro wa dzo nych w pol -
skich uczel niach. W 2015 ro ku uzna no
go za naj lep szy wy dział pe da go gicz ny
w Pol sce w ran kin gu „Per spek ty wy”,
na to miast w 2017 ro ku I miej sce w ran -
kin gu „Per spek tyw” uzy skał pro wa dzo -
ny na WSE kie ru nek pe da go gi ka
spe cjal na, a kie ru nek pe da go gi ka za -
jął II miej sce. – Je ste śmy w trak cie przy -
go to wa nia dwóch no wych spe cjal no ści
na kie run ku pe da go gi ka spe cjal -

na na stu diach II stop nia – za po wia da pro dzie kan ds. stu denc kich
i or ga ni za cji kształ ce nia prof. Kin ga Ku szak – Ma my na dzie ję, że
no wa ofer ta spe cjal no ści: lo go pe dia kli nicz na oraz edu ka cja i re -
ha bi li ta cja osób z za bu rze nia mi ze spek trum au ty zmu za in te re su -
ją na szych stu den tów. Ja go da Ha losz ka

25 Lat wy dzia łu stu diów Edu ka cyj Nych
w tym roku wydział Studiów edukacyjnych świętuje jubileusz 25-lecia istnienia. na uroczystej gali

w ramach jubileuszu wręczono Medal wydziału Studiów edukacyjnych prof. Heliodorowi Muszyńskiemu.

odbyła się też konferencja pt. „1993-2018. tożsamość pedagogiki współczesnej”. 

J ak być Po la kiem nie od no sząc się
tak, czy owak do ro man ty -
zmu? – py tał prof. Piotr Śli wiń ski

z In sty tu tu Fi lo lo gii Pol skiej. Ba dacz
na wią zu jąc do wy po wie dzi prof. Ma -
rii Ja nion mó wił o pol skim me sja ni -
zmie ja ko o ro dza ju nie usu wal nej
prze szko dy do osią gnię cia na ro do wej
doj rza ło ści. W ta kim uję ciu ro man -
tyzm jest za rów no du cho wym bo gac -
twem, jak i cię ża rem, od któ re go nie
po tra fi my się wy zwo lić.

Zda niem prof. Wal de ma ra Ła zu gi
z In sty tu tu Hi sto rii nic tak Po la ków
nie zmie ni ło, jak za bo ry. – Trwa ły
przez pięć po ko leń i by ły to trzy zu peł nie in ne kon ty nen ty:
pra wo sław ny, pro te stanc ki i ka to lic ki, pań stwo nie pra wo rząd -
ne, pra wo rząd ne i śred nio pra wo rząd ne. Nie moż na dziś abs -
tra ho wać od te go i mó wić, że daw no te mu i nie praw da.
Hi sto ryk przy wo łał trzy, na dal ak tu al ne, ty py pol sko ści – ma -
ło pol ski (stań czy kow ski), wiel ko pol ski (or ga nicz ni kow ski)

skie ro wa ne na Za chód oraz typ mie -
sza ny, dziś do mi nu ją cy, otwar ty
na Wschód. 

Prof. Vio let ta Jul kow ska z In sty tu -
tu Hi sto rii mó wi ła o mi tach hi sto -
rycz nych pie lę gno wa nych przez
ro da ków pod za bo ra mi, któ re prze -
trwa ły do dziś np. mit ja giel loń ski
usta wia ją cy Pol skę w ro li przed mu -
rza chrze ści jań stwa. – Waż ne, że by
umieć roz po zna wać mi ty i zda wać
so bie spra wę, że po li ty cy cią gle
do nich wra ca ją – mó wi ła.

De ba ta mo de ro wa na przez dr.
Ma riu sza Men za była jed ną z dwóch,

któ re to wa rzy szy ły kon fe ren cji „Pol skość jed na czy trzy? Echa
za bo rów u pro gu od zy ska nia nie pod le gło ści oraz współ cze -
śnie” zor ga ni zo wa nej przez Sek cję My śli i Kul tu ry Po li tycz -
nej dzia ła ją cej przy Stu denc kim Ko le Na uko wym Hi sto ry ków
w In sty tu cie Hi sto rii UAM.

Ewa Ko na rzew ska -Mi cha lak

po dzia ły Na daL Ży wE
wydawałoby się, że w sto lat po odzyskaniu niepodległości rozbiorowe podziały powinny być już

wspomnieniem. jednak nic tak nie zmieniło Polaków jak długie lata niewoli, której skutki odczuwamy

do dziś – przekonywali uczestnicy debaty „echa zaborów – mit/historia/idea” w PtPn.
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P ierw sze La bo ra to rium Ko -
biet bę dą ce ele men tem
pro jek tu „Gdy na uka jest

ko bie tą” zor ga ni zo wa no dzień
po 100. rocz ni cy przy zna nia
praw wy bor czych pa niom. Wy -
da rze nie słu ży ło wy pra co wa niu
roz wią zań od po wia da ją cych
na po trze by na ukow czyń i pra -
cow nic uni wer sy te tu.

– Na szą in ten cją jest, że by śmy
o kwe stii rów no ści, pro ble mów
ko biet roz ma wia li na uni wer sy -
te cie wszy scy. Dla te go cie szy my
się, że wpraw dzie na sa li jest
więk szość pań, ale ma my też pa -
nów – po wie dzia ła wi ta jąc ze bra -
nych prof. Bo gu mi ła Ka niew ska,
pro rek tor UAM ds. stu denc kich.

La bo ra to rium otwo rzył rek tor
UAM prof. An drzej Le sic ki, któ -
ry za ini cjo wał za rów no ideę, by
pa nie zna la zły się w gro nie rek -
tor skim, jak i po wsta nie ru chu pro ko bie ce go na uni wer sy te -
cie. W wy da rze niu oprócz ba da czek, ba da czy i pra cow nic
uczel ni wzię ły udział m.in. dr Eli za Ka nia z Urzę du Mia sta Po -
zna nia, Wio let ta Ra taj czak, prze wod ni czą ca Kon gre su Ko biet,
Jo an na Jaś ko wiak, rad na Sej mi ku Wo je wódz twa Wiel ko pol -
skie go.

Na spo tka nie, któ re mia ło miej sce w Col le gium Mi nus, zło -
ży ły się pa ne lo we pre zen ta cje oraz dys ku sje w gru pach ro bo -
czych. Prof. Be ata Mi ko łaj czyk, pro rek tor UAM ds. kształ ce nia
mó wi ła, w ja ki spo sób re ali zo wa na jest na uni wer sy te cie Eu -
ro pej ska Kar ta Na ukow ca,  wy ma ga ją ca za pew nie nia opty -
mal nych wa run ków za trud nie nia z uwzględ nie niem m.in.
za sa dy nie dy skry mi na cji i rów no wa gi płci. Przy tej oka zji obie
pro rek tor ki po ru szy ły te mat bra ku za pi su do ty czą ce go wie ku
eme ry tal ne go na ukow czyń w usta wie 2.0. Te raz ba dacz ki bę -
dą mia ły pra wo przej ścia na eme ry tu rę już wie ku 60 lat, co
ozna cza skró ce nie cza su na ka rie rę za wo do wą. Czy da lej bę -
dą mo gły pra co wać bę dzie za le żeć od kli ma tu w ich miej scu
pra cy.

– Brak te go prze pi su za wdzię cza my ko bie cie. W pier wot -
nym pro jek cie usta wy znaj do wał się za pis mó wią cy o tym, że
ko bie ty i męż czyź ni na by wa ją pra wa do eme ry tu ry w tym sa -
mym wie ku. Do pie ro w kon sul ta cjach rzą do wych na wnio -
sek mi ni ster Ra fal skiej zo stał on wy kre ślo ny. Pa ni mi ni ster
ar gu men to wa ła, że za pis dys kry mi nu je ko bie ty, zmu sza
do dłuż szej pra cy – pod kre śli ła prof. Mi ko łaj czyk.

Dr Alek san dra Bo cheń ska z Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra -
cji po ru szy ła te mat dys kry mi na cji w świe tle pra wa pra cy,
a prof. Ro bert Kmie ciak, peł no moc nik rek to ra UAM ds. rów -
ne go trak to wa nia wy ja śnił, w ja ki spo sób na uczel ni prze ciw -
dzia ła się dys kry mi na cji.

W gru pach dys ku to wa no m.in. o za rzą dza niu na uką, awan -
sach na uko wych i zwią za nych z ni mi wy zwa niach, o uświa -
do mio nych lub nie (au to) ste reo ty pach, i co z nich wy ni ka,
a tak że o go dze niu róż nych ról ży cio wych.

Wy da rze niu to wa rzy szy ła wy sta wa „Pierw sze uczo ne Uni -
wer sy te tu Po znań skie go 1919-1939” przy go to wa na przez
prof. Edy tę Gło wac ką -So biech i dr Iwo nę Chmu rę -Rut kow -
ską oraz fe mi ni stycz ny hap pe ning Ko ła Li te rac ko -Te atral ne -
go „Dy gre sja”.

Pro jekt „Gdy na uka jest ko bie tą” pro wa dzo ny jest przez ze -
spół pod kie row nic twem pro rek to rek UAM. Je go ce le sku pia -
ją się na od zy ska niu pa mię ci o ko bie tach, któ re współ two rzy ły
Uni wer sy tet Po znań ski i na ukę pol ską oraz stwo rze niu wa run -
ków do zni we lo wa nia ewen tu al nych nie rów no ści, ja kie mo gą
po ja wiać się na uczel ni. Do ze spo łu pro jek to we go na le żą: prof.
Iwo na Chmu ra -Rut kow ska, prof. Edy ta Gło wac ka -So biech,
prof. Gra ży na Ga jew ska, dr Lu cy na Ma rzec, Jo an na Mo raw -
ska -Jan ce le wicz, An na Schmidt -Fie dler, Ka ta rzy na Wa la, dr
Alek san dra Bo cheń ska, prof. Ro bert Kmie ciak i prof. Ma ciej
Mi chal ski.

Ewa Ko na rzew ska -Mi cha lak

o rów No ści
Na La bo ra to rium ko biEt

Uczest nicz ki i uczest ni cy La bo ra to rium ko biet wspól nie za sta na wia li się nad wy zwa nia mi zwią za ny mi

z pra cą na uczel ni w ob sza rze rów ne go trak to wa nia ko biet i męż czyzn, iden ty fi ko wa li pro ble my oraz po -

szu ki wa li sku tecz nych roz wią zań.
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w de ba cie, któ rej go spo da rzem był tym ra zem UEP, udział
wzię li prof. An drzej W. No wak z UAM, prof. Be ata Woź -
niak -Ję cho rek z UEP, prof.. Do bro nie ga Traw kow ska

z UAM i prof. An drzej Przy meń ski z UEP. Każ dy z de ba tu ją cych
pod kre ślał in ny aspekt nie rów no ści ja ko naj waż niej szy, naj mniej
do strze ga ny i naj bar dziej istot ny z punk tu wi dze nia wal ki z tym pro -
ble mem. Pro wa dzą cy de ba tę Krzysz tof Go ła ta z UEP rzu cił kil ka
liczb: tę opty mi stycz ną, że w Pol sce 21 tys. Po la ków za ra bia co naj -
mniej 1 mln zł rocz nie, jak wy ni ka z de kla ra cji po dat ko wych i tę
pe sy mi stycz ną, że 80 proc. świa to we go do cho du tra fia do 1 proc.
lud no ści. Prof. No wak od no sząc się do tych wskaź ni ków po wie -
dział, że jed ni „ma ją licz bę”, a dru dzy „ma ją ser ce” ilu stru jąc to przy -
kła dem Bal ce ro wi cza i Ku ro nia. Cho dzi o to, by opi su jąc
nie rów ność, nie opie rać się tyl ko na wskaź ni kach ilo ścio wych, ale
i na ja ko ścio wych. Bo np. teo re tycz nie współ czyn nik Gi nie go ob -
ra zu ją cy roz pię tość do cho dów nam się spłasz czył, ale u 1 pro mil la
lud no ści świa ta do chód wzrósł o 2 000 proc., pod czas gdy u więk -
szo ści o za le d wie 30 proc. 

Ostro w spra wie in sty tu cji opie ki, słu żą cych po mo cą na do le dra -
bi ny nie rów no ści spo łecz nej, wy stą pi ła prof. Traw kow ska. Jej zda -
niem in sty tu cje te, kla sy fi ku jąc i ka te go ry zu jąc lu dzi z po mo cy
ko rzy sta ją cych, utrwa la ją nie rów no ści i za ma zu ją ich praw dzi wy
ob raz.

Tak, nie rów no ści są wie lo wy mia ro we – zga dza ła się prof. Be ata
Woź niak -Ję cho rek – jed nak w Pol sce naj waż niej sze z nich to te pła -
co we, wy so kie na tle in nych eu ro pej skich kra jów, bo gdy w UE naj -
wię cej za ra bia ją cy do sta ją 3, 5 ra zy wię cej niż ci, któ rzy za ra bia ją
naj mniej (a w kra jach skan dy naw skich na wet tyl ko 2 ra zy wię cej)
to w Pol sce ten mnoż nik wy no si 4,7. Przy czy ną jest ero zja ryn ku
pra cy, jak to na zwa ła, czy li nie ja sny i pe łen sprzecz no ści ry nek pra -
cy, gdzie jed ni ko rzy sta ją z wszel kich do bro dziejstw eta tu, gdy in -
ni – pra cu jąc tak sa mo do brze – po zo sta ją na róż nych
„śmie ciów kach”. Bra ku je sil nych związ ków za wo do wych czy umów
zbio ro wych ten ry nek pra cy cy wi li zu ją cych. Zwró ci ła też uwa gę
na od le głe „nie rów no ścio we” efek ty pew nych zmian spo łecz nych
np. li kwi da cja gim na zjów i pod -
wyż sze nie wie ku szkol ne go mo -
że – wbrew na wet za mie rze niom
po my sło daw ców – sprzy jać niż sze -
mu ka pi ta ło wi edu ka cyj ne mu ko -
lej nych rocz ni ków, a tym sa mym
nie rów no ści.

Prof. Przy meń ski za uwa żył, że
w nie rów no ściach ist nie je pe wien punkt rów no wa gi, a nie rów no -
ści – do te go punk tu – są czymś po zy tyw nym, bo bu dzą am bi cję
i mo ty wu ją do pra cy (je den ze słu cha czy po wo łał się póź niej na do -
brze ilu stru ją cy ten punkt wiersz ks. Twar dow skie go: gdy by każ dy
miał to sa mo/nikt ni ko mu nie był by po trzeb ny). Co zro bić, by zła -
go dzić nie rów no ści, je śli ten punkt kry tycz ny prze kra cza ją? Prof.
Ję cho rek po dzie li ła dzia ła nia na re dy stry bu cyj ne czy li po dat ki,
zwra ca jąc uwa gę, że oso by bied niej sze pła cą względ nie wię cej niż

oso by naj bo gat sze; po dat ki są za ma ło pro gre syw ne (tu wszy scy de -
ba tu ją cy by li zgod ni). Jed nak waż niej sze są dzia ła nia pre dy stry bu -
cyj ne czy li rów no mier ne roz ło że nie pra cy i pła cy. Swo je zna cze nie
ma ją tu po sta wy – np. w Pol sce tyl ko 56 proc. osób po wy żej 15 ro -
ku ży cia pra cu je. Wi na le ży nie tyl ko po stro nie in sty tu cji pra cy, ale
tak że na szych sys te mów war to ści i po staw. Bo w Pol sce, jak wy ka -
za ły ba da nia, czę sto do ko nu je my tzw. dru gich wy bo rów czy li wy -
bie ra my mniej am bit ne per spek ty wy, po ni żej na szych moż li wo ści. 

Trzy moż li wo ści po dał prof. Przy meń ski: trze ba po sze rzać do -
stęp ność do dóbr (wy kształ ce nie, opie ka zdro wot na, nie ska żo na
przy ro da itp.), zgod nie z za sa dą, że nie wszyst ko jest na sprze daż;
trze ba za pew niać bez pie czeń stwo so cjal ne, któ re osła bia do tkli wość
nie rów no ści; trze ba też ogra ni czać skraj nie wy so kie do cho dy po -
dat ka mi. Prof. Traw kow ska wró ci ła do swo jej te zy, aby strzec się
two rze nia tyl ko co raz to no wych in sty tu cji po mo co wych, lecz ra -
czej „od dać głos” po trze bu ją cym i mo bi li zo wać ich do de fi nio wa -
nia i roz wią zy wa nia swo ich pro ble mów. 

Prof. No wak po wie dział, że ja kimś fi lo zo ficz nym klu czem do roz -
wią za nia pro ble mu nie rów no ści po win na być za sa da spła ce nia nie -
spła co nych dłu gów; pra co daw cy po win ni za pła cić wszyst kie kosz ty
np. ro dzi com za wy kształ ce nie i wy cho wa nie pra cow ni ków,
za wpływ pro duk cji na śro do wi sko, za koszt opie kun ki do dzie ci,
gdy ro dzi ce są w pra cy itp. Brzmi to uto pij nie, ale zda niem prof. No -
wa ka każ dy nie spła co ny dług w koń cu się o sie bie upo mni i np.
„nie spła co ny dług” wo bec przy ro dy przy nie sie jej znisz cze nie. 

Wśród py tań uczest ni ków prze wa ża ły bar dzo kon kret ne: czy bo -
ga ty za chód Pol ski nie po wi nien pła cić uboż sze mu wscho do wi
(od po wiedź brzmia ła: nie, lep sze jest do fi nan so wa nie dzia łań od -
dol nych, dba łość o roz wój struk tu ry trans por to wej i miesz ka nio -
wej); jak wpły nę ło znie sie nie po dat ku od dzie dzi cze nia (chy ba
sła bo, bo pol skie ma jąt ki do dzie dzi cze nia są wciąż ra czej skrom -
ne), czy płat ne stu dia nie sta cjo nar ne są spra wie dli we, a zwłasz cza
to, że ma ją być prze dłu żo ne (ta kie stu dia to dziś kwe stia wy bo ru,
a nie przy mus, a ich prze dłu że nie wpły nie na więk sze szan se ta -
kich stu den tów, le piej przy go to wa nych, na ryn ku pra cy). By ło też

py ta nie o nie rów no ści spo łecz ne
w Pol sce. Tu prof. No wak wspo -
mniał o cie ka wej pra cy dok tor skiej
na te mat ka rier to po wych ar ty stów:
de cy do wa ły o tych ka rie rach czę sto
drob ne prze wa gi, np. sta wie nie się
na ja kiś eg za min. To one, te „drob -
ne prze su nię cia” mo gą zde cy do wać,

że ma się po czu cie by cia „w” a nie „po za”, jak po czu cie, że mo gę
pójść na stu dia, mo gę przy je chać do wiel kie go mia sta, ob ra cać się
w wy bra nym śro do wi sku itp. 

Koń co wy wnio sek w su mie był ta ki, że o nie rów no ściach w Pol -
sce i ich przy czy nach wciąż za ma ło wie my – a do zro bie nia jest du -
żo, sko ro np. w Pol sce aż 11 proc. nie rów no ści do cho do wych wy ni ka
z nie rów no ści szans, pod czas gdy w Niem czech – tyl ko 2,5 proc.  

Ma ria Ry bic ka 

Liczby i sErcE
czyLi o NiErówNościach

Problem nierówności społecznych, będący tematem listopadowej Xii debaty akademickiej, 

który laikowi wydaje się tak prosty, okazał się skomplikowany i to poczynając od samej definicji.

y debaty akademickie są wspólnym przedsięwzięciem
UaM i UeP; mają poruszać żywotne problemy

współczesności, a zarazem być wzorem dyskusji wyważonej
i merytorycznej czyli akademickiej w najlepszym tego słowa
znaczeniu. 
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set na rocz ni ca od zy ska nia nie pod le gło ści przez Pol skę
oraz 100-le cie ist nie nia Uni wer sy te tu Po znań skie go na -
tchnę ły twór ców te go słow no -mu zycz ne go spo tka nia do po -

dzie le nia się re flek sja mi na te mat naj cen niej szych w ży ciu
war to ści. Słu cha cze mie li oka zję po dzi wiać mi strzo stwo sło wa
prof. Ka zi mie rza Il skie go, mu zy kal ność Ali cji Kosz nik, pre zen -
tu ją cej for te pia no we kom po zy cje Fry de ry ka Cho pi na, Ka ro la
Szy ma now skie go, Igna ce go Ja na Pa de rew skie go i Ju liu sza Łu ciu -
ka oraz wraż li wość mu zycz ną Chó ru Ka me ral ne go UAM pod dy -
rek cją prof. Krzysz to fa Szy dzi sza. Tym ra zem ze spół na cze le
z so li sta mi: Szy mo nem Ka łu żą, Grze go rzem Kle dzi kiem, Jo an ną
Piech -Sła wec ką, Ka ro li ną Pie sik, Grze go rzem Si kor skim, Ad rian -
ną Tur ską i Ka mi lą Tra cew ską -Mi ko łaj czak, za pre zen to wa li
utwo ry Mar ka Gre chu ty w aran ża cjach Jac ka Sy kul skie go. 

Do zgro ma dzo nej licz nie pu blicz no ści i ar ty stów zwró cił się
prof. An drzej Le sic ki, rek tor UAM: Je stem nie zmier nie wzru szo -
ny, że da ne jest mi być rek to rem w tym szcze gól nym ro ku aka de -
mic kim – ro ku wiel kich ju bi le uszy: 100-le cia Uni wer sy te tu
i 100-le cia od zy ska nia nie pod le gło ści na szej oj czy zny. Ten kon -
cert pięk nie wpi su je się w rocz ni co we wy da rze nia, a utwo ry po -
świę co ne istot nym war to ściom w ży ciu czło wie ka przy po mi na ją
o tym, co rze czy wi ście naj waż niej sze. Wol ność i in ne waż ne sło -
wa… zo sta ły dzi siaj przy wo ła ne, sło wa so li dar ność, rów ność,
spra wie dli wość, od po wie dzial ność, kon sty tu cja i wła śnie wol -
ność, bo Wol ność! Ty naj pierw sza z wła sno ści czło wie ka, bez któ -
rej in ne milk ną i szczę ście ucie ka – pi sał przed la ty Adam Je rzy
Czar to ry ski. Ciesz my się tą wol no ścią. Ciesz my się stu le ciem na -
szej nie pod le głej oj czy zny. Jesz cze Pol ska nie zgi nę ła, kie dy my ży -
je my!” – za koń czył pr4of. Le sic ki, ini cju jąc wspól ne wy ko na nie
hym nu RP. 

Nie spo sób na kart kach pa pie ru przy wo łać na strój te go li sto -
pa do we go kon cer tu. War to jed nak przy po mnieć sło wa wy po wie -
dzia ne wów czas przez prof. Ka zi mie rza Il skie go, któ re sta no wią
też swe go ro dza ju kro ni kę li sto pa do wych wy da rzeń z 1918 ro ku.

Wol no ści nie dzie dzi czy się po przod kach – mó wił – lecz każ -
do ra zo wo zdo by wa się na wła sną rę kę. Mi mo tej prze stro gi, a mo -
że wła śnie dla te go, nie mo że my wy zbyć się wdzięcz no ści dla tych,
któ rzy wol ność oku pi li pra cą, krwią, cier pie niem, a na wet ży ciem.
W wy ni ku po nie sio nych ofiar od zy ska li w 1918 r. wol ność pań -
stwo wą, na ro do wą i wol ność oso bi stą Po la ków po 123 la tach za -
bo rów. Wal czy li o nią po now nie w 1939, 1956, 1980 i 1989. 

Okrą gły ju bi le usz ka że skon cen tro wać na szą uwa gę na za słu -
gach Jó ze fa Pił sud skie go, Ro ma na Dmow skie go, Igna ce go Ja -
na Pa de rew skie go, Win cen te go Wi to sa, Jó ze fa Hal le ra, Jó ze fa
Do wbo ra -Mu śnic kie go, Sta ni sła wa Ta cza ka i in nych bo ha ter -
skich mę żów sta nu, a tak że mło do cia nych obroń ców Lwo wa. Nie

je stem wszak pe wien, czy wszy scy wy mie nie ni zgo dzi li by się wy -
stą pić w jed nym sze re gu, chcie li by być wy mie nie ni w jed nym
zda niu, w jed nej po chwa le za sług dla pol skiej wol no ści. Spór o za -
słu gi dla od bu do wy Pol ski wy buchł bo wiem na tych miast. Uwi -
docz ni ła się w nim zdol ność Po la ków do od mo wy chwa ły tym,
któ rzy wal czy li prze cież o wspól ny dom i wspól ną wol ność, ale
do zwy cię stwa szli in ny mi dro ga mi. 

Wol ność nie tyl ko zo sta ła zdo by ta lecz tak że wy pra co wa -
na „u pod staw”, przez dzia łal ność or ga nicz ni ków, któ rzy sze rząc
oświa tę i kul tu rę, a tak że no we for my go spo da ro wa nia, mo der ni -
zo wa li spo łe czeń stwo pol skie w po czu ciu kon ku ren cji z za bor ca mi.

Wol ność w 1918 r. nie przy nio sła „szkla nych do mów”, ale czy
tam ta wol ność i bied na Pol ska by ła przez to mniej ko cha na? Po la -
cy wie dzie li, że sta li się wol ni w sprzy ja ją cych oko licz no ściach
upad ku ota cza ją cych nas wro gich państw. Wol ność nie by ła jed -
nak pre zen tem ani re wo lu cji bol sze wic kiej ani ła ska wo ści Nie miec.
Wol ność oso bi sta Po la ków w 1918 sple cio na zo sta ła z nie pod le gło -
ścią pań stwo wą i świa do mo ścią na ro do wą fun do wa ną przez woj -
nę, ofia rę i śmierć. Świa do mość ta od bi ta zo sta ła w sło wach
uło żo nych przez Jó ze fa Wy bic kie go, któ re chwy ta ły i na dal chwy -
ta ją za ser ce „Jesz cze Pol ska nie zgi nę ła, pó ki my ży je my”. 

Dłu gie trwa nie na ro du i pań stwa oraz wspól na hi sto ria jest bo -
wiem źró dłem du my. Po zwa la za cho wy wać toż sa mość i chro nić
się przed pre sją po glą dów, że w Pol sce mu si być tak, jak gdzie in -
dziej. Po zwa la sta wić od pór tzw. „pa trio ty zmo wi mo der ni stycz -
ne mu”, któ re go ce lem jest ośmie szać ha sła Bóg -Ho nor -Oj czy zna.
Za ma zy wać pod sta wo we war to ści; ro dzi na, oj czy zna, pa trio tyzm;
bu do wać wi zję świa ta bez po li ty ki i fun da men tal nych dlań po -
jęć: wol ność, so li dar ność, rów ność, spra wie dli wość, od po wie -
dzial ność …

Pe łen tekst wy stą pie nia prof. Ka zi mie rza Il skie go moż na zna -
leźć na stro nie...

Małgorzata Rybczyńska

Pe łen tekst wy stą pie nia dzie ka na Wy dzia łu Hi sto rycz ne go 
prof. Ka zi mie rza Il skie go moż na zna leźć na stro nie

1918 – woLNość i iNNE waŻNE słowa

uniwersyteckie.pl
z pasją o Życiu

„wolność nie może dostać ci się za darmo”

wołał Seneka i tymi właśnie słowami 

profesor kazimierz ilski, dziekan wydziału

Historycznego rozpoczął 7 listopada w auli

Uniwersyteckiej koncert zatytułowany

„1918. wolność i inne ważne słowa”. 
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Chciał bym się sku pić na sprzecz no ściach, któ re do strze -
gam w funk cjo no wa niu dzi siej sze go uni wer sy te tu. Zo -
sta ną one przez ak tu al ną re for mę al bo wzmoc nio ne al bo

do funk cjo no wa nia uni wer sy te tu wpro wa dzo ne. Pierw sza
z nich do ty czy kwe stii zwią za nych z iden ty fi ka cja mi na uko wy -
mi. Do strze gam kon flikt mię dzy po wszech nie prak ty ko wa ną
in ter dy scy pli nar no ścią, a dys cy pli ni za cją czy li ko niecz no ścią
za de kla ro wa nia przy na leż no ści do kon kret nej dys cy pli ny, co
jed nak stoi w sprzecz no ści z ko niecz no ścią ich łą cze nia. To pew -
ne go ro dza ju obo wią zek, po nie waż waż ne zja wi ska współ cze -
sne go świa ta zwią za ne z eko no mią, ży ciem spo łecz nym,
pre fe ren cja mi kul tu ro wy mi ma ją cha rak ter zmie sza ny. Co raz
sła biej są w sta nie spro stać im ba da cze, któ rzy de kla ru ją spoj -
rze nie z jed nej tyl ko per spek ty wy. Po dział ten zmie rza do te go,
że by znie chę cić ba da czy do współ pra cy z in ny mi ośrod ka mi,
do pu bli ko wa nia w cza so pi smach o mie sza nym cha rak te rze.
Na su wa mi się pro sty przy kład z prze szło ści. Kil ka na ście lat te -
mu znie chę co no do re gu lar ne go re cen zo wa nia prac na uko -
wych, po nie waż za re cen zję nie prze wi dy wa no żad nych
punk tów. Re zul tat nie ka zał na sie bie dłu go cze kać. Z cza so pism
na uko wych re cen zje al bo za czę ły zni kać al bo prze no sić się
do in nych dzia łów, opa try wa ne ka te go rią „esej”, „szkic”. 

Pro blem z in ter dy scy pli nar no ścią pro wa dzi do sprzecz no -
ści po mię dzy in no wa cyj no ścią na ucza nia uni wer sy tec kie go,
a kon wen cjo nal no ścią na ucza nia na wcze śniej szych eta pach
edu ka cyj nych. Mło dzież kształ co na w szko łach pod sta wo -
wych i śred nich we dle co raz bar dziej nor ma li zu ją cych się re -
guł bę dzie bar dzo sła bo przy go to wa na me ry to rycz nie
i oso bo wo ścio wo do te go, by my śleć nie kon wen cjo nal nie.
Pro fi lo wa nie ucznia bę dzie po zo sta wa ło w spój no ści z dys -
cy pli ni za cją ży cia uni wer sy tec kie go, ale nie bę dzie sprzy ja ło
in no wa cyj no ści i łą cze niu się ba da czy w gru py o zróż ni co wa -
nych kom pe ten cjach.

Ko lej na sprzecz ność to de kla ro wa na przez au to rów re for -
my eli tar ność. Uni wer sy tet ma być kuź nią naj lep szych ba da -
czy. Men tal ność ta wcho dzi w kon flikt z nie ja sny mi, a na wet
blo ko wa ny mi ścież ka mi awan su, któ re moż na do strzec w re -
gu la cji mó wią cej o za sa dzie dzie dzi cze nia pre sti żu. Wy da je mi
się, że jest to pro sta dro ga do eko no mi za cji uni wer sy te tu: ci,
któ rzy zdą ży li za pra co wać na wy so ką re no mę, mam tu na my -
śli wy daw nic twa i cza so pi sma, bę dą mo gli z aku mu lo wa ne go
ka pi ta łu co raz bar dziej ko rzy stać. Na to miast te o po zy cji śred -
niej al bo ni skiej, któ rych jest więk szość, nie bę dą mo gły awan -
so wać. Bę dzie my mie li do czy nie nia z za blo ko wa niem
po stę pu, a to ozna cza kry sta li zo wa nie się elit nie na za sa dzie
me ry to rycz ne go po je dyn ku, lecz ad mi ni stra cyj nej de cy zji,
któ ra na dłuż szy czas za mro zi ży cie uni wer sy tec kie. 

Wi dzi my tu w szer szym uję ciu so cjo tech nicz ny pro ces bu -
do wa nia no wej hie rar chii spo łecz nej. Na jej szczy cie ma się
zna leźć eli ta wy kształ co na przez eli tar nych na uczy cie li aka -
de mic kich. Po wsta nie ona w wy ni ku uła twie nia utrzy ma nia
sta nu po sia da nia wyż szej kla sy śred niej. Skut ki re for my ob -
ró cą się prze ciw ko niż szej war stwie śred niej i lu do wej. Bę dą
one mia ły utrud nio ny do stęp do na ucza nia uni wer sy tec kie -
go. Nie bę dzie to re for ma, któ ra w spo sób spra wie dli wy
umoż li wia ła by do stęp do uni wer sy te tów lep szym, tym któ -
rzy ro ku ją.

I wresz cie ostat nia sprzecz ność: au to no mia uczel ni, rze ko -
mo w ra mach re for my przy wra ca na, po zo sta je w jaw nej
sprzecz no ści z kry te ria mi oce ny, któ re ma ją cha rak ter neo -
ko lo nial ny. Z jed nej stro ny mó wi się nam, że sa mi stwo rzy -
my wspa nia łą na ukę, nie po trze bu je my elit za pa trzo nych
w eu ro pej skie wzor ce, a za ra zem, że do bre uni wer sy te ty to
ta kie, któ re znaj dą się wy so ko w ran kin gu szan ghaj skim. Ist -
nie je za tem ze wnętrz ny in ny, któ ry zgod nie z roz ma ity mi
kry te ria mi oce ni czy uni wer sy te ty za słu ży ły już, że by uznać
je za war to ścio we. 

Czte ry sprzecz no ści, o któ rych po wie dzia łem, nie po zwa -
la ją mi od po wie dzieć na py ta nie: kto tak na praw dę bę dzie su -
we re nem uczel ni. Z ca łą pew no ścią nie spo łecz ność
uni wer sy tec ka ani mi ni ster. Naj bar dziej praw do po dob ne wy -
da je się funk cjo no wa nie w czę ścio wej próż ni, bę dą cej swo je -
go ro dza ju alie na cją. Alie na cją spo łecz ną, po nie waż
uni wer sy tet z de fi ni cji eli tar ny bę dzie co raz bar dziej od da lał
się od ży cia spo łecz ne go; na uko wą, bo po więk szy się róż ni ca
mię dzy ce la mi uni wer sy te tu i na ucza nia na wcze śniej szych
eta pach. Po więk szać się tak że bę dzie prze paść po mię dzy po -
za me ry to rycz ny mi za słu ga mi a me ry to rycz ny mi osią gnię cia -
mi, wresz cie ta alie na cja bę dzie też w sfe rze eko no micz nej.
Dzie lę się pry wat ną oba wą o mo ją dys cy pli nę – ten po dział
do tknie, jak są dzę, w ogrom nym stop niu hu ma ni sty kę, bę -
dzie po więk szać prze paść mię dzy nią a na uka mi zy skow ny -
mi. A za tem w naj więk szym uprosz cze niu: uni wer sy tet bę dzie
pew ne go ro dza ju trwa łym ba ła ga nem, w któ rym zwy cię żą sil -
niej si we dług kry te riów eko no micz nych. 

Opr. Ewa Ko na rzew ska -Mi cha lak

uNi wEr sy tEt za wiE szo Ny w próŻ Ni
krytycznie o ustawie 2.0 wypowiada się prof. Przemysław czapliński. obawami o przyszłość uniwersytetów

i humanistyki podzielił się w refleksji Uniwersytet i jego suweren wygłoszonej na konferencji 

„idea uniwersytetu i Uniwersytet-idea” na wfPik.
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uczELNiE badawczE
w koNtEkściE NowEj ustawy

o szkoLNictwiE wyŻszym
Świat nauki akademickiej stał się w ostatniej dekadzie mierzalny – a indywidualne, instytucjonalne

i krajowe osiągnięcia w ramach prestiżowej produkcji naukowej stały się w pełni widzialne. 

sce uzy ska nych pro fe sur i ha bi li ta cji to jed na z naj bar dziej do nio słych
zmian. Waż ne jest jed no: ro sną ce (mie rzal ne i mię dzy na ro do we) osią -
gnię cia na uko we ozna cza ją w no wym sys te mie po tęż ne bodź ce fi -
nan so we wzmac nia ją ce naj lep sze ze spo ły ba daw cze, wy dzia ły czy
dys cy pli ny i wresz cie ca łe uczel nie sil niej niż kie dy kol wiek wcze śniej.
Me cha ni zmy te dzia ła ją w nie wiel kiej mie rze już dzi siaj. 

Zróż ni co wa nie pio no we w sys te mie trwa od mo men tu po wsta nia
NCN i to naj lep szy me cha nizm słu żą cy na tu ral ne mu wy ła nia niu in -
sty tu cjo nal nych li de rów w na uce. Jed nak je go ska la po zo sta je na dal
zbyt ma ła z po wo du sto sun ko wo nie wiel kich środ ków po zo sta ją cych
w ge stii NCN (z któ rych je dy nie 70% tra fia do uczel ni). No wa usta -
wa za po wia da kon kurs na uczel nie ba daw cze: po ja wią się uczel nie
do dat ko wo fi nan so wa ne przez 6 lat w try bie kon kur so wym, z któ -
rych kil ka przy pusz czal nie z cza sem sta nie się uczel nia mi fla go wy -

mi. Dla uczel ni o aspi ra cjach ba daw czych (a do ta kich na le ży UAM)
to nie zwy kle istot na in for ma cja, po nie waż po ka zu je dłu go ter mi no -
wą lo gi kę roz wo ju sys te mu: ro sną ce funk cjo nal ne zróż ni co wa nie je -
go ele men tów i do dat ko we do fi nan so wa nie na uki tam, gdzie ist nie je
jej naj więk szy po ten cjał. 

Za sto so wa nie w prak ty ce me cha ni zmu fi nan so we go wspie ra ją ce -
go w no wej usta wie roz wój uczel ni ba daw czych ozna cza pro ces ku -
mu la cji za so bów i pre sti żu w naj lep szych kra jo wych ośrod kach
na uko wych – a do kład nie te go jak do tąd naj bar dziej bra ko wa ło. Pro -
ces ten trwa w ła god nej for mie od de ka dy; wzmoc ni ło go po wsta nie
NCN na po zio mie in dy wi du al nym oraz po wsta nie KEJN na po zio -
mie in sty tu cjo nal nym. Me cha ni zmy, któ ry mi po słu gu ją się NCN,
KEJN i no wy pro gram do sko na ło ścio wy za pro po no wa ny w usta wie,
czy li kon kurs na uczel nie ba daw cze, bę dą się wza jem nie wzmac niać:
każ dy z nich wspie ra fi nan so wo na ukę w po wszech nie w świe cie ro -
zu mia nym sen sie naj lep szych pu bli ka cji i po zwa la stop nio wo prze -
stać fi nan so wać na ukę sła bą, czy li w na ukach pod sta wo wych – nie

pro wa dzą cą do naj lep szych pu bli ka cji. Idea kon ku ren cji
w na uce (tra dy cyj nie: w na ukach pod sta wo wych

upra wia nych w sek to rze uni wer sy tec kim)
w ostat nich dzie się cio le ciach by ła w Pol sce nie -
mal nie obec na; wraz z no wą usta wą po wra ca
w sil nej wer sji, za sto so wa na do wszyst kich po -
zio mów funk cjo no wa nia sys te mu. 

Prof. zw. dr hab. Ma rek Kwiek

Cen trum Stu diów nad Po li ty ką Pu blicz ną UAM

y Dane dotyczące najlepszych polskich
uczelni pokazują systematyczne

różnicowanie systemu nauki akademickiej

N a sze in sty tu cje aka de mic kie są sys te ma tycz nie pod da wa ne
po mia ro wi, choć by przez KEJN; a ka dra aka de mic ka – choć -
by przez NCN przy oka zji sta rań o kon ku ren cyj ne środ ki

na ba da nia i przez CK przy oka zji sta rań o awans na uko wy. Nie da
się uciec przed ro sną cym, sys te ma tycz nym po mia rem w żad nym sys -
te mie eu ro pej skim z pro ste go po wo du: pu la środ ków do stęp nych in -
dy wi du al nie i in sty tu cjo nal nie jest ma ła, a pu la na ukow ców
i sub dy scy plin na uko wych sta le ro śnie. Po nad to w ca łej Eu ro pie ro -
śnie pre sja pu blicz na – a za nią po li tycz na – na oce nę osią gnięć na -
uko wych ina czej niż tyl ko przez tra dy cyj ną oce nę in nych
na ukow ców: re żim pe er re view jest stop nio wo pod wa ża ny przez co -
raz sil niej szy re żim bi blio me trii ewa lu acyj nej.

Dla uczel ni ba daw czych (a więc ta kich, dla któ rych ba da nia na -
uko we, pu bli ka cje i przy cho dy z ba dań od gry wa ją klu czo wą ro lę i któ -
re kon cen tru ją się na obu głów nych mi sjach, kształ ce niu i ba da niach,
a nie tyl ko na pierw szej z nich) waż ne są pu bli ka cje in dek so wa ne
w mię dzy na ro do wych ba zach Web of Scien ce i Sco pus. 

Da ne do ty czą ce naj lep szych pol skich uczel ni – zwłasz cza do ty czą -
ce prze pły wu środ ków na ba da nia z NCN i zmian ka te go rii uzy ski -
wa nych w KEJN – po ka zu ją sys te ma tycz ne róż ni co wa nie się sys te mu
na uki aka de mic kiej. Je ste śmy co raz sil niej po dzie le ni pio no wo. Me -
cha nizm wspie ra ją cy zróż ni co wa nie pio no we jest sto sun ko wo pro -
sty: to kon ku ren cyj nie zdo by wa ne środ ki na ba da nia, naj waż niej sze
dla sta rań o wej ście do li gi uczel ni ba daw czych.

Uprasz cza jąc skom pli ko wa ne me cha ni zmy dys try bu cji pre sti żu
i po wsta wa nia cen nych pu bli ka cji w na uce: środ ki na ba da nia pro -
wa dzą bez po śred nio do no wych ba dań, a za tem no wych pu bli ka cji;
bez naj lep szych pu bli ka cji nie ma no wych gran tów na ba da nia, za -
tem nie ma no wych ba dań, a za tem nie ma ko lej nych no wych pu bli -
ka cji i ich cy to wań. Po ja wia się tym sa mym in sty tu cjo nal na rów nia
po chy ła, któ ra do ty czy za rów no po zio mu ze spo łów ba daw czych (czy -
li ma le ją cy do pływ środ ków z NCN czy ERC) i po zio mu wy dzia łów
(czy li ma le ją cy do pływ środ ków na ba da nia zwią za nych z wy ni ka mi
pa ra me try za cji, a w przy szło ści ewa lu acji osią gnięć na uko wych).
W no wej usta wie w miej sce pod sta wo wych jed no stek or ga ni za cyj -
nych po ja wi ły się dys cy pli ny, a więc no wa ewa lu acja bę dzie okre ślać
kon cen tra cję lub de kon cen tra cję środ ków w uję ciu dys cy pli nar nym,
a nie ad mi ni stra cyj nym.

Utrzy ma nie ka te go rii w ra mach dys cy pli ny w no wej ewa lu acji
w co raz bar dziej kon ku ren cyj nych wa run kach po win no kosz to -
wać co raz wię cej na uko we go wy sił ku – ko lej na ewa lu acja (w 2021
r.) bę dzie trud nym spraw dzia nem po ten cja łu na uko we go dla
wszyst kich pol skich uczel ni. W no wych wa run kach po ja wi się no -
wa hie rar chia in sty tu cjo nal ne go pre sti żu wspar ta sil nym fi nan so -
wa niem lub je go bra kiem. Cze ka nas wie le nie spo dzia nek, w tym
naj praw do po dob niej wy od ręb nie nie się z pierw szej li gi pol skich
uczel ni – ich su per li gi.

Pu bli ka cje i gran ty ba daw cze – wy zna cza ją ce do ce lo wo struk tu rę
przy cho dów ba daw czych i struk tu rę pro duk cji na uko wej – w miej -
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ba da pa ni mul ti funk cyj ne me zo po ro wa te ma te ria ły wę glo -
we w pro ce sach ad sorp cji ak tyw nych sub stan cji far ma ceu tycz -
nych. co to ozna cza? 

Idea jest ta ka, by za sto so wać me zo po ro wa te wę gle ja ko no śni -
ki le ków. To zu peł nie no wy, in no wa cyj ny i pra wie nie zba da ny te -
mat. Je śli na no śnik wpro wa dzi my sub stan cję far ma ceu tycz ną, to
mo że on zre du ko wać jej efek ty ubocz ne, zwięk szać roz pusz czal -
ność, bio do stęp ność i wy dłu żyć czas dzia ła nia w or ga ni zmie.
W przy pad ku le ku, któ ry mu si być czę sto przyj mo wa ny, pa cjent
bę dzie mógł za żyć tyl ko jed ną daw kę dzien nie. Sub stan cja bę dzie
się uwal niać w or ga ni zmie stop nio wo przez ca ły dzień i to do -
kład nie w tym miej scu, gdzie po win na. Pro jekt obej mu je le ki do -
ust ne, ale rów nież ben zo ka inę, któ ra jest środ kiem
znie czu la ją cym, prze ciw bó lo wym sto so wa nym miej sco wo np.
na skó rę. W tym przy pad ku no śnik do da ny do kre mu, że lu, ma -
ści rów nież bę dzie mo dy fi ko wał szyb kość uwal nia nia le ku. 

w ja kich far ma ceu ty kach moż na wy ko rzy stać ta ką tech no -
lo gię?

Mój pro jekt do ty czy le ków prze ciw bó lo wych: pa ra ce ta mo lu
i ben zo ka iny oraz an ty bio ty ków. An ty bio ty ki są nie sta bil ne i nie -
trwa łe. Wpro wa dza jąc np. am pi cy li nę czy te bi pe nem pi wok sy lu
na no śnik chcę zwięk szyć ich trwa łość che micz ną. No śnik bę dzie
miał kil ka za sad ni czych funk cji w za leż no ści od te go, ja ką sub -
stan cję far ma ceu tycz ną wpro wa dzę na je go po wierzch nię. Tak
jak już wspo mi na łam, mo że zwięk szyć jej roz pusz czal ność, do -
stęp ność far ma ceu tycz ną czy prze ni kal ność przez ukła dy błon
bio lo gicz nych.

czy ta łam, że wę gle są też wy ko rzy sty wa ne do oczysz cza nia
wo dy, po wie trza, ga zów prze my sło wych. czy bę dzie pa ni ba -
da ła je rów nież pod tym ką tem?

Tak, wę gle sto su je my ja ko ad sor ben ty barw ni ków, fos fo ra nów
i jo nów me ta li cięż kich. Barw ni ki, do sta jąc się do wód po -
wierzch nio wych, za kłó ca ją wszyst kie pro ce sy ży cio we or ga ni -
zmów ży wych. Unie moż li wia ją do stęp świa tła do wo dy, przez co
ha mu ją pro ce sy fo to syn te zy, bar dzo czę sto wy ka zu ją dzia ła nie
mu ta gen ne, kan ce ro gen ne – dla te go mu szą być usu wa ne ze ście -
ków. Bio lo gicz ne i che micz ne me to dy oczysz cza nia wo dy są dro -
gie i nie za wsze da ją po żą da ny efekt. Za sto so wa nie pro ce sów
ad sorp cyj nych czy li wią za nia za nie czysz czeń na po wierzch ni np.
wę gli po zwo li nam sku tecz nie usu nąć za nie czysz cze nia z wód.

ro zu miem, że wę gle bę dzie moż na wy ko rzy stać w oczysz -
czal niach ście ków?

A na wet w za kła dach prze my sło wych, któ re od pro wa dza ją
ście ki. Prze mysł włó kien ni czy rocz nie od pro wa dza kil ka set ty -
się cy ton barw ni ków. Naj le piej że by w fa bry kach, gdzie far bu je
się tka ni ny od ra zu sto so wa no fil try wę glo we, któ re bę dą wy -
chwy ty wa ły barw ni ki i in ne za nie czysz cze nia. 

sły sza łam, że prze mysł odzie żo wy nisz czy rze ki w azji,
ame ry ce po łu dnio wej. do cho dzi tam na wet do śmier tel nych
za truć u lu dzi.

U nas, w Eu ro pie, to się zmie nia. Ze wzglę du na swo ją szko dli -
wość, część barw ni ków wy co fa no już z uży cia, acz kol wiek żół -
cień po ma rań czo wa FCF ca ły czas jest wy ko rzy sty wa na np.
w prze my śle spo żyw czym. Sto su je się ją w na po jach, li kie rach
owo co wych, wy ro bach cu kier ni czych, pro duk tach w prosz ku. Ale
w Nor we gii i Fin lan dii już jest za ka za na.

a my to pi je my! w ja ki spo sób ona szko dzi?
Ma dzia ła nie aler gicz ne. Zda rza się, że czło wiek po jej spo ży -

ciu od czu wa bó le gło wy, swę dze nie warg i ję zy ka, ma trud no ści
z kon cen tra cją. Stąd też le piej ku po wać rze czy, któ re nie za wie -
ra ją sztucz nych barw ni ków.

jak dłu go bę dzie pro wa dzić pa ni pro jekt?
Sty pen dium ha bi li ta cyj ne L’Oréal -UNESCO dla ko biet w na -

uce bę dę otrzy my wać przez rok, ma ono mo ty wo wać do zro bie -
nia ha bi li ta cji. Si łą rze czy oso by, któ re je do sta ją, ha bi li tu ją się
al bo w trak cie trwa nia sty pen dium, al bo po ro ku, gdy ba da nia są
na koń co wym eta pie.

od cze go pa ni za cznie?
W pierw szej ko lej no ści zaj mę się syn te zą ma te ria łów me zo po -

ro wa tych. Do bór od po wied niej me to dy po zwo li na otrzy ma nie
wę gli róż nią cych się wła ści wo ścia mi fi zy ko che micz ny mi, w tym
przede wszyst kim struk tu rą po ro wa tą, mor fo lo gią i sta bil no ścią
ter micz ną. W za leż no ści od za sto so wa nia wę gli bę dzie my wpro -
wa dzać na ich po wierzch nię róż ne gru py or ga nicz ne, któ re do -
dat ko wo wzmoc nią po żą da ny efekt. W przy pad ku no śni ków
le ków zro bi my też te sty tok sycz no ści. I tu bę dzie my współ pra co -
wać z Uni wer sy te tem Me dycz nym w Po zna niu. Uzu peł nia my się:
my ma my wie dzę ty po wo che micz ną, oni far ma ceu tycz ną – wie -
dzą, jak spraw dzić, czy wę gle są bio kom pa ty bil ne i nie tok sycz ne.

dla cze go wy bra ła pa ni wę gle do swo ich ba dań?

czas
Na wę gLE

z dr Joanną Gościańską

z Pracowni chemii Stosowanej

wydziału chemii UaM 

rozmawia ewa

konarzewska-Michalak. Badaczka

została wyróżniona stypendium

habilitacyjnym L’oréal-UneSco

dla kobiet w nauce
fot. adrian wykrota
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Syn te zą na no ma te ria łów zaj mo wa łam się już przy go to wu -
jąc pra cę ma gi ster ską i dok tor ską. Wte dy syn te ty zo wa łam nie
wę gle, ale me zo po ro wa te krze mion ki. Sto so wa łam je w dwóch
pro ce sach ka ta li tycz nych zwią za nych z ochro ną śro do wi ska.
To by ła re duk cja tlen ków azo tu pro pe nem i kon wer sja CO
z pa rą wo dą, pro wa dzą ca do pro duk cji wo do ru czy li tak zwa -
ne go pa li wa przy szło ści. Uni ka to we wła ści wo ści tych ma te ria -
łów, ich sze ro ki po ten cjał apli ka cyj ny za in spi ro wa ły mnie
do te go, że by zaj mo wać się syn te zą upo rząd ko wa nych me zo -
po ro wa tych wę gli o zde fi nio wa nych wła ści wo ściach fi zy ko -
che micz nych, któ re mo gą być sto so wa ne w róż nych
dzie dzi nach ta kich jak: ka ta li za, ochro na śro do wi ska, na no -
tech no lo gia czy far ma cja. Pra cu ję w Pra cow ni Che mii Sto so -
wa nej i tu taj kła dzie my na cisk głów nie na apli ka cję
ma te ria łów. 

oprócz gran tu do sta ła pa ni moż li wość uczest ni cze nia
w kon fe ren cjach.

To jest na gro da spe cjal na Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go – vo ucher w wy so ko ści 10 ty się cy zło tych na kon -
fe ren cję w Eu ro pie, któ rą sa ma wy bio rę. Bę dę mo gła za pre -
zen to wać wy ni ki ba dań uzy ska ne w pro jek cie. Uwa żam, że to
wspa nia ła na gro da! Po zwa la pro mo wać swo ją pra cę na uko -
wą, po ka zać, co ro bi my w Pol sce, da je moż li wość na wią za nia
współ pra cy z in ny mi na ukow ca mi. 

Na co wy da pa ni sty pen dium?
To nie są pie nią dze ty po wo prze zna czo ne na fi nan so wa nie

ba dań. Mo gę je wy dać, na co chcę. To jest plus! Część pie nię -
dzy wy dam na pew no na po dró że. To jest mo ja pa sja.

gdzie pa ni po je dzie?
Mo że do Ja po nii? Wszy scy mi mó wią, że ten kraj jest pięk -

ny i za ska ku ją cy, a ni gdy tam nie by łam. Zwie dzi łam już pra -
wie ca łą Eu ro pę, by łam też w wie lu kra jach azja tyc kich.
Za każ dym ra zem od kry wam coś no we go, mam stycz ność
z in ną kul tu rą. By łam przez pół ro ku na sty pen dium we Fran -
cji. Uwa żam, że to jest in te re su ją ce do świad cze nie, po znać
kraj od pod szew ki. 

któ ry kraj zro bił na pa ni naj więk sze wra że nie?
Wło chy. Lu dzie są na sta wie ni przy jaź nie wo bec tu ry stów,

bar dzo otwar ci, po moc ni. Lu bię ich men tal ność – wol ne tem -
po ży cia, szcze gól nie na Sy cy lii. Styl ży cia god ny po dzi wu.
Przy jem nie się od po czy wa, gdy wi dzi się lu dzi, któ rzy z lu -
zem pod cho dzą do wszyst kie go. Mam wra że nie, że w Pol sce
je ste śmy tak sku pie ni na pra cy od ra na do wie czo ra, że za po -
mi na my o chwi li wy po czyn ku.

bę dąc na ukow cem na pew no bar dzo du żo pa ni pra cu je?
Tak jest. I czę sto pra cę przy no szę do do mu. Na uczel ni ro -

bię do świad cze nia, któ re trwa ją wie le go dzin, na to miast pu -
bli ka cje naj czę ściej pi szę w do mu. Dla te go wy jaz dy wa ka cyj ne
są tak waż ne, bo moż na po rząd nie wy po cząć. 

y dr joanna Gościańska jako jedna z sześciu polskich
badaczek otrzymała stypendium w 18. edycji

programu L’oréal-UneSco Dla Kobiet i Nauki. nagroda
promuje naukowczynie, które prowadzą badania z zakresu
szeroko pojętych nauk o życiu, szczególnie w dziedzinach
zwyczajowo traktowanych za domenę mężczyzn.
Partnerami Programu „L’oréal Polska dla kobiet i nauki” 
są Polski komitet do spraw UneSco, Ministerstwo nauki
i Szkolnictwa wyższego, a także Polska akademia nauk.
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Po znań ski Park Na uko wo -Tech no lo gicz ny Fun da cji UAM, już po raz
je de na sty, przy znał sty pen dia na uko we dla dok to ran tów Uni wer sy te -
tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu. Uro czy ste wrę cze nie od bę dzie

się dzi siaj w sie dzi bie PPNT.
Te go rocz na edy cja sty pen diów dla dok to ran tów UAM jest re kor do wa.

Wpły nę ło 180 wnio sków z 14 wy dzia łów UAM. Z te go gro na PPNT wy ło -
nił 15 sty pen dy stów. Każ dy z nich w ro ku aka de mic kim 2018/2019 otrzy -
ma 15 000 zło tych (1500 zło tych mie sięcz nie).

O śmioro studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza otrzymało Stypendia im. dr. Jana Kulczyka.
Przyznawane są one za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia

naukowe i aktywność na rzecz poznańskiej uczelni. W historii programu
stypendialnego, który rozpoczął się w 1999 roku  wyróżniono już 172
studentów i doktorantów. Tegoroczni laureaci otrzymali wyższe wsparcie,
niż w latach ubiegłych, doktoranci o 1600 zł a studenci o  600 zł. 

– „Sięgaj tam, gdzie wzrok nie sięga” – to motto, którym się kierował mój
tata. Dzisiaj to przesłanie kieruje do studentów i doktorantów, którzy
otrzymali stypendia jego imienia. Niech te słowa będą inspiracją, która
pozwoli laureatom wznieść się tak wysoko, jak tylko sięgają ich marzenia –
mówiła Dominika Kulczyk, prezes Kulczyk Foundation. 

ćwiErć miLioNa dLa doktoraNtów

stypENdia im. dr. jaNa kuLczyka
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uni wer sy tet otwar ty. sie dem try me strów. wspar cie władz
uam, przy chyl ność dzie ka nów. to mu sia ło za pro cen to wać, cho -
ciaż de cy zja o wpro wa dze niu idei w ży cie nie by ła ła twa?

Do otwar cia pro jek tu pró bo wa li śmy się przy mie rzyć już wio -
sną 2016 ro ku, ale ów cze sny rek tor, prof. Bro ni sław Mar ci niak, bar -
dzo wspie ra ją cy na sze dzia ła nia, stwier dził, że to za wcze śnie, bo
by ło zbyt ma ło pro po zy cji z wy dzia łów, a nie chcie li śmy by UO star -
to wał re pre zen tu jąc tyl ko część UAM. Do te go do cho dzi ły kwe stie
ad mi ni stra cyj ne i in for ma tycz ne. Pro jekt zo stał odło żo ny.

ale na krót ko?
Na szczę ście. La tem, mi mo kło po tów z fir mą, któ ra mia ła pro -

mo wać na sze dzia ła nia, kon ty nu owa li śmy pra cę. Otrzy ma li śmy
ogrom ne wspar cie pro mo cyj ne z WNPiD, a w szcze gól no ści
od prof. Ta de usza Wal la sa. I je stem za to bar dzo wdzięcz ny. De cy -
zja by ła trud na, bo mie li śmy świa do mość bra ków, ale też ogrom ną
chęć dzia ła nia. I w koń cu, 30 wrze śnia, dzię ki przy chyl no ści obec -
ne go rek to ra UAM mo gli śmy za cząć.

an giel ski był w pierw szym try me strze wio dą cy na uo?
Tam by ły te ma ty za jęć, na któ re i ja bym się za pi sał „w ciem no”.

Przy kład „Ame ry ka ocza mi ma la rzy i po etów”. Pięk ny, ale… wy -
gra ła gra ma ty ka ję zy ka an giel skie go na po zio mie za awan so wa nym.
By li śmy tym nie zmier nie za sko cze ni. Te wy kła dy zro bi ły fu ro rę.
Dru gim ta kim te ma tem, któ ry nas za sko czył, by ły „Psy cho lo gicz -
ne pod sta wy za cho wań lu dzi”. To się zmie nia. W obec nym try me -
strze naj więk szą po pu lar no ścią cie szy się ję zyk hisz pań ski.

uni wer sy tet otwar ty da je też moż li wość kształ ce nia prak tycz -
ne go?

Je śli my śli pan o słyn nym już kur sie ogrod ni czym, to zga dza się.
Wpraw dzie wy ma gał on od nas za an ga żo wa nia więk szych sił i środ -
ków, ale przy niósł ocze ki wa ne efek ty. Po wsta ły dwie gru py ćwi cze -
nio we, a wspo mógł nas Ogród Bo ta nicz ny UAM. Po dob nie by ło
z kur sem „Pre pa ra ty ka ko sme ty ków”, któ ry tak że cie szył się du żym
za in te re so wa niem.

pa le ta barw – te ma tów jest jak wi dać ogrom na. czy pro wa dzo -
ne są ba da nia, ma ją ce wska zać kie ru nek dzia łań, bo przy znam,
że roz strzał te ma tycz ny jest ogrom ny.

Bez te go ani rusz. Po każ dym kur sie uczest ni cy wy peł nia ją an kie -
ty, do ty czą ce nie tyl ko te go, cze go uczy li się na UO, ale rów nież te -
ma tów kur sów na przy szłość, w któ rych chęt nie wzię li by udział.
Zde cy do wa na więk szość w an kie tach pod kre śla chęć pod wyż sza nia
swo ich kwa li fi ka cji. Co pią ty po dej mu je się tru du zda nia eg za mi nu
i otrzy ma nia cer ty fi ka tu ukoń cze nia kur su.

czy cer ty fi kat mo że oka zać się po moc ny?
Z pew no ścią. Bar dzo bli sko współ pra cu je my z Uni wer sy te tem

War szaw skim i oni zde cy do wa li się przy cią gać słu cha czy moż li wo -
ścią zdo by cia punk tów ECTS na wy pa dek przy szłych stu diów. Dzi -
siaj ktoś, kto pra cu je mi ni mum pięć lat za wo do wo, mo że się ubie gać
o przy ję cie na stu dia nad zwy czaj ną dro gą. Ko mi sja uzna je, czy je -
go do tych cza so we do świad cze nia i do ro bek mo gą być za li czo ne

na kon to przy szłych stu diów. Z cer ty fi ka tem jest to ła twiej sze.
Dzię ki nie mu mo gą otrzy mać dwa -trzy do dat ko we punk ty,
o któ rych nie mu szą już my śleć w cza sie przy szłej ka rie ry aka -
de mic kiej. 

do ko go kie ro wa na jest ofer ta uo?
Ge ne ral nie na sza ofer ta jest skie ro wa na do trzech grup słu -

cha czy. Pierw sza to oso by, któ re chcą uzu peł nić swo ja wie dzę.
Dru ga to pa sjo na ci, oso by, ma ją ce swo je hob by i chcą cy je roz -
wi jać. Oso by bez wyż sze go wy kształ ce nia, ale chcą cy się spraw -
dzić w re aliach aka de mic kich. Na sza ofer ta jest też
skie ro wa na do lu dzi mło dych, rów nież ma tu rzy stów. Pro szę pa -
mię tać, że aby uczest ni czyć w za ję ciach trze ba mieć skoń czo -
ne 16 lat. 

czy li na sa li mo że się spo tkać 16-la tek z 60-lat kiem?
Oczy wi ście. I jest to nie zwy kłe do świad cze nie. Szcze gól nie

dla pro wa dzą cych, któ rzy spo ty ka ją się z pa sjo na ta mi, ludź mi
łak ną cy mi wie dzy. Oso ba mi o róż nych po zio mach za awan so -
wa nia na uko we go. Trze ba spo rych umie jęt no ści, aby te mu spro -
stać, za in te re so wać i po go dzić te ży wio ły.

oce ny ewa lu acyj ne na ko niec kur sów da ją po gląd, że nie
są to lu dzie przy pad ko wi…

Wy kła dow ca mi zo sta ją lu dzie z pa sją, któ rzy ma ją prze ko na -
nie, że po sia da ją wie dzę i po tra fią nią za ra żać. Na sied miu try -
me strach mie li śmy tyl ko trzy oso by, któ re otrzy ma ły
od kur san tów oce nę po ni żej 4.0 To też o czymś świad czy.

Na uczel nia nej ma pie pol ski nie je ste ście osa mot nie ni?
W ska li kra ju jest kil ka dzie siąt róż nych uni wer sy te tów otwar -

tych. Przed sta wi cie le czę ści z nich spo tka li się nie daw no na ju -
bi le uszu UO w War sza wie. Przy oka zji od by ło się pod pi sa nie
li stu in ten cyj ne go o współ pra cy. Róż ni my się jed nak znacz nie.
Nasz Uni wer sy tet Otwar ty nie jest osob ną in sty tu cją, jak w UW,
tyl ko przed się wzię ciem dy dak tycz nym UAM i bez współ pra cy
z wy dzia ła mi nie mógł by funk cjo no wać. Po dob nie jak bez po -
mo cy ad mi ni stra cji, księ go wo ści czy przy chyl no ści na szej kwe -
stu ry. Funk cjo nu je my w ra mach uczel ni. Je ste śmy, ale by ło to
moż li we dzię ki życz li wo ści wie lu osób. Uwa żam, że to, co ro bi -
my, to zna ko mi ta re kla ma UAM.

uo za spo ka ja pa sjE
i go dzi Ży wio ły

z prof. Witoldem Mazurczakiem, pełnomocnikiem

rektora UaM do spraw Uniwersytetu otwartego,

rozmawia krzysztof Smura
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Od początku działalności
Uniwersytetu Otwartego
współpracuje z nim 297
wykładowców.
Uruchomiono 146 kursów
dla 3351 słuchaczy. 
Do 23 grudnia trwają zapisy
na trymestr zimowy.
Zapraszamy na stronę
Uniwersytetu Otwartego.
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Na ukow cy z IGSEiGP ba da ją pro ce sy, w któ rych uczest ni -
czy my na co dzień. Ob ser wu ją m.in. jak wraz z prze mia -
na mi w go spo dar ce i ży ciu spo łecz nym zmie nia się

prze strzeń, w któ rej ży je my: za rów no ta w mia stach, jak i na wsi.
Ma te ria ły do ba dań czer pią z ży cia. Opra co wu jąc naj róż niej sze
do ku men ty np. ana li zy sta ty stycz ne, eks per ty zy do ty czą ce miesz -
kal nic twa, stra te gie roz wo ju gmin czy też pla ny re wi ta li za cji miej -
sco wo ści po zna ją, w ja kiej prze strze ni ży ją Po la cy i w ja kich
kie run kach się ona roz wi ja.

w trosce o poznańską metropolię
Jed nym z osią gnięć In sty tu tu jest pro jekt „Kon cep cja kie run -

ków roz wo ju prze strzen ne go me tro po lii Po znań” zre ali zo wa ny
przez ze spół pod kie row nic twem prof. To ma sza Kacz mar ka i dr.
Łu ka sza Mi ku łę. Na ukow cy za ra zi li swo im po my słem wła dze
gmin na le żą cych do po znań skiej me tro po lii. Po dwóch la tach in -
ten syw nej pra cy po wsta ło rze tel ne i wszech stron ne opra co wa nie,
któ re wy ma ga ło zgra nia wie lu in sty tu cji, osób, po zy ska nia szcze -
gó ło wych da nych.

– Głów nym ce lem pro jek tu – mó wi prof. Syl wia Sta szew -
ska – by ło opra co wa nie spój nej, zde fi nio wa nej ob sza ro wo i pro -
mu ją cej zin te gro wa ne po dej ście do roz wią zy wa nia pro ble mów
roz wo jo wych kon cep cji kie run ków roz wo ju prze strzen ne go me -
tro po lii oraz opra co wa nie za sad wdra ża nia usta leń kon cep cji
do stu diów uwa run ko wań i kie run ków za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go gmin oraz miej sco wych pla nów za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go. Kon cep cja umoż li wi spraw ną  ko or dy na cję  po -
li ty ki prze strzen nej Po zna nia i gmin pod miej skich.

Pro jekt otrzy mał na gro dę Pre ze sa Ra dy Mi ni strów w pre sti żo -
wej ka te go rii osią gnię cia na uko wo -tech nicz ne. Do ce nio no pio -
nier skość pu bli ka cji, któ ra mo że być po trak to wa na ja ko wzo rzec
dla in nych me tro po lii w Pol sce oraz na kre śle nie i uza sad nie nie
kie run ków na praw czych roz wo ju prze strzen ne go ob sza ru me tro -
po li tal ne go Po zna nia. Pro jekt do fi nan so wa ny z UE na zle ce nie
Sto wa rzy sze nia Me tro po lia Po znań zre ali zo wa ło Cen trum Ba dań
Me tro po li tal nych UAM, któ re go trzon sta no wią pra cow ni cy In -
sty tu tu GSEiGP. 

wy cią ga my wnio ski z roz mów 
Ba da cze bra li udział w pra cach nad pro gra mem re wi ta li za cji

Po zna nia, stwo rzy li też po dob ne do ku men ty dla miast i gmin
z Wiel ko pol ski m.in. Sie ra ko wa, Ka li sza, Po wi dza. Każ dy ta ki pro -
jekt wy ni ka z po trzeb lu dzi, dla te go waż nym ele men tem prac są
kon sul ta cje spo łecz ne. Nie za wsze po le ga ją one na wy ło że niu pro -
jek tów w urzę dzie. Or ga ni zu je się spa ce ry ba daw cze, na któ rych
oma wia się pla no wa ne zmia ny w te re nie, w in ter ne cie pu bli ku je
się geo an kie ty – miesz kań cy ma ją moż li wość ko men to wa nia i za -
zna cza nia kon kret nych ob sza rów na ma pie. – Wy cią ga my wnio -
ski z roz mów. To jest war tość, któ rą czer pie my od miesz kań ców.
Pod czas kon sul ta cji wi dać po dział zdań. Ina czej my ślą przed się -
bior cy, ina czej miesz kań cy; waż ne, że by in te re sy grup po łą czyć
i stwo rzyć prze strzeń, z któ rej mo gli by ko rzy stać wszy scy. Nie za -

wsze jest to ła twe, przy da je się do świad cze nie w me dia cji. Nasz
in sty tut sku pia też wie lu spe cja li stów – so cjo lo gów, eko no mi stów,
ar chi tek tów, urba ni stów, geo gra fów, któ rzy pa trzą na kon kret ną
sy tu ację w spo sób wie lo aspek to wy – mó wi prof. Sta szew ska.

dla ko go jest ta prze strzeń?
Na ukow cy pro wa dzą warsz ta ty z an ga żo wa nia miesz kań ców

w pro ces pro jek to wy. Świet nie spraw dza ją się one na po zio mie
wsi lub miej skich osie dli. Pra cow ni cy In sty tu tu ja ko eks per ci
uczest ni czy li w po znań skiej ak cji „Od mień swo je po dwór ko”.
Pod ich okiem miesz kań cy two rzy li miej sca, z któ rych póź niej
z przy jem no ścią ko rzy sta li. Prof. Sta szew ska przy współ pra cy
w Urzę dem Mar szał kow skim Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go na -
pi sa ła opra co wa nie do ty czą ce kształ to wa nia wsi w re gio nie
na przy kła dzie 10 miej sco wo ści. W pu bli ka cji, któ ra po wsta ła
w ra mach współ pra cy IGSEiGP z De par ta men tem Rol nic twa
i Roz wo ju Wsi UMWW za mie ści ła pro po zy cje roz wią zań kon -
kret nych pro ble mów.

– Na wsi jest du żo do zro bie nia pod wzglę dem funk cjo nal no -
ści. Ol brzy mim pro ble mem są źle za go spo da ro wa ne prze strze -
nie pu blicz ne, któ re nie speł nia ją funk cji spo łecz nych. Miej sce,
w któ rym lu dzie ma ją spę dzać czas, trze ba pra wi dło wo za pla no -
wać. Tym cza sem ma my świe tli ce wiej skie, a wo kół nich wy be to -
no wa ne par kin gi. Py ta nie – dla ko go jest ta prze strzeń? Lu dzie
szu ka ją miejsc, by ak tyw nie spę dzić wol ny czas. Trze ba im jed -
nak po móc, pod su nąć po my sły, do ra dzić pro jek to wo, po wie dzieć
jak zdo być do fi nan so wa nie – mó wi prof. Sta szew ska.

100 eg zem pla rzy opra co wa nia ro ze szło się, jak świe że bu łecz -
ki. Ko lej ne 300 tra fi wkrót ce do wszyst kich wój tów i bur mi strzów
z wo je wódz twa. Prof. Sta szew ska w paź dzier ni ku otrzy ma ła
za pro jekt wy róż nie nie od mar szał ka Krzysz to fa Gra bow skie go.

Ewa Ko na rzew ska -Mi cha lak

pLa Nu ją przE strzEń dLa wszyst kich
z misji Uniwersytetu dla badaczy z instytutu Geografii Społeczno-ekonomicznej i Gospodarki

Przestrzennej UaM najważniejsza jest trzecia. ostatnia, co nie znaczy, że najmniej ważna. dzięki rozwijaniu

relacji uczelni z otoczeniem badacze przekonują się, że nauka może zmieniać świat na lepsze.

Prof. Syl wia Sta szew ska
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sło wo ko gni ty wi sty ka brzmi dość ta jem ni czo… 
Ko gni ty wi sty ka jest to na uka o po zna niu, czy li o tym, w ja ki spo -

sób po strze ga my świat, for mu łu je my osą dy, jak po wsta ją po ję cia
i w ja ki spo sób to wszyst ko się ze so bą łą czy. Ko gni ty wi sty ka łą czy
wie le dzie dzin na uki, m.in. co gni ti ve lin gu istics czy co gni ti ve psy cho -
lo gy. Ję zy ko znaw stwo ko gni tyw ne, któ rym zaj mu je my się w Za kła -
dzie Ję zy ko znaw stwa Ko gni tyw ne go Wy dzia łu An gli sty ki zaj mu je się
ana li zą tek stu pi sa ne go, mo wy i od sto sun ko wo nie daw na rów nież
ko mu ni ka cji nie wer bal nej, aby do wie dzieć się, jak lu dzie ro zu mie ją
i opi su ją świat. 

czy ge sty ku la cja jest nam po trzeb na?
Na to py ta nie nie ma pro stej od po wie dzi. Z jed nej stro ny ge sty po -

ma ga ją nam or ga ni zo wać my śli, np. ba da nia po ka zu ją, że je śli po pro -
si my ko goś o wy tłu ma cze nie trud ne go po ję cia i jed no cze śnie
po pro si my, aby usiadł na dło niach, to ta oso ba bę dzie mó wić w mniej
płyn ny spo sób niż gdy by mo gła swo bod nie ru szać rę ka mi. Ob ser wo -
wa nie ge stów po ma ga nam rów nież le piej zro zu mieć roz mów cę.
W in nym ba da niu po pro szo no gru pę lu dzi o wy słu cha nie wy kła du.
Oka za ło się, że ci, któ rzy wi dzie li ge sty wy ko ny wa ne przez wy kła -
dow cę zro zu mie li wy kład le piej i za pa mię ta li tre ści na dłu żej niż ci,
któ rzy tych ge stów nie wi dzie li. Gest jest bar dzo istot ny w ko mu ni -
ka cji osób głu chych, bo prze cież ję zy ki mi go we opar te są na ge stach.
Co cie ka we, w nie któ rych kul tu rach ge sty mo gą na ja kiś czas za stą -

pić mo wę. Da vid McNeill pi sze np. że w kul tu rze Warl pi ri nie któ re
oko licz no ści wy ma ga ją dłu go trwa łe go mil cze nia; na ja kiś czas na le ży
zre zy gno wać z mó wie nia na przy kład po owdo wie niu. Wów czas ko -
mu ni ka cja z ta ką oso bą od by wa się dzię ki ge stom. Na co dzień gest po -
tra fi wy przeć mo wę: na przy kład gdy pró bu je my za mó wić na pój
w gło śnej ka wiar ni. Oczy wi ście, nie jest tak, że bez ge stów się cał ko wi -
cie nie do ga da my, ale z pew no ścią są one waż ne. 

pra cu ję pa ni z dzieć mi nie wi do my mi. jak wy glą da ją ba da nia
nad ich ge sta mi?

Przy oka zji pi sa nia dok to ra tu mia łam przy jem ność na wią zać współ -
pra cę ze Spe cjal nym Ośrod kiem Szkol no -Wy cho waw czym dla Dzie ci
Nie wi do mych w Owiń skach, któ rą te raz sta ram się roz wi jać. Od wie -
dzam szko łę, ob ser wu ję lek cje, pod py tu ję na uczy cie li, ale też roz ma -
wiam z ucznia mi i pro wa dzę ba da nia. W jed nym ba da niu
na gry wa ły śmy ze współ pra cow nicz ka mi ge sty i mo wę uczniów opi su -
ją cych po ję cia abs trak cyj ne, jak mi łość czy suk ces. Te raz z mo ją ma gi -
strant ką chce my przyj rzeć się ro li ge stu w na uce an giel skich
cza sow ni ków. Ba da nia nad ge stem osób nie wi do mych są dla ko gni ty -
wi stów szcze gól nie cen ne, po nie waż ge sty te nie są wy uczo ne. Spon -
ta nicz nym ge stem moż na prze ka zać aspek ty za gad nie nia, któ re trud no
jest opi sać w mo wie, ale u osób wi dzą cych nie jest ła two od róż nić gest
cał ko wi cie spon ta nicz ny od ta kie go, któ ry przy swo ili śmy so bie
na przy kład ob ser wu jąc zna jo mych, al bo oglą da jąc de ba tę w te le wi zji. 

a czy oso by nie wi do me są w sta nie ode brać ge sty?
Nie za wsze ge sty ku lu je my po to, że by ktoś nas wi dział – rów nie

czę sto ro bi my to dla sa mych sie bie. Wy star czy so bie przy po mnieć
jak ostat nio opi sy wa li śmy ko muś dro gę przez te le fon – ni by nikt nas
nie wi dzi, a jed nak ma cha my ty mi rę ka mi. Dla cze go? Ge sty po ma -
ga ją nam po rząd ko wać my śli i wy obra zić so bie to, o czym mó wi my.
Ist nie je ta ka teo ria, że gest i mo wa to dwie stro ny me da lu wy ra ża ją -
ce go ja kieś po ję cie. Ba da jąc ge sty i współ wy stę pu ją cą z ni mi mo wę
do wie my się znacz nie wię cej o tym, jak da na oso ba ro zu mie da ne za -
gad nie nie. Wy obraź my so bie, że ktoś nas znie nac ka za py tał, co to jest
ka rie ra: od po wia da jąc na to py ta nie z du żym praw do po do bień stwem
opis słow ny ubar wi my ge stem, na przy kład ry su jąc dło nią w po wie -
trzu skom pli ko wa ny pro ces al bo ob ry so wu jąc pal ca mi nie wi dzial ny
przed miot. Na wet je śli nie za wrze my te go w sło wach, uważ ny ob ser -
wa tor zgad nie, czy ka rie rę wi dzi my ja ko sta tycz ne osią gnię cie czy dy -
na micz ny pro ces. 

czy ge sty osób nie wi do mych róż nią się od ge stów osób, któ -
re wi dzą?

To jest bar dzo cie ka we py ta nie, gdyż wi dzi my za rów no po do bień -
stwa jak i róż ni ce. W roz mo wie czę sto tli wość ge sty ku la cji osób nie wi -
do mych i wi dzą cych jest bar dzo po dob na. Obie gru py ge sty ku lu ją
po dob nie czę sto; co cie ka we, nie ma zna cze nia czy oso ba, do któ rej
mó wią jest wi dzą ca czy nie wi do ma. Wi dzą cy i nie wi do mi róż nią się
jed nak ro dza jem wy ko ny wa nych ge stów. Tak zwa ne ge sty wska zu ją ce
słu żą po ka za niu kie run ku lub zwró ce niu na coś uwa gi, np. wska za nie
pal cem dro gi do ła zien ki. Tych ge stów u oso by nie wi do mej ra czej nie
za ob ser wu je my, po nie waż cał ko wi cie ina czej wy obra ża my so bie prze -
strzeń, kie dy ją wi dzi my, a ina czej, gdy np. na sze wy obra że nie jak wy -
glą da po kój jest opar te na do ty ku i słu chu. Ko lej ny ro dzaj ge stów to
ge sty, któ re na zy wa my ada pto ra mi. Pro fe sor An tas z UJ na zy wa je ład -
nie „ge sta mi sa mo lub ny mi”. Ma ją one miej sce, gdy do ty ka my sa mych
sie bie lub ja kie goś przed mio tu, np. mo że my się po dra pać po no sie, kie -
dy się nad czymś za sta na wia my. Przez dłu gi czas my śla no, że nie ma -
ją one war to ści ko mu ni ka cyj nej, ani po znaw czej. Now sze ba da nia
su ge ru ją jed nak, że te ge sty mo gą być zwią za ne z płyn no ścią wy po wie -
dzi oraz stop niem trud no ści za da nia: im trud niej sze za da nie wy ko nu -
je my, tym czę ściej bę dzie my wy ko ny wać ge sty sa mo lub ne. 

przEz dło NiE
do mó zgu

Gest jest powszechną cechą komunikacji. 

Gdy ludzie mówią – gestykulują. 

o tym, czy potrzebne nam są gesty 

i jak radzą sobie z nimi osoby niewidome, 

z dr anną jelec rozmawia jagoda Haloszka. 
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Na na szym uni wer sy te cie na czwar tym pię trze Wy dzia łu Fi -
lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej, w kil ku skrom nych po ko jach
znaj du je się Pra cow nia Dia lek to lo gicz na, czy li wiel ka

skarb ni ca wie dzy na te mat gwar po szcze gól nych re gio nów. W po -
ko ju 410 przy jed nym z biu rek sie dzi dr Bła żej Osow ski, któ ry
zaj mu je się m.in. gwa ra mi w In ter ne cie. 

– Tak na praw dę od po wiedź na py ta nie, ile ma my dia lek tów
w na szym kra ju, nie jest jed no znacz na. Ka szub ski, któ ry do 2005
r. był uwa ża ny za dia lekt, stał się wte dy ję zy kiem re gio nal nym.
Spra wę kom pli ku je fakt, że ka szubsz czy zna na dal ma swo je gwa -
ry, któ re ję zy ko znaw cy mo gą ba dać. Na to miast je śli cho dzi o pol -
skie dia lek ty, to jest ich czte ry: wiel ko pol ski, ma ło pol ski,
ma zo wiec ki i (pó ki co) ślą ski. Nie któ re gwa ry są jesz cze przez nas
nie opi sa ne.

gwa ry trzy ma ją się moc no 
Opi nie na sze go spo łe czeń stwa na te mat kon dy cji od mian te -

ry to rial nych ję zy ka są zróż ni co wa ne. Jed ni uwa ża ją, że gwa ry są
już ję zy kiem za gro żo nym wy gi nię ciem, na to miast dru dzy – że
wpły wa ją one na bo gac two ję zy ka i sta no wią świa dec two hi sto -
rii. Dr Osow ski po czę ści po dzie la opi nię jed nej i dru giej stro -
ny. – Je śli cho dzi o ję zyk gwa ro wy, np. na szych dziad ków czy
babć, to fak tycz nie moż na po wie dzieć, że już się go nie uży wa
w ta kiej po sta ci jak daw niej. Na to miast ele men ty gwar trzy ma ją
się bar dzo moc no, są w pew nym stop niu na no wo za adap to wa -
ne, a nie któ re ode rwa ły się od pod ło ża gwa ro we go i wy stę pu ją
na te re nie ca łe go re gio nu, np. gzik, roj ber, Gwiaz dor – mó wi.

Zmia ny kul tu ro we i spo łecz ne na wsi spra wi ły, że dia lek to lo -
gia w pew nym mo men cie sta nę ła przed no wym i trud nym wy -
zwa niem. Te raz mu si zba dać, jak ele men ty tra dy cyj nych gwar
funk cjo nu ją w no wo cze snym spo łe czeń stwie. 

in ter net po ma ga w pro mo cji 
W do bie spo łe czeń stwa in for ma cyj ne go pod sta wo wą plat for -

mą do ko mu ni ko wa nia się z in ny mi oso ba mi stał się in ter net.
Dzię ki nie mu w ostat nim cza sie moż na za uwa żyć, jak roz sze rza
się tzw. „mo da na gwa rę”. Po łą cze nie no wo cze sno ści, któ rą re pre -
zen tu je płasz czy zna in ter ne to wa i wie lo po ko le nio wej tra dy cji,
zwią za nej z funk cjo no wa niem gwar lu do wych, świad czy o za in -
te re so wa niu mło dych lu dzi te ma ty ką kul tu ry i hi sto rii. 

Wśród mo ty wów, któ re pro wa dzą do za kła da nia fan pa ge, dr
Bła żej Osow ski wi dzi, m.in. two rze nie wspól no ty i za pro sze nie
do przy stą pie nia do niej, dzia ła nia mar ke tin go we, eks ter na li zo -
wa nie wspo mnień, in dy wi du al ny od biór gwa ry, jej wy jąt ko wość
bądź ochro nę. – Stro ny na Fa ce bo oku czy ogól nie w so cial me -
diach pro wa dzą oso by, któ re nie ma ją na co dzień stycz no ści z ję -
zy ko znaw stwem. Dla nich gwa ra miej ska, wiej ska czy dia lekt
znaj du ją się w jed nym wor ku. Fan pa ge za kła da się naj czę ściej,
po nie waż ktoś in te re su je się gwa rą bądź chce ją wspo mi nać i roz -
pro pa go wać. Gdy oka zu je się, że tych re ak cji jest spo ro, to wi dać,
że nie jest to prze kaz jed no stron ny, tyl ko do cho dzi do qu asi -roz -
mo wy mię dzy użyt kow ni ka mi.

Dwa la ta te mu ślon sko god ka zo sta ła jed nym z ofi cjal nie do -
stęp nych ję zy ków Fa ce bo oka. Ślą za cy i wszy scy za in te re so wa ni

po zna wa niem ślą skiej kul tu ry i mo wy za miast być w cu dow nym
na stro ju, mo gli po czuć się gryf nie. To rów nież prze jaw po pu la ry -
za cji śląsz czy zny. Przy po mnij my, że Ślą za cy sta ra ją się, aby ich
dia lekt, zy skał sta tus ję zy ka. 

słow ni ki wciąż po trzeb ne
Nie daw no dr Bła żej Osow ski otrzy mał pię cio let ni grant Na ro -

do we go Pro gra mu Roz wo ju Hu ma ni sty ki w kon kur sie Dzie dzic -
two Na ro do we na pro jekt „Re gio nal ne słow ni ki te ma tycz ne
ję zy ka miesz kań ców Wiel ko pol ski – po wia ty gnieź nień ski i ko -
niń ski”. Au tor pro jek tu nie przy pad ko wo wy brał te dwa po wia ty,
po nie waż są to róż ne pod re gio ny Wiel ko pol ski. W pro jek cie
uczest ni czą jesz cze prof. J. Sie ro ciuk i dr J. Ko bus z Pra cow ni Dia -
lek to lo gicz nej, stu den ci i śro do wi ska lo kal ne.

– W Wiel ko pol sce dłu go nie mie li śmy żad ne go pro fe sjo nal -
nie opra co wa ne go słow ni ka gwa ry. Do pie ro te raz się to zmie nia.
Są oczy wi ście atla sy ję zy ko znaw cze, jed nak w słow ni kach do stęp
do ma te ria łu jest prost szy i kla row niej szy – mó wi dr Bła żej
Osow ski.

Uczest ni cy pro jek tu sku pia ją się przede wszyst kim na roz mo -
wach z miesz kań ca mi przy le głych do Gnie zna i Ko ni na wsi.
Wszyst kie roz mo wy bę dą na gry wa ne, po czym zo sta ną spi sa ne
w trans kryp cji, aby za cho wać ory gi nal ne brzmie nie gwa -
ry. – Pod czas spo tkań py ta my szcze gó ło wo, np. o za ję cia go spo -
dy ni. Jak do kład nie na zy wa ły się sprzę ty, któ ry mi po słu gi wa ła
się w trak cie do je nia krów, al bo jak się na zy wa ło krze seł ko,
na któ rym sia da ła. Pod czas spi sy wa nia mu si my być bar dzo skru -
pu lat ni, tak aby za cho wać każ dą gło skę, dla dia lek to lo ga waż ne
jest, czy ktoś po wie dział ko za, kło za, czy kłe za. Każ dą tę róż ni cę
mu si my za pi sać. Przyj mu je się, że je śli na gra nie trwa jed ną go -
dzi nę, to trans kryp cja po trwa osiem. Ma my na dzie ję, że wszyst -
ko się uda – pod kre śla. 

Ja go da Ha losz ka

gwa ra od Ży wa w iN tEr NE ciE
Przybysz z innych regionów Polski może się poczuć zagubiony, gdy słucha lokalnej gwary. 

Ma inną melodię niż język ogólny, jest wiele niezrozumiałych, często trudnych do wymówienia wyrazów. 

Gwara, choć nieużywana na co dzień, dzięki kanałom komunikacji społecznej przeżywa drugą młodość.

Dr Bła żej Osow ski
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jak to się sta ło, że za czę ła pa ni
ba dać psy za przę go we?

W ze szłym ro ku zo sta łam za -
pro szo na do wzię cia udzia łu
w pro jek cie ba daw czym re ali zo -
wa nym na Spits ber ge nie przez In -
sty tut Oce ano lo gii PAN.
Za uwa ży łam tam psy i dość kon -
tro wer syj ne wa run ki trzy ma nia
tych zwie rząt, któ re na pierw szy
rzut oka wy da ją się tra gicz ne. Psy
za przę go we ma ją jed nak swo ją
spe cy fi kę: to zwie rzę ta, któ re ma -
ją bar dzo gru bą sierść i są od por -
ne na zim no, po trze bu ją za to
biegania i przede wszyst kim są
pre dys po no wa ne do pra cy w za -
przę gu. Wa run ki, w któ rych są trzy ma ne, za pew nia ją im znacz -
ny po ziom do bro sta nu, co wi dać w ich za cho wa niach. War to
zwró cić też uwa gę na to, że psy pier wot ne – do któ rych za li cza -
ne są hu sky czy ma la mu ty, nie są zbyt to wa rzy skie. 

to cie ka we, po nie waż za zwy czaj psy sły ną ze swo jej to wa -
rzy sko ści. mó wi pa ni, że wa run ki trzy ma nia psów są dość
kon tro wer syj ne, jak one wy glą da ją?

Ofi cjal ne re gu la cje praw ne biu ra gu ber na to ra Sval bar du są
pre cy zyj ne i do ty czą tak wa run ków utrzy my wa nia psów, jak
i spo so bu po stę po wa nia z ni mi na co dzień. W tro sce o lu dzi
oraz na tu ral ną fau nę Sval bar du, obo wią zu je na kaz trzy ma nia
psów na smy czy, a szcze gól nie do ty czy to ras: sa mo jed, pies
gren landz ki, si be rian hu sky, ala skan ma la mu te oraz krzy żó wek
tych ras, zwłasz cza je śli ich wiel kość i tem pe ra ment są zbli żo ne
do wy mie nio nych ras. Psy są trzy ma ne na ze wnątrz w koj cach,
któ re są tak skon stru owa ne, aby zwie rzę ta mia ły su cho, by nie
mu sia ły le żeć w śnie gu i mu szą mieć za pew nio ną od po wied nią
ilość po trzeb ne go im wy sił ku. We dług pra wa wa run ki trzy ma -
nia psów speł nia ją te wy mo gi. Jed nak tu ry stom, któ rzy tam
przy jeż dża ją, wy da je się, że prze by wa nie tych psów w koj cu,
na ze wnątrz, bądź za kra ta mi, nie jest dla nich od po wied nie. 

czy coś jesz cze wzbu dza kon tro wer sje?
Na Sval bar dzie część psów na le ży do firm, któ re or ga ni zu ją

tu ry stycz ne prze jażdż ki za przę ga mi psi mi. I to fak tycz nie po -
wo du je, że psy są ob cią żo ne sto sun ko wo moc no. Ten wy si łek,
któ re mu są pod da wa ne, nie jest roz ło żo ny na ca ły rok, po nie -
waż naj więk szy ruch tu ry stycz ny jest w le cie. Wte dy psy bar dzo
du żo pra cu ją, stan fi zycz ny rów nież wte dy bu dzi kon tro wer sje,
bo w za sa dzie nie da się spraw dzić jak du żo i jak cięż ko psy pra -
cu ją. Ich wy gląd ze wnętrz ny, brzyd ka sierść – też nie po pra wia -
ją oce ny przy god nych ob ser wa to rów. 

jak wy glą da ją psiar nie?
Wszyst kie psiar nie są zlo ka li zo wa ne po za mia stem. Trzy ma -

nie psów w tych miej scach uła twia tak że kon tro lę nad roz prze -
strze nia niem się wście kli zny. Psiar nie są lo ka li zo wa ne w ta ki
spo sób, że by znaj do wa ły się wy żej od ota cza ją ce go je pod ło ża,
dzię ki cze mu ewen tu al ny nad miar wo dy opa do wej spły wa i nie

two rzy ka łuż. Jest to szcze gól nie
istot ne dla za pew nie nia zdro wia
i hi gie ny prze strze ni mię dzy pal co -
wych łap psów. Te ren psiar ni wy -
ty cza ogro dze nie z wy so kiej
me ta lo wej siat ki. W psiar niach
na le żą cych do firm psy ży ją po je -
dyn czo, w bu dach. W psiar ni
miej skiej wy dzie lo ne są od ręb ne
koj ce, w któ rych umiesz czo ne są
bu dy. Część bud jest wy ście ła na
sło mą lub wa tą drzew ną, ale du ża
część nie ma tych udo god nień. 

po wiedz my tro chę o psach, ja -
kie wa run ki mu szą speł nić, aby
do stać się do ta kie go za przę gu?

Ta ki pies mu si przede wszyst -
kim wy ka zy wać chęć pra cy w za przę gu. To u psów pier wot nych,
tych ras za przę go wych, jest nie ja ko w ge nach. One by ły ho do -
wa ne przez la ta wła śnie tak, by do bie rać do roz ro du psy chęt ne
do pra cy w za przę gu. W Pol sce czę sto moż na za uwa żyć, że psy
ras za przę go wych, wy cho dząc na spa cer cią gną za so bą opo -
nę – opie ku no wie za pew nia ją im w ten spo sób ta ki wy si łek, ja -
ki tym psom jest po trzeb ny. 

a jak wy glą da ją tre nin gi?
Psy ras za przę go wych są do bie ra ne do roz ro du tak, by

wzmac niać ich szyb kość i wy trzy ma łość. Tre ning psów za czy -
na się, kie dy ma ją kil ka mie się cy (nie po wi nien za czy nać się on
przed osta tecz nym ufor mo wa niem kość ca, a więc na pew no
po 1. ro ku ży cia) i za czy na się od przy zwy cza je nia psa do no -
sze nia ob ro ży i uprzę ży. Więk szość psów star tu ją cych w pro fe -
sjo nal nych za wo dach psich za przę gów ma od 2 do 10 lat.
Śred nia dłu gość ży cia tych psów to 12 -15 lat. Za po trze bo wa -
nie ener ge tycz ne dla pro fe sjo nal nie tre nu ją cych psów jest wy -
so kie – mu szą otrzy my wać oko ło 10 000 ka lo rii dzien nie.
Pod czas tre nin gów za przę ga się psy, któ re ma ją min. dwa la ta.
Te za przę gi li czą od sze ściu do ośmiu zwie rząt. Do sta rych psów,
któ re są bar dziej do świad czo ne i wie dzą, jak cią gnąć, do łą cza
się no we i one wte dy uru cha mia ją ten swój „in stynkt cią gnię -
cia”. W trak cie tre nin gów uczy się je ko mend, np. bie gnij, stój,
pra wo czy le wo. Bar dzo waż ną funk cję speł nia tu taj spo łecz ne
ucze nie się: kie dy młod sze psy na śla du ją te star sze, bar dziej do -
świad czo ne. Wy ko rzy stu je się też na tu ral ny od ruch psów do na -
śla do wa nia te go, co ro bi li der gru py. 

a od po czy nek? 
Pod czas kie dy dla pro fe sjo nal nie użyt ko wa nych psów w wy -

ści gach za przę gów obo wią zu ją w Nor we gii pre cy zyj ne wy tycz -
ne co do od po czyn ku (w za leż no ści od dłu go ści wy ści gu
wy ma ga się od 8 do 33 go dzin od po czyn ku; pod nie sie nie tych
norm do min. 10 go dzin na dzień oraz do sto so wa nie wy ma ga -
ne go od po czyn ku do po trzeb zwie rząt zre du ko wa ło by ry zy ko
ob ni żo ne go do bro sta nu), nie ma ta kich usta leń dla psów użyt -
ko wa nych w fir mach ko mer cyj nych, ofe ru ją cych roz ryw kę dla
tu ry stów. 

piE ski świat Na spits bEr gE NiE
opie ka nad psa mi za przę go wy mi w nor we gii wy da je się dość kon tro wer syj na dla tu ry stów. 

Świat ten przy bli ży prof. Han na Mam zer z wnS w roz mo wie z ja go dą Ha losz ką
fo
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M ar ta ma zu rek zwią za na jest z In sty tu tem Ję zy ko znaw stwa.
Jest z wy kształ ce nia an glist ką, ma sto pień dok to ra w dzie -
dzi nie li te ra tu ro znaw stwa ame ry kań skie go. W ra dzie

mia sta za de biu tu je, ale już wcze śniej pra co wa ła w urzę dzie – przez
ostat nie dwa la ta by ła peł no moc nicz ką pre zy den ta Po zna nia ds.
prze ciw dzia ła nia wy klu cze niom. Obec nie ob ję ła po dob ne sta no wi -
sko – spe cja list ki ds. po li ty ki rów no ści i róż no rod no ści – w Ga bi -
ne cie Mar szał ka Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go.

W ra dzie mia sta za mie rza sta rać się m.in. o wpro wa dze nie Eu -
ro pej skiej Kar ty rów no ści ko biet i męż czyzn w ży ciu lo kal nym,
wspie rać dzia ła nia ma ją ce na ce lu ak ty wi za cję ko biet w pro ce sie
wej ścia i po wro tu na ry nek pra cy. Jak sa ma mó wi, waż na bę dzie dla
niej tak że po li ty ka an ty prze mo co wa, edu ka cja rów no ścio wa i sek -
su al na oraz in te gra cja se nio rek i se nio rów z mło dzie żą.

Za nim dr Ma zu rek zwią za ła się z In sty tu tem Ję zy ko znaw stwa, pro -
wa dzi ła za ję cia w obec nie nie ist nie ją cym Ko le gium Ję zy ków Ob cych
UAM. – Zgod nie z mo ją spe cja li za cją pro wa dzi łam za ję cia z li te ra tu -
ry ame ry kań skiej, bry tyj skiej oraz wstę pu do li te ra tu ro znaw stwa. Póź -
niej w In sty tu cie pro wa dzi łam cie szą ce się po pu lar no ścią fa kul te ty
na te mat gen der w hu ma ni sty ce. Pro wa dzi łam też za ję cia kur so we
z prak tycz nej zna jo mo ści ję zy ka an giel skie go na róż nych po zio -
mach – wy mie nia.

No wa rad na współ two rzy ła i wy kła da ła na gen der stu dies UAM.
Jest rów nież człon ki nią Ra dy Na uko wej In ter dy scy pli nar ne go Cen -
trum Ba dań Płci Kul tu ro wej i Toż sa mo ści UAM. Z ra mie nia te goż
współ ko or dy no wa ła wła śnie pro jekt ba daw czy „Gen der w pod ręcz -
ni kach”. – Je stem na dal w Ra dzie, cho ciaż nie an ga żu ję się obec nie
w więk sze pro jek ty ba daw cze – do da je.

Mi mo zmniej szo nej ak tyw no ści aka de mic kiej, cie szy ją wspar cie
i wy ro zu mia łość ze stro ny uczel ni. – Za wsze z du mą iden ty fi ko wa -
łam i iden ty fi ku ję się z UAM i cie szę się, że uni wer sy tet do ce nia mo -
ją pra cę na rzecz rów no ści i róż no rod no ści w Po zna niu – koń czy.

łu kasz mi ku ła na UAM ukoń czył go spo dar kę prze strzen ną
(2005) i pra wo (2007). W 2009 r. obro nił roz pra wę dok tor ską pt.
Za rzą dza nie te ry to rial ne w ob sza rach me tro po li tal nych w Pol sce,
za któ rą zo stał wy róż nio ny Na gro dą Mia sta Po zna nia. Od te go cza -
su pra cu je na UAM ja ko ad iunkt w In sty tu cie Geo gra fii Spo łecz -
no -Eko no micz nej i Go spo dar ki Prze strzen nej. – W pra cy
na uko wej zaj mu je się przede wszyst kim kwe stia mi pla no wa nia
prze strzen ne go, głów nie ob sza ru me tro po li tal ne go i kwe stia mi
na sty ku pra wa ad mi ni stra cyj ne go i pla no wa nia prze strzen ne go.

Obec nie pra cu ję nad pro jek tem z Na ro do we go Cen trum Na uki
„Zin te gro wa ne za rzą dza nie roz wo jem prze strzen nym ob sza rów
me tro po li tal nych w kra jach post so cja li stycz nych Eu ro py”. In te re -
su ją mnie jesz cze pro ble my zwią za ne z na rzę dzia mi in ter ne to wy -
mi w par ty cy pa cji spo łecz nej w pla no wa niu prze strzen nym.
Współ pra cu ję też bar dzo ści śle z Cen trum Ba dań Me tro po li tal -
nych UAM – wy mie nia Mi ku ła.

W tej ka den cji ra dy mia sta Mi ku ła prze wod ni czy ko mi sji pla no -
wa nia prze strzen ne go i re wi ta li za cji. Je go za stęp cą w tej ro li jest
krzysz tof ro sen kie wicz. Na si stu den ci rów nież mo gli mieć z nim
za ję cia. Rad ny PiS pi sze bo wiem obec nie dok to rat w In sty tu cie Geo -
gra fii Spo łecz no -Eko no micz nej i Go spo dar ki Prze strzen nej
na WNGiG. – Oczy wi ście zna my się z In sty tu tu. Roz ma wia my za -
wo do wo, wy mie nia my po glą dy – mó wi Ro sen kie wicz o ko le dze.

Je go pra ca dok tor ska do ty czy pod miej skie go bu dow nic twa osie -
dlo we go w Pol sce, w kon tek ście idei zrów no wa żo ne go roz wo -
ju. – Mam na dzie ję ukoń czyć ją do wio sny i jak naj szyb ciej obro nić.
Choć do ty czy ona bu dow nic twa pod miej skie go, to jed nak my ślę,
że w więk szo ści bę dzie to ko re lo wa ło z tym, co bę dę ro bił w ko mi -
sji po li ty ki prze strzen nej i re wi ta li za cji czy też trans por tu i po li ty ki
miesz ka nio wej – mó wi.

Ro sen kie wicz li czy, że w przy pad ku je go dzia łal no ści bę dzie moż -
na mó wić o efek cie sy ner gii. – Ja ko przed sta wi ciel spo łecz no ści aka -
de mic kiej w ra dzie mia sta chciał bym wy twa rzać ja kieś po łą cze nie
mię dzy uczel nia mi a urzę dem. o Po znań, ja ko mia sto aka de mic kie,
nie do koń ca wy ko rzy stu je po ten cjał uczel ni. UAM jest spraw cą
wie lu wy da rzeń, dzię ki któ rym Po znań jest zna ny; jest więc też re -
ali za to rem stra te gii roz wo ju mia sta – tłu ma czy. W ra dzie mia sta
chce za dbać o to, by Po znań bar dziej wdra żał zin te gro wa ne pla no -
wa nie roz wo ju i uwzględ niał tren dy do ty czą ce ob sza rów miej skich. 

Oprócz wy mie nio nej trój ki rad nych, w ra dzie mia sta Po zna nia
znaj dzie my też spo re gro no na szych ab sol wen tów: do ro ta bonk -
-ham mer me ister (fi lo zo fia), Ewa je mie li ty (fi lo lo gia an giel ska),
ma ria Li siec ka -pa weł czak (PR), klau dia strze lec ka (fi lo lo gia sło -
wiań sko -pol ska), an na wil czew ska (po li to lo gia), prze my sław
ale xan dro wicz (hi sto ria na uczy ciel ska), ma te usz roz mia rek (sto -
sun ki mię dzy na ro do we), pa weł so wa (go spo dar ka prze strzen na).
UAM koń czy li tak że pre zy dent Ja cek Jaś ko wiak i je go za stęp cy Bar -
tosz Guss, Ję drzej So lar ski i Ma riusz Wi śniew ski. Wszy scy koń czy li
pra wo, a Wi śniew ski do dat ko wo też po li to lo gię.

Fi lip Cze ka ła

„uNi wEr sy tEc cy” rad Ni
Pracę na UaM łączą z pracą na rzecz Poznania. w nowej radzie miasta mamy trzech swoich

przedstawicieli – Martę Mazurek i Łukasza Mikułę (koalicja obywatelska) oraz krzysztofa rosenkiewicza

(Prawo i Sprawiedliwość). a do tego całkiem spore grono absolwentów.

Mar ta Ma zu rek Łu kasz Mi ku ła Krzysz tof Ro sen kie wicz
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mó wi ksiądz, że mu zy ka by ła w je go ży ciu od za wsze. co to zna -
czy? 

To zna czy, że mu zy ka po ja wi ła się w mo im ży ciu wraz z pierw -
szym od de chem, a na wet chy ba wcze śniej, bo prze cież dziec ko w ło -
nie mat ki już ro zu mie i sły szy. A ja sły sza łem mu zy kę, któ rą
pie lę gno wa li w swo im do mu moi ro dzi ce. Mi mo że mie li dzie wię -
cio ro dzie ci – ja je stem szó sty z ko lei – i za le d wie 3-po ko jo we miesz -
ka nie z kuch nią na po znań skim Fra no wie, mu sia ło się w nim
zna leźć miej sce na for te pian. Po pro stu nie umie li żyć bez mu zy ki.
A słu cha li jej zwy czaj ni lu dzie – ma ma by ła kraw co wą, któ ra zaj -
mo wa ła się do mem i dzieć mi, a ta ta – mu ra rzem, któ ry na ten dom
i ro dzi nę za ra biał. I pew nie w spo sób zu peł nie dla mnie nie świa do -
my to wszyst ko mnie for mo wa ło.

czy li wraz z na uką pi sa nia i czy ta nia za czął ksiądz lek cje mu zy ki? 
Na wet wcze śniej, bo sys te ma tycz ne lek cje roz po czą łem jesz cze

przed szko łą pod sta wą – to za słu ga mo jej naj star szej sio stry. Pierw -
sze dwa la ta edu ka cji za li czy łem w pod sta wów ce w Szcze pan ko wie
i jed no cze śnie cho dzi łem na płat ne lek cje for te pia nu. Wy obra ża to
so bie pa ni? Dzie wię cio ro dzie ci, któ re trze ba na kar mić i ubrać, tyl -
ko oj ciec za ra bia, a ro dzi ce wy sy ła ją mnie na pry wat ne płat ne lek -
cje for te pia nu. To mó wi o nich wszyst ko. No więc tak
przy go to wa ne go za pi sa li mnie do je dy nej w Pol sce Szko ły Chó ral -
nej, utwo rzo nej przez Je rze go Kur czew skie go.

i co? był ksiądz w siód mym nie bie?
Ja sne, że tak! Tu mia łem wszyst ko: i edu ka cję po wszech ną, i mu -

zycz ną. Czu łem, że to jest mo je, że to jest TO. I po tem już się po to -
czy ło: kon cer ty z chó rem, szko ła śred nia, w któ rej też głów nie
śpie wa łem, do te go obo wiąz ko wy for te pian, a po tem lek cje klar ne -
tu. No a da lej, do słow nie w ostat nim mo men cie, zde cy do wa łem, że
idę do se mi na rium – po krót kich po szu ki wa niach wy bra łem mi sjo -
na rzy wer bi stów. 

chy ba by ło to moc ne za sko cze nie w księ dza ro dzi nie. Nie bał
się ksiądz, że za prze pa ści ca łą edu ka cję mu zycz ną? 

Od dziec ka ro słem w śro do wi sku, w któ rym mo gło zro dzić się
po wo ła nie, bo ma ma za wsze dba ła o na sze wy cho wa nie du cho we
i prak ty ki re li gij ne. Oj ciec nie był ka to li kiem prak ty ku ją cym, ale był
czło wie kiem głę bo ko wie rzą cym i jest dla mnie przy kła dem wiel -
kie go za an ga żo wa nia, au ten tycz no ści wia ry. Re gu lar ne uczest nic -
two we mszach świę tych wy kształ ci ło we mnie prze ko na nie, że
w ko ście le mu si być mu zy ka i to do bra mu zy ka, a ta ka by ła u do -
mi ni ka nów, więc naj pierw my śla łem o nich. Jed nak wte dy za in te -
re so wa łem się kul tu rą i re li gią i ich wza jem nym prze ni ka niem,
a oka za ło się, że je dy nie u wer bi stów mo głem zgłę biać za leż no ści
tych dwóch sfer ludz kie go ży cia. Szyb ko mnie przy ję li. W se mi na -
rium już na dru gi dzień by łem or ga ni stą i prak tycz nie przez 7 lat
na uki sie dzia łem przy or ga nach. 

kie dy z mu zy ka ro dzi się mu zy ko log? 
Od cza su wy jaz du na mi sje do Pa ra gwa ju i kie dy za in te re so wa ło

mnie zja wi sko wpły wu ewan ge li za cji na kul tu rę In dian. Ale aspi ra -
cje, by zo stać wy kła dow cą uni wer sy tec kim, mia łem od za wsze, tak
jak fa scy na cję mu zy ką. Wi dzia łem sie bie w sa lach wy kła do wych
i ja ko ba da cza, to stąd wzię ły się stu dia z mu zy ki sa kral nej i mu zy -
ko lo gii, ale już w Sta nach Zjed no czo nych, gdzie zro bi łem dok to rat,
po pra cy mi syj nej w Pa ra gwa ju. Kie dy tam za czy na łem stu dia, jesz -
cze nie zna łem ma nu skryp tów.

pierw sze spo tka nie z ma nu skryp ta mi to…. 
Spró bu ję opi sać…, ale to wła ści wie nie do opi sa nia. Każ dy z nas

pa mię ta np. Pierw szą Ko mu nię, to do świad cze nie dziec ka zo sta je
na ca łe ży cie. Al bo pierw sze „ko cham cię”, pierw szy ślub za kon ny
czy świę ce nia. I ja też pa mię tam, ale gdy bym to wszyst ko, cze go do -
świad czy łem w ży ciu: szko ła, sty pen dia, uni wer sy tet, chór, kon cer -
ty, wy jaz dy, miał po rów nać z mo men tem, w któ rym bio rę pierw szą

przywrócił
muzykę światu
o fascynacji muzyką i drodze z poznańskiego franowa do indiańskich manuskryptów sprzed stuleci

opowiada misjonarz werbista mieszkający w Boliwii ks. prof. Piotr Nawrot, muzykolog, odkrywca baroku

misyjnego i wykładowca na wydziale teologicznym UaM i w wielu uniwersytetach świata. 

rozmawia z nim anna M. kot

fot. adrian wykrota



ni czę, gdy cho dzi o tra dy cyj ne pa ra fie. Pra cu ję głów nie na uni wer -
sy te cie, przede wszyst kim pro wa dząc ba da nia na uko we. I to naj -
bar dziej bym chciał ro bić na mo jej ostat niej pro stej. Bo po 28 la tach
pra cy ba daw czej nad tym naj cen niej szym, je dy nym na świe cie ma -
nu skryp tem In dian Chi qu itos jest wciąż mnó stwo mu zy ki, któ rą
mu szę oca lić od za po mnie nia (uwiel biam Gre chu tę, któ ry do tarł
ze mną w każ dy za ką tek Bo li wii). A już opu bli ko wa łem po nad 40
to mów… Tym cza sem mo je po wią za nie z uni wer sy te tem obej mu -
je trzy ob sza ry: pra ca ba daw cza, dy dak tycz na i ar ty stycz na. W Bo -
li wii mam wy kła dy te ma tycz ne, du żo wy kła dam w USA
i w Ka na dzie, nie mó wiąc o go ścin nych… Je stem już zmę czo ny
i już nie wie le mi bra ku je, by zo sta wić pra cę dy dak tycz ną i ar ty -
stycz ną, a po świę cić się tyl ko ba daw czej.

mó wiąc o pra cy ar ty stycz nej ma ksiądz na my śli tak że or ga ni -
za cję mię dzy na ro do we go fe sti wa lu mu zy ki re ne san su i ba ro ku
ame ry kań skie go „mi sio nes de chi qu itos” w san ta cruz, któ re -
go jest ksiądz dy rek to rem ar ty stycz nym.

To wie lo let nia pra ca, któ ra pięk nie owo cu je – fe sti wal ma już
po nad 20 lat, a co mnie naj bar dziej cie szy, to fakt, że wśród kra -
jów, z któ rych po cho dzą uczest ni cy, jest też pol ski chór. Nasz chór
uni wer sy tec ki był w Bo li wii już dwa ra zy i dwa ra zy od niósł fe -
no me nal ny suk ces. Sa le by ły prze peł nio ne, otrzy mał okla ski
na sto ją co, a na wet okrzy ki. Mu zycz na Bo li wia do brze wie, co to
jest UAM. I nie tyl ko Bo li wia. Mo je ba da nia na uko we ma ją bez -
po śred ni zwią zek z fe sti wa lem, bo prze cież wy ko nu je się tu zre -
kon stru owa ną i opra co wa ną przez mnie mu zy kę
z ma nu skryp tów. A po nie waż przy jeż dża ją tu ar ty ści na wet z 24

kra jów świa ta, nio są tę mu zy kę na wszyst kie kon ty nen ty, tym sa -
mym pro mu jąc ba da nia na uko we, któ re pro wa dzę ja ko pra cow -
nik UAM. 

Na ja kim eta pie są obec nie księ dza ba da nia ma nu skryp tów?
Jak otrzy ma łem ma nu skrypt w 1991 ro ku, to miał on mniej

wię cej 5500 stron. Dzi siaj mam 13 ty się cy stron mu zy ki po cho -
dzą cej tyl ko z mi sji. Po 30 pra wie la tach pra cy to, co zro bi łem,
po mniej szy ło się, bo ma nu skryp tów przy by wa. Są zbio ry zu peł -
nie nie zba da ne jak, np. ko lek cje mu zy ki cho ra ło wej. Ca łość ze -
bra nych dziś ma nu skryp tów obej mu je czas od oko ło 1560 ro ku
aż po ca ły XIX w. Uro sły nie tyl ko zbio ry, ale przede wszyst kim
wzro sła na sza świa do mość, że to jest wy so kiej kla sy sztu ka i że
mu si my na no wo na pi sać hi sto rię mu zy ki. Kie dy pi sa li śmy ją
przez 100 lat, ni gdy jej au to rzy nie od nie śli się do do rob ku Ame -
ry ki Po łu dnio wej, a je śli już, sta no wił on tyl ko do da tek do mu -
zy ki Eu ro py. A tym cza sem to, co dzi siaj ma my w Pe ru, Ko lum bii,
w Mek sy ku, Gwa te ma li i Bra zy lii, sta no wi ogrom ny, osob ny roz -
dział. Świat Za cho du nie zro zu mie swo jej toż sa mo ści, je śli nie
uwzględ ni do rob ku Ame ry ki ani Ame ry ka nie zro zu mie swo jej
toż sa mo ści, je że li nie się gnie do źró deł w Eu ro pie. I Ame ry ka ła -
twiej się ga do tych źró deł, pro ble mem cią gle jest Eu ro pa.
Na szczę ście w ostat nich dwóch de ka dach coś drgnę ło. Cie szę się,
że mo gę w tych ba da niach re pre zen to wać UAM, bo uro dzi łem
się w Po zna niu i z tą in sty tu cją się utoż sa miam, jak utoż sa miam
się z za ko nem i z ma nu skryp tem.

y Mu zycz na Bo li wia do brze wie, 
co to jest UAM. I nie tyl ko Bo li wia

kart kę w mo je rę ce… ni gdy przed tem i ni gdy po tem nie prze ży łem
ni cze go rów nie moc ne go. To jest tak, jak bym miał zu peł nie wy -
schnię te ży ły i ktoś mi po dał kro plów kę… Nie mo głem uwie rzyć,
że wła śnie ją mam! I to cią gle we mnie tkwi – wy star czy, abym za -
mknął oczy, wy mó wił sło wo „ma nu skrypt Chi qu itos” i drżę z za -
chwy tu. Cza sa mi za sta na wiam się, dla cze go ja? Ale prze cież wi dzę,
że to by ła dro ga, któ rą wy brał mi Pan Bóg – mia łem po znać ład ną
dziew czy nę, z któ rą się do brze ro zu mia łem i odejść, mia łem tań -
czyć, ko chać mu zy kę, iść do wer bi stów, spie rać się z prze ło żo ny mi,
cią gle czuć, że coś jesz cze w tym ży ciu mu szę osią gnąć – i te raz czu -
ję się speł nio ny. Ale nie spo czy wam na lau rach – z te go wszyst kie -
go, cze go się na uczy łem i cze go do świad czy łem, te raz ro bię uży tek.
To spo tka nie z mu zy ką In dian prze kształ ci ło mnie, jak bym zło żył
ko lej ny ślub za kon ny: „Cie bie, ma nu skryp cie, nie opusz czę aż
do śmier ci”. I tak bę dzie. Bo to jest to, co mi da ło ży cie. I mó wię cał -
kiem po waż nie: przy spo tka niu z Pa nem, jak On mnie za py ta, co ja
w ży ciu zro bi łem, to ja Mu po ka żę ten ma nu skrypt i po wiem: „Zo -
bacz, co z nie go zro bi łem. Ten ma nu skrypt słu żył ja ko in stru ment
uży wa ny przez mi sjo na rzy, aby na wró cić In dian. Ty sią ce ist nień
ludz kich, in ter pre tu jąc, słu cha jąc tej że mu zy ki, do świad cza ło Bo -
ga. I tej mu zy ce gro zi ło za gi nię cie, już w du żej czę ści wy mar ła, a ja
po mo głem jej, że by wró ci ła na sce nę, wró ci ła do li tur gii. Że by zmar -
twych wsta ła. To Ci zro bi łem…” 

i za brał się ksiądz do pra cy – a był to 1991 rok – któ ra trwa
do dziś.

Od sa me go po cząt ku nie był to dla mnie pa pier, na któ rym wi -
dzia łem tyl ko zna ki mu zycz ne… Za ni mi krył się czło wiek, je go sztu -
ka. Za czy nam więc stu dio wać ma nu skryp ty i wi dzę, że to nie jest
ta ka sa ma mu zy ka, jak w Eu ro pie. Ją zro dzi ła in na wraż li wość, ona
ma twarz In dian. Od kry wam ich du sze, ich mo dli twy, za czy nam się
uczyć. Jak ma ło wie dzia łem, kie dy wy da wa ło się mi, że wiem wie le!
Uczy łem się hi sto rii mu zy ki i ni gdy w tych ma te ria łach nie zna la -
złem od nie sie nia – ani w Eu ro pie, ani w USA – do Ame ry ki Po łu -
dnio wej i tam tej prak ty ki mu zycz nej w mi nio nych wie kach. A jak
już ja kieś in for ma cje by ły, to o Ame ry ce Hisz pań skiej, ko lo nial nej,
a nikt nie mó wił i nikt nie po ło żył na biur ku, w usta śpie wa ją cych
i w pal ce gra ją cych mu zy ki ba ro ku mi syj ne go. Więc ja to stu diu ję
i sys te ma tycz nie da ję świa tu te od kry cia. Szu ka łem ter mi no lo gii
do tych od kryć, od na la złem ce chy cha rak te ry stycz ne i za czą łem tę
mu zy kę na zy wać ba ro kiem, już nie ame ry kań skim, ale mi syj -
nym. I te raz naj więk szą sa tys fak cją dla mnie jest to, że już nie tyl ko
ja drżę, ale ty sią ce mu zy ków, któ rzy sta wia ją te nu ty na pul pi cie i za -
czy na ją grać, a my wszy scy nie mo że my uwie rzyć, że na praw dę sły -
szy my mu zy kę stwo rzo ną przez In dian w re duk cjach 300, 200
czy 100 lat te mu. 

to wszyst ko dzie je się w bo li wii, gdzie ksiądz pra cu je ja ko mi -
sjo narz, a jak ksiądz tra fił na po znań ski uni wer sy tet?

To by ła pro po zy cja prof. Ste fa na Jur gi, któ ry usły szał w ra diu wy -
wiad ze mną. Za pro sił mnie, kie dy po wsta wał Wy dział Teo lo gicz -
ny i za ofe ro wał pra cę. Oczy wi ście przy ją łem. Wy kła dam więc
w Po zna niu, a mo im naj więk szym atu tem ja ko pro fe so ra być mo że
na wet nie jest mo ja wie dza, ale fakt, że ja wy kła dam z pa sją. Idę
na wy kład za do wo lo ny, co dzien nie mam coś no we go, a to, co mó -
wię, jest naj waż niej sze na świe cie. Pro szę się nie śmiać. Ja na praw -
dę tak to wy kła dam, bo ja w to wie rzę. Wie dza, któ rą prze ka zu ję,
jest dla mnie naj waż niej szą rze czą na świe cie. Pra co wa łem z wiel -
ki mi mu zy ka mi świa ta, pra co wa łem z mu zy ka mi, któ rzy ma ją śred -
ni po ziom al bo śred nio ni ski i po pró bie ze mną na gle wcho dził
w nich ta ki duch i tak śpie wa ją, jak by wy ko ny wa li naj waż niej szą
czyn ność na świe cie. I o to cho dzi.

a jak ksiądz go dzi pra cę mi sjo na rza i ba daw czą?
Trze ba roz róż nić pra cę sa kra men tal ną i pra cę mi syj ną – sa kra -

men tal na jest czę ścią pra cy mi syj nej i w tym bar dzo ma ło uczest -
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to ga i obiEk tyw
zetknął się z najstraszliwszymi zbrodniami, ale zachował wielką pogodę ducha. Był naukowcem, ale

w świecie zasłynął ze swojego hobby. to prof. tadeusz cyprian, prawnik, związany z Poznaniem od 1925 roku,

choć urodził się daleko, w zabłotowie koło Śniatynia, w tytoniowym zagłębiu, gdzie jego ojciec był

instruktorem upraw tytoniu, a dziadek, kamieniarz cipriano, przywędrował z włoch.

y Poznański oddział archiwum Pan posiada 176 zespołów – to
spuścizny wybitnych uczonych. dokumenty, listy, fotografie zawierają

informacje ważne, a czasem zabawne i wzruszające. Mówią to, czego nie
powie krótka notka biograficzna. w kolejnych numerach Życia będziemy
poprzez fragmenty tych spuścizn pokazywać sylwetki uczonych, aby w ten
sposób i ci wielcy poprzednicy mogli być obecni w obchodach 100-lecia
naszego uniwersytetu. 
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w szko le wy ka zy wał „oby cza je chwa leb ne, pil ność wy -
trwa łą, po rzą dek ze wnętrz ny wzo ro wy”. W lwow -
skim gim na zjum stop nie są po cząt ko wo gor sze, ale

ma tu rę zda je z od zna cze niem. To czas na mięt ne go upra wia -
nia spor tu tu dzież wol no ści, ja kiej nie zna ją dzi siej sze na sto -
lat ki: wę drów ki po gó rach, za sko cze nie przez po wódź, noc le gi
w śnie gu, fa scy na cja skau tin giem ja ko szko łą prze trwa nia.
Za pi su je się na stu dia z che mii, ale wy bu cha I woj na świa to -
wa. Tra fia do nie wo li we Wło szech. Jej ślad to sześć gę sto za -
pi sa nych ze szy tów, a w nich głów nie głód, po go da, tę sk no ta,
po czu cie ob co ści wśród Cze chów i Ser bów („chan dra zu peł -
na” i „Wi li ją ob cho dzi łem dzie się cio ma orze cha mi”). Z nie -
wo li ucie ka, we Fran cji szko li się ja ko „ofi cer fo to”. Fo to gra fia
nie jest mu ob ca: już w nie wo li wło skiej 20-la tek pi sze: zdjęć
mam 900, każ de z nich pa mię tam i mam je ży wo przed ocza -
mi – to osła dza mu mo no to nię nie wo li.

mło dość kra kow ska 
Do wol nej Pol ski wra ca z Fran cu za mi, ma jąc or ga ni zo wać

pol skie służ by fo to gra ficz ne w lot nic twie. Wy pa dek sa mo lo -
to wy spra wia, że mu si z tej ka rie ry zre zy gno wać i pół ro ku le -
czy się w Kra ko wie. Z tych cza sów po cho dzi ksią żecz ka sta nu
służ by ofi cer skiej, gdzie wy li czo ne jest m.in. co ofi cer po wi -
nien za ku pić za do da tek na wy ekwi po wa nie: m.in. „sza blę
(szty let) z tem bla kiem, rę ka wicz ki bron zo we, re wol wer w fu te -
ra le, bu so lę”.

Roz po czy na stu dia na UJ (ale już nie upra gnio ną che mię,
bo jest za dro ga) tyl ko pra wo i rów no le gle Aka de mię Han -
dlo wą, jed no cze śnie do ra bia jąc ja ko fo to re por ter spor to wy.
Bę dzie do ra biał tak jesz cze w po cząt kach ka rie ry sę dziow -
skiej.

doj rza łość po znań ska 
W 1925 ro ku zło żył po da nie o po sa dę sę dzie go w Po zna -

niu. „W owych cza sach Po znań skie dla „ga li le uszy” by ło czymś
rów nie da le kim jak Zie mie Za chod nie w la tach 1945-48 – pi -
sze – Był to kraj du żych moż li wo ści, ale trud ny i ob cy, a ga li -
cjak z Kon gre só wy był trak to wa ny nie uf nie i nie zbyt chęt nie
wi dzia ny. Uczci wa pro sto li nij ność po zna nia ków zbyt sil nie
kon tra sto wa ła z gięt ką in kom pe ten cją no wej ad mi ni stra cji”
(przy by szów). Wy brał Po znań, by nie mu sieć zaj mo wać się hi -
po te ką i spo ra mi gó ra li o grun ty na ofe ro wa nych po sa dach.
W czerw cu oże nił się z Ja ni ną Ga bry el i udał w bez tro ską
mie sięcz ną po dróż do Włoch (wy star czy ło na to wów czas za -
le d wie 100 do la rów…). My ślał, że ma kil ka spo koj nych mie -
się cy na przy go to wa nie się do pra cy (jak to w Ga li cji),

tym cza sem po zna nia cy wzy wa li go pil nie. Za raz po przy jeź -
dzie zo ba czył ak ta „sto sa mi na pod ło dze do wy so ko ści 1 m”
i do wie dział się, że na stęp ne go dnia ma kil ka dzie siąt (!) roz -
praw. Nie mal nie spał, usi łu jąc się ja koś przy go to wać. Ja ko
pierw szą wy wo ła no spra wę o kra dzież fret ki. Przed bacz nie
ob ser wu ją cy mi go po zna nia ka mi nie mógł przy znać się, że
nie ma po ję cia, co to jest fret ka: na rzę dzie? odzież? Świad ko -
wie na py ta nia od po wia da ją, że by ła brą zo wa i w do brym sta -
nie, co nie roz wią zu je za gad ki. Wy rok trze ba wy dać, nie
zna jąc przed mio tu kra dzie ży…Jesz cze za baw niej szy jest opis
„naj dziw niej szej ka ta stro fy sa mo cho do wej”, gdy gru pa ele -
ganc kich ofi ce rów fran cu skich, ja dąc do za przy jaź nio ne go
dwo ru na uro czy sty obiad zde rzy ła się z becz ko wo zem, z któ -
re go ca łe szam bo wla ło się do ca dil la ca, ja dą ce go z otwar tą
przed nią szy bą.

klę ska wrze śnio wa
Żar ty skoń czy ły się w 1939 ro ku. „Klę ska wrze śnio wa by ła

ude rze niem strasz li wym w swej bez względ no ści – upo je ni do -
pie ro co od zy ska ną nie pod le gło ścią sta nę li śmy na gle w ob li czy
za gła dy bio lo gicz nej – pi sze Cy prian. Przez Ru mu nię i Fran -
cję Ta de usz Cy prian do sta je się do Wiel kiej Bry ta nii. Z tych
cza sów po cho dzi se ria ka len da rzy ków. Ten z 1939 ro ku dzie li
się na część pra wie pu stą i dru gą, gę sto za pi sa ną, od 1 wrze -
śnia. Za pis obo wiąz ko wo roz po czy na się od sta nu po go dy.
Po tem róż nie: jest i o pierw szej lek cji an giel skie go 7 paź dzier -
ni ka 1939, o za ku pie płasz cza u Bur ber ry’s z wy rzu ta mi su -
mie nia; do pie ro 4 sierp nia po ja wia się „po wsta nie
w War sza wie” i po tem co dzień: „War sza wa wal czy”. 30 sierp -
nia: „Ro sja nie prze ciw po mo cy War sza wie – na wet tu nie mo -
gą te go stra wić”. I tak aż do 3 paź dzier ni ka, gdzie wiel ki mi
dru ko wa ny mi li te ra mi za pi sał WARSZAWA SIĘ PODDAŁA.
Zaś 28 sierp nia 44 ro ku pi sze tak: „W Lu bli nie ko mu na w peł -
ni – chan dra zu peł na – czy zo ba czę was i kraj?”
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wo bec hi tle row ców
W An glii pra cu je w Ko mi sji ds. Klę ski Wrze śnio wej i tyl ko

sta now cza in ter wen cja Boh da na Wi niar skie go bro ni go
przed po sta wie niem przed są dem za ujaw nie nie tre ści do ku -
men tu „dwój ki”. Po śmier ci Si kor skie go spo ry i in try gi w ko -
łach emi gra cji na ra sta ją. Ta de usz Cy prian pra cu je wte dy
w Ko mi sji Na ro dów Zjed no czo nych dla Spraw Zbrod ni Wo -
jen nych. Po za koń cze niu woj ny kon tak tu je się z Al fre dem Fi -
der kie wi czem z am ba sa dy lon dyń skiej i uzy sku je
„bło go sła wień stwo” no we go rzą du Pol ski na tę dzia łal ność.
Emi gra cja na zy wa go „pro ku ra to rem w służ bie bez pie ki”. Jest
człon kiem 4-oso bo wej pol skiej de le ga cji pro ku ra to rów na pro -
ces no rym ber ski. Oskar ża tak że w pol skich pro ce sach Amo -
na Götha, Al ber ta For ste ra, Ru dol fa Hössa. Jesz cze w 1972 ro ku
alar mu je Głów ną Ko mi sję Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich, że
Paul Bo ul lay, ma ją cy kie ro wać służ bą po rząd ko wą olim pia dy
w Mo na chium jest Haupt sturmführe rem SS, od po wie dzial nym
za bru tal ne wy sie dle nia w Wiel ko pol sce, a po tem pra cu ją cym
w Gre cji. Za iro nię lo su uwa ża, że ma on strzec im pre zy, któ rej
po czą tek wy zna cza za pa le nie zni cza ogniem przy by łym z Gre -
cji. W spu ściź nie znaj du je się mnó stwo do ku men tów, choć by
mo wa oskar ży ciel ska w pro ce sie Amo na Götha, w któ rej po -
wo łu je się na baśń o trum nach usta wia nych przez upio ra, chcą -
ce go do się gnąć ukry te go na chó rze śmiał ka – tak za bi ci przez
opraw cę więź nio wie wsta ją jak wid ma na sa li są do wej, by do -
się gnąć oskar żo ne go. Wstrzą sa ją ce dziś wra że nie ro bią też an -
giel skie spra woz da nia z wy ko na nia wy ro ków śmier ci
na głów nych oskar żo nych w pro ce sie no rym ber skim: oświe -
tle nie sa li eg ze ku cji, skład ostat nie go po sił ku, ostat nie sło wa…

praw nik -fo to graf
Dłu ga jest li sta pu bli ka cji Cy pria na zwią za nych z pro ce sa -

mi o lu do bój stwo, w tym „Pra wo no rym ber skie” uzna ne
wów czas za naj ob szer niej szą i naj bar dziej wy czer pu ją cą pra -

cę te go ro dza ju na świe cie. Ale in te re so wa ło go tak że mnó -
stwo in nych pro ble mów praw nych, zwią za nych z eu ta na zją,
nar ko ma nią, za płod nie niem po za ustro jo wym, nie na dą ża -
niem pra wa za tech no lo gią, ochro ną śro do wi ska, ru chem
dro go wym, prze szcze pa mi – wszyst ko to, co do pie ro dziś
uka zu je w peł ni swo je skom pli ko wa ne praw nie ob li cze. I tak
np. już 40 lat te mu no tu je: „wi zja przy szło ści: be to no we mia -
sta, be to no we au to stra dy, be to no wa ne pla że i drze wa w do -
nicz kach…”. Uży wa sfor mu ło wa nia „prze stęp cze za tru wa nie
śro do wi ska”. 

„Wra cam na wet na ry zy ko do kra ju” – pi sze w no te sie
z 1944 ro ku. W Pol sce jest m.in. pro ku ra to rem Są du Naj wyż -
sze go, pra cu je w mi ni ster stwie spra wie dli wo ści. Ro bi ha bi li -
ta cję na UMK, po tem wy kła da na UMCS, a w 1953 zo sta je
za pro szo ny do Ka te dry Pra wa Kar ne go UAM, któ rą od 1957
ro ku kie ru je aż do eme ry tu ry w 1968 ro ku. W „Sa mo oce nie”
bez da ty, ale na zwa wska zu je la ta 50., pi sze, że w za kre sie dy -
dak ty ki ma w pla nie „ze rwa nie z bra ko rób stwem i prze pusz -
cza nie przez stu dia tyl ko tych, któ rych stu dia na praw dę
in te re su ją oraz do pusz cze nie po glą dów na wet błęd nych, by sta -
no wi ły cel ude rzeń”. 

Pa sją, któ ra przy nio sła mu mię dzy na ro do wą sła wę by ła fo -
to gra fia. Fo to gra fo wał na mięt nie: Hu culsz czy znę, Lwów, nie -
wo lę wło ską, Kra ków, sport, bom bar do wa nie Lon dy nu,
pro ces no rym ber ski. Na gra dza ny na wy sta wach, tak że za gra -
ni cą aż po Ja po nię, znaw ca sprzę tu i tech nik, au tor po nad 20
wie lo krot nie wzna wia nych ksią żek o fo to gra fo wa niu. W spu -
ściź nie za cho wa ły się m.in. ma leń kie sza fi ro we „klej no ci -
ki” – le gi ty ma cje bry tyj skie go Kró lew skie go To wa rzy stwa
Fo to gra fi ków, wy da wa ne co ro ku na no wo. A tak że żart: to
sa mo uję cie fo to gra ficz ne go au to por tre tu z pro fi lu, z co raz
rzad szą czu pry ną aż do ły si ny… 

Zmarł w 1979 ro ku. 
Ma ria Ry bic ka

Prof. Tadeusz Cyprian, oczywiście z aparatem fotograficznym. W Poznaniu zadebiutował na wystawie fotograficznej, 

tu założył grupę artystyczną „Trójlistek”. Jego imię nosi Kolski Klub Fotograficzny, a fundacja proFotografia ma wydać

w przyszłym roku jego dzienniki z niewoli włoskiej wraz z unikatowymi zdjęciami, które się z tamtego okresu zachowały. 
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k U Lt U r A

y„Nie pod le głej na uro dzi ny” (11. XI) fil har mo ni cy po świę ci li
nad zwy czaj ny wie czór mu zy ki pol skiej, re trans mi to wa ny

przez PR i wpi su ją cy się w wiel ki ogól no kra jo wy pro jekt pro mo cji
100 naj wy bit niej szych utwo rów mi nio ne go 100-le cia, przy go to wa -
ny przez Pol skie Wy daw nic two Mu zycz ne i czo ło we ze spo ły w ca -
łym kra ju. W klam rze – od spe cjal nej „Fan fa ry na or kie strę”
Krzysz to fa Pen de rec kie go po „Ro tę” Fe lik sa No wo wiej skie go, za -
śpie wa ną przez „Po znań skie Sło wi ki”, a wy słu cha ną przez pu blicz -
ność na sto ją co – zmie ści ły się: Czte ry tań ce pol skie Alek san dra
Tan sma na, „Ka ziu ki” Ta de usza Sze li gow skie go, Sin fo nia vo ti va An -
drze ja Pa nuf ni ka i Kon cert for te pia no wy Igna ce go J. Pa de rew skie -
go, zna ko mi cie za gra ny przez bry tyj skie go pia ni stę Jo na tha na
Plow ri gh ta. Dy ry go wał i ko men to wał Łu kasz Bo ro wicz.

y471. Kon cert Po znań ski (17. XI) oka zał się wi do wi skiem
słow no -mu zycz no -ba le to wym pt. „Mu zo baj ki dla do ro słych”.

Au tor ka sce na riu sza i re ży se rii Mar le na Gna to wicz -Drob nik uda -
nie spró bo wa ła po łą czyć świat twór czo ści Igna ce go Kra sic kie go,
„księ cia pol skich po etów” do by oświe ce nia – z mu zy ką i tań ca mi
mu współ cze snych: J.-J. Ro us se au, A. Vi val die go, J. En ge la, J. Wań -
skie go i W. A. Mo zar ta oraz skon fron to wać to z wy obraź nią dzi -
siej sze go od bior cy. Świet nych re ali za to rów zna la zła
w ak to rach – Krzysz to fie Sza niec kim (bp Kra sic ki w ko stiu mie!)
i je go ad wer sa rzu To ma szu Pio trow skim, gru pie ta necz nej w skła -
dzie: Alek san dra Brze zow ska, Mar cin Rol czyń ski, Do broch na Fi -
gu ła, An na Prucz kow ska, Bar tło miej Raź ni kie wicz i Na ta lia
Splis gart, a na de wszyst ko w Or kie strze Ka me ral nej Ca pel la Byd -
go stien sis pod dyr. Ja ku ba Chre no wi cza. Nie ste ty (ko lej ny raz!)
oka za ło się, że te go ro dza ju spek ta kle na es tra dzie au li – w p e ł n
i do cie ra ją do wi dzów je dy nie w pierw szych rzę dach. 

yMar cin Som po liń ski – twór ca, dy ry gent i nar ra tor Spe aking
Con certs – 25. wy da nie te go cy klu w au li UAM (18. XI) de -

dy ko wał I. J. Pa de rew skie mu. Po la ko wi i oby wa te lo wi świa ta, twór -
cy, ar ty ście i mę żo wi sta nu. Jak zwy kle kunsz tow nie do bra ną
iko no gra fią, frag men ta mi fil mów i na grań (czę ścio wo do tąd nie -
zna ny mi), a tak że wła sną opo wie ścią i ży wą mu zy ką w wy ko na niu
or kie stry Col le gium F – z pew no ścią po sze rzył ho ry zon ty wie lu
słu cha czy. A na ko niec za brzmiał Kon cert e -moll Fry de ry ka Cho -
pi na (w re dak cji J. I. Pa de rew skie go) z so li stą Jac kiem Kor tu sem.

yW tym ro ku mi nę ło też 100-le cie uro dzin Hen ry ka Sze ryn -
ga, jed ne go z naj wy bit niej szych skrzyp ków XX w., pol skie -

go Ży da o fa scy nu ją cym ży cio ry sie, tak że z po znań ski mi
epi zo da mi. W 1933 r. – ja ko 13-la tek -de biu to wał  z or kie strą na -
szej Ope ry. W 1967 r. był ju ro rem V Kon kur su Wie niaw skie go
i w je go trak cie po raz pierw szy wy stą pił na es tra dzie na szej au -
li. W 1981 r. – już ja ko prze wod ni czą cy ju ry – in au gu ro wał tur -
niej kon cer ta mi Ba cha i Beetho ve na; zo stał też wte dy
ho no ro wym oby wa te lem Po zna nia. Nim Do ro ta Jusz czyk ukoń -
czy książ kę o Sze ryn gu, Fil har mo nia (23. XI) przy po mnia ła ge -
nial ne go ar ty stę i czło wie ka, wie czo rem je go ulu bio nych
utwo rów. Po dwój ny Kon cert d -moll J. S. Ba cha z ka me ral nym ze -
spo łem za gra li: Va dim Glu zman – 45-let ni Ro sja nin, lau re at na -
gro dy ame ry kań skiej fun da cji im. Sze ryn ga i Mar cin
Su szyc ki – kon cert mistrz FP, a na stęp nie V. Glu zman do słow nie
za chwy cił Kon cer tem Jo han ne sa Brahm sa z ca łą or kie strą
pod dyr. Mar ka Pi ja row skie go oraz prze pięk nym bi sem – Sa ra -
ban dą z Par ti ty J. S. Ba cha. Wie czór do peł nił Kon cert na or kie -
strę Be li Bar to ka. 

yNa ko niec ju bi le uszo we go fe sti wa lu w au li UAM (25.
XI), 50-lat ka – Or kie stra Ka me ral na PR „Ama deus” za pro -

si ła po znań skich se nio rów, pre zen tu jąc ze swe go że la zne go re -
per tu aru ze staw po pu lar nych prze bo jów: W. A. Mo zar ta, L. van
Beetho ve na, L. Knip pe ra, C. Sa int -Sa en sa, I. Al be ni za i P. Sa ra -
sa te. Wy stą pi li so li ści – skrzyp ko wie: Ja ro sław Żoł nier czyk i Ma -
te usz Gi da szew ski. Dy ry go wa ła An na Ducz mal -Mróz. 

yPaul Mey er – fran cu ski klar ne ci sta i dy ry gent – w po dwój -
nej ro li wy peł nił (30. XI) fil har mo nicz ny wie czór. Obok

słyn ne go Kon cer tu A -dur W. A. Mo zar ta, szcze gól ny aplauz słu -
cha czy zdo był pięk nym wy ko na niem Kon cer tu klar ne to we go Ka -
ro la Kur piń skie go. Po prze rwie, pod ba tu tą nie zwy kle
uta len to wa ne go ar ty sty, za brzmia ła Sym fo nia „Jo wi szo wa” W. A.
Mo zar ta, rów nież na gro dzo na du żą owa cją. Czyż by spo dzie wa -
ną? Fil har mo ni cy bo wiem mie li już na pul pi tach nu ty Mo zar tow -
skiej Uwer tu ry do „We se la Fi ga ra” i tym hi tem za koń czy ło się
spo tka nie z bar dzo cie ka wym go ściem z Fran cji. Wpro wa dze nie
słow ne – w pro gra mie i z es tra dy – Mi ko łaj Ry kow ski. (rp) 
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w pra wie każ dym do mu moż na zna leźć przy sło wio -
we 12 po traw. W mia rę bo ga ce nia się spo łe czeń -
stwa wi dać, jak tren dy ryn ko we pró bu ją za spo ko ić

naj bar dziej wy szu ka ne gu sta. Cho in ka to już nie jest zwy kły
świerk z la su, ale mo że to być jo dła kau ka ska, świerk sre brzy -
sty czy co kol wiek in ne go. Na cho in ce moż na po wie sić wszel -
kie go ro dza ju ozdo by, prak tycz nie co ro ku moż na wy bie rać
po mię dzy naj bar dziej wy szu ka ny mi lamp ka mi cho in ko wy -
mi. Do wy bo ru do ko lo ru.

Han dlow cy zda ją się nas ata ko wać ofer tą speł nie nia każ de -
go pra gnie nia, każ dej za chcian ki, co kol wiek tyl ko by nam się
za ma rzy ło. Moż na by po -
wie dzieć, że tak po win no
być. Prze cież ta wy jąt ko wa
noc ma być tą szcze gól ną,
kie dy dzie ją się cu da. Wła -
śnie wte dy, zgod nie z przed -
wiecz ną obiet ni cą, miał
na ro dzić się Syn Bo ży, któ ry
za pra gnął być czło wie kiem.
Sko ro Nie wi dzial ny, Nie -
mie rzal ny, Nie do ty kal ny
przyj mu je ludz kie cia ło, to
wszyst ko już jest moż li we.
Praw dzi wa noc cu dów. Bóg
sta je się czło wie kiem. Na wet
je że li część na sze go spo łe -
czeń stwa pa trzy na tę noc
z in nej niż re li gij nej per -
spek ty wy, to i tak w co dzien -
nym pę dzie i po go ni
za ma te rial ny mi pra gnie nia -
mi jest gdzieś ta tę sk no ta
od da nia się in nym pra gnie -
niom – aby dzia ły się cu da.
Tak że cu da w mo im ży ciu. To, co na co dzień nie jest moż li -
we, aby tej no cy sta ło się na praw dę moż li we. To wła śnie sym -
bo li ka tej no cy: opła tek – chleb ła ma ny w ge ście po jed na nia
ma przy po mi nać o prze ba cze niu win, da ro wa niu sta rych oraz
świe żych ura zów. Ła ma nie chle ba, czy li prze ła ma nie sie bie,
od da nie w czy jeś rę ce z wia rą, że bę dzie do brze spo żyt ko wa -
ne. Nie pój dzie to wszyst ko na mar ne. Rze czy wi ście ta noc
jest zu peł nie in na, bo chce my wie rzyć w to, że jest w nas wię -
cej do bra i je ste śmy go to wi do po świę ceń, do od bu do wa nia
jed no ści, do by cia ra zem, do da ro wa nia so bie sta rych ura zów,
do prze ba cze nia. 

W ostat nim cza sie spe cy ficz ną ka rie rę zro bi ło sfor mu ło wa -
nie o „ma gii świąt”. Jest w tym ja kieś wo ła nie o opo wie dze -
nia cze goś, co jest nie do opo wie dze nia. Pra gnie nie
do tknię cia nie wy obra żal nej Ta jem ni cy. Tak, jak za do tknię -
ciem cza ro dziej skiej różdż ki owa ma gia w baj kach po tra fi
prze mie niać złych w do brych, tak w tym pra gnie niu ma gicz -
nych świąt jest ukry te wo ła nie o praw dzi wą prze mia nę ludz -
kich serc. Jed nak to nie ma gia jest tą Ta jem ni cą, któ ra

prze mie nia czło wie ka. Po zwa la mu stać się lep szym. Za trzy -
mu jąc się nad tą ta jem ni cą Bo ga, któ ry sta je się czło wie kiem,
uświa da mia my so bie, że w każ dym czło wie ku jest to pra gnie -
nie naj więk sze go Do bra. To wy jąt ko wość Bo że go Na ro dze -
nia jest pew nym uwol nie niem na szych naj głęb szych
pra gnień. Wo ła niem o po ko na nie zła, o za prze sta nie sku pia -
nia się na so bie, o po rzu ce nie swo je go ma łe go po let ka po to,
aby zwró cić się ku in nym. 

Bóg sta je się czło wie kiem. Ni by pro sty ko mu ni kat, a jed -
nak po sia da w so bie moc ra że nia rów ny bom bie ato mo wej.
To, cze go nie moż na po wie dzieć, wy ra zić, na zwać, do tknąć

sta je się re al ne i praw dzi we
na na szych oczach. Sta je się
re al ne tak że w na szych ser -
cach. Sko ro Bóg mógł się
sam za mknąć w po sta ci ma -
łe go dziec ka, to dla cze go
czło wiek nie mo że wyjść
spo za cia snych ram swe go
ser ca i zwró cić się w kie run -
ku dru gie go czło wie ka? Tu -
taj spo ty ka ją się pra gnie nia
lu dzi wie rzą cych i tych, któ -
rym do wia ry da le ko, oraz
tych któ rzy nie za wsze
z wia rą są za przy jaź nie ni, ale
życz li wie pa trzą na jej nie -
któ re ele men ty. Tro ska
o dru gie go czło wie ka. Tu taj
na praw dę nie ma żad nej
ma gii, nie po trze ba wróż ki,
któ ra przy bę dzie i za mie ni
drew nia ne go pa ja ca w ży we -
go Pi no kia. 

Ten ję zyk me ta fo ry ba jek
nie gdyś nam, ja ko dzie ciom, uka zy wał pro stą praw dę, że nie -
moż li we mo że stać się moż li we. Je śli czło wiek w to uwie rzy.
Dla te go wła śnie świę ta Bo że go Na ro dze nia po zba wio ne ma -
gii, czy li od wo ły wa nia się do ja kichś sił, któ re mo gą nas od -
mie nić, po ka zu ją swój naj głęb szy sens. Wy star czy wró cić
do te go, co jest u źró dła tych świąt – Bóg sta je się jed nym
z nas. Wy bie ra pro ste środ ki: ubo gą ro dzi nę, nie ma ją cą gdzie
się schro nić, szu ką ją cą noc le gu, któ ra nie mo że li czyć na nic.
To wła śnie w tym odar ciu z ludz kich środ ków: bo gac twa, pie -
nię dzy i umie jęt no ści do ko nu je się dzie ło zba wie nia czło wie -
ka. Tam, gdzie wszyst kie ludz kie środ ki zo sta ją po rzu co ne,
wła śnie Bóg ob ja wia swo je pięk no i moc. 

Nie po trze bu je my ja ko lu dzie żad nej ma gii, żad nych wy -
jąt ko wych umie jęt no ści, ani wiel kich pie nię dzy. Po trze bu je -
my sie bie na wza jem. Życz li wi, słu cha ją cy, cier pli wi,
ko cha ją cy. Pro ste rze czy, któ re nas ukształ to wa ły. Pro ste rze -
czy, w któ re każ dy z nas jest wy po sa żo ny. Pro ste rze czy, któ -
ry mi mo że my się po dzie lić. Ko niecz nie, z po trze bu ją cy mi
na szej mi ło ści. ks. dr Da wid Stel mach

świę ta bEz ma gii
Świę ta Bo że go na ro dze nia w ostat nich la tach prze cho dzą spe cy ficz ną me ta mor fo zę. ze wnętrz nie moż na

od nieść wra że nie, że ich prze pych i otocz ka nie ustan nie się wzbo ga ca ją. 
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Zdrowych, pogodnych i pełnych radości

Świąt Bożego Narodzenia

i szczęśliwego Nowego Roku 2019

a także wielu wspaniałych chwil

spędzonych w gronie najbliższych

życzy

zespół Życia uNiwErsytEckiEgo


