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R ok aka de mic ki otwo rzy li rek to rzy uczel ni, któ re po czą tek
mia ły w Uni wer sy te cie Po znań skim. W oka za łej uro czy -
sto ści udział wziął m in. mi ni ster na uki i szkol nic twa wyż -

sze go Ja ro sław Go win, se kre tarz sta nu w kan ce la rii pre zy den ta
RP An drzej De ra, po sło wie, przed sta wi cie le władz sa mo rzą do -
wych i za przy jaź nio nych uczel ni.

Rek tor UAM prof. An drzej Le sic ki, pod kre ślił, że nad cho dzą -
cy rok jest bar dzo waż ny za rów no ze wzglę du na okrą gły ju bi le -
usz, jak rów nież z po wo du usta wy 2.0 wcho dzą cej w ży cie 1
paź dzier ni ka. Ze spół dzie kań ski UAM otrzy mał pro po zy cję po -
wo ła nia czte rech in ter dy scy pli nar nych szkół, w skład, któ rych
wej dą do tych cza so we wy dzia ły. – Mi mo ogro mu cze ka ją cej nas
pra cy po strze gam nad cho dzą cą zmia nę ja ko szan sę na roz wój
uczel ni, na stwo rze nie sil nych dys cy plin na uko wych, in te gra cję
ho ry zon tal ną – mó wił rek tor UAM. – Za pew niam, że zmia ny
wpro wa dzać bę dę w du chu dia lo gu, że bę dę wsłu chi wał się
w głos spo łecz no ści uni wer sy te tu, zwłasz cza lu dzi mło -
dych – dok to rów ha bi li to wa nych i dok to rów. Usta wa po zwa la
my śleć rów nież o stwo rze niu struk tur po nadu ni wer sy tec kich,
otwie ra dro gę do fe de ra cji, stwa rza moż li wość po wro tu do 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 na sze go mia sta, pol skiej na uki i dla
nas wszyst kich. 

Zda niem rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go prof. Ja na Pi -
ku la za sa da zrów no wa żo ne go roz wo ju po win na prze kła dać się
na ca ło kształt re guł nie zbęd nych we współ cze snym szkol nic twie
wyż szym. – Każ da uczel nia ode gra swo ją ro lę tyl ko wte dy, gdy
bę dzie miej scem dla wol nych dys ku sji bez wzglę du na spe cy fi kę
i wiel kość – pod kre ślił.

No we pra wo sta wia szcze gól ne wy zwa nia
przed Aka de mią Wy cho wa nia Fi zycz ne -
go. – Przez la ta w na szych efek tach kształ ce nia
do mi no wa ły umie jęt no ści i kom pe ten cje spo -
łecz ne. Cze ka nas de li kat na zmia na kur su
w kie run ku in ten sy fi ka cji ba dań na uko wych
w ob sza rze sport scien ces – za po wie dział rek -
tor AWF prof. Da riusz Wie liń ski.

Uni wer sy tet Me dycz ny przyj mu je no wą
usta wę z na dzie ją i bez obaw, bo od dwóch lat
wdra ża pro gram „Uni wer sy tet Me dycz ny 2.0.
Per spek ty wa na przy spie sze nie”, któ ry wy prze -
dził rzą do wą usta wę.- Nasz uni wer sy tet bę dzie
się zmie niał nie tyl ko dla te go, że ta ka jest wo la
usta wo daw ców, ale już zmie nia się, idzie ku no -
wo cze sno ści, bo ta ka jest wo la spo łecz no ści
uni wer sy te tu – po wie dział rek tor UMP prof.
An drzej Ty kar ski.

Mi ni ster Ja ro sław Go win pod kre ślił, że jed -
ną z naj waż niej szych zmian, ja kie wpro wa dza

usta wa, jest no wy mo del kształ ce nia dok to ran tów. – To w ogrom -
nej mie rze za słu ga sa mych dok to ran tów, tak jak wie le prze pi sów
do ty czą cych stu diów i praw stu denc kich jest efek tem współ pra -
cy z par la men tem stu den tów i sa mo rzą da mi uczel ni, tak że uczel -
ni po znań skich – mó wił.

Prze mo wę mi ni stra za kłó ci ła in for ma cja o pod ło że niu bom -
by w au li. Po spraw dze niu bu dyn ku przez służ by mun du ro we
spo tka nie wzno wio no.

Pod czas uro czy sto ści głos za bra li rów nież sa mo rzą dow cy oraz
prof. Ju lia von Blu men thal, pre zy dent Eu ro pej skie go Uni wer sy -
te tu Via dri na we Frank fur cie nad Od rą. Wy kład in au gu ra cyj ny
za ty tu ło wa ny „100 lat. Ję zy ko wy wy miar mia ry” wy gło sił prof.
Je rzy Bral czyk.

Rek to rzy do ko na li im ma try ku la cji stu den tów I ro ku no we go
kie run ku neu ro bio lo gia, pro wa dzo ne go przez czte ry uczel nie.
Ce re mo nia mia ła wy miar sym bo licz ny. Opra wę mu zycz ną in -
au gu ra cji za pew ni ły chó ry świę tu ją cych szkół wyż szych, któ re
za śpie wa ły m in. ju bi le uszo wy hymn do mu zy ki Jac ka Sy kul skie -
go i słów prof. Syl we stra Dwo rac kie go.

In ter nau ci śle dzi li in au gu ra cję czte rech uczel ni na ży wo w sie -
ci. Po my śla no o po trze bach osób sła bo sły szą cych i głu chych.
Spo tka nie by ło tłu ma czo ne na ję zyk mi go wy, a do trans mi sji in -
ter ne to wej do łą czo no na pi sy. ewa ko na rzew ska -Mi cha lak

1 października, ze względu na ograniczenia czasowe, podczas

uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego czterech uczelni, Rektor

prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki wygłosił skróconą wersję

przemówienia inauguracyjnego. Pełen tekst znajduje się

na następnych stronach

czTeRy UniWeRsyTeTy
jedna inaUgURacja

Uczelnie wyrosłe z Uniwersytetu Poznańskiego wspólnie zainaugurowały wyjątkowy, bo jubileuszowy rok

akademicki 2018/2019 w auli UaM. Świętowanie 100-lecia pierwszej poznańskiej almae Matris rozpoczęły

cztery uniwersytety: im. adama Mickiewicza, Medyczny, Przyrodniczy i akademia wychowania fizycznego.
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W y po wie dzia łem te sło wa w imie niu wszyst kich czte -
rech rek to rów, ini cju jąc w ten spo sób na sze wspól ne
prze mó wie nie in au gu ra cyj ne. Wspól nie roz po czy -

na my bo wiem set ny rok aka de mic ki, na wią zu jąc do ro ku 1919,
kie dy roz po czę ła swą dzia łal ność Wszech ni ca Pia stow ska. To
z niej wy wo dzą się czte ry po znań skie uczel nie ra zem świę tu -
ją ce dziś po czą tek ro ku aka de mic kie go 2018/2019: Uni wer sy -
tet im. Ada ma Mic kie wi cza, Uni wer sy tet Me dycz ny im. Ka ro la
Mar cin kow skie go, Uni wer sy tet Przy rod ni czy i Aka de mia Wy -
cho wa nia Fi zycz ne go im. Eu ge niu sza Pia sec kie go.

Czę sto mó wi my o dłuż szej tra dy cji aka de mic kie go Po zna -
nia, od wo łu jąc się do po wsta łej w 1519 ro ku Aka de mii Lu brań -
skie go i Ko le gium Je zu ic kie go pod nie sio ne go przez kró la
Zyg mun ta III Wa zę do ran gi uni wer sy te tu w 1611 ro ku. Uczel -
nie te wów czas, z róż nych przy czyn, nie sta ły się uni wer sy te ta -
mi. W póź niej szym cza sie po wsta nie uni wer sy te tu w Po zna niu
unie moż li wił trwa ją cy po nad 100 lat za bór pru ski. Ma rze nia
po zna nia ków o wła snym uni wer sy te cie, się ga ją ce wie ku XVI,
mo gły się zi ścić do pie ro po za koń cze niu I woj ny świa to -
wej – po od zy ska niu nie pod le gło ści i dzię ki zwy cię skie mu za -

sza noW ny pa nie pRe mie Rze, 
eks ce len cje księ Ża Bi skU pi, 
ma gni fi cen cje Rek To Rzy, 
Wy so kie se na Ty, 
do sToj ni go ście!
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Fot. Adrian Wykrota, Arch. Biblioteka UAM / 

graf. Zosia Komorowska
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2 | Cztery uniwersytety, jedna inauguracja

3 | Przemówienie Inauguracyjne 
Rektora prof. Andrzeja Lesickiego

6 | Nagrody i wyróżnienia w trakcie Senatu UAM

7 | Rok akademicki rozpoczęliśmy śpiewająco

7 | Gaudeamus na dudach

8 | Kolorowy Uniwersytet znów w akcji

Wy da rze nia
8 | Uniwersytet Wolności

9 | Uniwersytecki prestiż

10 | Patriotyzmu oblicz wiele

11 | Międzynarodowy sukces UAM

11 | O roli towarzystw naukowych

12 | Rzuć kostką i kup Uniwersytet

12 | Otwarto oddział centrum Bilingualism Matters

13 | Stawiamy na BESTstudentów

14 | Od Instytutu do Wydziału

Minęło dziesięć lat od powstania WNPiD. O jego początkach
i teraźniejszości z prof. Tadeuszem Wallasem rozmawia
Krzysztof Smura

15 | Noc bardzo naukowa

15 | Nauki przyrodnicze na scenie

16 | Festiwal Królowej Nauk

16 | Studia dla ludzi kultury

16 | Dzień Zdrowia dla seniorów

100-lecie praW Wyborczych kobiet
17 | Droga do wolności. 100 lat praw wyborczych kobiet

18 | Gdy nauka jest kobietą 

20 | Mądrość, odwaga i entuzjazm. Pierwsze uczone
Uniwersytetu Poznańskiego (1919-1939)

22 | 2.0 a prawo kobiet do emerytury
23 | Rekonstrukcja męskości

Z prof. Zbyszko Melosikiem, autorem „Kryzysu męskości
w kulturze współczesnej” rozmawia Krzysztof Smura

nauka
24 | Świstunka ma coś w sobie

Z dr. Jakubem Szymkowiakiem, adiunktem w Pracowni
Ekologii Populacyjnej Wydziału Biologii UAM 
rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak

26 | Rozszyfrować tajemnice osadów

100 lat uniWersytetu
27 | Wielkopolanin z Sosnowca

kultura
30 | Aula koncertowa

Wydarzenia
31 | Młodzieżowy sposób na niepodległość
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koń cze niu Po wsta nia Wiel ko pol skie go. Wszech ni ca Pia stow -
ska roz po czę ła swo ją dzia łal ność dzię ki sta ra niom sku pio nych
wo kół dr. He lio do ra Świę cic kie go uczo nych z Po znań skie go
To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk. A był to rok 1919.

Rok póź niej Wszech ni ca przy ję ła na zwę „Uni wer sy tet Po -
znań ski”. W cią gu kil ku lat usta li ła się struk tu ra no wej aka -
de mii zło żo nej z pię ciu wy dzia łów. Dwa spo śród nich:
Wy dział Le kar ski i Wy dział Rol ni czo -Le śny, a tak że póź niej
utwo rzo ne Stu dium Wy cho wa nia Fi zycz ne go, zo sta ły prze -
kształ co ne w la tach pięć dzie sią tych w od ręb ne uczel nie. Wte -
dy też, do kład nie w 1955 ro ku, Uni wer sy tet, któ rym mam
za szczyt kie ro wać, przy jął obo wią zu ją cą do dziś na zwę „Uni -
wer sy tet imie nia Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu”. 

Jest rok 2018. UAM to pięt na ście wy dzia łów i dwie in ne
jed nost ki pod sta wo we. Trzy wy dzia ły – An gli sty ki, Bio lo gii
oraz Pra wa i Ad mi ni stra cji – zo sta ły wy róż nio ne w mi ja ją -
cym ro ku aka de mic kim naj wyż szą ka te go rią A+. Na sza
wspól no ta li czy dziś po nad pięć ty się cy pra cow ni ków, w tym
bli sko trzy ty sią ce na uczy cie li aka de mic kich, wpro wa dza ją -
cych w świat na uki i sztu ki pra wie 40 ty się cy mło dych lu dzi,
kształ cą cych się w ra mach 82 kie run ków i 250 spe cjal no ści.
UAM ma sil ną po zy cję w kra ju, jest roz po zna wal ny w Eu ro -
pie, wi docz ny w zna czą cych ran kin gach świa to wych. 

Je ste śmy „Uni wer sy te tem Za an ga żo wa nym” w ba da nia na -
uko we. W mi nio nym ro ku re ali zo wa li śmy po nad 600 pro jek -
tów ba daw czych o war to ści 630 mln zło tych. Wy ni ki ba dań
przed sta wi li śmy w 8000 pu bli ka cji na uko wych, z cze go po wy -
żej 1200 – w cza so pi smach z pre sti żo wej li sty JCR. Two rzy my
mię dzy na ro do we, in ter dy scy pli nar ne ze spo ły ba daw cze, wy -
pra co wu jąc roz wią za nia pro ble mów współ cze sne go świa ta. Je -
ste śmy dum ni z osią gnięć na szych stu den tów, zwłasz cza tych,
któ rzy pro wa dzą ba da nia na uko we. Sied mio ro z nich otrzy -
ma ło w tym ro ku Dia men to we Gran ty Mi ni stra Na uki i Szkol -
nic twa Wyż sze go. Wy ra zem tro ski o przy szłość mło dych lu dzi
jest in no wa cyj ny pro gram BESTStudent ad re so wa ny do naj -
lep szych ma tu rzy stów i olim pij czy ków, któ rzy ja ko stu den ci
po cząt ko wych lat mo gą re ali zo wać swo je pierw sze pro jek ty

ba daw cze, ucząc się przy tym, jak w przy szło ści za bie gać
o środ ki na ba da nia. 

Oczy wi sto ścią jest, iż jed nym z na szych prio ry te tów po zo -
sta je kształ ce nie. Cie szy nie zmier nie fakt, że – prócz co dzien -
ne go kształ ce nia stu den tów – w mi nio nym ro ku
re ali zo wa li śmy 48 pro jek tów dy dak tycz nych o war to ści 100
mln zł. We dług naj śwież sze go ran kin gu „Per spek tyw” dys po -
nu je my naj lep szą ofer tą pro gra mów stu diów w ję zy kach ob -
cych. Ogrom ne za in te re so wa nie wzbu dza ją na sze pro po zy cje
edu ka cyj ne skie ro wa ne do róż nych po ko leń: od przed szko -
la ków do se nio rów. Mam tu na my śli Ko lo ro wy Uni wer sy tet,
Ak tyw ny Ma ły Uni wer sy tet La ta ją cy, kla sy pa tro nac kie, no -
wo utwo rzo ne li ceum aka de mic kie w Słu bi cach, a tak że Uni -
wer sy tet Otwar ty i Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku. Ofe ru je my
też 50 pro gra mów stu diów po dy plo mo wych wzmac nia ją cych
kwa li fi ka cje za wo do we.

Wie my do sko na le, że no wo cze sna uczel nia nie mo że ogra -
ni czać swo ich ce lów do ba dań na uko wych i na ucza nia, dla -
te go Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu dba
rów nież o re ali za cję trze ciej mi sji. Waż na jest współ pra ca

z oto cze niem spo łecz no -go spo dar czym, roz wi ja my ją nie -
ustan nie, pa mię ta jąc o po trze bach na sze go re gio nu i nie za -
po mi na jąc o śro do wi sku na tu ral nym, trosz cząc się
szcze gól nie o ochro nę za so bów zie lo nych na szej uczel ni.

Sza now ni Pań stwo, roz po czy na my no wy rok aka de mic ki, rok
wiel kich, zna czą cych ju bi le uszy – uni wer sy te tu i na szej Oj czy -
zny. Włą czy my się w ob cho dy 100-le cia od zy ska nia przez Pol -

i n au G u r ac j a  2018/2019
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y Wiemy doskonale, że nowoczesna uczelnia
nie może ograniczać swoich celów
do badań naukowych i nauczania
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skę nie pod le gło ści oraz set nej rocz ni cy zwy cię skie go Po wsta -
nia Wiel ko pol skie go. 

Świę to od zy ska nia wol no ści uczczą po szcze gól ne jed nost -
ki UAM. Po lo ni ści przy go to wu ją kon fe ren cje na uko we: „Pro -
jek to wa nie nie pod le gło ści (od re ne san su do re sty tu cji)” oraz
„Pol sz czy zna ja ko dzie dzic two. W stu le cie od zy ska nia nie -
pod le gło ści”. Hi sto ry cy za pro szą na kon cert po znań skich
kom po zy to rów „Re cep ta na nie pod le głość” oraz kon fe ren cję
na uko wą „Zro dzo ne z nie pod le gło ści. Środ ko wo eu ro pej skie
uni wer sy te ty 1918-1919”. „Mię dzy pra cą or ga nicz ną a wal ką
o nie pod le głość. Myśl fi lo zo ficz na w Wiel ko pol sce w okre sie
za bo rów (1795-1918)” to z ko lei ty tuł kon fe ren cji or ga ni zo -
wa nej przez nasz Wy dział Na uk Spo łecz nych. To za le d wie kil -
ka wy bra nych wy da rzeń, któ re bę dą mieć miej sce w na szym
mie ście. W Col le gium Po lo ni cum w Słu bi cach pla no wa na jest
wy sta wa „100 lat nie pod le gło ści Pol ski”. Na to miast w Po znań -
ską Noc Nie pod le gło ści, czy li noc z 10 na 11 li sto pa da, już
dziś ser decz nie za pra szam na Bal Nie pod le gło ści w mu rach
za byt ko we go Col le gium Ma ius. Miej sce nie jest przy pad ko -
we. Bu dy nek po wstał bo wiem na po trze by pru skiej ko mi sji
ko lo ni za cyj nej w ce lu prze sie dla nia nie miec kich osad ni ków
na wiel ko pol skie zie mie. W ten spo sób, za chę ca my do ob cho -
dów na sze go naj waż niej sze go świę ta pań stwo we go w spo sób
ra do sny i uro czy sty, w du chu współ cze sne go pa trio ty zmu. 

W nad cho dzą cym ro ku przede wszyst kim bę dzie my świę -
to wać stu le cie Uni wer sy te tu Po znań skie go. Na sze uczel nie
wspól nie opra co wa ły bo ga ty pro gram, któ re go kul mi na cją
bę dzie dzień 7 ma ja 2019 ro ku: z Mszą świę tą w Ka te drze Po -
znań skiej i prze mar szem do Col le gium Mi nus Se na tów czte -
rech uczel ni na ju bi le uszo we po sie dze nie z udzia łem
za pro szo nych go ści. Ten dzień bę dzie ob fi to wał w wie le wy -
da rzeń. Wspo mnę choć by o tym, że wmu ru je my kap su łę cza -
su dla po tom nych i wy słu cha my kon cer tu z udzia łem
dok to rów ho no ro wych na sze go Uni wer sy te tu. 

Jed nak naj waż niej szym ce lem ob cho dów ju bi le uszu jest
uczcze nie pa mię ci twór ców Wszech ni cy Pia stow skiej oraz
wszyst kich, któ rzy przy czy ni li się do roz wo ju czte rech uczel -
ni z niej po wsta łych. Chce my pod su mo wać nasz do ro bek,
pod jąć na mysł nad kie run ka mi roz wo ju, po sze rzyć współ pra -
cę mię dzy uczel nia mi i wresz cie po głę bić wie dzę o aka de mic -
kich tra dy cjach Po zna nia. 

Jest też in ny waż ny po wód, któ ry spra wia, że nad cho dzą cy
rok bę dzie dla Uni wer sy te tu nie zwy kle istot ny, by nie po wie -
dzieć: prze ło mo wy. To zmia na po rząd ku praw ne go, w któ -
rym funk cjo nu je my. Dzi siaj wcho dzi w ży cie usta wa „Pra wo
o szkol nic twie wyż szym i na uce”, co ozna cza, że cze ka ją nas
wy zwa nia zwią za ne z wdra ża niem no wych prze pi sów. Wy -
zwa nia, bo wpro wa dzać je bę dzie my w at mos fe rze po czu cia
nie sta bil no ści pra wa, pod wa ża nia au to ry te tu są dów i kon sty -
tu cji oraz fun da men tal nej dla de mo kra cji za sa dy trój po dzia -
łu wła dzy. 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. Przy go to wu je my się od dłuż sze go
cza su do tej swo istej „re wo lu cji” i za pro po no wa li śmy ze spo -
ło wi dzie kań skie mu po wo ła nie czte rech in ter dy scy pli nar nych
szkół, w skład któ rych wej dą do tych cza so we wy dzia ły. Mam
świa do mość, że, wpro wa dza jąc zmia ny w struk tu rze uczel ni,
mu si my za cho wać do tych cza so wy do ro bek Uni wer sy te tu i je -
go wy dzia łów, je go wiel kie do bro, ja kim jest moż li wość pro -
wa dze nia ba dań na uko wych i kształ ce nia w ob rę bie
róż no rod nych dzie dzin i dys cy plin. Pod pi su jąc przed kil ko -
ma dnia mi Wiel ką Kar tę Uni wer sy te tów, po twier dzi łem zo -
bo wią za nie, że UAM bę dzie na dal za pew niał au to no mię

„Sto lat – SyMboliczny WyMiar Miary” – 
taki tytuł nosił wykład prof. jerzego bralczyka 

w dniu inauguracji roku akademickiego 2018/2019.

ZESKANUj I ZOBACZ 

ZAPIS TRANSMISjI Z WyKłADU 

PROF. jERZEGO BRALCZyKA 
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i nie skrę po wa ną wol ność ba dań na uko wych, że bę dzie kon -
ty nu ował swo ją mi sję kształ ce nia w du chu praw dy, hu ma ni -
zmu i eu ro pej skich war to ści kul tu ro wych. 

Mi mo ogro mu cze ka ją cej nas pra cy, po strze gam nad cho -
dzą cą zmia nę ja ko szan sę na roz wój uczel ni. Ma my moż li -
wość stwo rze nia sil nych dys cy plin na uko wych, szan sę
na cią głość i ku mu la cję do rob ku w dys cy pli nach oraz in te -
gra cję ho ry zon tal ną. Za pew niam, że bę dę wsłu chi wał się
w głos spo łecz no ści Uni wer sy te tu, zwłasz cza lu dzi mło -
dych – dok to rów ha bi li to wa nych i dok to rów. No wa struk tu -
ra po win na sprzy jać re ali za cji ich pla nów i ma rzeń, gdyż to
oni two rzyć bę dą przy szłość na uki.

Co wię cej, usta wa po zwa la my śleć rów nież o two rze niu
struk tur po nad uni wer sy te tem. Otwie ra 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.

Pa nie i Pa no wie, Do stoj ni Go ście, Rok aka de mic ki 2018/2019
Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza, Uni wer sy te tu Me dycz -
ne go im. Ka ro la Mar cin kow skie go, Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go, Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go im. Eu ge niu sza
Pia sec kie go uwa żam za otwar ty. 

Qu od bo num, fe lix, fau stum for tu na tu mque sit!



prof. dr hab. Sta ni sław Jan ko wiak z wy dzia łu hi sto rycz ne go
dr Mi chał ren z wy dzia łu Ma te ma ty ki i In for ma ty ki
dr grze gorz bor kow ski zwy dzia łu Na uk geo gra ficz nych igeo lo gicz nych
dr Nor bert gill z wy dzia łu Na uk Po li tycz nych i dzien ni kar stwa
dr bar tosz Mi cha łow ski z wy dzia łu Na uk Spo łecz nych
dr Łu kasz Ma łec ki z wy dzia łu Neo fi lo lo gii
dr Ju sty na Szy mań ska z wy dzia łu Pe da go gicz no -ar ty stycz ne go
w ka li szu
prof. dr hab. woj ciech daj czak z wy dzia łu Pra wa i ad mi ni stra cji
prof. UaM dr hab. kin ga ku szak z wy dzia łu Stu diów edu ka cyj nych
ks. dr to masz Na wra ca ła z wy dzia łu teo lo gicz ne go
dr hab. ka ta rzy na kor nac ka -Sa re ło z In sty tu tu kul tu ry eu ro pej skiej
w gnieź nie

naGroDy naukoWe i Stopnia Dla nauczycieli
akaDeMickich za Wybitny Dorobek publikacyjny
W roku 2017
prof. dr hab. an na dzie mian ko z wy dzia łu an gli sty ki
prof. UaM dr hab. edward ba ra niak z wy dzia łu bio lo gii
prof. UaM dr hab. re na ta Ja strząb z wy dzia łu che mii
prof. dr hab. Marek hendrykowski z wydziału filologii Polskiej
i klasycznej 
prof. UaM dr hab. gotard burdziński z wydziału fizyki
prof. UaM dr hab. Marcin Ziółek z wydziału fizyki
prof. dr hab. arkadiusz Marciniak z wydziału historycznego
dr Maciej dołęga z wydziału Matematyki i Informatyki
prof. UaM dr hab. Mariusz gałka z wydziału Nauk geograficznych
i geologicznych
prof. dr hab. ryszard kowalczyk z wydziału Nauk Politycznych
i dziennikarstwa
prof. dr hab. Marek kwiek z wydziału Nauk Społecznych
dr dorota lipowska z wydziału Neofilologii
prof. UaM dr hab. Maciej guźniczak z wydziału
Pedagogiczno-artystycznego w kaliszu
prof. dr hab. Szymon Matuszewski z wydziału Prawa i administracji
prof. dr hab. dorota Żołądź-Strzelczyk z wydziału Studiów
edukacyjnych
o. prof. dr hab. ryszard Sikora z wydziału teologicznego
prof. dr hab. leszek Mrozewicz z Instytutu kultury europejskiej
w gnieźnie

O b ra dy Nad zwy czaj ne go Se na tu otwo rzył rek tor, od -
czy tu jąc dłu gą li stę osób, któ re ode szły w mi nio nym
ro ku. Sa la uczci ła ich pa mięć mi nu tą ci szy. Po tem

do gło su do szła na uka, usta wa 2.0 i za po wia da ne zmia ny
w funk cjo no wa niu Uni wer sy te tu. W trak cie spo tka nia nie za -
bra kło też ak cen tów mu zycz nych, a praw dzi wy po pis gry
na du dach dał ubra ny sto sow nie do in stru men tu zdo byw ca
Dia men to we go Gran tu, Ma te usz Zmu dziń ski. Wi sien ką
na tor cie był nie wąt pli wie ostat ni frag ment je go wy stą pie nia
czy li za gra ne na du dach Gau de amus.

Tra dy cyj nie już w trak cie uro czy sto ści wrę czo no me dal „Pal -
mae Uni ver si ta tis Stu dio rum Po sna nien sis”  W tym ro ku na -
gro dę ode bra ła pro fe sor Te re sa czyż, a lau da cję wy gło sił
dzie kan Wy dzia łu Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych, prof.
Le szek Ka sprzak. Prof. Te re sa Czyż z Uni wer sy te tem zwią za ła
ca łe swo je ży cie na uko we. Prze pra co wa ła na uczel ni 56 lat. Jak
pod kre śla no, jest jed nym z naj bar dziej ak tyw nych pro fe so rów
UAM. Jej za słu gi dla na uki są ogrom ne. W cza sie pra cy peł ni ła
na Uni wer sy te cie wie le waż nych funk cji. – Naj więk sze zna cze -
nie ma ją jej pra ce do ty czą ce za sto so wa nia me tod sta ty sty ki ma -
te ma tycz nej i mo de li ma te ma tycz nych w geo gra fii – pod kre ślał
w lau da cji prof. Le szek Ka sprzak. – Prof. Te re sa Czyż na le ży
do pre kur so rów te go kie run ku ba dań w geo gra fii pol skiej.
kolejnym punktem spotkania było wręczenie
dorocznych nagród. otrzymali je:

naGroDy „praeceptor laureatuS” 
dr to masz Ski rec ki z wy dzia łu an gli sty ki
dr hab. krzysz tof le śnie wicz z wy dzia łu bio lo gii
prof. UaM dr hab. Ma riusz Pu chal ski z wy dzia łu che mii
dr Syl wia ka ro lak z wy dzia łu fi lo lo gii Pol skiej i kla sycz nej
dr Mi ko łaj ba ra now ski z wy dzia łu fi zy ki
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nagRody
i WyRóŻnienia

W TRakcie
senaTU Uam

Niezwykle uroczysty charakter miało

Nadzwyczajne Posiedzenie Senatu UaM.

w collegium Iuridicum Novum spotkali się

bowiem nie tylko senatorowie, ale przede

wszystkim duże grono osób, które miały

odebrać nagrody i wyróżnienia z rąk rektora

UaM prof. andrzeja lesickiego. 

W tym roku medal „palmae universitatis Studiorum posnaniensis” 

odebrała prof. teresa czyż
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Wydział anglistyki: dr christopher Joby 
Wydział biologii: dr hab. Piotr Ziółkowski; 
prof. dr hab. grzegorz rosiński, prof. dr hab. leszek rychlicki, 
dr Paweł Marciniak, prof. dr hab. Janusz Piontek, 
prof. UaM dr hab. Mirosława dabert, dr hab. Marta krenz-Niedbała,
dr anna Juras, dr Sylwia Łukasik, dr Jakub Szymkowiak, 
prof. UaM dr hab. lechosław kuczyński, prof. UaM dr hab.
anna Skoracka, dr andrzej Zieleziński, prof. dr hab. wojciech
karłowski, dr hab. rafał Zwolak, dr Michał bogdziewicz 
Wydział chemii: prof. dr hab. Stefan lis, 
prof. UaM dr hab. artur Stefankiewicz, mgr Iwona Janica,
mgr anna walczak, mgr Michał kołodziejski, 
mgr grzegorz Markiewicz, mgr dawid Pakulski, 
prof. dr hab. Marek Łaniecki, prof. dr hab. czesław rudowicz, 
dr beata dudziec, dr hab. Mirosław gilski, 
dr anna lewandowska-andrałojć, dr Mikołaj Stodolny, 
dr roman Zagrodnik 
Wydział Filologii polskiej i klasycznej: dr hab. Maciej Junkiert 
Wydział Fizyki: prof. UaM dr hab. Marcin Ziółek, 
prof. UaM dr hab. gotard burdziński, mgr Sabina brazevic, 
dr karol bartkiewicz, dr ravindra chhajlany, 
dr grzegorz chimczak, prof. dr hab. adam Miranowicz, 
prof. dr hab. Józef barnaś, dr anna dyrdał, dr Maciej Misiorny,
prof. dr hab. Michał banaszak, dr Sebastian wołoszczuk, 
dr krzysztof cichy, dr Zbigniew rozynek, 
prof. dr hab. arkadiusz Józefczak, prof. dr hab. henryk
Puszkarski, prof. UaM dr hab. Piotr tomczak 
Wydział Matematyki i informatyki: prof. dr hab. Jerzy kąkol, 
prof. dr hab. Mieczysław Mastyło 
Wydział nauk Społecznych: prof. UaM dr hab. emanuel
kulczycki, dr tomasz Żaglewski, prof. UaM dr hab. grzegorz
króliczak, prof. UaM dr hab. honorata Jakubowska 
Wydział neofilologii: prof. UaM dr hab. wawrzyniec
Popiel-Machnicki 
Wydział prawa i administracji: dr hab. agnieszka Pyrzyńska
Wydział Studiów edukacyjnych: dr Michał klichowski, 
dr hab. barbara Jankowiak, dr ewa włodarczyk
Wydział teologiczny: o. dr hab. Paweł Zając oMI

laureaci naGroDy i Stopnia

MeDale Dla abSolWentÓW
mgr adam Szeligowski z wydziału anglistyki
mgr katarzyna wolska z wydziału chemii
mgr adrianna woroch z wydziału filologii Polskiej i klasycznej
mgr Maciej Świstoń z wydziału Nauk Politycznych i dziennikarstwa
mgr kinga ciereszko z wydziału Nauk Społecznych
mgr Jagoda Sawa z wydziału Neofilologii
mgr Sebastian Sikora z wydziału Pedagogiczno-artystycznego
w kaliszu
mgr aleksandra kłodawska z wydziału Prawa i administracji
mgr anna Sobczak z wydziału Studiów edukacyjnych
mgr Jerzy kotkowski z wydziału teologicznego
mgr Małgorzata deszcz z Instytutu kultury europejskiej w gnieźnie

StuDencki laur
agniesz ka wa li gó ra z wy dzia łu fi lo lo gii Pol skiej i kla sycz nej 
Ma te usz Zmu dziń ski z wy dzia łu bio lo gii

Przy dźwię kach gi ta ry, swin gu i ra pu w Au li UAM za in au gu ro wa no ob cho -
dy 100-le cia Uni wer sy te tu Po znań skie go. Na sce nie wy stą pi li stu den ci, wy -
kła dow cy i przy ja cie le z Wy dzia łu Ar ty stycz no – Pe da go gicz ne go w Ka li szu.
Gwiaz dą wie czo ru był ra per i ab sol went UAM Ja cek Me zo Me jer wraz z ze -
spo łem. Kon cert tłu ma czo ny był na ję zyk mi go wy.

Ma te usz Zmu dziń ski, zdo byw ca Dia men to we go Gran tu podczas wystąpienia
na Nadzwyczajnym Posiedzeniu Senatu za gra ł na du dach Gau de amus

gaU de amUs na dUdach

Rok akademicki
Rozpoczęliśmy śpieWająco
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od zy ska nie nie pod le gło ści ko ja rzy się z po sta cią jó ze fa pił sud skie go. Dla cze go
po znań nie wy sta wił mu po mni ka? Wiel ko po la nie nie do ce nia ją za sług Mar szał ka?

My ślę, że nie któ rzy ce nią, in ni nie. Kwe stia w po li ty ce. Sam Jó zef Pił sud ski ce nił
Wiel ko po lan. Mo że tro chę mniej z po wo dów po li tycz nych, bo był za mło du so cja -
li stą. Co praw da, jak sam po wie dział, w 1918 ro ku „wy siadł z czer wo ne go tram wa -
ju na przy stan ku Nie pod le głość”, jed nak tro chę w nim te go so cja li zmu zo sta ło.
Na to miast w Po zna niu do mi no wa ła Na ro do wa De mo kra cja po wią za na z Ro ma nem
Dmow skim, z Ko mi te tem Na ro do wym Pol skim w Pa ry żu. Dmow ski i Pił sud ski to
„dwa na słoń cach swych prze ciw nych – Bo gi”, jak pi sał Sło wac ki w „Be niow skim”.
Ani mo zja, a na wet wro gość do Pił sud skie go po wsta ła do pie ro w ro ku 1926, po prze -
wro cie ma jo wym, kie dy wy ra ził zgo dę na zbroj ne prze ję cie wła dzy. Pił sud ski był
po li ty kiem, a po li tyk ni gdy się nie ob ra ża. Bar dzo ce nił po wsta nie wiel ko pol skie,
bo w pew nym sen sie ura to wa ło je go dzia ła nia na Kre sach Wschod nich. By ło bo -
wiem dy wer sją na za ple czu ar mii nie miec kiej. Z po wo dów prag ma tycz nych Pił sud -
ski pró bo wał na wet po ma gać Wiel ko po la nom – w Po zna niu dzia ła ła Pol ska
Or ga ni za cja Woj sko wa Za bo ru Pru skie go. Jej przy wód ca mi by li zna ni póź niej po -
wstań cy wiel ko pol scy – Mie czy sław Pa luch i Win cen ty Wie rze jew ski.
ile za tem praw dy jest w plot ce, że piłsudski zre zy gno wał z Wiel ko pol ski w za mian
za uwol nie nie z Mag de bur ga. 

To nie by ło tak. Gdy wra cał z in ter no wa nia, w po cią gu do stał de pe szę, że alian ci
pod pi su ją ro zejm z Niem ca mi. Ze zdzi wie niem skon sta to wał, że w ogó le nie by ło
w nim mo wy o Pol sce. Ro zejm za kła dał, że nie miec kie woj sko mu si się cof nąć
do gra ni cy z 1914 ro ku. W tym mo men cie alian ci za chod ni nas po pro stu zdra dzi -
li. Za tem, gdy by nie dzia ła nia Dmow skie go, po wsta nie wiel ko pol skie i ślą skie, przy -
na leż ność po li tycz na Kre sów Za chod nich by ła by pod wiel kim zna kiem za py ta nia.
zo staw my jó ze fa pił sud skie go – prze nie śmy się do po zna nia w li sto pa dzie 1918
ro ku. co się tu dzia ło przed wy bu chem po wsta nia wiel ko pol skie go?

„Li sto pad to dla Pol ski nie bez piecz na po ra”, jak pi sał w „No cy Li sto pa do wej”
mistrz Wy spiań ski. Mógł bym do pre cy zo wać, że to po ra na dziei. Li sto pad 1918 ro -
ku miał dla Po zna nia zna cze nie wy jąt ko we. Za czę ło tu roz kwi tać ofi cjal ne, pol skie
ży cie po li tycz ne, któ re wcze śniej tli ło się w ukry ciu. Ist niał taj ny Mię dzy par tyj ny
Ko mi tet Oby wa tel ski za ło żo ny jesz cze na po cząt ku wiel kiej woj ny. W je go skład we -
szli naj bar dziej pro mi nent ni dzia ła cze, któ rzy póź niej spra wo wa li wła dzę w Wiel -
ko pol sce np. po sło wie do Re ich sta gu: Ber nard Chrza now ski, twór ca Na ro do wej
De mo kra cji w za bo rze pru skim i Wła dy sław Sey da. W lip cu 1918 ro ku or ga ni za cja
prze kształ ci ła się w pół taj ny Cen tral ny Ko mi tet Oby wa tel ski i otóż w li sto pa dzie na -
stą pił prze łom. Niem cy wie dzie li o tym sto wa rzy sze niu, ale przy my ka li na nie oko

Uni WeR sy TeT
Wol no ści

Uni WeR sy TeT
Wol no ści

11 listopada 1918 roku zaczęły spełniać się dwa

marzenia – Polaków o wolności i Wielkopolan o Uniwersytecie.

Tego dnia zebrała się Komisja Organizacyjna Uniwersytetu

Polskiego w Poznaniu, a pół roku później powstał uniwersytet. 

O pierwszych dniach wolności 

z prof. Grzegorzem łukomskim 

z Instytutu Kultury Europejskiej UAM

rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak

koloRoWy
UniWeRsyTeT
znóW W akcji

– Uni wer sy tet to wspa nia łe miej sce, gdzie spo -
ty ka ją się lu dzie cie ka wi świa ta. Dzi siej sze spo tka -
nie po ka zu je, że uni wer sy tet przy cią ga przy szłość,
a ona ja wi się bar dzo ko lo ro wo – po wi ta ła naj -
młod szych stu den tów prof. Be ata Mi ko łaj czyk,
pro rek tor UAM i rek tor Ko lo ro we go Uni wer sy te -
tu.

Na dzie ciach wra że nie zro bi ła im po nu ją ca au -
la, stro je in au gu ra cyj ne rek to ra i człon ków Ra dy
Na uko wej, a tak że pod nio sły na strój pierw szej
po ło wy uro czy sto ści, któ rą roz po czę ło od śpie wa -
nie Gau de Ma ter Po lo nia przez Po znań ski Chór
Ka me ral ny Fer ma ta.

Ko lo ro wi stu den ci ode bra li in dek sy i zło ży li
przy się gę. Co mie siąc bę dą się spo ty kać na wy -
kła dach pro wa dzo nych za każ dym ra zem na in -
nym wy dzia le UAM. Bę dą pod glą dać świat, py tać
i znaj do wać od po wie dzi. Od wie dzą m in. Bi blio -
te kę Uni wer sy tec ką, Col le gium Ma ius, Col le -
gium Phy si cum i Col le gium Bio lo gi cum. Pod czas
in au gu ra cji wy słu cha li pierw szej pre lek cji za ty -
tu ło wa nej „Spa nie na sto ją co i pie lu chy z drew -
na. Cia ło ja ko mi kro ko smos kul tu ry” prof.
Wal de ma ra Ku li gow skie go z In sty tu tu Et no lo gii
i An tro po lo gii Kul tu ro wej UAM.

ewa ko na rzew ska -Mi cha lak 

aulę UaM po raz kolejny wypełniło

czterystu najwdzięczniejszych

studentów, jakich widziały mury tej

szacownej sali. wiercąc się

na krzesłach nowy rok akademicki

przywitały dzieci kolorowego

Uniwersytetu.
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z kil ku po wo dów. Na czel ny pre zes pro win cji po znań skiej Hans von Eisen hardt -Ro -
the za su ge ro wał Sey dzie, aby ko mi tet ujaw nił się i prze jął kon tro lę nad mia stem,
po nie waż oba wia no się re wo lu cji so cjal nej. Cen tral ny Ko mi tet Oby wa tel ski ujaw -
nił się 12 li sto pa da. Dwa dni póź niej wy ło nił się z nie go Ko mi sa riat Na czel nej Ra -
dy Lu do wej – trium wi rat: Adam Po szwiń ski, ks. Sta ni sław Adam ski i Woj ciech
Kor fan ty. Ode gra li oni klu czo wą ro lę w dal szych wy da rze niach po li tycz nych. CKO
stwo rzył swo je eks po zy tu ry lo kal ne w róż nych miej scach Wiel ko pol ski i Po mo rza,
któ re póź niej prze kształ ci ły się w Ra dy Lu do we. Dla cze go? Ra dy Ro bot ni czo -Żoł -
nier skie i in ne by ły po pro stu – od cza sów prze wro tu bol sze wic kie go w Ro sji – mod -
ne. Ko mi sa riat Na czel nej Ra dy Lu do wej za czął funk cjo no wać 14 li sto pa da i po wo li
za czął dą żyć do zbroj ne go roz wią za nia.
ale prze cież na czel na ra da lu do wa po cząt ko wo po pie ra ła po ko jo we za bie gi o nie -
pod le głość.

Sy tu acja ewo lu owa ła. Po la cy prze ni ka li do struk tur mi li tar nych i po li tycz nych ad -
mi ni stra cji nie miec kiej. 15 li sto pa da Na czel ne Do wódz two Wojsk Rze szy wy da ło
roz po rzą dze nie mó wią ce, że na le ży stwo rzyć spe cjal ną for ma cję: Służ bę Stra ży i Bez -
pie czeń stwa, któ ra mia ła chro nić gar ni zo ny nie miec kie przed bol sze wi za cją i de mo -
ra li za cją. Wy ne go cjo wa no, że bę dą one w po ło wie skła dać się z Po la ków. A Po la cy
by li spryt niej si i za czę li de sy gno wać do struk tur tak że Po la ków o nie miec kich na -
zwi skach. W ten spo sób zdo by li więk szość. Po dob nie by ło ze struk tu ra mi po li tycz -
ny mi. Pol ska Ra da Ro bot ni czo -Żoł nier ska po łą czy ła się z nie miec ką, zdo by wa jąc
w for ma cji tej prze wa gę. 12 li sto pa da zmu szo no do re zy gna cji nad bur mi strza Po zna -
nia Geo r ga Ern sta Wilm sa. na je go miej sce de sy gno wa no Ja ro gniewa Drwę skie go,
pol skie go ad wo ka ta, człon ka CKO, pierw sze go od cza sów Księ stwa War szaw skie go
pol skie go wło da rza mia sta. Mie li śmy swo je go bur mi strza i wpły wy w gar ni zo nie nie -
miec kim. To by ła peł za ją ca re wo lu cja, przej mo wa nie wła dzy w wiel ko pol ski spo -
sób – ata kuj wte dy, kie dy wiesz, że zwy cię żysz. 11 li sto pa da mia ło też miej sce
nie zwy kle istot ne wy da rze nie – w sa li po sie dzeń Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja -
ciół Na uk ze bra ła się „Ko mi sja Or ga ni za cyj na Uni wer sy te tu Pol skie go w Po zna niu”,
w czte ro oso bo wym skła dzie: He lio dor Świę cic ki, Jó zef Ko strzew ski, Mi chał So be ski
i ks. Sta ni sław Ko zie row ski. Ko mi sja za in au gu ro wa ła pra ce or ga ni za cyj ne zwią za ne
z po wo ła niem Uni wer sy te tu Po znań skie go, o któ ry wal czo no od wie ków. Wresz cie
wa run ki po zwo li ły na to, by tę ideę zre ali zo wać. 30 stycz nia 1919 ro ku de kre tem Ko -
mi sa ria tu Na czel nej Ra dy Lu do wej po wo ła no pierw szy wy dział, ja ko za czą tek uni -
wer sy te tu – Wy dział Fi lo zo ficz ny. Li sto pad był klu czo wy i nie bez po wo du na zwa łem
go mie sią cem na dziei – to by ła do bra pod sta wa do dal szych dzia łań, ale jak ma wiał
Ru dy ard Ki pling, to już zu peł nie in na hi sto ria. 

ko le gium rek to rów Mia sta Po zna -
nia do ko na ło wy bo ru no we go prze -
wod ni czą ce go. Na cze le gre mium
sta nął rek tor uaM prof. an drzej le -
sic ki. Za stęp ca mi zo sta li do tych cza -
so wy prze wod ni czą cy prof. to masz
Ło dy gow ski, rek tor Po li tech ni ki Po -
znań skiej oraz prof. an drzej ty kar ski,
rek tor Uni wer sy te tu Me dycz ne go.

pro f. iza be la no wak z Wy dzia łu
che mii uaM zo sta ła wy bra -
na na sze ścio let nią ka den cję człon -
kiem ra dy Mię dzy na ro do we go
Sto wa rzy sze nia Me zo struk tu ral nych
Ma te ria łów, a chwi lę póź niej ko le -
gium elek to rów Pol skie go to wa rzy -
stwa che micz ne go pod czas 61
Zjaz du Na uko we go Ptchem wy bra -
ło ją na pre ze sa Za rzą du głów ne go
Ptchem na ka den cję 2019-2021.

ka pi tu ła kon kur su im. prof. t. ko tar -
biń skie go wy bra ła pięć ksią żek, któ -
re po wal czą o ty tuł naj lep sze go
dzie ła z za kre su na uk hu ma ni stycz -
nych. Mo ni ka bo ba ko i jej „is la mo -
fo bia ja ko tech no lo gia wła dzy.
Stu dium z an tro po lo gii po li tycz -
nej” zna la zła się w tym fi na le. książ -
ka po wal czy tak że o Na gro dę im.
Ja na dłu go sza czy li ty tuł naj lep sze -
go dzie ła wno szą ce go istot ny wkład
w roz wój na uki i kul tu ry.

prof. ja cek Fa bi szak z Wy dzia łu
an gli sty ki zo stał pre ze sem Pol skie -
go to wa rzy stwa Szek spi row skie go.

prof. ro man Mu raw ski, kie row nik
za kła du lo gi ki Ma te ma tycz nej, zo -
stał wy bra ny w po czet człon ków
lon dyń skiej aca de mia eu ro pa ea.
aca de mia eu ro pa ea gro ma dzi spe -
cja li stów z róż nych dzie dzin na uki,
w tym me dy cy ny, che mii, fi zy ki, ma -
te ma ty ki, eko no mii, na uk hu ma ni -
stycz nych i spo łecz nych.

pro f. Ma rek krę glew ski z uaM, pre -
zy dent gru py Uni wer sy te tów com -
po ste la, ode brał w San tia go de
com po ste la na gro dę ca mi no de
San tia go, dro gi Św. Ja ku ba, przy zna -
wa ną co rocz nie przez rząd ga li cji,
pro win cji hisz pa nii. gru pa zo sta ła
uho no ro wa na za pro mo cję dro gi
Św. Ja ku ba wśród uni wer sy te tów.

u n i W e r S y t e c k i  p r e S t i ż
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W de ba cie udział wzię li prof. Anna Wolff -Po wę ska
z WNPiD i prof. Be ata Stę pień z Ka te dry Za rzą dza nia
Mię dzy na ro do we go UEP oraz ich ide owi ad wer sa -

rze – prof. To masz Ja siń ski z Wy dzia łu Hi sto rycz ne go i prof. Pa weł
Śli wiń ski z Ka te dry Fi nan sów Mię dzy na ro do wych UEP. – Fla ga,
hymn, ki bi co wa nie pił ka rzom – to dziś się ko ja rzy ze sło wem pa -
trio tyzm – za ga ił spo tka nie pro wa dzą cy je prof. Krzysz tof Po de mski
z UAM i za dał py ta nie: – A jak ewo lu owa ło po ję cie pa trio ty zmu
w cią gu ostat nich 100 lat? Prof. Śli wiń ski ujął to tak: ro man ty cy, wi -
niąc za utra tę nie pod le gło ści za bor ców po stu lo wa li „wy rwać” im
Pol skę czy nem czy li po wsta niem; po zy ty wi ści zaś chcie li „una ro -
do wić” na ród, stwo rzyć z wszyst kich sta nów oby wa te li – a więc pra -
co wać u pod staw, sta wia jąc na go spo dar kę i edu ka cję. Ten po dział
cią gnie się przez la ta aż do Pił sud skie go i Dmow skie go. Pa trio tyzm
Pił sud skie go na zwał ar cha icz nym, wy po mi na jąc na wet to, że uro -
dził się na Li twie i w zban kru to wa nej
ro dzi nie szla chec kiej; pa trio tyzm en -
dec ki Dmow skie go to wła śnie kon ty nu -
acja una ra da wia nia na ro du po przez
go spo dar kę, edu ka cję i kul tu rę. Wszedł
z nim w spór prof. Ja siń ski, twier dząc,
że Dmow ski w swo im pa trio ty zmie po -
szedł za da le ko, gdyż do pro wa dzi ło to
w koń cu do za ma chu na Na ru to wi cza
czy ław ko wych gett. I że, ow szem, róż ne po ko le nia mia ły róż ne za -
da nia, ale pa trio tyzm jest je den – to mi łość do oj czy zny, zaś za rów -
no na cjo na lizm jak i nie na wiść do oj czy zny to są cho ro by. 

Pa trio tyzm, tak jak na ród, oj czy zna na le żą do tych wiel kich, nie -
roz wią zy wal nych te ma tów – stu dzi ła za pa ły kla sy fi ka tor skie prof.
Wolff -Po wę ska – któ re każ da ge ne ra cja de fi niu je na no wo. Sko ro nie
by ło ma te rii czy li su we ren ne go pań stwa, szu ka no war to ści du cho -
wych. Lecz cel był wspól ny: nie pod le głość. Łą czył; jak mó wił Że -
rom ski: je stem ro man ty kiem w ka pe lu szu po zy ty wi sty. Chłod no
ro ze bra ła po ję cie pa trio ty zmu prof. Stę pień. Dla niej pa trio tyzm to
war tość i jak każ da war tość ma swój aspekt po znaw czy, uczu cio wy
oraz ide olo gicz ny czy li mo ral ny. Każ dy z nas ma tro chę in ną kom -
po nen tę tych ele men tów. Naj ła twiej od wo łać się do aspek tu uczu -
cio we go i ide olo gicz ne go, ale dziś naj waż niej szy jest po znaw czy.
Wte dy, nie za leż nie od ide olo gii, bę dzie nas łą czył. Po nie waż prof. Śli -
wiń ski od wo ły wał się do IV przy ka za nia ja ko fun da men tu pa trio -
ty zmu, prof. Wolff -Po wę ska przy po mnia ła, że w cza sie za bo rów
obro na wia ry rów na ła się z obro ną pol sko ści, tak, ale dziś ra czej po -
win ni śmy się, my śląc o pa trio ty zmie od wo ły wać do ka to li cy zmu
otwar te go. Prof. Śli wiń ski za uwa żył, że mó wiąc o ostat nich 100 la -
tach, nikt nie wspo mniał lat 1945-1989. Je go zda niem słusz nie, bo
nie moż na mó wić wte dy o pa trio ty zmie: „lu dzie prze sta li być Po la -
ka mi, sta li się So wie ta mi” – po wie dział. A po tem opi sał ko la bo ran -
tów: Bo le sła wa Pia sec kie go, któ ry przed woj ną był w Fa lan dze,
a po tem współ pra co wał z ko mu ni sta mi, ale prze cież w swo ich fir -
mach dał miej sce pra cy wie lu Po la kom przez sys tem prze śla do wa -
nym; zaś Ku roń i Mich nik roz po czy na li od opcji ko mu ni stycz nej,
któ ra nie jest pa trio tycz na i wal czy li z ide olo gią en dec ką, ją tyl ko
uwa ża jąc za re al ne za gro że nie.

W obro nie sta nę ła prof. Stę pień twier dząc, że i wte dy nasz kraj
nie był po zba wio ny pa trio tów, za rów no wśród tych, któ rzy wie rzy li
w ide olo gię ko mu ni stycz ną, jak i tych, któ rzy w nią nie wie rzy li.
Trud no oce nić po ziom pa trio ty zmu, le piej to, co uczy ni ło się dla
wspól ne go do bra.

A dziś, w do bie glo ba li za cji i za gro że nia na cjo na li zmem – ja ki
po wi nien być współ cze sny pa trio tyzm? – skie ro wał dys ku sję
na no we to ry prof. Po de mski, od wo łu jąc się do te go po ję cia, któ re
„wi si” na stro nie AKO. Od po wie dział prof. Ja siń ski, re pre zen tu ją -
cy ten klub. Pa trio tyzm współ cze sny nie mu si być no wo cze sny. To
pa trio tyzm chwi li, od po wia da ją cy da nym wa run kom. A więc dziś
po wi nien być to pa trio tyzm go spo dar czy czy li su we ren ność eko -
no micz na (pol skie ban ki, pol ska ener gia itp.); po li tycz ny, a więc
sil ne pań stwo z sil ną ar mią i kul tu ro wy, gdzie naj waż niej sza jest
edu ka cja mło de go po ko le nia, w któ rym „świat ob raz ko wy wy pie -

ra świat czy ta ny”. Kwe stio no wa ła te za -
ło że nia prof. Stę pień, prze ko nu jąc, że
dziś, w do bie po wią za nych ze so bą go -
spo da rek ta ka au tar kicz ność jest i nie -
moż li wa i szko dli wa, zaś praw dzi wą
su we ren ność za pew nia do bra part ner -
ska współ pra ca. Po dob nie jest z pa -
trio ty zmem kon su menc kim: je śli
wy bie ra my coś tyl ko dla te go, że jest

pol skie, a nie, że jest lep sze, na dłuż szą me tę szko dzi my te mu, co
pol skie, bo prze sta je być kon ku ren cyj ne. Dla niej współ cze sny pa -
trio tyzm go spo dar czy to uczci we pła ce nie po dat ków, dą że nie
do wzro stu efek tyw no ści i wspie ra nie in no wa cyj no ści. Dla prof.
Po wę skiej to od po wie dzial ność, sza cu nek dla pań stwa pra wa, praw
czło wie ka; to im pe ra tyw mo ral ny czy li iden ty fi ko wa nie się z ty mi
war to ścia mi oraz na mysł i wie dza. Mó wi ła o po dzia le na pa trio -
tyzm afir ma cyj ny i kry tycz ny – wska zu jąc, że bez kry ty cy zmu nie
ma roz wo ju pań stwa.

Głos jak zwy kle mie li też słu cha cze. Wiel kie bra wa zdo był prof.
Sta ni sław Pup pel z UAM, któ ry ja ko ję zy ko znaw ca w bra wu ro wy
spo sób wy wiódł, że sło wo pa trio tyzm, tak jak i in ne, im bar dziej od -
da la się od ko rze nia tym bar dziej sta ja się pu ste (czło wiek - męż czy -
zna -oj ciec -oj czy zna), że pa trio tyzm jest ta kim „pu stym” po ję ciem,
któ re mu do pie ro my na da je my war tość i po słu żył się przy kła dem
trzech ban ków: je den ob słu gu je tyl ko pa trio tów pra wi cy, dru gi tyl -
ko le wi cy, a trze ci ob słu gu je rze tel nie. Któ ry wy bio rę? – py tał re to -
rycz nie, przy po mi na jąc sło wa Wła dy sła wa Bar to szew skie go, że
po pro stu „war to być przy zwo itym”. Po zo sta łe glo sy po cho dzi ły
od mło dych słu cha czy, po ka zu jąc, jak wiel kie są róż ni ce po ko le nio -
we. Mło dzi nie py ta li o za bo ry, ro man ty ków i po zy ty wi stów, lecz o to,
czy Eu ro pa sta nie się kie dyś jed nym kra jem, czy dziś nie jest bar dziej
na tu ral ne by cie Eu ro pej czy kiem niż Po la kiem; że ten „du ży” pa trio -
tyzm wo bec pa nu ją cej wo kół nie go dziś at mos fe ry jest od strę cza ją -
cy i wy bie ra ją lo kal ny pa trio tyzm po ha słem „ko cham swo je mia sto”
…Na ko niec de ba tu ją cy, rek to rzy obu uczel ni, któ rzy uro czy ście
otwar li no wą edy cję de bat aka de mic kich oraz słu cha cze ro ze szli się
do do mów, każ dy uno sząc swo je po ję cie pa trio ty zmu – a by ło
w czym wy bie rać. Maria rybicka 

paTRioTyzmU oBlicz Wiele
Można było naliczyć 18 określeń patriotyzmu, które padły w poniedziałkowej debacie akademickiej (15. X)

jemu właśnie poświęconej. był więc patriotyzm romantyczny i pozytywistyczny, współczesny i nowoczesny,

wykluczający, rewolucyjny, konsumencki. był nawet patriotyzm chwili i patriotyzm do wewnątrz.

y debaty akademickie to wspólna inicjatywa UaM
i UeP. Założeniem spotkań odbywających się

naprzemiennie w obu uczelniach jest dyskusja o ważnych
problemach współczesności. debaty maja być wzorem
merytorycznych sporów toczonych na wysokim poziomie
intelektualnym. kolejna debata 15. XI poświęcona będzie
nierównościom społecznym. 
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W Pol sce jest po nad 400 to wa rzystw na uko wych, któ -
re sta ra ją po pu la ry zo wać na ukę. Przed sta wi cie le
to wa rzystw zje cha li do Po zna nia na dwu dnio wy

kon gres, na któ rym szu ka li od po wie dzi na py ta nie: ja ka jest
fak tycz na ro la to wa rzystw na uko wych w roz wo ju świa do -
mo ści oby wa tel skiej i kul tu ral nej. – Pod sta wo wą for mą dzia -
łal no ści to wa rzystw są ze bra nia na uko we w ko mi sjach
i w wy dzia łach. Pod czas tych ze brań człon ko wie lub go ście
z ca łe go kra ju i z za gra ni cy przed sta wia ją re fe ra ty, któ re są
pod sta wą do otwar tej dys ku sji. Więk szość tek stów lub ich
stresz cze nia przyj mu je for mę pu bli ka cji w cza so pi smach i se -
riach wy daw ni czych to wa rzystw – mó wi pre zes Po znań skie -
go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk,  prof. An drzej Gul czyń ski.

Ce lem kon gre su by ło przed sta wie nie wkła du spo łecz ne go
ru chu na uko we go w roz wój świa do mo ści na ro do wej, oby wa -
tel skiej i kul tu ro wej w okre sie od od zy ska nia nie pod le gło ści
przez Pol skę oraz oce na te go wkła du, a tak że dys ku sja nad ak -
tu al nym miej scem spo łecz ne go ru chu na uko we go w sys te mie
na uki w Pol sce. Jak ubo le wa li or ga ni za to rzy spo tka nia, w Pol -
sce nie wie le wie się o to wa rzy stwach na uko wych, cho ciaż mó -
wi się o nich: „czwar ty fi lar na uki”. – Na uka jest tro chę
wy ci szo na. Spo łecz ny ruch na uko wy dzia ła tyl ko z wła snych
środ ków fi nan so wych. Nie ma my żad ne go wspar cia z ze -

wnątrz. Stąd przez mi ze rię środ ków dzia ła my tyl ko w ob sza -
rach, na któ re nam star cza – uwa ża prof. Krzysz tof Kru szew -
ski, pre zes To wa rzy stwa Na uko we go w Płoc ku.

ja go da ha losz ka

o Ro li To Wa RzysTW na Uko Wych
czy towarzystwa naukowe są potrzebne polskiej nauce? Jaka jest ich rola i jakie mają wartości? Na te pytania starali

się odpowiedzieć uczestnicy II kongresu towarzystw Naukowych, który odbył się na UaM oraz w siedzibie PtPN. 

Pro gram re ali zo wa ny bę dzie na Wy dzia le Na uk Po li tycz -
nych i Dzien ni kar stwa w la tach 2018-2021 pod kie row -
nic twem na uko wym prof. Ta de usza Wal la sa. 

Je an Mon net Cen tre of Excel len ce to naj waż niej szy grant na -
uko wy pro gra mu Era smus+ Je an Mon net. Pro gram zo stał za -
po cząt ko wa ny w 1989 ro ku i ma na ce lu sty mu lo wa nie
na ucza nia, ba dań na uko wych i de bat w dzie dzi nie stu diów
nad in te gra cją eu ro pej ską na po zio mie szkol nic twa wyż sze go
w ra mach Unii Eu ro pej skiej i w wy mia rze ogól no świa to wym.
Wnio sek UAM o skró co nej na zwie EU EX/ACT zna lazł się
w gru pie 122 za kwa li fi ko wa nych apli ka cji na 905 zło żo nych. Zo -
stał wy so ko oce nio ny przez jed nost kę ewa lu acyj ną Ko mi sji Eu -
ro pej skiej, uzy sku jąc 91 punk tów na 100 moż li wych. W ka te go rii
„ja kość ze spo łu” uzy skał 23/25 punk tów, a w ka te go rii „ja kość
przy go to wa nia wnio sku” 24/25 punk tów. Tym sa mym ze spół
uni wer sy tec kich na ukow ców zna lazł się w eli tar nej gru pie re no -
mo wa nych uczel ni z Eu ro py, Sta nów Zjed no czo nych, Au stra lii
i Izra ela, do ce nio nych za do tych cza so we osią gnię cia w dzie dzi -
nie ba dań pro ce su in te gra cji eu ro pej skiej oraz ro li i zna cze nia
Unii Eu ro pej skiej w świe cie. Za le d wie 19 ośrod ków uni wer sy -
tec kich na świe cie mo że po szczy cić się zdo by ciem te go gran tu
na uko we go w 2018 ro ku. – Cen trum Do sko na ło ści Je an Mon -

net to po twier dze nie naj wyż sze go po zio mu wta jem ni cze nia
w pro ce sy in te gra cyj ne, je śli cho dzi o pro jek ty ba daw cze zle co -
ne przez Ko mi sję Eu ro pej ską. Otrzy ma nie ta kie go gran tu jest
bar dzo trud ne, o czym świad czy fakt, że wśród wszyst kich pol -
skich szkół wyż szych za le d wie kil ka po sia da ło lub po sia da te go
ty pu Cen trum – stwier dził prof. Ta de usz Wal las. 

W ra mach unij ne go gran tu gru pa ba da czy z UAM otrzy ma -
ła mak sy mal ną kwo tę wspar cia w wy so ko ści 100 tys. eu ro. Środ -
ki zo sta ną prze zna czo ne na ba da nia wie lo wy mia ro wych re la cji
ze wnętrz nych Unii Eu ro pej skiej z in ny mi pań stwa mi. Na ukow -
cy po szu ki wać bę dą od po wie dzi na py ta nia o ro lę i zna cze nie
UE w no wym ła dzie mię dzy na ro do wym, a tak że o kształt i cha -
rak ter jej re la cji ze Sta na mi Zjed no czo ny mi, Chiń ską Re pu bli -
ką Lu do wą, Fe de ra cją Ro syj ską, czy też pań stwa mi Ame ry ki
Po łu dnio wej, Azji Cen tral nej i Pół noc nej Afry ki. Pro gram gran -
tu kie ro wa ny jest do stu den tów i in nych grup in te re sa riu szy,
któ rzy na co dzień nie ob cu ją z pro ble ma ty ką do ty czą cą funk -
cjo no wa nia Unii Eu ro pej skiej. Stąd oprócz wie lu wy da rzeń na -
uko wych, ja kie bę dą mia ły miej sce na WNPiD, za pla no wa ne są
wy kła dy na in nych wy dzia łach UAM oraz in nych uczel niach
wyż szych w Pol sce i za gra ni cą. 

Małgorzata rybczyńska

mię dzy na Ro do Wy sUk ces Uam
Prestiżowy grant europejski agencja wykonawcza ds. edukacji, kultury i Sektora audiowizualnego Unii europejskiej

przyznała UaM jako jednej z kilkunastu uczelni w świecie. grant nosi nazwę centrum doskonałości Jean Monnet. 
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In for ma cja o pla nach stwo -
rze nia po znań skiej wer sji
Mo no po ly po ja wi ła się wio -

sną te go ro ku. Wte dy rów nież
miesz kań cy Po zna nia mo gli
gło so wać na miej sca, ja kie
chcie li by wi dzieć na plan szy.
W wy ni ku prac po wsta ła wy -
jąt ko wa gra, bo in na niż wcze -
śniej sze miej skie edy cje,
wy ko rzy stu ją ca nie tyl ko wie le
sym bo li mia sta, ale rów nież
gwa rę po znań ską. 

Pod czas gry na 28 po lach
moż na ku pić m.in. Bra mę
ICHOT, Sta ry Bro war, Ra tusz,
któ ry jest naj droż szym miej scem  oraz wła śnie
Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza. Za na szą
uczel nię za pła ci my 160 po znań skich bej mów.

– Nie ma moż li wo ści, aby w aka de mic kim
Po zna niu nie pod kre ślić obec no ści UAM, któ -
ry jest trze cim uni wer sy te tem w kra ju. Co naj -

waż niej sze, jest to świet ny
pre zent na stu le cie Uni wer sy -
te tu Po znań skie go – pod kre -
śli ła Agniesz ka Mo tyl,
kie row nik Sek cji Pro mo cji
UAM.

Jed nak gra to nie tyl ko
miej sca na plan szy. W po -
znań skiej wer sji gry zna la zło
się miej sce na gwa rę po znań -
ską. Po ka zu ją to m.in. kar ty
szan sy, któ re zmie ni ły się
w „fif ny knyl” czy kar ta spo -
łecz na na zwa na „bej my
do wia ry”.  Nie jest to pierw -
szy suk ces na sze go mia sta

w grze Mo no po ly. Je sie nią 2011 Po znań
oraz Ka lisz za ję ły dwa naj droż sze miej sca
w ogól no pol skiej wer sji gry plan szo wej.
Uda ło się to dzię ki in ter nau tom, któ rzy
w ple bi scy cie od da wa li swo je gło sy. 

ja go da ha losz ka

RzUć kosT ką i kUp Uni WeR sy TeT

Ośro dek na po znań skim Wy dzia le An gli sty ki, dzia ła ją cy
pod kie row nic twem prof. Ka ta rzy ny Dziu bal skiej -Ko ła -
czyk, dzie kan Wy dzia łu An gli sty ki UAM, bę dzie pierw -

szym w Pol sce. Jest to wy raz uzna nia wie lo let nie go
za an ga żo wa nia an gli stów UAM w pro wa dze nie in ter dy scy pli nar -
nych ba dań nad dwu - i wie lo ję zycz no ścią oraz pro mo wa nie wy -
ni ków tych że ba dań za rów no w spo łecz no ści aka de mic kiej, jak
i w oto cze niu uni wer sy te tu. Ja ko od dział Bi lin gu alism Mat ters,
Wy dział An gli sty ki jesz cze in ten syw niej po pu la ry zo wał bę dzie
wie dzę na te mat dwu/wie lo ję zycz no ści i wie lo kul tu ro wo ści oraz
pro wa dził bę dzie istot ny dia log na te mat wy zwań, ja kie zja wi ska
te nio są w XXI wie ku. Pod ko niec wrze śnia, do ośrod ków Bi lin -
gu alism Mat ters do łą czył rów nież In sty tut Psy cho lo gii Uni wer -
sy te tu Ja giel loń skie go, tym sa mym jesz cze bar dziej roz sze rza jąc
ofer tę Cen trum na ma pie Pol ski. 

Cen tral nym punk tem uro czy ste go otwar cia po znań skie go od -
dzia łu cen trum Bi lin gu alism Mat ters był wy kład za ło ży ciel ki oraz
dy rek tor ki Cen trum, prof. An to nel li So ra ce. Prof. So ra ce przed sta -
wi ła mi ty zwią za ne z dwu - oraz wie lo ję zycz no ścią pa nu ją ce obec -
nie w spo łe czeń stwie, pod kre śla jąc jed no cze śnie wa gę ich oba la nia,

do cze go bez sprzecz nie przy czy ni się otwar cie pierw sze go pol skie -
go od dzia łu sie ci Bi lin gu alism Mat ters. Do naj waż niej szych i naj -
czę ściej wy stę pu ją cych mi tów na te mat wy cho wy wa nia dzie ci
dwu ję zycz nie pro fe sor za li czy ła błęd ne prze ko na nie, że dzie ci te
do świad czać bę dą opóź nień w roz wo ju, cze go bez po śred nim re -
zul ta tem bę dą na przy kład pro ble my w szko le.

Jed nym z głów nych ce lów od dzia łu w Po zna niu bę dzie – oprócz
pro mo wa nia edu ka cji wie lo ję zycz nej  – sze rze nie wie dzy na te mat
dwu - i wie lo ję zycz no ści w spo łe czeń stwie. Ośro dek na Wy dzia le
An gli sty ki UAM ofe ro wał bę dzie prze strzeń do dys ku sji po mię -
dzy na uczy cie la mi, edu ka to ra mi, ro dzi ca mi a na ukow ca mi ba da -
ją cy mi te za gad nie nia, umoż li wia jąc tym sa mym dzie le nie się
wy ni ka mi ba dań na uko wych nad wie lo ję zycz no ścią bez po śred -
nio z oso ba mi, któ rych to zja wi sko do ty czy na co dzień. 

dr ka ta rzy na jan ko wiak, dr Mar cin tur ski

oTWaR To od dział cen TRUm Bi lin gU alism maT TeRs

Poznań dołączył do miast z całego świata z własną edycją gry. Posiadają ją m.in. Nowy Jork, londyn czy Sydney,

a w Polsce m.in. kraków, wrocław czy gdańsk. Jedno z pól na planszy zajął UaM. Pojawiła się na nim fotografia auli UaM.

25 września w auli lubrańskiego zainaugurowana została działalność poznańskiego ośrodka prestiżowego

centrum bilingualism Matters. Misją instytucji jest rozpowszechnianie wyników badań i informacji

dotyczących dwu- i wielojęzyczności. centrum, z siedzibą w edynburgu, posiada już dwadzieścia jeden

ośrodków w europie, ameryce Płn. i azji, m.in. w Mediolanie, Nantes, Salonikach, chicago i tel awiwie.

uniwersyteckie.pl
z pasją o ŻyciU

Więcej na stronie
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T y go dnio wy po byt w pa ła cu w Guł to wach by ł ele men tem
pro gra mu BESTstudent ad re so wa ne go do naj lep szych stu -
den tów I i II ro ku stu diów li cen cjac kich oraz jed no li tych

ma gi ster skich. Eli tę two rzą lau re aci i fi na li ści olim piad przed -
mio to wych oraz ma tu rzy ści z naj wyż szy mi oce na mi na po zio mie
roz sze rzo nym eg za mi nu ma tu ral ne go. 

– To oso by świet nie przy go to wa ne do stu diów, ma ją ce bar dzo
czę sto wy raź nie spre cy zo wa ne za in te re so wa nia, tak że na uko -
we – in for mu je prof. Be ata Mi ko łaj czyk, pro rek tor UAM ds.
kształ ce nia. – Chce my ta kim stu den tom już na star cie dać moż -
li wość roz wi ja nia i po głę bia nia swych pa sji, a tak że
in dy wi du ali zo wać i „przy śpie szać” ich roz wój.

Let nia szko ła, do któ rej moż na by ło do stać się w ra mach kon -
kur su, uczy ła kon kret nych umie jęt no ści m.in. sztu ki ope ro wa nia
gło sem, pu blicz ne go pre zen to wa nia, przy go to wa nia apli ka cji
gran to wej oraz tek stu na uko we go w ję zy ku an giel skim. Mło dzi
lu dzie po zna li też ety kie tę aka de mic ką, prze pi sy pra wa au tor skie -
go, za po zna li się z pro gra ma mi mo bil no ści stu denc kiej. War to
pod kre ślić, że więk szość za jęć mia ła for mę warsz ta tów umoż li -
wia ją cych prze ćwi cze nie no woz do by tych kom pe ten cji.

naj lep si idą po swo je
An na Ław ni czak z psy cho lo gii, któ ra an ga żu je się w licz ne za -

ję cia do dat ko we, ko ła na uko we i wy da rze nia kul tu ral ne uwa ża
szko łę za bar dzo do bry wy bór dla stu den tów my ślą cych o pra cy
na uko wej. – Bar dzo po do ba ły mi się za ję cia z te go, jak się pre zen -
to wać, jak mó wić, bo ta kie umie jęt no ści są bar dzo przy dat ne np.
na kon fe ren cjach, gdzie trze ba sprze dać to, co się wie – mó wi.

Aga ta Kla biń ska stu diu ją ca si no lo gię chcia ła by do stać sty pen -
dium na wy jazd do Chin. Zdol ną dziew czy nę, któ ra my śli
o ka rie rze tłu ma cza lub dy plo ma ty za in spi ro wa ło spo tka nie z dr
Mag da le ną Ko wal ską, ab sol went ką UAM pra cu ją cą w CERNie
i kie ru ją cą tam gran tem ERC. – Jej hi sto ria po ka zu je jak wie le
moż na osią gnąć cięż ką pra cą – wy ja śnia.

W gro nie 24 osób do mi no wa ły ko bie ty – w szko le wzię ło udział
tyl ko dwóch męż czyzn. Nie dzi wi to Ra do sła wa Wie czor ka z fi -
lo lo gii ger mań skiej, bo na je go kie run ku rów nież prze wa ża ją
dziew czy ny. – Dzię ki te mu wy jaz do wi zdo by łem wie le kon tak -
tów i mo ty wa cję, by iść da lej po swo je. Stu dia roz po czy na łem
z my ślą o na ucza niu i te go chciał bym się trzy mać, nie ko niecz nie
w szko le pu blicz nej. Moż li wo ści jest wie le, jesz cze nie wiem, co
wy bio rę.

BesTstudent ro śnie jak na droż dżach
Po byt w Guł to wach uroz ma ici ły do dat ko we atrak cje. Mło dzi

po je cha li do War sza wy, gdzie od wie dzi li Cen trum Na uki Ko per -
nik oraz wzię li udział w Warsz ta tach Efek tu Do mi na.
Po umy sło wym wy sił ku wy po czy wa li na kon cer tach jaz zo wych
i roc ko wych, a tak że na warsz ta tach te atral nych prze pro wa dzo -
nych przez stu denc ki te atr GRANDA. BESTstudentów od wie dził
rek tor UAM, prof. An drzej Le sic ki, któ ry pro wa dził z ni mi in dy -
wi du al ne roz mo wy.

Pro gram BESTstudent dy na micz nie się roz wi ja – trud no zli czyć
no we dzia ła nia, któ re wkrót ce ru szą. BESTStudentSEMINAR
zwień czy kon kurs sty pen dial ny BESTstudentGrant – na spo tka -
niu lau re aci za pre zen tu ją wy ni ki pro jek tów i ba dań. Stu den ci bę dą
mo gli też uczyć się wy bra ne go ję zy ka ob ce go w ra mach
BESTStudentLANGUAGE. Jesz cze w tym ro ku od bę dzie się
pierw szy BESTStudentLECTURE, wy kład prze pro wa dzo ny
w dro dze te le tran smi sji wy bit ne go ame ry kań skie go uczo ne go. Są
pla ny, by w se me strze let nim wy star to wał BESTStudentLAB
umoż li wia ją cy pra cę i na ukę w la bo ra to riach spe cja li stycz nych
Uni wer sy te tu. Dla osób, któ re ukoń czy ły pro jekt
BESTStudentGRANT i wy ka za ły się bar dzo do bry mi wy ni ka mi
cze ka cał kiem no wa pro po zy cja – ADVANCEDStudentGRANT.
Ja ko, że UAM przyj mu je co raz wię cej ma tu rzy stów ze świet ny mi
wy ni ka mi zwięk szo no licz bę gran tów z BESTstudentGrant do 15.

ewa ko na rzew ska -Mi cha lak

sTa Wia my na BesTsTUdenTóW

gru pa naj lep szych stu den tów wzię ła udział w szko le let niej beStstudentcaMP. 

Uni wer sy tet dał im szan sę na szyb szy i peł niej szy roz wój na uko wy.

fo
t.

  a
d

rI
a

N
 w

yk
ro

ta



W y D a r z e n i a

1 4 |  Życie UniWeRsyTeckie |  L I S T O P A D 2 0 1 8

je stem dum ny, że koń czy łem stu dia w inpiD. to ta ka mo ja de -
kla ra cja przy wią za nia do al ma Ma ter. ale od cza sów, gdy ma -
gi ster ta de usz Wal las za czy nał pra ce w inp mi nę ło spo ro
cza su.

Po wy żej 30 lat. Gdy rocz nik 1984 roz po czy nał stu dia przyj -
mo wa li śmy mo że z 60 stu den tów. Kil ka na ście lat póź niej by ło
ich… sześć ty się cy. War to jed nak spoj rzeć nie co głę biej, bo ba -
da nia na uko we i kształ ce nie pro wa dzo ne dzi siaj na Wy dzia le
Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa swo imi ko rze nia mi się ga -
ją czerw ca 1967 r., kie dy to na ów cze snym Wy dzia le Pra wa
utwo rzo no In sty tut Na uk Po li tycz nych. W ro ku 1988, uwzględ -
nia jąc fak tycz ne kie run ki dzia łal no ści na uko wo -ba daw czej i dy -
dak tycz nej, In sty tut zmie nił na zwę na In sty tut Na uk
Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa.
licz ba stu den tów, za in te re so wa nie kie run kiem szcze gól nie
w do bie prze mian z lat 90. cią gle ro sło. ro sło za po trze bo wa -
nie na dzien ni ka rzy wol nych me diów. to był czas dzien ni kar -
skie go bo omu, a wa run ki by to wa nia na WnS moc no to
ogra ni cza ły. 

Nie ste ty, czyn ni kiem ogra ni cza ją cym dy na micz ny roz wój sta -
ły się wa run ki lo ka lo we. Za bie gi dy rek cji In sty tu tu ma ją ce na ce -
lu ich po pra wę, spo tka ły się ze zro zu mie niem władz
Uni wer sy te tu na po cząt ku ko lej nej de ka dy. W re zul ta cie pod ję -
tych de cy zji, a w szcze gól no ści po zy ska nia nie zbęd nych fun du -
szy, po nie speł na trzy let nich pra cach bu dow la nych, 19
wrze śnia 2007 otwar ta zo sta ła no wa sie dzi ba In sty tu tu na Kam -
pu sie Mo ra sko. W ten spo sób In sty tut uzy skał nie tyl ko no we
po miesz cze nia dla pra cow ni ków, ale tak że au lę, bo ga to wy po -
sa żo ne sa le dy dak tycz ne, dwie pra cow nie kom pu te ro we, pra -
cow nię ra dio wą i te le wi zyj ną oraz po miesz cze nia dla
ad mi ni stra cji. Waż ną spra wą by ło tak że uru cho mie nie no wo -
cze śnie urzą dzo nej bi blio te ki. 
i za czę ły się ma rze nia o no wym uni wer sy tec kim wy dzia le.

One po ja wi ły się do pie ro wte dy. To by ła po trze ba cza sów.
Osta tecz nie, od da nie no wej sie dzi by oraz roz wój ka dro wy,
umoż li wi ły wy stą pie nie o prze kształ ce nie INPiD w ko lej -
ny – czter na sty wte dy – wy dział na szej uczel ni. Sta ło się to
na mo cy uchwa ły Se na tu UAM dzię ki któ rej Wy dział Na uk Po -
li tycz nych i Dzien ni kar stwa sa mo dziel ną dzia łal ność roz po -
czął 1 wrze śnia 2008 r. Bar dzo waż ną kwe stią po twier dza ją cą
zdol ność po znań skie go ośrod ka po li to lo gicz ne go do uzy ska nia
upraw nień wy dzia łu, by ło szyb kie na by cie peł ni praw aka de -
mic kich. Cen tral na Ko mi sja ds. Stop ni i Ty tu łów, już 29 wrze -
śnia 2008 r. po twier dzi ła pra wo Ra dy Wy dzia łu do nada wa nia
stop nia na uko we go dok to ra na uk hu ma ni stycz nych w za kre sie
dys cy pli ny na uki o po li ty ce. W mar cu 2009 ro ku ta sa ma Ko -
mi sja przy zna ła nam pra wo do nada wa nia stop nia dok to ra ha -
bi li to wa ne go.
zo stał pan pierw szym dzie ka nem no we go Wy dzia łu. te raz
roz po czę te dzie ło god nie kon ty nu uje prof. an drzej Stel mach.
z cze go je ste ście pa no wie naj bar dziej dum ni?

Że by wy mie nić wszyst kie po wo dy do du my trze ba by zwięk -
szyć licz bę stron w Ży ciu Uni wer sy tec kim. Dziś Wy dział za trud -
nia bli sko 100  pro fe so rów zwy czaj nych, pro fe so rów

nad zwy czaj nych, ad iunk tów, star szych wy kła dow ców i wy kła -
dow ców. Pra ce na uko wo -ba daw cze kon cen tru ją się w kil ku na stu
za kła dach i two rzo nych – w za leż no ści od po trzeb – mię dzy za -
kła do wych ze spo łach ba daw czych. Każ de go ro ku Wy dział or ga -
ni zu je prze cięt nie po nad 20 kon fe ren cji na uko wych. Jest wy daw cą
ogól no pol skich cza so pism na uko wych. To tu rocz nie po wsta je
oko ło 20 mo no gra fii oraz kil ka set ar ty ku łów na uko wych i in nych
opra co wań wy da nych w Pol sce i po za jej gra ni ca mi. Po twier dze -
niem wy so kiej po zy cji w pol skiej na uce by ło uzy ski wa nie ka te go -
rii A w do tych cza so wych oce nach jed no stek na uko wych. 
Dzien ni kar stwo na dal cie szy się du żą po pu lar no ścią?

To spe cjal ność pro wa dzo na nie prze rwa nie od uru cho mie nia
stu diów po li to lo gicz nych w UAM. Za in te re so wa nie spra wi ło, że
pro wa dzi my dzi siaj stu dia li cen cjac kie i ma gi ster skie na kie run -
ku „dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na”. W ofer cie dy dak -
tycz nej są też np. stu dia na kie run ku „sto sun ki
mię dzy na ro do we”, „bez pie czeń stwo na ro do we” oraz „za rzą dza -
nie pań stwem”. Dzie więć lat te mu uru cho mio no rów nież Stu dia
Dok to ranc kie WNPiD. 
a gdzie w tym wszyst kim stu den ci? Sól tej zie mi?

Za wsze przy kła da li śmy du żą wa gę do wspie ra nia ini cja tyw
stu den tów i dok to ran tów. Po pu la ry za cji na uki i ba dań na uko -
wych wśród stu den tów sprzy ja ła ak tyw ność kół na uko wych.
Jest ich obec nie 11, a naj star szym z nich, któ re po wsta ło jesz -
cze na WPiA, jest Ko ło Na uko we Po li to lo gów i Dzien ni ka rzy.
W ko lej nych la tach po wsta wa ły re dak cje pra so we, ra dio we oraz
te le wi zyj ne. INPiD, a na stęp nie WNPiD za wsze wy róż niał się
bo ga tą ak tyw no ścią sa mo rzą du stu den tów. Zde cy do wa nie pod -
no si ła ona ja kość stu dio wa nia. Ta kie stwier dze nie uza sad nia
choć by pro wa dzo na od wie lu lat, ana li za lo sów ab sol wen tów.
Po twier dza ona, że war to stu dio wać na WNPiD. 
coś o tym wiem pa nie pro rek to rze. i mój syn rów nież. Sto lat!

od insTyTUTU do WydziałU
Minęło dziesięć lat od powstania wNPid. o jego początkach i teraźniejszości z Prorektorem 

prof. tadeuszem wallasem – dziekanem tego wydziału w latach 2008-2016 – rozmawia krzysztof Smura
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W tym samym czasie, 28 września w całej
europie odbyły się imprezy
popularno-naukowe i rozrywkowe
pod hasłem: noc naukowców. W tym
dniu również naukowcy uaM
odeszli od swoich codziennych
obowiązków, aby bawić się
wspólnie z publicznością.
każdy mógł się przekonać, że
nauka jest pasjonująca.

D o wy bo ru by ło po -
nad 200 pro po zy cji,
dzię ki cze mu każ dy

mógł zna leźć coś dla sie bie. Naj -
częst szą od po wie dzią dzie ci
na py ta nie, dla cze go przy by ły
na Mo ra sko, aby wziąć udział w No -
cy Na ukow ców – by ła „cie ka -
wość”. – Bar dzo po do ba ło mi się
na Wy dzia le Ma te ma ty ki i In for ma ty ki,
mo głem tam po ba wić się ro bo ta mi, któ ry mi
ste ro wa łem ta ble tem. Je stem rów nież cie ka wy, co
za pre zen tu je dzi siaj Wy dział Bio lo gii – mó wił Maks. Je -
go ma ma, jak i więk szość na uczy cie li pod kre śla ła, że dzię ki ta kim
ak cjom dzie ci mo gą wię cej na uczyć się niż sie dząc 45 mi nut w szkol -
nej ław ce.

Jak zwy kle wy dzia ły prze ści ga ły się w po my słach. Przy kła do wo
w Col le gium Bio lo gi cum na ukow cy zdra dza li np. jak zro bić krem
z glo nów. Mło dzież mo gła zo ba czyć ży we go ka me le ona czy do tknąć

Świe cą ce jaj ka, ci śnie nio wy za wrót
gło wy, czy do mo wa lam pa - la wa.
ucznio wie z ca łej pol ski na Wy dzia le
Fi zy ki uaM w ra mach 11. ogól no pol -
skie go Fe sti wa lu „na uki przy rod ni cze
na sce nie”, któ ry od był się 21 i 22
wrze śnia za pre zen to wa li swo je umie -
jęt no ści.

Po nad 400 uczniów wraz z na -
uczy cie la mi za pre zen to wa ło po -
nad 100 pro jek tów, któ re

po ka za ły ich che micz no -bio lo gicz no -fi zycz ne umie jęt no ści. Pra ce
oce nia ne by ły trzech kon ku ren cjach: de mon stra cje zja wisk, dzia ła -
nia ar ty stycz ne po ka zu ją ce związ ki na uk przy rod ni czych z pro ble -
ma mi współ cze sne go świa ta oraz po ka zy mul ti me dial ne do ty czą ce
róż nych te ma tów zwią za nych z cie ka wy mi pro ble ma mi z ob sza ru na -
uk przy rod ni czych. 

– Od sa me go po cząt ku nas, or ga ni za to rów fe sti wa lu, mo ty wu je
fakt, że w dzi siej szym świe cie so lid na wie dza z za kre su na uk przy -
rod ni czych i ści słych – fi zy ki, che mii, bio lo gii oraz ma te ma ty ki i in -
for ma ty ki jest nie zbęd na dla ro zu mie nia ota cza ją ce go świa ta

i – w przy pad ku uczniów – przy szłe go
wy bo ru za wo du, in te re su ją ce go i po -
szu ki wa ne go na ryn ku pra cy – pod -
kre śla prof. Grze gorz Mu siał,
prze wod ni czą cy Kra jo we go Ko mi te tu
Or ga ni za cyj ne go – Fe sti wal Scien ce
on Sta ge to nie tyl ko pre zen ta cje, de -
mon stra cje, przed sta wie nia, ry wa li za -
cja, a po tem na gro dy, wy róż nie nia itd.
To tak że oka zja do wy mia ny spo strze -
żeń do ty czą cych me tod pra cy po mię -
dzy na uczy cie la mi, moż li wość

na wią za nia zna jo mo ści, a cza sa mi na wet bar dzo trwa łych przy jaź ni.
Wśród uczest ni ków za pre zen to wa li się mię dzy in ny mi Ma ciej Mi -

cha łek i Pa weł An drze jak z 88 Szko ły Pod sta wo wej im. Po znań skich
Ko zioł ków w Po zna niu. – Dzię ki na szej pre zen ta cji udo wod ni li śmy,
że ho me opa tia to są bzdu ry. Na sze do świad cze nie po le ga ło na dzie -
się cio krot nym zmie sza niu środ ka ba zo we go z wo dą. Przy go to wy wa -
li śmy się do te go pro jek tu od wa ka cji – pod kre śla ją. 

Fe sti wal sta no wił etap kra jo wy eu ro pej skiej edy cji Scien ce on Sta -
ge, któ ra od bę dzie się w przy szłym ro ku w Ca sca is w Por tu ga lii. 

ja go da ha losz ka

naUki pRzyRodnicze na sce nie
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wy pcha nej ła si cy bądź bor su ka. Na Wy dzia le
Che mii moż na by ło po znać m.in. ca łą ta bli -

cę Men de le je wa z praw dzi wy mi na tu ral -
ny mi pier wiast ka mi oraz spró bo wać

lo dów z azo tu. Zrobiły one furorę
wśród dzie ci, na co wska zy wa ły

ogrom ne ko lej ki. Po go dzi nie 20
na dwo rze miał miej sce po kaz
z la se ra mi, któ ry przy cią gnął tłu -
my wi dzów.

Czym by ła by jed nak Noc Na -
ukow ców bez kil ku set wo lon ta -
riu szy, któ rzy po świę ci li swój
wol ny czas i opie ko wa li się
uczest ni ka mi im pre zy? – Lu bię

po ma gać in nym i spra wiać im ra -
dość. Bez wo lon ta riu szy tej No cy

by nie by ło. War to się za an ga żo wać,
cho ciaż nie ma wie lu be ne fi tów z te go

pły ną cych, ale uśmiech dru gie go czło -
wie ka i ra dość, któ rą mo że my mu przy -

nieść, są war te na praw dę du żo – mó wi ła
Klau dia. 

– Bar dzo lu bię po ma gać pod czas No cy Na ukow ców.
Jest to cał kiem za baw ne do świad cze nie. Moż na spo tkać wie lu cie -

ka wych lu dzi i na brać no we go do świad cze nia – do dał Woj tek, któ -
ry tak sa mo jak Klau dia był wo lon ta riu szem na Wy dzia le Che mii.

Sza cu je się, że sto iska na ca łym UAM-ie mo gło od wie dzić po -
nad 5 tys. osób. ja go da ha losz ka

noc BaRdzo naUkoWa
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Wy dział bio lo gii uaM zor ga ni zo -
wał Dzień zdro wia dla se nio rów. 

Słu cha cze Uni wer sy te tu Trze -
cie go Wie ku sko rzy sta li m.in.
z po rad spe cja li stów i wy słu cha -
li cie ka wych wy kła dów. Pod czas
im pre zy za in au gu ro wa no no wy
kie ru nek stu diów I stop nia na
UAM – bio lo gię i ży cie czło wie -
ka, na któ rym na ukę roz po czę -
ło 60 stu den tów. 

dzień zdRo Wia dla se nio RóW

Fe sti wal kró lo wej na uk przy cią gnął na Wy dział Ma te ma ty ki i in for ma ty ki
uaM 500 uzdol nio nych uczniów z gim na zjów i szkół śred nich. 

Wy da rze niu to wa rzy szył Kon kurs Prac Uczniow skich z Ma te ma ty ki im.
Paw ła Do mań skie go dla wy bit nych uczniów. Za in te re so wa nie by ło ogrom -
ne – or ga ni za to rzy po dzię ko wa li 20 szko łom, bo nie by li w sta nie przy jąć
wszyst kich chęt nych. – Jed nym z na szych ce lów jest po ka zać in ną ma te ma ty -
kę, wzbu dzić py ta nia i za in te re so wa nie – my ślę, że to się uda je. Od kąd wraz
z ko le ga mi oraz ko le żan ka mi z WMiI re ali zuj my dzia ła nia po pu la ry zu ją ce oraz
wspie ra my na uczy cie li w roz wo ju za in te re so wań ma te ma tycz nych uczniów, za -
uwa żal nie wzra sta licz ba fi na li stów i lau re atów olim pia dy ma te ma tycz nej
w Wiel ko pol sce – po wie dzia ła Edy ta Ju sko wiak, peł no moc nik dzie ka na WMiI
ds. kon tak tów ze szko ła mi. 

fe sTi Wal kRó lo Wej na Uk

na Wydziale nauk Społecznych
uaM ruszyły nowe studia
podyplomowe. kierunek rozwój
publiczności powołano w ramach
wyjątkowego międzynarodowego
projektu. 

Stu dia są efek tem współ pra cy
uczel ni wyż szych, pię ciu or ga ni za -
cji eks perc kich z Pol ski, Włoch,
Hisz pa nii, Wiel kiej Bry ta nii oraz
Da nii, a tak że urzę dów miej skich
w ra mach pro jek tu Con nect/Con -
nec ting Au dien ces: Eu ro pe an Al -
lian ces for Edu ca tion and Tra ining
in Au dien ce De ve lop ment. Przez
rok kształ cić się bę dą na nim za rów no stu den ci, jak i pra cow ni cy in -
sty tu cji i or ga ni za cji kul tu ral nych, któ rym za le ży na przy cią gnię ciu
bar dziej zróż ni co wa nych od bior ców. Za ję cia od by wać się bę dą w Po -
zna niu oraz War sza wie.

Kie ru nek za in au gu ro wa ło se mi na rium „Pu blicz ność w cen trum za -
in te re so wa nia”.- Zwa żyw szy na du żą kon ku ren cję w sfe rze ofert in sty -
tu cji kul tu ry w dzi siej szej Eu ro pie, bu do wa nie re la cji z pu blicz no ścią

jest jed nym z klu czo wych za gad nień
de cy du ją cych o suk ce sie za rów no ca -
łej or ga ni za cji, jak i po szcze gól -
nych ini cja tyw kul tu ral nych – mó wi
prof. UAM dr hab. Ja cek Sój ka, kie -
row nik pro jek tu. – To szan sa nie
tyl ko dla nas, lu dzi uni wer sy te tu,
na zbli że nie się do ryn ku przed się -
wzięć kul tu ral nych, ale tak że dla
obec nych i przy szłych pra cow ni ków
sek to ra kul tu ry w ca łej Pol sce, któ -
rzy dzię ki na sze mu pro jek to wi bę dą
w sta nie roz wi jać po sia da ne już
kom pe ten cje, jak i wy pra co wać zu -
peł nie no we – do da je.

Punk tem wyj ścia do dys ku sji, w któ rej udział wzię li za pro sze ni go -
ście – na ukow cy, urzęd ni cy i dy rek to rzy jed no stek kul tu ry był wy -
kład Ales san dry Ga ri bol di, sze fo wej Dzia łu Ba dań i Roz wo ju
Mię dzy na ro do we go Fon da zio ne Fritz car ral do. Ba dacz ka i me na dżer -
ka kul tu ry mó wi ła o roz wo ju pu blicz no ści z per spek ty wy eu ro pej -
skiej.

ewa ko na rzew ska -Mi cha lak

sTU dia dla lU dzi kUl TU Ry
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Od zy ska nie su we ren no ści pań stwo wej w 1918 ro ku by -
ło jed no cze śnie waż nym eta pem bu do wa nia spo łe -
czeń stwa pol skie go z uwzględ nie niem oby dwu płci.

W de kre cie Na czel ni ka Pań stwa, Jó ze fa Pił sud skie go o or dy -
na cji wy bor czej za pi sa no: art. 1. „Wy bor cą do Sej mu jest każ -
dy oby wa tel pań stwa bez róż ni cy płci” oraz art. 7. „Wy bie ral ni
do Sej mu są wszy scy oby wa te le pań stwa po sia da ją cy czyn ne
pra wo wy bor cze”. Stu le cie wy wal cze nia praw wy bor czych dla
ko biet w Pol sce skła nia do re flek sji na te mat miej sca i ro li ko -
biet w ży ciu pu blicz nym.

Spo tka nie otwo rzy ła prof. Be ata Mi ko łaj czyk, pro rek tor
UAM, któ ra za pre zen to wa ła pro gram uni wer sy tec ki pod na -
zwą „Gdy na uka jest ko bie tą”. – Na le ży stwo rzyć świet ne wa -
run ki pra cy na ukow com i na ukow czy niom. Na to miast war to
zwró cić uwa gę na spe cy fi kę pań, któ re pra cu ją w za wo dzie
na ukow czy ni, a tak że tych pań, któ re tę na ukę or ga ni zu ją, np.
pra cu jąc w ad mi ni stra cji. Je ste śmy oso ba mi, któ re wy ko nu ją
po za swo ją ro lą za wo do wą ro le spo łecz ne, któ re są nam przy -
pi sa ne. Nasz Uni wer sy tet chce okre ślić, w ja ki spo sób do sto -
so wać wa run ki pra cy w na szej uczel ni do na szych
pra cow ni czek, w tym dok to ran tek i stu den tek – pod kre śli ła. 

Pod czas pa ne li dys ku syj nych po ru szo no m.in. sy tu ację ko -
biet na ryn ku pra cy, pra wo do na uko wej ka rie ry czy ro lę męż -
czyzn wspie ra ją cych wal kę Po lek o pra wa wy bor cze.
Uczest ni cy kon fe ren cji roz ma wia li za rów no o hi sto rii, jak
i o wy zwa niach współ cze sno ści. – Dys ku sja mia ła miej sce za -
rów no w kon tek ście prze mian hi sto rycz nych, jak i w kon tek -
ście wy zwań, za gro żeń, obaw, uto pii, an ty uto pii
współ cze sno ści. W tym pierw szym uję ciu mó wi ły śmy o ru -
chach su fra ży stek na świe cie/w Eu ro pie/Pol sce/re gio nach,
od zy ski wa niu pa mię ci o za po mnia nych ak ty wist kach dzia ła -
ją cych na rzecz pra wa wy bor cze go ko biet. W dru gim uję ciu,

ak cen tu ją cym współ cze sność, zwró ci ły śmy uwa gę na to, jak
fak tycz nie w po li ty ce re pre zen to wa ne są in te re sy ko biet, jak
ro zu mia ne jest do bro ko biet i dla cze go ko bie ty ak ty wi zu ją się
w prze strze ni pu blicz nej lub po zo sta ją bier ne – mó wi ła prof.
Gra ży na Ga jew ska, or ga ni za tor ka kon fe ren cji. 

W IKE moż na by ło zoba czyć dwie wy sta wy, to wa rzy szą ce
kon fe ren cji. Pierw sza z nich do ty czy ła ma te ria łów ar chi wal -
nych, bę dą cych efek tem prac nad pro jek tem „Mą drość, od -
wa ga i en tu zjazm. Pierw sze uczo ne Uni wer sy te tu
Po znań skie go (1919-1939)”. Ce lem pro jek tu w kon tek ście
dwóch rocz nic – 100-le cia uzy ska nia przez Po lki praw wy -
bor czych oraz 100-le cia UAM – jest od na le zie nie śla dów
i ma te ria łów, przy po mnie nie bio gra fii, udo ku men to wa nie
spu ści zny oraz za cho wa nie pa mię ci o pierw szych ba dacz kach
i uczo nych okre su mię dzy wo jen ne go, któ re współ two rzy ły
Uni wer sy tet Po znań ski. Wśród zdjęć znaj du ją cych się na wy -
sta wie moż na by ło zo ba czyć por tre ty m.in. Lu dwi ki Do brzyń -
skiej -Ry bic kiej, fi lo zof ki i dy rek tor ki Bi blio te ki PTPN czy
Alek san dry Smocz kie wi czo wej, che micz ki oraz wir tu oz ki for -
te pia nu. 

Na to miast dru ga wy sta wa pt. „En tu zjast ki pe da go gi ki
i edu ka cji” po świę co na by ła dzia łal no ści wy bit nych po sta ci
ko biet pol skiej i świa to wej pe da go gi ki i edu ka cji. Wśród nich
zna la zły się ta kie po sta ci jak: Sa fo na, Ol ga Dra ho now ska -
-Mał kow ska, Ma ria Mon tes so ri, Jó ze fa Jo tey ko, Ma ria Grze -
go rzew ska, Ste fa nia Sem po łow ska czy nie daw no zmar ła
Ma ria Ło pat ko wa.

Obie wy sta wy by ły efek tem prac re ali zo wa nych przez Ko -
ło Na uko we Edu ka cji Rów no ścio wej dzia ła ją ce na WSE
pod opie ką dr Iwo ny Chmu ry -Rut kow skiej i prof. Edy ty Gło -
wac kiej -So biech. 

jagoda haloszka

dRo ga do Wol no ści
100 laT pRaW WyBoRczych koBieT

Stulecie wywalczenia praw wyborczych dla kobiet w Polsce skłania do refleksji na temat miejsca 

i roli kobiet w życiu społecznym. Z tej okazji 15–16 października w Instytucie kultury europejskiej UaM

w gnieźnie odbyła się konferencja naukowa pt. „Samodzielność i wspólnota”, 

która została poświęcona rocznicy stulecia praw wyborczych kobiet. 
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Chce my przede wszyst kim „się po ka zać”, z jed nej stro ny
wy eks po no wać osią gnię cia współ cze snych ba da czek,
kształ tu ją cych dzi siej szy po ten cjał UAM, z dru giej: po -

ka zać sa mą uczel nię ja ko miej sce przy ja zne i sprzy ja ją ce ko -
bie cym aspi ra cjom. Gdy na uka jest ko bie tą, po ja wia ją się
jed nak tak że kło po ty – wciąż jesz cze tem po awan su za wo do -
we go pań róż ni się od tem pa roz wo ju ich ko le gów. Zja wi ska
„szkla ne go su fi tu”, od wró co nej pi ra mi dy to re al ność, po wo -
do wa na za an ga żo wa niem w ży cie ro dzin ne, ma cie rzyń stwem,
obo wiąz ka mi opie kuń czy mi, na tu ral ny mi dla na szej płci. To
nie je dy ne prze szko dy: jesz cze trud niej sze do po ko na nia wy -
da je się ste reo ty po we (czę sto tak że au to ste re oty po we) my śle -
nie, sche ma ty sy tu ują ce ko bie ty wy łącz nie w ro lach
tra dy cyj nych, czy wręcz go dzą ce w ich oso bi stą god ność. Bę -
dzie my o tym roz ma wiać, szu kać roz wią zań, za pra szać ca łą
spo łecz ność UAM do re flek sji. Bę dzie my mó wić nie tyl ko
o uczo nych, ale i o stu dent kach, dok to rant kach i in nych pra -
cow nicz kach Uni wer sy te tu, któ re zaj mu ją się or ga ni za cją na -
uki, nie włą cza jąc się bez po śred nio w pra ce ba daw cze. Bo
prze cież i one są waż nym ogni wem aka de mic kiej wspól no ty. 

„My” czy li kto? Pro jekt „Gdy na uka jest ko bie tą” ma swo je -
go pa tro na i in spi ra to ra w oso bie prof. An drze ja Le sic kie -
go – i wła śnie rek tor kie ru je pra ca mi po wo ła ne go
w paź dzier ni ku ze spo łu, wspo ma ga ny przez dwie pro rek tor ki,
pod pi su ją ce się pod ni niej szym tek stem. Są w na szym ze spo le
przed sta wi ciel ki i przed sta wi cie le na uki: dr hab. Iwo na Chmu -
ra -Rut kow ska z WSE, dr hab. Gra ży na Ga jew ska z IKE, prof.
Edy ta Gło wac ka -So biech z WH, dr Lu cy na Ma rzec z WFPiK,
prof. Ro bert Kmie ciak (peł no moc nik rek to ra do spraw rów ne -
go trak to wa nia) z WNPiD, prof. Ma ciej Mi chal ski (WH) ale
i na sze ko le żan ki na co dzień pra cu ją ce w ad mi ni stra cji UAM:
dr Alek san dra Bo cheń ska, An na Fie dler, Jo an na Mo raw ska -
-Jan ce le wicz i Ka ta rzy na Wa la ko or dy nu ją ca pro jekt. 

Kil ka po ko leń, kil ka wy dzia łów, róż ne dro gi ży cio we, wie -
le róż nych punk tów wi dze nia… Na te mat ko biet pra cu ją cych
w na szym Uni wer sy te cie, ba da czek, ale nie tyl ko, dys ku to wa -
li śmy już wie lo krot nie, a oto przy kła dy – w ma ju 2017 ro ku
po świę ci li śmy tym kwe stiom ma jo wy nu mer Ży cia Uni wer -
sy tec kie go. W czerw cu te go ro ku od by ło się in spi ru ją ce se -
mi na rium „Ko bie ty w prze strze ni pu blicz nej”, w ra mach
któ re go go rą co de ba to wa li śmy o ko bie tach w śro do wi sku
aka de mic kim. Te i in ne spo tka nia, roz mo wy po ka za ły, że po -
trzeb ne i ocze ki wa ne jest w na szym Uni wer sy te cie dzia ła nie
łą czą ce wie le ini cja tyw oraz lu dzi z ni mi zwią za nych. I tak
stop nio wo po wsta wał pro jekt „Gdy na uka jest ko bie tą”.

Już na kon fe ren cji po świę co nej stu le ciu praw wy bor czych
ko biet w In sty tu cie Kul tu ry Eu ro pej skiej w Gnieź nie po ja wi -
ły się pierw sze wąt ki zwią za ne z na szym pro jek tem: roz mo -
wa pa ne lo wa na te mat ro li ko biet w na uce,
przy go to wa na przez prof. Iwo nę Chmu rę -Rut kow ską i prof.

Edy tę Gło wac ką -So biech wy sta wa Mą drość, od wa ga i en tu -
zjazm. Pierw sze uczo ne Uni wer sy te tu Po znań skie go (1919-
1939) oraz re fe rat tych dwóch au to rek pre zen tu ją cy prof.
Lu dwi kę Do brzyń ską -Ry bic ką, jed ną z pierw szych ba da czek
Uni wer sy te tu Po znań skie go, dru gą w Pol sce ko bie tę, któ ra
uzy ska ła sto pień do cen ta. Oglą da ny od „dam skiej” stro ny
Uni wer sy tet kry je jesz cze wie le fa scy nu ją cych ta jem nic i nie -
od kry tych moż li wo ści. Co wie my dziś o zna ko mi cie wy -
kształ co nej le kar ce psy chia trze, An nie Gru szec kiej?
Wir tu oz ce for te pia nu, che micz ce Alek san drze Smocz kie wi -
czo wej? I wie lu in nych ko bie tach współ two rzą cych na uko wą
po tę gę Uni wer sy te tu Po znań skie go? Uczel ni, któ ra za wsze ce -
ni ła ko bie ty i ich do ro bek na uko wy – pierw szy dok to rat ho -
no ris cau sa otrzy ma ła prze cież Ma ria Cu rie -Skło dow ska.
W stu le cie na szej uczel ni war to i trze ba pa mię tać o tym, że
obok rek to ra Świę cic kie go, jej hi sto rię two rzy ły uczo ne, o któ -
rych wie my dziś zde cy do wa nie za ma ło. A prze cież to one
prze cie ra ły nam, współ cze snym ba dacz kom, dro gi do na uki. 

Chce my – włą cza jąc się w ob cho dy stu le cia Uni wer sy te tu
Po znań skie go – po ka zać uczo ne, któ re współ two rzy ły hi sto -
rię na szej uczel ni, wy do być z cie nia ich ma ło dziś zna ny do -

gdy na Uka jesT ko Bie Tągdy na Uka jesT ko Bie Tą
Co się dzieje, gdy nauka jest kobietą, gdy jest też matką, żoną, opiekunką? jak role społeczne

wpływają na uniwersyteckie kariery badaczek? Czy uczelnia – jako instytucja – tym karierom sprzyja

i czy mogłaby sprzyjać im jeszcze bardziej? Oto najważniejsze pytania, jakie stawiamy, otwierając

projekt „Gdy nauka jest kobietą”. 

Co się dzieje, gdy nauka jest kobietą, gdy jest też matką, żoną, opiekunką? jak role społeczne

wpływają na uniwersyteckie kariery badaczek? Czy uczelnia – jako instytucja – tym karierom sprzyja

i czy mogłaby sprzyjać im jeszcze bardziej? Oto najważniejsze pytania, jakie stawiamy, otwierając

projekt „Gdy nauka jest kobietą”. 
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ro bek. Nasz pro jekt ma z jed nej stro ny na ce lu przy po mnie -
nie na szych po przed ni czek, wy bit nych uczo nych i or ga ni za -
to rek na uki w UAM, z dru giej zaś skie ro wa ny jest
na te raź niej szość oraz w przy szłość. Na szym ce lem jest nie tyl -
ko po ka za nie nas, ba da czek i dy dak ty czek, lecz przede wszyst -
kim spo wo do wa nie, aby nasz Uni wer sy tet był co raz lep szym
miej scem pra cy dla wszyst kich na ukow ców i osób ich wspie -
ra ją cych ad mi ni stra cyj nie. Chce my chwa lić się roz wią za nia -
mi, któ re uzna je my za bar dzo do bre oraz iden ty fi ko wać
i uspraw niać te, któ re uzna my za wy ma ga ją ce ulep sze nia.
Chce my wdra żać tak że no we me cha ni zmy, się gać po roz wią -
za nia sto so wa ne z po wo dze niem w uczel niach eu ro pej skich
i świa to wych oraz wy pra co wać na sze wła sne po znań skie po -
my sły. Pra cu je my już nad or ga ni za cją w dniu 29 li sto pa -
da 2018 pierw sze go La bo ra to rium Ko biet. Za pra sza my na to
spo tka nie ba dacz ki, te bar dziej do świad czo ne i te roz po czy -
na ją ce ka rie rę na uko wą, w tym dok to rant ki oraz stu dent ki,
któ re an ga żu ją się w pro jek ty ba daw cze. Za pra sza my pra cow -
nicz ki UAM, któ re swo ją pra cą w ad mi ni stra cji uczel ni na -
ukow ców wspo ma ga ją. W pro gra mie za pla no wa no
pre zen ta cje do brych prak tyk obec nych na UAM sprzy ja ją cych

go dze niu obo wiąz ków na uko wych i dy dak tycz nych z in ny mi,
w tym z ma cie rzyń stwem i wy cho wa niem dzie ci. Chce my po -
ka zać, ja kie zo bo wią za nia wziął na sie bie nasz Uni wer sy tet
i jak je re ali zu je, wdra ża jąc kar tę HR in Re se arch oraz Eu ro -
pej ską Kar tę Na ukow ca. Na szym ce lem jest tak że po ka za nie
roz wią zań (sty pen diów, gran tów itd.) obec nych po za UAM,
z któ rych mo gą ko rzy stać ba dacz ki tak że z na sze go Uni wer -
sy te tu. Waż nym ele men tem La bo ra to rium Ko biet jest se sja
dys ku syj na, pod czas któ rej ma my na dzie ję po znać w bez po -
śred niej roz mo wie przy kil ku te ma tycz nych sto li kach po trze -
by na szych ko le ża nek oraz pro po zy cje no wych dzia łań. Bę dą
one po moc ne w kształ to wa niu dal szych eta pów pro jek tu „Gdy
na uka jest ko bie tą”. Na szym ce lem są re al ne roz wią za nia wy -
ni ka ją ce i wy cho dzą ce na prze ciw rze czy wi stym po trze bom
ko biet. La bo ra to rium Ko biet bę dzie świet ną oka zją do przed -
sta wie nia (w atrak cyj ny spo sób – tu szcze gó łów nie zdra dza -
my) prof. Lu dwi ki Do brzyń skiej -Ry bic kiej i in nych uczo nych
kre ślą cych swo ją pra cą hi sto rię UAM. La bo ra to rium Ko biet
an no do mi ni 2018 bę dzie w na szym za mie rze niu pierw szym
z ca łe go cy klu or ga ni zo wa nych w rocz nym ryt mie. Po dob nie
cy klicz nie pla nu je my or ga ni zo wać kon fe ren cje na uko we. Bę -
dą to kon fe ren cje te ma tycz ne, na któ rych wy bra na pro ble ma -
ty ka po dej mo wa na i dys ku to wa na bę dzie w spo sób
in ter dy scy pli nar ny. Pierw sza kon fe ren cja na uko wa pro jek tu
„Gdy na uka jest ko bie tą” za pla no wa na zo sta ła na je sień 2019
r., a po świę co na bę dzie ję zy ko wi, za po mo cą któ re go mó wi -
my o ko bie tach -ba dacz kach, o ko bie tach -uczo nych (pro fe sor,
pro fe sor ka czy mo że po ja wia ją ce się co raz czę ściej pro fe so ra?
Pro rek tor czy pro rek tor ka? I wie le po dob nych). Jest to obec nie
kwe stia go rą co dys ku to wa na. Pra gnie my sku pić się oczy wi -
ście na ję zy ku pol skim, ale spoj rzeć tak że na to, w ja ki spo sób
ten fe no men obec ny jest w in nych ję zy kach, jak kształ to wa ła
się de ba ta pu blicz na na te mat „ję zy ka rów no ścio we go” w kra -
jach eu ro pej skich. Za pro si my na tę kon fe ren cję przed sta wi -
cie li wie lu dzie dzin na uki: ję zy ko znaw ców, hi sto ry ków,
so cjo lo gów, fi lo zo fów, przed sta wi cie li na uk o edu ka cji. 

Po nad to za pla no wa li śmy ca ły sze reg wy staw, tych któ re
pre zen to wać bę dą na sze uczo ne, ale tak że ta kie, któ re kon -
cen tru ją się na wy bit nych ko bie tach kul tu ry. Pra cu je my
nad po ka za niem w mu rach UAM (otwar cie na stą pi w stycz -
niu 2019) syl wet ki oso by nie zwy kle wie lo wy mia ro wej, Ju lii
Woy kow skiej – dzie więt na sto wiecz nej po et ki, pu bli cyst ki,
a tak że pi sar ki pi szą cej dla dzie ci. 

Du żą wa gę przy kła da my do kon kur su na pra ce ma gi ster -
skie, któ ry zo sta nie po raz pierw szy roz strzy gnię ty w ro ku
aka de mic kim 2019/20. W kon kur sie tym bę dzie my po szu ki -
wać wy bit nych prac dy plo mo wych z wie lu ob sza rów na uki,
tak że prac in ter dy scy pli nar nych, w któ rych cen trum za in te -
re so wa nia znaj du ją się ko bie ty i re ali zo wa ne przez nie róż no -
rod ne ro le ży cio we i spo łecz ne (za rów no w uję ciu
hi sto rycz nym jak i po świę co ne współ cze sno ści). 

Pro jekt „Gdy na uka jest ko bie tą” ma cha rak ter otwar ty, pro -
po nu je my wie le dzia łań, (tu taj wy mie ni ły śmy je dy nie kil ka,
w na szej oce nie naj waż niej szych), chce my re ali zo wać tak że
ta kie, któ rych pro po zy cje po ja wią się już pod czas je go re ali -
za cji. Za pra sza my do wspól ne go dzia ła nia za rów no ko le żan -
ki jak i ko le gów, za pra sza my wszyst kich, któ rzy two rzą
spo łecz ność aka de mic ką UAM.

uniwersyteckie.pl
z pasją o ŻyciU

Czytaj więcej na:
bo gu mi ła ka niew ska
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O kres mię dzy wo jen ny to czas, gdy pra cę na uko wą
i dy dak tycz ną na pol skich uczel niach po dej mo wa ła
pierw sza ge ne ra cja ab sol wen tek stu diów wyż szych.

Wy wal czo ne pra wa wy bor cze i oby wa tel skie umoż li wi ły Po -
lkom wkro cze nie w wie le ob sza rów ży cia spo łecz ne go, któ -
re do tąd za re zer wo wa ne by ły nie mal wy łącz nie dla
męż czyzn. Rów nież drzwi uni wer sy te tów – nie bez opo ru
czę ści mę skie go śro do wi ska na uko we go oraz opi nii pu blicz -
nej – za czę ły otwie rać się dla ko biet co raz sze rzej. Pierw sze
po ko le nie na ukow czyń mia ło w bio gra fiach licz ne stu dia za -
gra nicz ne, a cza sem i pra cę w naj lep szych eu ro pej skich uni -
wer sy te tach. To nie przy pa dek. 

Wy jaz dy za gra ni cę dla uzdol nio nych, zde ter mi no wa nych
oraz oczy wi ście wy star cza ją co za moż nych ko biet ze świa tłych
ro dzin, dłu go by ły je dy ną i bar dzo kosz tow ną opcją zdo by wa -
nia wyż sze go wy kształ ce nia, po nie waż na zie miach pol skich
ko bie ty mia ły moż li wość stu dio wa nia do pie ro od 1897 ro ku
i to na nie licz nych uczel niach: na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim
w Kra ko wie oraz Uni wer sy te cie Ja na Ka zi mie rza we Lwo wie,
a od 1915 ro ku na Uni wer sy te cie War szaw skim. Z cza sem sto -
pień dok to ra, czę sto kroć z licz ny mi ob wa ro wa nia mi do ty czą -
cy mi wy ko ny wa nia za wo du, uzy ski wa ła sys te ma tycz nie
ro sną ca licz ba ko biet, jed nak ha bi li ta cja by ła wciąż po strze ga -
na ja ko wy jąt ko we osią gnię cie, stąd sta tus sa mo dziel ne go pra -
cow ni ka mia ły bar dzo nie licz ne uczo ne. 

W okre sie mię dzy wo jen nym wśród pra cow ni ków umy sło -
wych i w tzw. wol nych za wo dach ko bie ty sta no wi ły je dy nie
trze cią ich część. Po dob nie by ło w śro do wi sku aka de mic kim:
ko bie ty by ły obec ne, ale po za wy jąt ka mi głów nie wśród po -
moc ni czych pra cow nic na uko wych: lek to rek, la bo ran tek,
asy sten tek, czę sto wo lon ta riu szek. Jak pi sze Do ro ta Ma zur -
czak: „Ka rie ry aka de mic kie ko biet (tzn. osią gnię cie sta tu su
sa mo dziel ne go pra cow ni ka na uko we go) nie by ły w okre sie
mię dzy wo jen nym zja wi skiem po wszech nym. Za uwa żyć
przy tym na le ży, że Uni wer sy tet Po znań ski, być mo że ja ko
uczel nia no wa, nie sta wiał ba rier ani przed stu dent ka mi, ani
przed ko bie ta mi przy za trud nia niu czy uzy ski wa niu ko lej nych
stop ni (…). Sto sun ko wo skrom na li czeb nie re pre zen ta cja ko -
biet w spo łecz no ści uni wer sy tec kiej jest więc od bi ciem zja -
wi ska szer sze go – bar dzo po wol ne go, stop nio we go osią ga nia
rów no upraw nie nia ko biet w róż nych dzie dzi nach ży cia spo -
łecz ne go dwu dzie sto le ciu mię dzy wo jen ny. Wie le na ukow czyń
rów no le gle z pra cą na uni wer sy te cie z ko niecz no ści do ra bia -
ło w szko łach. War to zwró cić uwa gę na fakt, że w prze ci -
wień stwie do ko le gów bar dzo czę sto by ły ab sol went ka mi

szkół dla na uczy cie lek i po sia da ły za rów no przy go to wa nie
pe da go gicz ne, jak i wie lo let nie do świad cze nie w na ucza niu.
W bio gra fiach pierw szych na ukow czyń pra cu ją cych i współ -
two rzą cych Uni wer sy tet Po znań ski, po strze ga ny ja ko in sty -
tu cja po stę po wa i nie omal rów no ścio wa, znaj dzie my wie le
wię cej wspól nych wąt ków, wy ni ka ją cych ze zmian spo łecz -
no -kul tu ro wych na prze ło mie XIX i XX wie ku zwią za nych
z wal ką o do stęp do edu ka cji i pra wa ko biet. 

Lo sy na szych bo ha te rek w wie lu miej scach się krzy żu ją
a pro ble my zwią za ne z po ko ny wa niem ba rier men tal nych po -
wta rza ją: by ły am bit ne, zde ter mi no wa ne, bar dzo pra co wi te,
su mien ne, an ga żu ją ce się spo łecz nie, nie do ce nia ne i obar -
cza ne licz ny mi obo wiąz ka mi za wo do wy mi po ni żej swo ich
kwa li fi ka cji, z czę sto skom pli ko wa ny mi i nie rzad ko bo le sny -
mi ko le ja mi ży cia ro dzin ne go. Świet nie wy kształ co ne, mó -
wią ce i pi szą ce w wie lu ję zy kach, by wa ło, że z ugrun to wa ną

za gra ni cą po zy cją i warsz ta tem ba daw czym, mo gły by bez
kom plek sów funk cjo no wać w świe cie pol skiej na uki, jed nak,
jak za uwa ża Mał go rza ta Pa rzy now ska, ów cze sne ste reo ty py
i uprze dze nia wo bec ko biet oraz ocze ki wa nia zwią za ne z tra -
dy cyj nym pa triar chal nym mo de lem ro dzi ny, utrud nia ły roz -
wój na ukow czyń na wszyst kich eta pach ży cia i ka rie ry:
„Brak po par cia i nad mier ny kry ty cyzm w sto sun ku do sie bie
by ły du żą prze szko dą, któ rej żad ne ure gu lo wa nia for mal no -
-praw ne nie mo gły usu nąć. Po nad to ich ka rie ra na uko wa po -
cią ga ła za so bą do dat ko we, nie zna ne męż czy znom, kosz ty.
Czę sto ko niecz ne by ło po dej mo wa nie trud nych ży cio wych de -
cy zji. Jed na trze cia ko biet na ukow ców nie za kła da ła ro dzin.
Ko lej na jed na trze cia wią za ła się z pra cow ni ka mi na uko wy -
mi. Wie le z nich nie de cy do wa ło się na po sia da nie dziec ka.
Ba dacz ki mu sia ły prze ła my wać ba rie ry oby cza jo we i prze -
cie rać ścież ki za wo do we do tych czas ko bie tom nie zna ne, a to
wy ma ga ło od nich wie lu wy rze czeń i si ły cha rak te ru. Jed nak
pra cu jąc na po moc ni czych sta no wi skach na uko wych, prze -
tar ły szla ki przy szłym po ko le niom do cen tek i pro fe so rek”.

mą dRość, od Wa ga i en TU zjazm.
pieRW sze Uczo ne Uni WeR sy Te TU po znań skie go

(1919-1939)
Jak żu ra wie ścią ga ją dziś uczo ne na sze do wol nej Pol ski, aby ją bu do wać. 
Zo sta wia ją warsz ta ty pra cy na sze ro kich wszech świa to wych are nach i sta ją, go to we do każ dej
naj czar niej szej ro bo ty, że by nie zbra kło ich wła snej ce gieł ki w gma chu sta wia nym.

y Wy jaz dy za gra ni cę dla uzdol nio nych, zde -
ter mi no wa nych oraz oczy wi ście wy star cza -
ją co za moż nych ko biet ze świa tłych ro dzin,
dłu go by ły je dy ną i bar dzo kosz tow ną opcją
zdo by wa nia wyż sze go wy kształ ce nia
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Prof. Lu dwi ka Do brzyń ska -Ry bic ka, prof. Wi sła wa Kna pow -
ska, doc. Lud mi ła Kra ko wiec ka, prof. Ru fi na Lu dwi cza ków -
na, dr hab. He le na Po lacz ków na, prof. Mie czy sła wa
Ru xe rów na, prof. Alek san dra Smocz kie wi czo wa, prof. Mi -
cha li na Ste fa now ska, prof. Bo że na Stel ma chow ska, prof. Eu -
ge nia Sto łyh wo wa, dr hab. He le na Sza fra nów na, prof. Ma ria
Szmy tów na – pięk ne umy sły i nie tu zin ko we oso bo wo ści, po -
li glot ki, pa triot ki, spo łecz nicz ki, bo ha ter ki swo ich cza sów,
pio nier ki wie rzą ce w eman cy pa cyj ną moc na uki i ro zu -
mu – dla cze go tak nie wie le o nich wie my?

Mi mo że ży je my szczę śli wie w cza sach, w któ rych obec -
ność ko biet w na uce nie jest już kwe stio no wa na, to wciąż od -
czu wa my kon se kwen cje wie lo wie ko wej dys kry mi na cji
ko biet w spo łe czeń stwie, szcze gól nie zaś w pra wie do edu -
ka cji i roz wo ju za wo do we go. Ko bie ty, sta no wią ce po ło wę
spo łe czeń stwa, bę dą ce pod mio ta mi two rzą cy mi dzie je ludz -
ko ści, zo sta ły z nich „wy pchnię te” i wy ma za ne, ja ko „nie -
god ne hi sto rii”, a pa mięć o nie zwy kłych ko bie tach, rów nież
tych two rzą cych na ukę, na dal zaj mu je dzie jo we „bocz ne to -
ry”, „za ka mar ki” i „mar gi ne sy”. Tym sa mym ko lej nym po -
ko le niom ko biet ode bra ne jest pra wo do po zna nia lo sów
ma tek, ba bek, pra ba bek…, do rob ku wy bit nych na ukow czyń,
ar ty stek, dzia ła czek, na uczy cie lek, a za tem pra wo do iden ty -
fi ka cji, ko rzy sta nia z sym bo licz ne go ka pi ta łu przod kiń
i wspar cia w od waż nym szu ka niu wła snej dro gi. Ba da nia do -
ty czą ce edu ka cji dziew cząt oraz ich póź niej szych wy bo rów
ży cio wych i ka rier za wo do wych po ka zu ją ja sno, że licz ba
dziew cząt, któ re in te re su ją się na uką, po dwa ja się, gdy ma ją
in spi ru ją cy wzór do na śla do wa nia. Fa scy nu ją ce i nie zwy kłe
po sta cie, za rów no współ cze śnie ży ją cych i dzia ła ją cych ba -
da czek i na ukow czyń, jak rów nież bo ha te rek z prze szło ści
mo gą sku tecz nie wspie rać ta len ty i roz wój współ cze snych
dziew cząt i ko biet

Ma my na dzie ję, że zre ali zo wa ne przez nas ba da nia hi sto -
rycz ne za owo cu ją nie tyl ko in te re su ją cy mi od kry cia mi, stu -
dium na uko wych ka rier i bio gra fii bez wąt pie nia

nie sza blo no wych po sta ci ko biet współ two rzą cych Uni wer -
sy tet Po znań ski, ale tak że sta ną się im pul sem do re flek sji
i dal szych ba dań dla hi sto ry ków i hi sto ry czek, pe da go gów
i pe da go żek, au to rów i au to rek ma te ria łów edu ka cyj nych, na -
uczy cie li i na uczy cie lek hi sto rii i in nych dzie dzin hu ma ni -
stycz nych oraz osób wraż li wych na pro ble ma ty kę bu do wa nia
spo łe czeń stwa oby wa tel skie go, roz wój de mo kra cji oraz kwe -
stie rów no upraw nie nia ko biet i męż czyzn w na uce i spo łe -
czeń stwie. 

Ufa my, że bio gra fie ba da czek sprzed stu lat stać się mo gą
in spi ra cją dla mło dych po ko leń stu den tek i na ukow czyń, po -
twier dze niem, że uni wer sy tet jest prze strze nią, któ rą ko bie -
ty mo gły i mo gą współ two rzyć na rów nych pra wach i we
wszyst kich dzie dzi nach na uko wych. Wresz cie, przy wo ła nie
hi sto rii pierw szych na ukow czyń Uni wer sy te tu Po znań skie -
go to, na szym zda niem, po pro stu kwe stia uczci wo ści i spra -
wie dli wo ści. Je ste śmy im to win ne.

Pro jekt p.t. Mą drość, od wa ga i en tu zjazm. Pierw sze uczo -
ne Uni wer sy te tu Po znań skie go (1919-1939), re ali zo wa ny jest
przez dr Iwo nę Chmu rę -Rut kow ską i prof. Edy tę Gło wac ką -
-So biech we współ pra cy z Ko łem Na uko wym Edu ka cji
Rów no ścio wej „Eman cy pa cja” dzia ła ją cym przy Wy dzia le
Stu diów Edu ka cyj nych UAM. 

Ce lem pro jek tu w kon tek ście dwóch rocz nic: 100-le cia
uzy ska nia przez Po lki praw wy bor czych oraz 100-le cia
UAM – jest od na le zie nie śla dów i ma te ria łów, przy po mnie -
nie bio gra fii, udo ku men to wa nie spu ści zny oraz za cho wa nie
pa mię ci o pierw szych ba dacz kach i uczo nych okre su mię -
dzy wo jen ne go, któ re współ two rzy ły Uni wer sy tet Po znań ski.
Pro jekt otrzy mał do fi nan so wa nie w ra mach II edy cji kon kur -
su FUND_AKCJA Fun da cji UAM oraz w ra mach pro jek tu
„Gdy na uka jest ko bie tą” UAM.

dr iwo na chmu ra – rut kow ska

dr hab. prof. uaM edy ta Gło wac ka So biech

WSe uaM po znań
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O d nio sę się do jed nej tyl ko kwe stii, a mia no wi cie usu -
nię cia prze pi su zrów nu ją ce go wiek eme ry tal ny na -
uczy cie li aka de mic kich. Był to po stu lat śro do wi ska,

ze wzglę du na cha rak ter pra cy na uko wej, w któ rej naj bar dziej
owoc ne i wy daj ne są czę sto ostat nie la ta pra cy, a nie okres
mło do ści. Dłuż sza pra ca na sta no wi sku pro fe so ra, któ re du -
ża część spo łecz no ści zdo by wa moc no po 50. ro ku ży cia,
ozna cza ła dłuż szy czas pre sti żu i wyż szych za rob ków, co mia -
ło też wpływ na eme ry tu rę. 

Bez lex spe cia lis, pra cow ni ków na uko wych obo wią zu ją
ogól ne prze pi sy, a więc wiek eme ry tal ny 65 lat dla męż czyzn
i 60 dla ko biet. To du żo mniej niż w po przed nim pra wie,
a przede wszyst kim – du żo mniej dla ko biet. W ka pi ta ło wym
sys te mie eme ry tal nym, a ta ki nas obo wią zu je, niż szy wiek
eme ry tal ny to niż sza eme ry tu ra. Zgro ma dzo ny przez okres
pra cy ka pi tał ze skła dek eme ry tal nych, dzie li się przez la ta
przy pa da ją ce na okres na eme ry tu rze. Ocze ki wa ne trwa nie
ży cia dla 60-lat ków jest więk sze niż 65-lat ków. To pro sta ma -
te ma ty ka. Dla 65-lat ków dłu żej gro ma dzo ny ka pi tał dzie lo -
ny przez mniej szą licz bę lat do ży cia = wyż sza
eme ry tu ra. I od wrot nie: niż szy ka pi tał dzie lo ny na wię cej lat
do ży cia = niż sza eme ry tu ra. 

Gdy by ko bie ty mo gły od cho dzić wcze śniej na eme ry tu rę,
otrzy mu jąc ty le, co gdy by pra co wa ły dłu żej, mo gli by śmy

uznać niż szy wiek eme ry tal ny za przy wi lej. Bez ta kie go wy -
rów na nia to po pro stu przed wcze sne wy py cha nie ko biet
z ryn ku pra cy. Jest to nie ko rzyst ne dla go spo dar ki, dla te go
dziś prak tycz nie we wszyst kich kra jach UE funk cjo nu ją prze -
pi sy o rów nym wie ku eme ry tal nym (któ ry już obo wią zu je lub
za cznie obo wią zy wać w wy zna czo nym usta wą cza sie). W ra -
por tach Se me stru Eu ro pej skie go za le ce nie zrów ny wa nia wie -
ku eme ry tal ne go dla ko biet i męż czyzn jest opi sy wa ne nie
tyl ko ja ko kwe stia eko no micz na, ale też zwią za na z rów nym
trak to wa niem; zróż ni co wa ny wiek eme ry tal ny dla ko biet
i męż czyzn uzna je się za prze jaw dys kry mi na cji. 

Rów ny wiek eme ry tal ny dla pra cow ni ków na uko wych jest
po stu la tem śro do wi ska, ale też kwe stią ele men tar nej spra wie -
dli wo ści spo łecz nej: je śli 55-let nia na uko wiec od bie rze z rąk
pre zy den ta ty tuł pro fe so ra, bę dzie pra co wać ja ko pro fe sor 5
lat. Jej ko le ga, któ ry do cze ka się pro fe su ry w tym sa mym wie -
ku 55 lat, bę dzie pro fe so rem 10 lat. Te 5 lat wię cej pra cy
na sta no wi sku z wyż szy mi za rob ka mi ma ją ko lo sal ne zna cze -
nie dla wy so ko ści eme ry tu ry, ale nie cho dzi tyl ko o pie nią -
dze. Pro fe su ra jest uko ro no wa niem ka rie ry aka de mic kiej.
Ko bie ty nie po win ny mieć mniej cza su na swój awans za wo -
do wy tyl ko dla te go, że są ko bie ta mi. 

Dr agnieszka kozłowska-rajewicz
pracownia edukacji ekologicznej 

2.0 a pRaWo koBieT do emeRyTURy
Ustawa 2.0 podpisana przez prezydenta. długo konsultowana ze środowiskiem, na etapie prac sejmowych

została – niestety – mocno zmieniona. w rezultacie w końcowej wersji dokumentu zabrakło niektórych

wcześniej wynegocjowanych przywilejów oraz pojawiły przepisy, które zaprzeczają celom ustawy.

Pozostaje walczyć o szybką nowelizację. 

Dr agnieszka kozłowska-rajewicz
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te za mo że nie bez piecz na, bo czas jest
szcze gól ny – 100-le cie praw ko biet. czy to
był po czą tek kry zy su mę sko ści? 

Nie mo że my mó wić o kry zy sie. Dla mnie
bar dziej ade kwat nym stwier dze niem by ła by
re kon struk cja. Wy raz kry zys sta no wił ra czej
pod ło że do zro zu mie nia prze mian mę skiej
toż sa mo ści; moż na tu taj przy wo łać kon cep -
cję dez in te gra cji po zy tyw nej. Od no si się to
do koń ca do mi na cji męż czyzn i tym sa mym
mar gi na li za cji ko biet w ży ciu spo łecz no -kul -
tu ro wym. Ko bie ty zy ska ły pra wa, któ re da ły
im rów ność i moż li wość roz wo ju, za rów no
za wo do we go, jak i oso bi ste go. Po ję cie re kon -
struk cji ozna cza ko niecz ność ak cep ta cji, że
toż sa mość męż czy zny nie jest ta ka jak nie -
gdyś. I po wtó re, że je go re la cje z ko bie ta mi
są od mien ne i mu si to za ak cep to wać. Nie -
gdyś męż czy zna do mi no wał ab so lut nie,
a dziś sy tu acja zmie ni ła się za sad ni czo. I bar -
dzo do brze. Moż na po dać bli ski nam przy -
kład. I tak wy star czy spoj rzeć na skła dy
oso bo we na uko wych rad wy dzia łu na sze go Uni wer sy te tu.
Przy kła do wo w Wy dzia le Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej, Wy -
dzia le Stu diów Edu ka cyj nych, czy Wy dzia le An gli sty ki ko bie -
ty są w więk szo ści. Ko lej ny przy kład to fakt, że kie dyś stu dia
praw ni cze i me dycz ne by ły zdo mi no wa ne przez męż czyzn,
co by ło bez wąt pie nia jed nym z prze ja wów nie rów no ści.
Obec nie jest zu peł nie ina czej. Wspo mniał pan o mo jej książ -
ce. Ona po wsta ła wie le lat te mu, w sy tu acji, gdy męż czy zna
zo stał zrzu co ny z „po mni ka swo jej wła dzy”. Z te go co ko łu ab -
so lu ty zmu i uni wer sa li zmu. Oczy wi ście nie któ re przed sta wi -
ciel ki ra dy kal nych nur tów ko bie cych na dal mo gą twier dzić,
że ist nie je nie rów no upraw nie nie. I pew nie w nie któ rych gru -
pach spo łecz nych, czy pew nych sfe rach ży cia spo łecz ne go tak
jest, ale – jak są dzę – nie w sfe rze uni wer sy tec kiej. 
pa nie pro fe so rze, ośmie lę się stwier dzić, że me dy ka li za cja
ży cia na stę pu je w za bój czym dla męż czyzn tem pie. co gor -
sza, ko rzy sta ją oni z wszel kie go ty pu „udo god nień”, że wy -
mie nię choć by ope ra cje pla stycz ne. czy ta ki me dycz ny
męż czy zna jest jesz cze męż czy zną?

Py ta nie, czy roz ma wia my o męż czy znach w kon tek ście kul -
tu ro wym, za wo do wym, czy sek su al nym? Du żo za le ży od spo -
łecz nej gru py od nie sie nia, a przede wszyst kim
od wy kształ ce nia. W mo jej książ ce pi sa łem na przy kład
o męż czy znach, któ rzy ma jąc pro ble my w swo ich re la cjach
z wy eman cy po wa ny mi ko bie ta mi ucie ka ją, jak to ują łem
w „ostat ni ba stion mę sko ści”, ja kim jest si ła fi zycz na, cze go
kry sta li za cją jest kul tu ry sty ka. Przy oce nie tych zja wisk moż -
na przy wo łać dy cho to mię esen cja lizm – spo łecz ny kon struk -
ty wizm. Esen cja li ści twier dzą, że mę skość i ko bie cość są da ne
i za da ne bez na tu rę lub wo lę Bo ga. Kon struk ty wi ści mó wią,
że kon stru ują się one w trak cie ży cia spo łecz ne go, w trak cie
so cja li za cji. I to dru gie sta no wi sko od po wia da mo im po glą -
dom. Ale od po wia da jąc na pa na py ta nie uwa żam, że męż czyź -

ni, któ rzy re du ku ją sie bie do cia ła/cie le sno ści
za tra ca ją rdzeń swo jej toż sa mo ści. Do ty czy
to tak że i ko biet. 
ro bię za ku py, pra su je, sprzą tam, a cza sem
z przy jem no ścią go tu ję. czy na dal je stem
męż czy zną?

To wszyst ko za le ży od re la cji w związ ku.
Je śli ta ka jest zgo da obu stron i pa nu je w nim
kli mat wza jem ne go sza cun ku, to jak naj bar -
dziej. Ja oso bi ście nie pra su ję i nie pio rę, ale
na przy kład bar dzo an ga żu ję się w wy cho wa -
nie dzie ci. I ab so lut nie nie jest to żad na utra -
ta ja kie go kol wiek frag men tu mę sko ści.
Wręcz prze ciw nie. Mam ogrom ną sa tys fak -
cję, że uczest ni czę w ich so cja li za cji. Je śli
męż czy zna po sia da sil ne po czu cie wła snej
war to ści i sil ną iden ty fi ka cję ze so bą i swo ją
bio gra fią, to je mu eman cy pa cja i rów ność
ko biet ab so lut nie nie prze szka dza ją. Wzbo -
ga ca ją je go ży cie. 
W jed nej z re cen zji pa na książ ki prze czy ta -
łem, że „trzy po ko le nia fe mi ni stek osią gnę ły

wresz cie swój cel: ko bie ty zwy cię ży ły – nad szedł czas, aby
po mar twić się o prze gra nych”. co pan na to?

Cy to wa ny re cen zent użył dość prze wrot nej me ta fo ry. Moż -
na za dać py ta nie: czy męż czy zna czu je się prze gra ny w re la -
cjach z ko bie ta mi, z uwa gi na ich rów no upraw nie nie? Dla
mnie od po wiedź „tak” na to py ta nie jest ab sur dal na. Jed nak
w prak ty ce na pew no za le ży to od kon kret ne go męż czy zny
i czę sto od gru py spo łecz nej, jak rów nież wy kształ ce nia. Je -
że li męż czy zna ma pro ble my z po czu ciem wła snej war to ści,
to mo że mieć pro ble my w re la cjach z ko bie ta mi, ale też
i z męż czy zna mi. Rów no upraw nie nie płci jest fak tem praw -
nym i spo łecz no -kul tu ro wym. I jest to wiel kie osią gnię cie
ostat nie go stu le cia. 

Re kon sTRUk cja mę sko ści
Z prof. Zbysz ko Me lo si kiem, au to rem „kry zy su mę sko ści w kul tu rze współ cze snej” 

roz ma wia krzysz tof Smu ra

y Doktor honoris causa uniwersytetu Szczecińskiego

Pro fe sor Zbysz ko Me lo sik na Uni wer sy te cie Szcze ciń skim zo stał wy róż nio -
ny w spo sób szcze gól ny. Zo stał dok to rem ho no ris cau sa i tym sa mym zna -
lazł się wśród ta kich osób jak ge rard la bu da, an drzej le goc ki, le szek
ko ła kow ski, le szek bal ce ro wicz czy Je rzy gie droyć.
Przy po mnij my, że pro fe sor zwią za ny jest z na szym Uni wer sy te tem od po cząt -
ku ka rie ry na uko wej. Sty pen dy sta ful bri gh ta, pro fe sor wi zy tu ją cy Uni ver si ty
of Vir gi nia jest pro mo to rem wie lu prac dok tor skich. by ły dzie kan wy dzia łu Stu -
diów edu ka cyj nych, obec nie jest człon kiem Ze spo łu rek tor skie go UaM. Jest
wi ce prze wod ni czą cym ko mi te tu Na uk Pe da go gicz nych PaN i człon kiem cen -
tral nej ko mi sji ds. Stop ni i ty tu łów. Py ta ny o pla ny, mó wi krót ko: – Za mie rzam
na pi sać książ kę o pa sji aka de mic kiej. o pa sji upra wia nia na uki. Uwa żam, że
w cza sach, w któ rych ży je my, gdy do mi nu je wskaź ni ko wa nie i ko mer cja li za -
cja na uki moż na do cho wać wier no ści tra dy cyj nym war to ściom aka de mic kim. 
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przy zna no pa nu na gro dę im. Mar ci na ant cza ka za naj bar -
dziej in spi ru ją cy ar ty kuł or ni to lo gicz ny opu bli ko wa ny
w 2017 ro ku. to pa na trze cia no mi na cja – jak pan są dzi, co
spra wi ło, że tym ra zem się uda ło?

Do sta łem na gro dę za dwa ar ty ku ły. Mo że prze wa ży ło to, że
za my ka ją pro blem otwar ty przez wcze śniej no mi no wa ne tek -
sty. Do ty czył on te go, w ja ki spo sób świ stun ki le śne – nie wiel ki
ga tu nek pta ka roz po wszech nio ny w na szych la sach – wy bie ra -
ją miej sca lę go we. Od kry łem, że ko rzy sta ją z we wnątrz ga tun -
ko wej in for ma cji so cjal nej. To bar dzo pro sta stra te gia – gdy
świ stun ka przy la tu je do nas z Afry ki, to za miast prze szu ki wać
ca ły las, by zna leźć do god ne miej sce, gdzie mo gła by za ło żyć te -
ry to rium, na słu chu je in nych świ stu nek i le ci tam, gdzie one są.
Po ja wił się nie roz wią za ny pro blem – świ stun ki wy ko rzy sty wa -
ły in for ma cję so cjal ną w spo sób se lek tyw ny, to zna czy nie le cia -
ły na śle po, ale pa trzy ły, co to są za osob ni ki. Roz róż nia ły je
na pod sta wie tem pa śpie wu. Tam, gdzie za po mo cą gło śni ków
od twa rza łem śpie wy in nych świ stu nek w du żym tem pie – 6 pio -
se nek na mi nu tę – sam ce się nie osie dla ły. Wy bie ra ły miej sca,
gdzie sły chać by ło mniej sze tem po śpie wu (3 pio sen ki na mi -
nu tę). Py ta nie dla cze go? Od po wie dzia łem na nie w pierw szej
z na gro dzo nych prac. Oka zu je się, że tem po śpie wu u świ stun -
ki jest sy gna łem agre syw nym. Im szyb ciej sa miec śpie wa, tym
agre syw niej mo ty wu je swo ją chęć do obro ny te ry to rium. Ko -
lej na wy róż nio na pra ca od po wie dzia ła na try wial ne py ta nie,
w ja ki spo sób świ stun ki, któ re pierw sze przy le cia ły do la su, po -

dej mu ją de cy zję o osie dle niu. Nie ma in nych, a ja koś trze ba wy -
brać – od de cy zji sam ca za le żą je go szan se na prze ży cie, zdo by -
cie part ner ki, od cho wa nie po tom stwa. Wy ka za łem, że świ stun ki
wy ko rzy stu ją ja ko źró dło in for ma cji obec ność in nych ga tun -
ków, tj. pier wiosn ków, któ re ma ją po dob ne pre fe ren cje sie dli -
sko we. 
Skąd świ stun ka wzię ła się w pa na pra cy na uko wej?

Świ stun ka ma coś w so bie. Po pro stu mi się po do ba. Wie pa -
ni, to jest tak, jak idzie my do ga le rii sztu ki i ja kiś ob raz nam się
po do ba, ale nie wie my dla cze go. Świ stun ka jest ład na i ład nie
śpie wa. Uwa żam, że trze ba lu bić swój obiekt ba dań, bo spę dza

Z dr. Jakubem Szymkowiakiem, adiunktem w Pracowni ekologii Populacyjnej wydziału biologii UaM

rozmawia ewa konarzewska-Michalak

śWisTUnka
ma coś W soBie
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się z nim bar dzo du żo cza su. Dru gi po wód, me ry to rycz ny, to
ta ki, że świ stun ki są do brym mo de lem w ba da niach, ja kie pro -
wa dzę. In te re su je mnie to, w ja ki spo sób zwie rzę ta zdo by wa ją
in for ma cje o świe cie, jak po dej mu ją de cy zję, uczą się, zwłasz -
cza od sie bie na wza jem. Świ stun ki mi gru ją, a po ta kich zwie -
rzę tach mo że my spo dzie wać się ca łej ga my stra te gii zdo by wa nia
in for ma cji o śro do wi sku. Na więk szość ro ku zni ka ją z te re nów
lę go wych; gdy przy la tu ją, w le sie wie le się zmie ni ło i mu szą go
po znać. To na tu ral na pre sja se lek cyj na sprzy ja ją ca ewo lu owa -
niu stra te gii zdo by wa nia in for ma cji. Wia do mo z ba dań bry tyj -
skich na ukow ców, że świ stun ki bar dzo szyb ko wy bie ra ją
miej sca lę go we. To su ge ru je, że spraw nie zdo by wa ją in for ma -
cje. Do te go są ga tun kiem no ma dycz nym, to zna czy, że w każ -
dym se zo nie osie dla ją się gdzie in dziej czy li zni ka czyn nik, któ ry
za bu rzał by mo je ba da nie – jest nim wła sne do świad cze nie. Ptak
mu si kom bi no wać i to, jak to ro bi, in te re su je mnie naj bar dziej. 
jak w prak ty ce wy glą da ją pa na ba da nia? 

Bar dzo wcze sną wio sną, za nim świ stun ki przy le cą, idę
do Wiel ko pol skie go Pa ku Na ro do we go, gdzie mam kil ka na ście
po wierzch ni ba daw czych. Część jest kon tro l na, gdzie nic się nie
dzie je, w in nych sta ram się do star czyć ja kąś in for ma cję. Od twa -
rzam śpie wy np. in nych świ stu nek i pier wiosn ków. Wie szam
dwa gło śni ki ste reo na drze wie, 30 me trów ka bla, dru gi ka bel
idzie po pniu do zie mi, a w niej scho wa ne jest pu deł ko śnia da -
nio we z ta ble tem. Zsyn chro ni zo wa ne gło śni ki od twa rza ją play -
back. Po tem cho dzę i spraw dzam, gdzie świ stun ki się osie dli ły,
a gdzie nie. 
czy prze bie ra się pan, że by nie wy stra szyć zwie rząt?

Świ stun ki są wdzięcz nym ga tun kiem w ob ser wa cji. Zda rza ło
się, że sa miec prze la ty wał 2 me try ode mnie, sie dział na ga łąz ce,
śpie wał, przy zwy cza jał się. Nie trze ba się szcze gól nie ma sko wać,
że by po li czyć świ stun ki. Te raz zaj mu ję się tro chę in ny mi za gad -
nie nia mi, na dal in te re su je mnie, jak zdo by wa ją in for ma cje, ale
bar dziej w kon tek ście wza jem ne go pod słu chi wa nia, jak się uczą
roz po zna wać dra pież ni ki. To obej mu je ob ser wa cje przy gniaz -
dach i wte dy trze ba być do brze za ka mu flo wa nym, bo pta ki bar -
dzo się nie po ko ją. W siat kach ma sku ją cych twarz
moż na wy stra szyć ro we rzy stów. Kie dyś zda rzy ło mi się za po -
mnieć je ścią gnąć – jak lu dzie zo ba czy li mnie na ścież ce, od wró -
ci li się i po je cha li w in nym kie run ku. 
pusz cza jąc pta kom na gra nia tro chę je pan na bie ra, praw da?

Tak, ale po to, że by zo ba czyć, jak się uczą. W ten spo sób po -
zna ję me cha nizm po dej mo wa nia przez nie de cy zji. W tym ro -
ku na uczy łem je roz po zna wać kom plet nie no we dźwię ki,
któ rych ni gdy wcze śniej nie sły sza ły ja ko dźwię ki za gro że nia.
Na po cząt ku od twa rza łem im no we na gra nia – w ogó le nie re -
ago wa ły, po tem je tre no wa łem – od twa rza łem na gra nia i rów -
no cze śnie od gło sy za nie po ko je nia in nych świ stu nek. To mia ło
sy mu lo wać sy tu ację, że po ja wia się no wy dźwięk i osob ni ki są
za nie po ko jo ne – sa miec „my śli” wte dy: do brze, że bym też się
go bał. Po se sjach tre nin go wych od twa rza łem no wy dźwięk
i fak tycz nie za czę ły się go bać. To już by ło oszu stwo na wy so ką
ska lę. Cie ka we w tym eks pe ry men cie jest to, że świ stun ki uczy -
ły się od sie bie, pod słu chu jąc się. Bodź cem by ła ner wo wa re ak -
cja in nych świ stu nek. To jest tak zwa ne ucze nie so cjal ne,
w któ rym ptak uczy się cze goś przez ob ser wa cję in nych. Na zy -
wa się też prze ka zem kul tu ro wym. My, lu dzie, je ste śmy w nim
mi strza mi, ale zwie rzę ta też to po tra fią ro bić. 
pta ki i prze kaz kul tu ro wy? prze cięt ny czło wiek nie zda je so -
bie z te go spra wy.

Pta ki ko ja rzą się lu dziom z lo tem i śpie wem. Więk szość ga -
tun ków nie ro dzi się z umie jęt no ścią śpie wa nia, uczą się go
od ro dzi ców, są sia dów. To jest coś dla mnie ab so lut nie fa scy nu -

ją ce go. Moż na za da wać wie le cie ka wych py tań, jak da le ko się -
ga ten prze kaz i ja kie są je go kon se kwen cje eko lo gicz ne. Zwie -
rzę ta to nie są głu pie ma szyn ki do je dze nia i roz mna ża nia, choć
uczą się po to, by jak naj le piej prze żyć i z jak naj więk szym suk -
ce sem wy dać po tom stwo na świat. Wy ka zu ją przy tym ca ły sze -
reg fa scy nu ją cych za cho wań. Oka zu je się, że prze kaz kul tu ro wy
wy stę pu je u świ stun ki, dzie się cio gra mo we go pta ka, któ ry ma
mózg wiel ko ści pa znok cia na mo im ma łym pal cu. Coś ta kie go
otwie ra oczy. Jest też prze kaz kul tu ro wy po mię dzy róż ny mi ga -
tun ka mi, któ rym na uki bio lo gicz ne do pie ro za czy na ją się zaj -
mo wać. Wy da je się, że ga tun ki ob ser wu ją się wza jem nie. Gdy
świ stun ka przy la tu je do la su, znaj du je ca łe mnó stwo in nych pta -
ków, na któ re war to pa trzeć i war to je pod słu chi wać. My ślę, że
ko lej ne la ta przy nio są wie le no wych od kryć w tej dzie dzi nie. 

Dr ja kub Szym ko wiak jest pierw szym na ukow cem z UaM wy róż -
nio nym na gro dą im. Mar ci na ant cza ka. otrzy mał ją za ar ty ku ły
przed sta wia ją ce wy ni ki ba dań do ty czą cych świ stun ki le śnej opu bli -
ko wa ne we wio dą cych or ni to lo gicz nych cza so pi smach na uko wych:
„Jo ur nal of avian bio lo gy” („Song ra te as a si gnal of ma le ag gres si -
ve ness du ring ter ri to rial con te sts in the wo od war bler”) i „be ha vio -
ural eco lo gy” („In ter spe ci fic so cial in for ma tion use in ha bi tat
se lec tion de ci sions among mi grant song birds”). dr Szym ko wiak jest
lau re atem na gro dy I stop nia rek to ra UaM za dzia łal ność na uko wą
i sty pen dium Start fun da cji na rzecz Na uki Pol skiej. 
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– Ba da nia z za kre su se dy men to lo gii (na uki ba da ją cej pro -
ce sy po wsta wa nia skał osa do wych) w wie lu aspek tach po dob -
ne są do pra cy, któ rą w ar chi wach wy ko nu ją hi sto ry cy
od twa rza ją cy mi nio ne wy da rze nia ze sta rych ksiąg i do ku -
men tów. Czę sto, aby je po znać, mu szą naj pierw roz szy fro wać
ję zyk, w któ rym te do ku men ty zo sta ły za pi sa ne. Po dob nie se -
dy men to log wie dzę o świe cie czer pie z ksiąg geo lo gicz -
nych – mó wi prof. Szczu ciń ski. Two rzą je osa dy po wsta łe
w cią gu se tek mi liar dów lat. Za pis ten jest jed nak za szy fro -
wa ny w kształ cie zia ren pia sku, ukła dzie warstw skal nych, czy
ich skła dzie izo to po wym. Ale wpraw ny geo log od czy ta te in -
for ma cje. Da ją one ob raz te go, co dzia ło się w prze szło ści
na Zie mi: jak da le ko by ło uj ście rze ki, ja ka by ła tem pe ra tu ra
oce anu, czy i kie dy za cho dzi ły gwał tow ne zmia ny. Sto su jąc
też za sa dę „prze szłość klu czem do przy szło ści” moż na na ich
pod sta wie okre ślić na przy kład praw do po do bień stwo, z ja ką
czę sto tli wo ścią pew ne zja wi ska zda rzą się w przy szło ści.
W przy pad ku tsu na mi i trzę sień zie mi ta kie in for ma cje mo -
gą mieć ogrom ne zna cze nie. 

Nie bez przy czy ny ter min „tsu na mi” po cho dzi z ję zy ka ja -
poń skie go – tłu ma czy pro fe sor. To wła śnie w tym re jo nie
świa ta do ta kich zja wisk do cho dzi wy jąt ko wo czę sto. Za pis
tych, któ re zda rzy ły się w cza sach hi sto rycz nych, moż na zna -
leźć w kro ni kach, ale in for ma cje o star szych zda rze niach czer -
pie my z ba dań osa dów, któ re po zo sta wi ły po so bie te
ka ta stro fal ne za le wy wód mor skich. Na ich pod sta wie moż -
li we jest m.in. sza co wa nie ma gni tu dy trzę sie nia zie mi, któ ra
wy wo ła ła tsu na mi, a tak że pro gno zo wa nie praw do po do bień -
stwa wy stą pie nia ko lej nych ka ta strof. 

Przy kła dem za sto so wa nia tej wie dzy, ale i jej ogra ni czeń,
był ka ta stro fal ny rok 2011. Wte dy to u wy brze ży re gio nu
Tōho ku na wy spie Hon siu do szło do po tęż ne go trzę sie nia zie -
mi, któ re go na stęp stwem by ło wiel kie tsu na mi, a w dal szej
kon se kwen cji awa ria elek trow ni ato mo wej w Fu ku shi mie.
Wie lu za da wa ło wów czas py ta nie – jak to moż li we, aby elek -
trow nia ją dro wa nie by ła za bez pie czo na na wy pa dek ta kie go
sce na riu sza? Dla cze go wów czas ba da nia geo lo gów nie zo sta -
ły od po wied nio wy ko rzy sta ne? Prze cież do tych wszyst kich
wy da rzeń moż na by ło znacz nie le piej się przy go to wać – za -
sta na wia się prof. Szczu ciń ski.

– Ma gni tu da trzę sie nia zie mi w 2011 ro ku znacz nie prze -
kra cza ła roz miar wszyst kich do tych cza so wych trzę sień zie mi
w Ja po nii. Z opi sów hi sto rycz nych zna ne jest jed nak trzę sie -
nie zie mi i tsu na mi, któ re mia ły miej sce w tym re gio nie w 869
ro ku. Ja poń scy geo lo go wie kil ka lat przed ka ta stro fą z 2011
ro ku od kry li war stwę pia sków, któ re po so bie po zo sta wi ło
tam to hi sto rycz ne tsu na mi. Je go za sięg był na praw dę im po -
nu ją cy. Wo da do tar ła wów czas przy naj mniej 2,5 km w głąb
lą du. Na tej pod sta wie osza co wa li ma gni tu dę trzę sie nia zie -
mi na oko ło 8,4. W 2011 ro ku jed nak trzę sie nie zie mi by ło
wie lo krot nie więk sze, oko ło 9 stop ni (ska la ma gni tu dy trzę -
sień zie mi to ska la lo ga ryt micz na). Kie dy w ra mach po wo ła -
ne go przez UNESCO ze spo łu In ter na tio nal Tsu na mi Su rvey
Te am przy by łem w ten re gion krót ko po ka ta stro fie w 2011

ro ku – mó wi – od kry li śmy, że piasz czy ste osa dy po kry ły nad -
brzeż ną rów ni nę wła śnie na oko ło 2,5 km w głąb lą du, po mi -
mo że fa la tsu na mi za la ła pas o sze ro ko ści po nad 5 km. To
wzbu dzi ło na sze zdzi wie nie – skąd ta ka róż ni ca? Po wód wy -
ka za ły ba da nia osa du. Do oko ło 2,5 km ląd po kry ły pia ski,
któ re wo da za bra ła z pla ży, a któ rych po pro stu nie wy star -
czy ło na po kry cie ca łe go za la ne go ob sza ru, dla te go na dal -
szym od cin ku po zo stał osad, któ ry wy glą dał bar dzo po dob nie
jak gle ba, a po cho dził z jej roz my wa nia, stąd jest znacz nie
trud niej szy do roz po zna nia w przy pad ku sta rych – ko pal nych
osa dów tsu na mi. Praw do po dob nie za tem rów nież tsu na mi
z 869 ro ku mia ło po dob ny za sięg jak to z 2011. Dal sze szcze -
gó ło we ba da nia po zwo li ły usta lić, że po dob ne co do wiel ko -
ści ka ta stro fy zda rza ją się w tym re gio nie mniej wię cej
co 1000 lat. Szko da, że tej wie dzy nie mie li śmy kil ka, kil ka -
na ście lat wcze śniej...

RozszyfRoWać Tajemnice
osadóW

Prof. witold Szczuciński z Instytutu geologii UaM od lat prowadzi intensywne badania w różnych częściach

świata. lista miejsc, które odwiedził jest naprawdę imponująca. Jego pasją jest badanie procesów

kształtujących Ziemię i ich zapisu, czyli osadów. Jak przekonuje, jest to rodzaj niezwykle fascynującej pracy

detektywistyczno-naukowej. odkrycia, które jej towarzyszą, nie tylko poszerzają wiedzę o świecie, 

ale nierzadko mają również praktyczne zastosowanie. tak jest w przypadku badań związanych

z poznawaniem wielkich katastrof naturalnych. te profesora interesują najbardziej. 

y Nie bez przyczyny termin „tsunami” pochodzi
z języka japońskiego – tłumaczy profesor. 
To właśnie w tym rejonie świata do takich
zjawisk dochodzi wyjątkowo często
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Te ba da nia i od kry cia nie był by moż li we, gdy by nie wcze -
śniej sze do świad cze nia wy nie sio ne z ba dań w Taj lan dii. Pro -
fe sor Szczu ciń ski ba dał tam osa dy, któ re po zo sta wi ło po so bie
tsu na mi z 2004 ro ku. In te re so wa ło go mię dzy in ny mi, na ile
osad jest od por ny na dzia ła nie czyn ni ków ze wnętrz nych, już
po je go zło że niu. Czy nie zo sta nie roz my ty przez desz cze i czy
je go ce chy, któ re po zwa la ją na od róż nie nie go od in nych osa -
dów są trwa łe. 

– Oka za ło się, że skład ni ki osa dów, któ re uwa ża my za waż -
ne dla roz szy fro wa nia „ję zy ka” osa dów, na przy kład mi kro -
ska mie nia ło ści, czy li szcząt ki drob nych or ga ni zmów
mor skich ta kich jak otwor ni ce i okrzem ki, bar dzo szyb ko ule -
ga ją de gra da cji. Sprzy ja te mu kwa śne śro do wi sko przy brzeż -
nych ob ni żeń – tor fo wisk i mo kra deł. To znacz nie utrud nia
roz po zna nie osa dów tsu na mi i wy ko rzy sta nie ich dla oce ny
wiel ko ści fa li. 

– Ten wą tek za czą łem ba dać z prof. Ja nem Paw łow skim
z Uni wer sy te tu w Ge ne wie. In te re so wa ło nas czy z osa dów
po zo sta wio nych przez tsu na mi i pod da nych dzia ła niu zmien -
nych wa run ków śro do wi sko wych uda się in ny mi me to da mi
uzy skać in for ma cje po zwa la ją ce na ich iden ty fi ka cję. Z po -
mo cą przy szły nam ba da nia ge ne tycz ne DNA. Oka za ło się,
że na wet je śli te drob ne szkie le ci ki mor skich or ga ni zmów ule -
gną roz pusz cze niu, to w osa dzie na dal po zo sta ją frag men ty
ich DNA, któ re świad czą o po cho dze niu osa du. 

Za pis geo lo gicz ny ka ta strof na tu ral nych prze śle dzić moż -
na też w osa dach na dnie mor skim. Czę sto zda rza się, że na lą -
dzie hi sto ria za pi su daw nych tsu na mi, w związ ku ze
zmia na mi po zio mu mórz i oce anów, nie po zwa la na ukow -
com stwier dzić na przy kład czy wy jąt ko wo sil ne trzę sie nia
zie mi wy stę po wa ły cy klicz nie. Oko ło 20 000 lat te mu po ziom
wód w oce anach był o po nad 120 me trów niż szy a wo da, któ -
ra dziś je wy peł nia, two rzy ła po tęż ne lą do lo dy po kry wa ją ce
znacz ne ob sza ry Eu ro py i Ame ry ki Pół noc nej. Je śli chce my
ba dać cią gły za pis hi sto rii Zie mi to z po mo cą przy cho dzi dno
oce anicz ne, gdzie księ ga hi sto rii na szej pla ne ty ma o wie le
mniej bra ku ją cych kar tek niż na wy brze żach. 

– Uczest ni czy łem m.in. w od wier tach w re jo nie Ro wu Ja poń -
skie go. Ze stat ku pro wa dzi li śmy ba da nia dna na głę bo ko ści po -
nad 8000 me trów. Nie sa mo wi tą ra dość da je po bra nie każ dej

ko lej nej prób ki z dna oce anu i świa do mość, że wi dzi się ten skra -
wek na szej pla ne ty ja ko pierw szy czło wiek – mó wi prof. Szczu -
ciń ski. Czę sto nie ma my świa do mo ści, że oce any to po nad 70 %
po wierzch ni Zie mi. Tym cza sem na ich dnie jest jesz cze mnó -
stwo bia łych plam. Na wet pod wzglę dem roz po zna nia ukształ -
to wa nia dna da le ko le piej zna my rzeź bę Mar sa niż dna oce anu.
A tym cza sem ba da nia tych ostat nich oka zu ją się być zna ko mi -
ty mi ar chi wa mi wie dzy o zmia nach kli ma tu i daw nych ka ta stro -
fach, tam po szu ku je się no wych su row ców mi ne ral nych, czy
wresz cie w nich upa tru je się szan sy na skła do wa nie nad wyż ko -
we go wę gla at mos fe rycz ne go – mó wi prof. Szczu ciń ski. 

Pro fe sor na swo im kon cie ma kil ka na ście wy praw na uko -
wych po świę co nych ba da niom głę bin oce anicz nych i mor skich.

Choć więk szą część swo jej ka rie ry na uko wej prof. Szczu -
ciń ski po świę cił ba da niom dna oce anicz ne go to, jak twier dzi,
szcze gól nym sen ty men tem da rzy gó ry, szcze gól nie pol skie
Ta try. Tam, jak rów nież nad Bał ty kiem tak że pro wa dził sze -
reg pro jek tów na uko wych. Na swo im na uko wym kon cie ma
też ba da nia na pod po znań skim Mo ra sku.

– Spo ro wie my już o me te ory cie Mo ra sko. Ma ło uwa gi po -
świę ca ło się jed nak te mu, co się sta ło w wy ni ku je go upad -
ku – mó wi prof. Szczu ciń ski. Je że li by śmy wzię li pod uwa gę
za sięg znisz czeń, ja kie mia ły miej sce po po dob nej ka ta stro fie,
któ ra wy da rzy ła się w 1908 ro ku w re jo nie tun gu skim, to skut -
ków te go im pak tu szu kać mu sie li by śmy w pro mie niu na wet 20-
40 km od Po zna nia. Tak roz le głe znisz cze nia taj gi spo wo do wa ło
bo wiem tam to zda rze nie. Czy upa dek me te ory tu na Mo ra sku
sprzed 5000 lat po zo sta wił po so bie po dob ne śla dy? 

W ra mach in ter dy scy pli nar ne go pro jek tu ze spół ba daw czy
pod kie run kiem prof. Szczu ciń skie go prze pro wa dził mię dzy
in ny mi ba da nia kra te rów na Mo ra sku oraz mo de lo wa nie nu -
me rycz ne sy mu lu ją ce me cha nizm ich po wsta wa nia. Uzy ska -
no rów nież rdze nie osa dów z po bli skie go Je zio ra
Strze szyń skie go i Kier skie go, któ re po zwo li ły od two rzyć zmia -
ny kli ma tycz ne i śro do wi sko we ma ją ce miej sce w prze cią gu
ostat nich kil ku ty się cy lat. Wy ni ki tych ba dań wy ka za ły, że
skut ki ude rze nia (im pak tu) me te ory tu Mo ra sko, po za po wsta -
ły mi kra te ra mi, by ły sto sun ko wo nie wiel kie, a przy naj mniej
nie za pi sa ły się one w osa dach – mó wi pro fe sor.

Mag da zió łek
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Uro dził się w 1909 ro ku da le ko od Po zna nia, w So snow -
cu (w wo je wódz twie Sta li no gród, jak na pi sa no w po -
wo jen nej ksią żecz ce woj sko wej). W swo im ży cio ry sie

pi sze o ra czej smut nym dzie ciń stwie. Oj ciec, to karz, al ko ho -
lik (póź niej do pi sał ręcz nie: umiar ko wa ny), mat ka zmar ła,
gdy miał 2 lat ka, zaś „ma co cha dba ła o mo ją na ukę, ale by ła
za wsze za pra co wa na i ner wo wa i nie wy ka zy wa ła żad nych
uczuć cie płych, cze go brak od czu wa łem dłu go, aż do mał żeń -
stwa”. Obie bab ki by ły wdo wa mi z kil kor giem dzie ci, więc
czę ste by ły w ro dzi nie po grze by wuj ków i cioć, a ma ły Wi -
told, któ ry ni gdy nie do sta wał pre zen tów, ba wił się w usta -
wia nie ka ta fal ków. By ło bied nie, do przy ko pal nia nej szko ły
da le ko, ale zdał eg za min do so sno wiec kie go gim na zjum. Nie -
zbyt mu tam szła ma te ma ty ka. „Mo ją ma tu rę prze for so wał dy -
rek tor i po lo ni sta” – pi sze bez ogró dek. Po od by ciu

pod cho rą żów ki w Cie szy nie wy brał się na stu dia do Po zna -
nia. Nie na wy ma rzo ną po lo ni sty kę, bo nie znał gre ki i ła ci -
ny, ale na hi sto rię.

z za pa łem
„Stu dio wa łem z za pa łem, ca ły mi dnia mi sie dząc w czy tel ni

w Zam ku na par te rze”. Gdy był na I ro ku zmarł oj ciec. Skrom -
nej, ale sta łej po mo cy udzie lił mu wte dy wuj, in ka sent, „sa -
mot ny, o nie wy gó ro wa nych po trze bach” – jak pi sze
z wdzięcz no ścią Ja kób czyk. Zro bił ma gi ster kę w 1934 ro ku,
tak do brą, że póź niej tra fi ła do dru ku i do któ rej pro mo tor
prof. Jan Rut kow ski „wiel ko dusz nie się nie do pi sał”, choć
jak – zno wu z wdzięcz no ścią – za zna cza Ja kób czyk, wkład
pra cy mu na to po zwa lał. Uni wer sy tet nie ma dla nie go eta -
tu, więc na uczel ni jest wo lon ta riu szem, pra cu jąc w bi blio te -
ce uni wer sy tec kiej, po tem w Col le gium Ma ria num (bar dzo
cie ka wej szko le za ło żo nej – i zbu do wa nej – przez wy rzu co -
ne go z uni wer sy te tu z przy czyn po li tycz nych prof. Ja na Saj -
da ka) tu dzież w „Mar cin ku”. Jed no cze śnie w cią gu 3 lat
na pi sze dok to rat o Mak sy mi lia nie Jac kow skim (uka zał się ja -

ko książ ka) i uczęsz cza na so cjo lo gię, zda jąc z niej ry go ro -
zum. W 1939 ro ku ka rie ra za po wia da się bar dzo do brze.
„Mia łem do pie ro żyć na le ży cie” – jak pi sze w 1940 ro ku li ście
z obo zu je niec kie go, gdzie tra fił po bi twie nad Bzu rą.

chleb, ce bu la i swe ter bez rę ka wów
W spu ściź nie za cho wał się plik li stów z obo zu do ma co chy.

Cie niut kie ar ku si ki skła da ją się w ko per tę, na któ rej po otwar -
ciu wi dać dru ko wa ne za le ce nia, że aby list nie uległ se kwe -
stro wi pi sać wol no tyl ko ołów kiem, czy tel nie, nad li nią i nie
wol no uży wać skró tów. A od 1940 ro ku – gło si
druk – „w związ ku z du żą licz bą li stów i pa czek, ja kie otrzy -
my wa li licz ni pol scy jeń cy wo jen ni, po ja wi ły się opóź nie nia
w nie miec kiej po czcie”, a więc od tąd wol no pi sać tyl ko wte dy,
gdy do sta nie się for mu larz na list lub na klej kę na pacz kę. I np.
nie wol no przy sy łać swe trów z rę ka wa mi (oszczęd ność weł -
ny?). W li stach Ja kób czyk pro si o chleb, ce bu lę, mar mo la dę,
bla sza ny gar nu szek, czy barszcz w kost kach, do py tu je się o lo -
sy ro dzi ny i zna jo mych, wi docz nie nie otrzy mu jąc od po wie -
dzi, bo na zwi ska się po wta rza ją. Oprócz li stów są ze szy ty
do na uki an giel skie go i fran cu skie go, ka ry ka tu ra Ja kób czy ka,
kart ka imie ni no wa od ko le gów jeń ców z kon tu rem przed wo -
jen nej Pol ski… „Ucie kam od de pre syj psy chicz nych w książ ki
i ma rze nia” – pi sze.

ocen zu ro wa na ha ka ta
W 1945 ro ku z Ham bur ga wra ca do Po zna nia i, jak pi sze,

„dzię ki in ter wen cji kol. La bu dy” zo sta je przy ję ty na uni wer -
sy tet, gdzie pra cu je bar dzo in ten syw nie. Wy da je pra ce o Mar -
cin kow skim, swo im uko cha nym bo ha te rze, trzy to my
dzie jów Wiel ko pol ski. Pi sze pio nier ską mo no gra fię o Ha ka -
cie (pierw sza w Pol sce). Ta – ku je go roz ża le niu – nie otrzy -

Wiel ko po la nin z so snoW ca
wspo mi nał, że bli skie sta wa ły się je go ser cu ce chy oso bo we Po znań czy ków, któ re tak do brze po znał, ży jąc

na stan cjach u pro stych lu dzi. Prof. wi told Ja kób czyk był mi ło śni kiem wiel ko pol ski, a po pu la ry zo wa niu

„trzeź wych en tu zja stów”, jak na zy wa się XIX-wiecz nych wiel ko po lan, po świę cił ca łe ży cie.

y Po znań ski od dział ar chi wum PaN za wie ra 176 ze spo -
łów – to spu ści zny wy bit nych uczo nych. do ku men ty,

li sty, fo to gra fie za wie ra ją in for ma cje waż ne, a cza sem za -
baw ne i wzru sza ją ce. Mó wią to, cze go nie po wie krót ka not -
ka bio gra ficz na. w ko lej nych nu me rach Ży cia bę dzie my
po przez frag men ty tych spu ścizn po ka zy wać syl wet ki uczo -
nych, aby w ten spo sób i ci wiel cy na si po przed ni cy mo gli
być obec ni w ob cho dach 100-le cia na sze go uni wer sy te tu. 

y Od 1952 roku należał do PZPR, szefował
Muzeum Ruchu Robotniczego, prowadził
szkolenia dla partyjnych. Ale – jak pisze 
prof. Trzeciakowski, „serwituty czynił
z umiarem”. 
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mu je w cen zu rze po zwo le nia na druk, by nie za draż niać sto -
sun ków z no wo pow sta łą NRD. Uka że się do pie ro po 18 la -
tach, w 1966 ro ku. „Uwa żam tę książ kę nie tyl ko za po waż ne
osią gnię cie na uko we, ale i po li tycz ne, bo wiem przy udzia le hi -
sto ry ka nie miec kie go by ła to pierw sza pra ca o na cjo na li zmie
nie miec kim”. Pi sze be st sel ler o Bi smarc ku (pierw szy w Pol -
sce). Two rzy i roz wi ja Za kład Naj now szej Hi sto rii Pol ski. Nie -
stru dze nie na od czy tach na wet w za pa dłych ką tach
po pu la ry zo wał hi sto rię XIX-wiecz nej Wiel ko pol ski (kto ja
zna? – mó wił – Sko ro nie ma jej w pod ręcz ni kach?). By ły ta -
kie wy kła dy, na któ re słu cha cze w ogó le nie przy szli – jak pi -
sze z hu mo rem – ale by ły i suk ce sy ora tor skie. Za naj więk sze
uwa ża swo ją mo wę na ostat nie na uni wer sy te cie ob cho dy
Kon sty tu cji 3 Ma ja w 1947 ro ku i prze mó wie nie w ro dzi mym
so sno wiec kim li ceum na 75-le cie.

ser wi tu ty i pa sje
Od 1952 ro ku na le żał do PZPR, sze fo wał Mu zeum Ru chu

Ro bot ni cze go, pro wa dził szko le nia dla par tyj nych. Ale – jak
pi sze prof. Trze cia kow ski, „ser wi tu ty czy nił z umia rem”.
W czerw cu 1956 na uni wer sy te cie so li da ry zo wał się z ro bot -
ni ka mi, w 1968 ro ku bro nił au to no mii uczel ni prze ciw sta wia -
jąc się wkro cze niu mi li cji na te ren uni wer sy te tu, po wsta nie
„So li dar no ści” ko men to wał z sym pa tią. W li ście do przy ja -

cie la pi sze: „Je śli Gie rek mó wi, że si łą par tii jest zgod ność dzia -
ła nia ze sło wa mi, to ma on ra cję, gdy cho dzi o nie go sa me go
tyl ko. Prze ko na łem się o tym w spo sób b. przy kry.” By ło to je -
go „du cho we Wa ter loo”, jak pi sze, a cho dzi o od rzu ce nie ja -
kiejś je go pro po zy cji. 

Był lu bia ny, o czym świad czy choć by stos pocz tó wek
od stu den tów z obo zów, kon fe ren cji, wy cie czek; za pro sze nia
na ślu by, tecz ka z wie lo ma pu bli ka cja mi je mu de dy ko wa ny -
mi przez au to rów. Pa sjo nat mu zy ki ope ro wej i ba ro ko wej,
zgro ma dził kil ka set płyt, wie le uni ka to wych. W ob szer nej ko -
re spon den cji, któ rą pro wa dził, mo wa jest tak że o zdo by wa -
niu do bre go gra mo fo nu w NRD czy za gra nicz nych płyt
od swo ich uczniów w USA czy przy ja cie la we Wło szech. I jak -
że sym pa tycz na ce cha – w li stach, wspo mnie niach, wy po wie -
dziach ni gdy nie za po mi na po dać na zwisk osób, któ rym coś
za wdzię cza, po cząw szy od na uczy cie li. Po 50 la tach od mo -
men tu, gdy ja ko stu dent pra co wał w Bi blio te ce Uni wer sy tec -
kiej, po ja wił się tam z tor ta mi i ka wą, by uczcić tę rocz ni cę.

Jest w spu ściź nie i tecz ka, w któ rej są wy ni ki ba dań krwi,
prze świe tleń, elek tro kar dio gra my z krzy wą li nią pra cy ser ca.
Prze sta ło ono nie spo dzia nie bić 3 paź dzier ni ka 1986. Ostat -
ni ar ty kuł, któ ry pi sał, uka zał się już po je go śmier ci. Był o hi -
sto rii ja ko na uczy ciel ce ży cia. 

Ma ria ry bic ka

czwarty od lewej: prof. Władysław Markiewicz, prof. Witold jakóbczyk, prof. janusz pajewski, prof. czesław Łuczak, prof. zdzisław Grot. 

prof. ja kób czyk wy cho wał wie lu uczniów, wśród nich tak zna ko mi tych jak lech trze cia kow ski. po la tach, gdy po ja wił się se rial „naj dłuż sza woj na no wo cze snej

eu ro py” zwie rzał się w wy wia dach, że ma żal o wy bra nie na kon sul tan ta fil mu trze cia kow skie go a nie je go, po czym do da je roz bra ja ją co, że szyb ko po kłó cił by

się z fil mow ca mi. zna ją cy tak do sko na le te epo kę za rzu cał fil mo wi, że pa nie nek nie ca ło wa ło się w rę kę (był by to skan dal!), Mar cin kow ski nie czę sto wał by pa ni

Fran kow skiej wi nem (skan dal!), emi lia Scza niec ka by ła pięk ną i za słu żo ną spo łecz nie ko bie tą, a nie tyl ko ro man so wa ła z Mar cin kow skim, ks. Sza ma rzew ski

zmarł na gle w ko ście le zbie ra jąc na ta cę, a nie na ze bra niu kó łek rol ni czych, zaś ce giel ski nie był tyl ko „han dla rzem że la stwem”, ale fi lo lo giem kla sycz nym

i wspa nia łym mów cą, zaś zmarł na za pa le nie płuc w łóż ku, a nie wśród ro bot ni ków bu du ją cych fa bry kę itd. no i ten bi smarck: w fil mie „do bro dusz ny pi ja czy na”.

no i ta ró ża luk sem burg…
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k u lt u r a

yPo dob nie jak w po rze wa ka cji lat po przed nich, ży cie w re pre -
zen ta cyj nym au dy to rium mu zycz nym mia sta zu peł nie nie za -

mar ło. Do rocz ny fe sti wal Aka de mia Gi ta ry – po in au gu ra cji
w Gnieź nie – znów roz po czął się (18. VIII) w au li UAM, kon cer -
tem ze spo łu Il Giar di no Ar mo nic co i pol skie go gi ta rzy sty Łu ka sza
Ku ro pa czew skie go – ini cja to ra i sze fa ar ty stycz ne go cy klu 50. im -
prez w róż nych mia stach Wiel ko pol ski. Tak że je den z naj zna ko mit -
szych za gra nicz nych go ści fe sti wa lu, Bry tyj czyk Do mi nic
Mil ler – gi ta rzy sta, kom po zy tor i pro du cent mu zycz ny – miał tu taj
(31. VIII) swój wy stęp. 

yFil har mo ni cy po znań scy, jesz cze przed ofi cjal nym otwar ciem
se zo nu, za gra li (14. IX) „Fan ta zję na te ma ty pol skie” – nad -

zwy czaj ny kon cert z oka zji od by wa ją ce go się w Po zna niu spo tka nia
Ra dy Kon fe ren cji Epi sko pa tów Bi sku pich Eu ro py (CCEE). Pro gram
wy peł ni ły: Uwer tu ra do ope ry „Ja dwi ga kró lo wa pol ska” Ka ro la
Kur piń skie go, ty tu ło wa Fan ta zja pol ska A -dur na for te pian i or kie -
strę Fry de ry ka Cho pi na z so list ką Jo an ną Mar cin kow ską oraz dwa
utwo ry re li gij ne Woj cie cha Ki la ra „An ge lus” i „Vic to ria” – z udzia -
łem Chó ru „Po znań skich sło wi ków”; so list ką w pierw szym by ła Ilo -
na Krzy wic ka – so pran. Dy ry go wał Ra fał Ja cek De lek ta. O mu zy ce
i wy ko naw cach mó wił Ja kub Ka sper ski. Go ści kon cer tu przy wi tał
dy rek tor Woj ciech Nen twig, a na za koń cze nie głos za brał abp Ge -
nui kard. An ge lo Ba gna sco, m.in. dzię ku jąc ar ty stom za wie czór
„pięk na, któ re – jak pi sał Do sto jew ski – sca la świat…”

yCie ka wych trans kryp cji słyn nych „Czte rech pór ro ku” An to -
nio Vi val die go moż na by ło po słu chać (19. IX) w wy ko na niu

or kie stry Po lish Art Phil har mo nic pod dyr. Mi cha ela Ma ciasz czy -
ka. Wie czór za ty tu ło wa no „Vi val di ja kie go (nie) zna cie”.

yPo dłu giej prze rwie do cze ka li śmy się wi zy ty za gra nicz nej or -
kie stry. Na za pro sze nie Fil har mo nii (21. IX) „Sym fo ni cy znad

We łta wy”, czy li Pra ska Or kie stra Sym fo nicz na, zna na w świe cie
pod skró tem FOK (film, ope ra, kon cert), pod ba tu tą To ma sa Brau -
ne ra, świet ne go cze skie go dy ry gen ta młod sze go po ko le nia, wy ko -
na ła pe łen cykl sze ściu po ema tów Be dri cha Sme ta ny „Mo ja
oj czy zna”. Kunszt szla chet ne go dźwię ku ze spo łu i wir tu ozo stwo je -
go so li stów, po twier dzi ły też bi sy dwóch Tań ców sło wiań skich An -
to ni na Dwo rza ka, tak że wi zy tów ki cze skiej mu zy ki na ro do wej. 

yDo zna nia mu zycz ne 129. Kon cer tu Tar go we go po prze dzi ła
ce re mo nia wrę cze nia do rocz nej Na gro dy im. hr. Edwar da

Ra czyń skie go, przy zna wa nej przez Fun da cję Roz wo ju m. Po zna -
nia; otrzy ma ła ją fir ma UWI In we sty cje S.A. – za za słu gi m.in.
w re stau ra cji wie lu bez cen nych za byt ko wych obiek tów kul tu ry
i sztu ki w mie ście.

yTrze cią edy cję – bo daj je dy ne go na świe cie (?) – Mię dzy na -
ro do we go Fe sti wa lu Chó rów Dziew czę cych, za ini cjo wa ne -

go i pie lę gno wa ne go przez po znań ski Chór Dziew czę cy
„Skow ron ki” Ali cji Sze lu gi, za koń czył (23. IX) kon cert ga lo wy.
Uczest ni czą ce w spo tka niu ze spo ły wy ko na ły utwór spe cjal nie
na tę oka zję skom po no wa ny przez Ka ta rzy nę Da nel.

ySpe aking Con certs ma ją już swo ją wier ną wi dow nię, ale naj now -
sza pro duk cja Fa bry ki Sztu ki pt. „Sex, drugs and clas si cal mu -

sic” z pod ty tu łem „Mu zy ka i me dy cy na”, na pew no przy cią gnę ła (23.
IX) do dat ko wych słu cha czy. Mar cin Som po liń ski – po my sło daw ca po -
pu lar ne go se ria lu, je go nar ra tor i dy ry gent – od ra zu uprze dził, że tzw.
„mo men ty” bę dą tyl ko w mu zy ce. Ści ślej – w pierw szym sce nicz nym
dzie le 26-let nie go W. A. Mo zar ta „Upro wa dze nie z Se ra ju”. I cho ciaż
nie po zba wio ne pi kan te rii i dow ci pu, lecz na de wszyst ko ar cy cie ka we,
me ry to rycz ne opo wie ści ma estra Som po liń skie go (z es tra dy) i zna ne -
go sek su olo ga dr. Lwa Sta ro wi cza (z roz pię te go nad or ga na mi ekra nu)
za ję ły spo ro cza su – w pa mię ci po zo sta nie kon cer to wy mon taż mo -
zar tow skie go sing spie lu w wy ko na niu mło dych pol skich śpie wa ków.
Au ten tycz ną kre ację Kon stan cji stwo rzy ła Syl wia Krzy siek, so pra nist -
ka zna na już na wie lu eu ro pej skich sce nach, a jej słu żą cej Blon -
dy – Alek san dra Ża kie wicz, świe ża lau re at ka Na gro dy im. Kie pu ry
za de biut ro ku. Part ne ro wa li im te no rzy: Ja cek Szpo nar ski (Bel mon te)
i Bar tosz No wak (Pe dril lo) oraz bas Ro bert Ula tow ski (Osmin). Gra -
ła – jak za wsze – Or kie stra Col le gium F.

y50 lat ist nie nia „Pro Sin fo ni ki” – uni kal ne go, mło dzie żo we -
go ru chu mi ło śni ków mu zy ki, za ło żo ne go przy Fil har mo nii

Po znań skiej w 1968 r. przez ów cze sne go jej dy rek to ra An drze ja
Aloj ze go Łu cza ka – uczczo no (29. IX) spo tka niem przed sta wi cie li
wszyst kich obec nych rocz ni ków na dal po myśl nie roz wi ja ją ce go się
przed się wzię cia oraz je go licz nych we te ra nów. W kon cer cie utwo -
rów K. Kur piń skie go, Fr. Cho pi na i W. Wie niaw skie go – z fil har -
mo ni ka mi pod dyr. Ja ku ba Chre no wi cza wy stą pi li
po łu dnio wo ko re ań ska skrzy pacz ka Bon so ri Kim i pol ski pia ni sta
Łu kasz Bur dy. Bo ga to ilu stro wa na, ju bi le uszo wa pu bli ka cja i wy -
sta wa fo to gra fii w foy er Au li pięk nie do peł ni ły uro czy stość, za ra -
zem otwie ra ją cą 51. se zon nie do prze ce nie nia dzia łań spo re go
gro na ani ma to rów, ar ty stów, na uczy cie li i me lo ma nów (od ko ły -
ski do ma tu ry) – pod zna kiem „Pro Sin fo ni ki”. (rp)
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W y D a r z e n i a

młodzieŻoWy sposóB
na niepodległość

historia może być pasjonującą przygodą. Na pewno dla studentów historii UaM, którzy piszą grę

komputerową „ku zwycięstwu”. Nastolatek nauczy się z niej więcej niż z 10 lekcji w szkole. 

gra powstała na 100. rocznicę odzyskania niepodległości i zadebiutowała na Poznań game arena.
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R ok te mu stu den ci hi sto rii Woj ciech Kra suc ki i Bar tosz
Kuź nic ki wpa dli na po mysł, że by na pi sać kom pu te ro wą
grę hi sto rycz ną dla mło dzie ży. – Stwier dzi li śmy, że wy -

ła pie my kil ka osób z ro ku – wy szło, że każ dy coś po tra fi. Ma -
my su per gra ficz kę, pro gra mi stę, przy tym wszy scy ma my
li cen cjat z hi sto rii, i tak sa mo za czę ło się to czyć – mó wi Woj -
ciech Kra suc ki.

Spon ta nicz nie za wią za ne pię cio oso bo we Hej ka Stu dio szyb -
ko po dzie li ło się za da nia mi: Woj tek za jął się sce na riu szem,
Alek san dra No wak gra fi ką, Bar tek pro gra mo wa niem i ko or dy -
na cją prac ze spo łu, Ma ciej Plu ciń ski i An na Mącz ka
wy szu ki wa niem ma te ria łu źró dło we go tak, że by fa bu ła by ła jak
naj bar dziej wia ry god na.

Z po mo cą przy szła Fun da cja Za kła dy Kór nic kie, a po tem wo -
je wo da wiel ko pol ski, dzię ki któ rym pro jekt otrzy mał
do fi nan so wa nie, rów nież z rzą do we go pro gra mu „Nie pod le -
gła”. Anio ła mi stró ża mi Hej ka Stu dio sta li się dr Ma rek
Przy byl ski z Fun da cji Za kła dy Kór nic kie i dr Mag da le na Bi niaś -
-Szko pek z In sty tu tu Hi st prii UAM, któ ra pra cu je rów nież
w Bi blio te ce Kór nic kiej PAN. 

– Gra jest po my słem na no wo cze sną  edu ka cję hi sto rycz -
ną – wy ja śnia dr Ma rek Przy byl ski,  szef pro jek tu – W szko le
uczy my hi sto rii me to da mi dy dak tycz ny mi czę sto nie do sto so -
wa ny mi do dzi siej szej rze czy wi sto ści tech no lo gicz nej i sty lu ży -
cia uczniów. Gry, in ter net, rze czy wi stość wir tu al na sta no wią
ele men ty na swój spo sób zin te gro wa ne z ży ciem znacz nej czę -
ści mło de go po ko le nia.  Je śli chce my uczniów prze ko nać do pol -
skiej wi zji pa mię ci hi sto rycz nej, mu si my to ro bić spo so ba mi,
któ re do nich tra fia ją. Głę bo ko wie rzy my, że  dziec ko w dłu -
giej  per spek ty wie cza so wej za pa mię ta z tej gry wię cej niż z kil -
ku szkol nych lek cji hi sto rii. 

Fa bu ła „Ku zwy cię stwu” – przy go do wej plat for mów ki w tech -
no lo gii 2D – za czy na się 28 lat przed wy bu chem Po wsta nia
Wiel ko pol skie go. Hra bia Wła dy sław Za moy ski, póź niej szy fun -
da tor Za kła dów Kór nic kich, wła śnie wy ku pił do bra
za ko piań skie (te re ny wo kół Mor skie go Oka i Do li ny Ry bie go
Po to ku) od księ cia Chri stia na Ho hen lo he. Wy bu cha spór o dwa
pal ce mie dzy. Za moy ski wy gry wa spra wę w mię dzy na ro do wym
są dzie, dzię ki cze mu Mor skie Oko zo sta je włą czo ne w gra ni ce
ziem pol skich. Od te go mo men tu gracz ra zem z ano ni mo wym
chło pa kiem – głów nym bo ha te rem – uczest ni czy w wy da rze -
niach pro wa dzą cych do od zy ska nia nie pod le gło ści. Hi sto ria ma
swój po czą tek w 1890 ro ku, bo twór cy chcie li, że by bo ha ter do -
ra stał wraz z wy da rze nia mi i ja ko peł no let nia oso ba mógł wziąć
udział w Po wsta niu Wiel ko pol skim. Fakt, że jest po sta cią fik -
cyj ną po zwo li gra czo wi prze no sić się w prze strze ni i po znać
sze ro ki ob raz tam te go okre su aż do 1919 ro ku.

– Szu ka li śmy faj ne go wy da rze nia na roz po czę cie, że by po -
czą tek nie był nud ny – tłu ma czy Woj tek Kra suc ki. – Wy bór padł

na Mor skie Oko i po stać hra bie go Wła dy sła wa Za moy skie go, któ ry
był tak barw nym czło wie kiem, że ła two go po lu bić.

– Hra bia jest nie do ce nio ną po sta cią pol skiej hi sto rii, a to je mu za -
wdzię cza my,  że Ta try na le żą do na sze go pań stwa – do da je dr Przy -
byl ski – Nie był ro do wi tym po zna nia kiem, ale miał du żo ty po wo
po znań skich cech – był bar dzo oszczęd ny, jeź dził trze cią kla są,
a do te go miał ca łe mnó stwo dzi wactw np. spał na biur ku przez dłuż -
szy czas, po nie waż ślu bo wał, że bę dzie spał na czymś twar dym, w po -
dzię ko wa niu za od zy ska nie przez Pol skę nie pod le gło ści. 

Stu dio Hej ka na peł nych ob ro tach pra cu je od ma ja, kie dy do sta ło
od po wied nie pro gra my. Ze spół ma za so bą nie prze spa ne no ce, set -
ki, a gra ficz ka na wet ty sią ce, go dzin ślę cze nia nad plan sza mi, ko da mi,
do ku men ta mi, sce na riu szem. Ma ciej i Ania po je cha li do ar chi wum
w Za ko pa nem m.in. po to, że by do kład nie od wzo ro wać dom Za moy -
skie go w Kuź ni cach. Mło dzi twór cy nie ża łu ją jed nak cza su
i wy sił ku. – Dla każ de go z nas to faj na przy go da – twier dzi Woj -
tek – Za mie sza nie, ja kie wy wo ła li śmy grą świad czy, że by ło war to, to
coś no we go, świe że go.

Lek ko mrocz ny na strój gry pod kre śli czar no -bia ła gra fi ka i do pa -
so wa na do ca ło ści ścież ka dźwię ko wa. Pro duk cję Hej ka Stu dio
mło dzi gra cze wy pró bo wa li na Po znań Ga me Are na, gdzie za de biu -
to wał pierw szy akt. Wkrót ce grę bę dzie moż na po brać ze stro ny
Fun da cji Za kła dy Kór nic kie, Urzę du Wo je wódz kie go w Po zna niu i ze
stro ny Ży cia Uni wer sy tec kie go, a do ce lo wo z po pu lar nej plat for my
Ste am. Za chę ca my do śle dze nia fan pa ge’a Ku Zwy cię stwu na FB. 

ewa ko na rzew ska -Mi cha lak

an na Mącz ka i aleksandra nowak na pGa promowały grę „ku zwycięstwu”

Wojciech
krasucki 
i dr Marek 
przybylski
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