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uczelnie wywodzące się z Wszechnicy Piastowskiej rozpoczęły
obchody setnych urodzin Uniwersytetu Poznańskiego. Kulminacja
jubileuszu przypadła na 7 maja 2019 roku, a jego bogaty program,
przygotowany i zrealizowany przez Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego,
Uniwersytet Przyrodniczy oraz Akademię Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego, urozmaicił mnóstwem wydarzeń
naukowy i kulturalny krajobraz Poznania. Hasło „Wspólna pasja
od wieku!”, które przyświecało uroczystościom, nie tylko sprzyjało
pogłębionej refleksji nad czasem minionym, pozwoliło także
twórczo spojrzeć w przyszłość.

Przed chwilą obejrzeli Państwo na filmowym ekranie przegląd
najważniejszych wydarzeń minionego roku akademickiego. Ich
obfitość – a zaprezentowaliśmy zaledwie cząstkę całości – wynika
nie tylko z obchodów naszych setnych urodzin. Poważnym
wyzwaniem mijającego roku było wdrażanie nowej ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, która zastąpiła cztery wcześniej
obowiązujące ustawy: prawo o szkolnictwie wyższym, o stopniach
i tytule naukowym, o zasadach finansowania nauki, a także ustawę
o kredytach i pożyczkach studenckich. To oznacza radykalną
zmianę porządku prawnego. Aby dostosować uczelnię do nowego
sposobu działania pracowaliśmy intensywnie nad przygotowaniem

Idea uniwersytetu wyrosła z pragnienia poszukiwania
prawdy – o człowieku i o świecie. Prawda to wartość definiująca
uniwersytet, pozwalająca odróżnić go od innych instytucji. Służba

prawdzie – jak pisał prof. Kazimierz Twardowski – „będącej dla
człowieka najwyższą wartością intelektualną” jest też jego
zasadniczym celem. 

Szanowni Państwo,
Tradycyjnie i uroczyście witamy dzisiaj, po raz sto pierwszy,

kolejny rok „zdobywania prawd i prawdopodobieństw naukowych
oraz krzewienia umiejętności ich dochodzenia”. 

Cieszy mnie ogromnie obecność wielu drogich nam gości,
z którymi możemy świętować inaugurację roku akademickiego
na naszej uczelni. 

Szanowni Państwo,
Rok akademicki 2018/2019 był okresem naszej intensywnej pracy.

Ale nie był to czas zwyczajny. Można go nazwać Rokiem Wielkich
Jubileuszy: świętowaliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości i zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, minął
także wiek od powołania do istnienia uniwersytetu w Poznaniu.
Dokładnie rok temu, w tej sali, na wspólnej inauguracji, cztery

wa sze eks ce leN cje, Ma gNi fi ceN cje,
do stoj Ni go ście, sza Now Ni Pań stwo, 

dro dzy Pra cow Ni cy, dok to raN ci i stU deN ci,
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nowego statutu oraz szeregu wewnętrznych aktów
prawnych – takich jak regulamin pracy, regulamin wynagrodzeń,
regulamin organizacyjny i wiele innych. Wchodzą one w życie
dzisiaj, 1 października 2019 roku.

Miniony rok przyniósł nam także sporo sukcesów. Wśród
najważniejszych wymienić trzeba wejście, wraz z siedmioma innymi
uczelniami europejskimi, w skład konsorcjum realizującego projekt
European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions,
od którego to tytułu przyjęto akronim EPIKUR, nawiązujący
do nazwiska greckiego filozofa. Można zatem powiedzieć, że drugi
wiek działalności rozpoczynamy jako uczelnia prawdziwie
europejska! Możliwość współpracy z tak znakomitymi partnerami
jak uniwersytety w Strasburgu, Freiburgu, Karlsruhe czy
Amsterdamie to z jednej strony docenienie naszej pozycji wśród
europejskich uczelni, a z drugiej – mocna podstawa dla przyszłych
planów i rozwoju aktywności naukowo-badawczej. Znaczne środki
finansowe, które otrzymamy w ramach programu Erasmus+,
powinny zaowocować skokiem jakościowym w prowadzonych
badaniach i sukcesami wdrożeniowymi.

Na naszą codzienność składa się działalność naukowa
i dydaktyczna. W mijającym roku realizowaliśmy ponad siedemset
projektów badawczych i badawczo-rozwojowych: krajowych
i międzynarodowych oraz kilkadziesiąt projektów dydaktycznych.
Nasi uczeni byli w 2018 r. autorami ponad 7 tysięcy publikacji
naukowych, zorganizowaliśmy szereg kongresów i konferencji
naukowych. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jest silnym
ośrodkiem kształcenia kadry naukowej: w ubiegłym roku
akademickim nadaliśmy 179 stopni naukowych doktora, 141
doktora habilitowanego i 11 profesur. Znajduje to odzwierciedlenie
w rankingach uczelni – od lat niezmiennie zajmujemy trzecią lokatę
wśród polskich uniwersytetów w rankingu Perspektyw. Od kilku lat
jesteśmy notowani w takich światowych rankingach jak „lista
szanghajska” (Academic Ranking of World Universities – ARWU),
rankingi QS, Times Higher Education czy Green Metrics.

Obok podstawowej działalności dydaktycznej, związanej
z edukacją studentów, ofertę kształcenia kierujemy do różnych
pokoleń: od przedszkolaków do seniorów. Te propozycje cieszą się
wielkim zainteresowaniem.

Sukcesy, o których mówię, nie są bezimienne. Stoją za nimi
konkretni pracownicy nauki, którzy prócz pracy w salach
wykładowych,  bibliotekach czy laboratoriach często piastują
wysokie stanowiska w kraju, zasiadają w wielu istotnych gremiach
naukowych, czy znajdują się wśród laureatów prestiżowych
konkursów. Niektóre z tych wyróżnień przedstawione były w filmie.
Podkreślę szczególnie prestiżowe, jakimi była nagroda Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla prof. Marka Hendrykowskiego
z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej za całokształt dorobku
oraz nagroda Prezesa Rady Ministrów dla prof. Zdzisława Wąsika
z Wydziału Anglistyki za wybitny dorobek naukowy. Również inne
ośrodki akademickie doceniają dorobek naszych profesorów. I tak:
prof. Jerzy Marian Brzeziński z Wydziału Nauk Społecznych
otrzymał godność doktora honoris causa na Uniwersytecie Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a prof. Zbyszko Melosik z Wydziału
Studiów Edukacyjnych został wyróżniony tytułem doktora
honorowego na Uniwersytecie Szczecińskim. 

Przed nami kolejne wyzwania. Warto podkreślić, że zgodnie
z ustawą rozpoczęła działalność dziewięcioosobowa rada uczelni.
Ma ona charakter doradczy i opiniujący; na kilku pierwszych
posiedzeniach dyskutowała m.in. o kwestiach związanych z jej
bieżącym funkcjonowaniem oraz opiniowała projekt statutu UAM.
Doświadczenie osób z innych branż zasiadających w radzie, może
pomóc spojrzeć na cele i zadania, jakie stoją przed naszą uczelnią,
z zupełnie nowej, twórczej perspektywy.

zdjĘcia na okładce: AdriAn wykrotA

inauguracja 2019/2020
2 | Przemówienie Inauguracyjne Rektora prof. Andrzeja Lesickiego
6 | Nagrody dla najlepszych 

nowe wydziały, nowi dziekani
8 | Wydział Archeologii: Dziekan prof. Andrzej Michałowski
9 | Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM: Dziekan prof. Jacek Sójka

10 | Wydział Filozoficzny: Dziekan prof. Roman Kubicki
11 | Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Dziekan prof. Paweł Churski
12 | Wydział Nauk o Sztuce: Dziekan prof. Michał Mencfel
13 | Wydział Psychologii i Kognitywistyki: Dziekan prof. Mariusz Urbański
14 | Wydział Socjologii: Dziekan prof. Aldona Żurek

nauka
15 | Cudowne ziele. Reaktywacja

Ekstrakt z glistnika jaskółcze ziele niszczy nie tylko komórki nowotworowe, 
ale również bakterie, wirusy oraz grzyby. Nad poznaniem 
molekularnego mechanizmu działania jego składników pracują 
prof. dr hab. Anna Goździcka-Józefiak i dr Alicja Warowicka zWydziału Biologii UAM. 

16 | Krwawe skrzyżowania
Z prof. Anną Musiałą i prof. Przemysławem Czaplińskim z Centrum Humanistyki
Otwartej rozmawiają Ewa Konarzewska-Michalak i Piotr Michalak.

18 | Koniem trojańskim w komórkę rakową
„Przeciwnowotworowe konie trojańskie” dr. Michała Antoszczaka 
mogą okazać się skuteczną bronią w walce z rakiem.

20 | Projekty Uniwersytet Jutra oraz Uniwersytet Jutra II, czyli Zintegrowane
Programy Rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

22 | Stereotyp jest jak wróg we mgle
Z dr. Dariuszem Drążkowskim, psychologiem eksperymentalnym w Zakładzie
Psychologii Społecznej UAM rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.

24 | Dwujęzycznym łatwiej kłamać
Naukowcy z Wydziału Anglistyki przeprowadzają badanie metodą EEG
i dowiadują się, jak nasz mózg przetwarza informacje językowe.

wydarzenia

25 | Doktorat honoris causa dla prof. Reinharda Lührmanna
25 | Prof. Hanna Suchocka nagrodzona

26 | Najpierw świat, potem Europa
Kongresy prawa rolnego na Wydziale Prawa i Administracji
Z dziekanem WPiA, prof. Romanem Budzinowskim, 
kierownikiem Katedry Prawa Rolnego WPiA, rozmawia Jan Matecki

27 | Dylematy wspólnoty
Po raz drugi UAM gościł Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. 

27 | Prof. Beata Mikołajczyk. Zapraszam do dyskusji o feminatywach
28 | Studenckie Forum Jakości
28 | Sto lat dla stulatki!
29 | Tysiące poznaniaków na Nocy Naukowców
29 | BESTStudentCAMP po raz trzeci

ludzie uam
30 | Szermierkomaniacy

O tym, jak zostać sędzią i czy szermierka była dla niego zawsze najważniejsza, 
z Andrzejem Witkowskim rozmawia Jagoda Haloszka.

31 | Koziołek Matołek, Barańczak i migające sówki
Neony, murale, graffiti i typografię w Poznaniu – to wszystko znajdziemy 
na mapie, którą stworzył absolwent historii, filologii polskiej i student V roku
germanistyki UAM.
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Dzisiaj zaczynamy działalność w nowej strukturze
organizacyjnej uniwersytetu. Tworzy ją pięć szkół dziedzinowych
i przypisanych do nich dwadzieścia wydziałów dyscyplinowych
wraz z radami naukowymi dyscyplin. Swoje działania inauguruje
również Szkoła Doktorska z pięcioma sekcjami – szkołami
doktorskimi w szkołach dziedzinowych. Uniwersytet tworzą
ponadto cztery filie, które są głównymi zamiejscowymi
jednostkami organizacyjnymi. Mamy też centra i ośrodki
uniwersyteckie oraz jednostki ogólnouczelniane. Najbliższe trzy
miesiące upłyną na dostosowaniu do wymogów nowego statutu
jednostek wchodzących w skład wydziałów. To kolejne wielkie
wyzwanie dla nas wszystkich, w tym nowych prorektorów
i dziekanów. Nadchodzące miesiące będą weryfikować w praktyce
rozwiązania przyjęte w dokumentach. Wszystkim nam przecież
zależy, żeby to struktura służyła ludziom, a nie odwrotnie.

Następstwem utworzenia szkół i wprowadzenia nowej struktury
wydziałów była konieczność dokonania zmian w organizacji
administracji naszej uczelni, zarówno centralnej jak i wydziałowej.
Od dziś zatem „centrala” funkcjonuje w ramach silnych centrów
kompetencyjnych, a na wydziałach otwierają podwoje Biura
Obsługi Studenta, które zapewne nadal potocznie nazywać
będziemy dziekanatami, oraz Biura Obsługi Wydziału, swoiste
sekretariaty dziekanów. Wśród wielu nowinek wprowadzanych
wraz z nowymi regulaminami wymienię dawno wyczekiwaną
zmianę w odniesieniu do pracowników niebędących nauczycielami,
a mianowicie tzw. ruchomy czas pracy. Cieszę się, że ostatnio udało
się istotnie podnieść poziom płac w tej grupie pracowników,
a regulamin wynagrodzeń otwiera drogę do wyższego uposażenia
dla nauczycieli akademickich najbardziej efektywnych
w działalności badawczej, najwięcej publikujących i pozyskujących
znaczące środki finansowe. Pojawia się też tzw. premia projektowa
za składanie aplikacji grantowych, ale również za sukcesy w tej
dziedzinie. Regulamin wynagrodzeń zachowuje sprawdzone
rozwiązania z lat poprzednich m.in. zasady przyznawania

wynagrodzeń motywacyjnych, wynagrodzeń dodatkowych,
zróżnicowanych dodatków, nagród rektora czy premiowania
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Szanowni Państwo,
Tro ska o do brą kon dy cję uczel ni nie po zwa la na to, by kon cen -

tro wać się wy łącz nie na naj bliż szym ro ku – kre śli my pla ny na kil -
ka lat do przo du, nie ba cząc, kto sią dzie za ste ra mi Uni wer sy te tu.
Za tem już dziś my śli my o pro ce sie ewa lu acji dys cy plin na uko -
wych, któ ry zo sta nie prze pro wa dzo ny w ro ku 2021. To na stęp ne
z wiel kich wy zwań przy szło ści. Nie mo że my bo wiem do pu ścić,
by cho ciaż jed na dys cy pli na otrzy ma ła oce nę niż szą niż B+
w przy ję tej pię cio stop nio wej ska li. Ozna cza ło by to fa tal ne skut ki
dla ca łe go uni wer sy te tu. Utra ci li by śmy w tej dys cy pli nie nie tyl -
ko upraw nie nia do nada wa nia stop ni na uko wych, lecz i do au to -
no micz ne go uchwa la nia pro gra mów na ucza nia. Ja ko Uni wer sy tet
stra ci li by śmy sta tus uczel ni ba daw czej. 

Cze ka ją na re ali za cję za da nia zwią za ne ze ska ta lo go wa niem za -
kre su obo wiąz ków na uczy cie li aka de mic kich oraz te, do ty czą ce uzy -
ska ne go sta tu su Uni wer sy te tu Eu ro pej skie go. Ubie ga my się o sta tus
uczel ni ba daw czej w pro gra mie „Ini cja ty wa do sko na ło ści – uczel -
nia ba daw cza”. Nie zwy kle sta ran nie przy go to wa ny wnio sek ocze -
ku je na wer dykt mię dzy na ro do we go gro na eks per tów. Suk ces
ozna cza ogrom no wych za dań. Przed na mi rów nież przy go to wa nie
no wej, wie lo let niej stra te gii roz wo ju.

Do końca bieżącego roku musimy zakończyć i rozliczyć inwestycje
prowadzone w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego
a także termomodernizacji Kolegium Święcickiego. Zamknięcie
programu wieloletniego, którego realizacja wymagała angażowania
bardzo wysokich własnych środków inwestycyjnych uczelni, to
dobry moment, aby określić zamierzenia inwestycyjne na kolejne
lata. Plan taki został przygotowany i w najbliższym czasie będzie
poddany szerokim konsultacjom i zatwierdzeniu. Znajdą się tam m.
in.: rewitalizacja (połączona z termomodernizacją) tzw. koszarowca
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swój intelekt i ducha, a także korzystać z nowoczesnej infrastruktury
dydaktycznej i sportowej. Życzę wam, by nasza uczelnia stała się dla
was miejscem inspiracji i rozwoju. Wy zaś wypełniajcie ją
młodzieńczym zapałem i zaangażowaniem, pasją w zdobywaniu
wiedzy i kreowaniu nowego, lepszego świata.

Studentom lat starszych życzę wytrwałości w studiowaniu, wielu
osobistych i naukowych sukcesów, uwieńczonych bardzo dobrym
dyplomem ukończenia studiów!

Szanowni Państwo,
Wszystkim nauczycielom akademickim, pracownikom

technicznym, bibliotekarzom, pracownikom administracji
i obsługi życzę wielu sukcesów oraz zadowolenia z pracy na rzecz
naszej uczelni. 

Rok 2020 to na uczelniach rok wyborczy. Podczas następnej
inauguracji przekażę insygnia rektorskie demokratycznie wybranemu
następcy. Wierzę, że – ktokolwiek zostanie rektorem – będzie z całym
poświęceniem i oddaniem realizować wizję uniwersytetu otwartego
i bez granic – wspólnoty profesorów i studentów. Mam jednak
przed sobą jeszcze rok na zaszczytnym stanowisku rektora, które
powierzyła mi przed trzema laty uniwersytecka wspólnota. I tak jak
w tamtym czasie zapewniam, że stać będę na straży autonomii
uniwersytetu, wolności i różnorodności badań. Będę wierny zasadom
demokracji w naszej uniwersyteckiej codzienności, ale także
na zewnątrz, apelując o poszanowanie konstytucji i zasady
trójpodziału władzy, o przestrzeganie praw człowieka, w tym prawa
do równego traktowania, o poszanowanie godności drugiego
człowieka, przeciwstawiając się słowom, które mogą ranić lub
znieważać. 

Kończąc, serdeczne podziękowania kieruję do naszych
dostojnych i drogich gości. Dziękuję Państwu za przybycie na naszą
uroczystość oraz za waszą życzliwość i przychylność dla
uniwersytetu.

Życzę nam wszystkim, drodzy Państwo, aby nowy rok akademicki
był dla nas szczęśliwy, sprzyjający i pomyślny.

Otwieram rok akademicki 2019/2020 w Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit!

rektor Andrzej lesicki

dla Wydziału Prawa i Administracji,
modernizacje wnętrz i otoczenia Collegium
Heliodori Święcicki, a także prace w Collegium
Martineum (niezbędne do uruchomienia
muzeum szyfrów Enigma). Nie zapominamy
o Collegium Novum. Coraz bliżej też budowa
akademika na Morasku. Aktualnie trwają już
prace projektowe, a w przyszłym roku
wybierzemy wykonawcę robót budowalnych.
Zakładam, że w 2021 roku dom studencki
będzie gotowy na przyjęcie lokatorów.

Szanowni Państwo,
Jesteśmy zadowoleni z tegorocznej

rekrutacji, której poziom, pomimo niżu
demograficznego, był zbliżony do poziomu lat
ubiegłych. Do postępowania rekrutacyjnego
przystąpiło 32,7 tysiąca kandydatów, z których
już przyjęliśmy blisko 12,5 tysiąca osób (z tego
ponad 9 600 na I stopień i jednolite studia
magisterskie, a więc maturzystów). Rekrutacja
jeszcze trwa.

Drogie Studentki i Drodzy Studenci I roku,
Dokonaliście świetnego wyboru, decydując się na studia na UAM.

Zapewniam was, że będziecie mogli rozwijać tu wasze talenty,
czerpać z bogactwa dziejów i tożsamości naszej uczelni, formować
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w trak cie uro czy sto ści rek tor
przy po mniał tak że na zwi ska tych,
któ rzy ode szli:
– w mi nio nym ro ku aka de mic kim
po że gna li śmy z ża lem i smut -
kiem licz ne gro no za trud nio nych
i eme ry to wa nych pra cow ni ków
na szej uczel ni – mó wił rek -
tor. – ode szli, ale na dal trwa ją
w na szej pa mię ci i ser cach: 

prof. Piotr Bar czyń ski,
To masz Bia da ła,
Ja ni na Bo rak,
dr Woj ciech Bor czyk,
Cze sław Bo ro dyn ko,
An na Ci szew ska,
Ha li na Da le szyń ska, 
prof. Ma ria Du dzik,
Je rzy Dyk cik,
prof. Ja cek Fi siak – rek tor UAM 
w la tach 1985-1988,
dr Mar cin Gra ban,
prof. Kry sty na Hoł der na -Na tka niec,
prof. Hen ryk Hu dzik,
Zyg munt Iwasz kie wicz,
dr Je rzy Ka rol czak,
Ry szard Ko nenc,
Ma ria Ko wal czyk,

dr Zdzi sław Kru czyń ski,
Le szek Krzyś ko,
prof. Ta de usz Ma kie wicz,
dr Mi ro sła wa Mal czew ska -Ka miń ska,
Ali na Man kie wicz,
Mi ro sła wa Mo drzyń ska,
dr Mi ro sław No wa kow ski,
Mał go rza ta Obia ła,
prof. Zie mo wit Ol sza now ski,
Ja ni na Osto ja -Za gór ska,
prof. Zdzi sław Pa jąk,
Hie ro nim Plu ta,
dr Adam Rek,
prof. Jan San dor ski,
prof. Ze non Sar bak,
prof. Ma ciej Ser wań ski,
Bar ba ra Ski biń ska,
Ma ria Sto biec ka,
Eu ge niusz Sty pa,
dr Bo le sław Su choc ki,
Sta ni sław Sza far kie wicz,
dr Elż bie ta Szwarc -Ja ro sik,
prof. Ka zi mierz To bol ski,
Zyg munt Tom ko wiak,
Je rzy Urban,
Re gi na Wal czuk,
Ste fan War gac ki,
prof. Ewa Wie gandt,
Grze gorz Woj ta siak.

Ode szli, ale trwa ją 
w na szej pa mię ci 

i ser cach
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Nagrody
dla NajlePszych

Rok akademicki 2019/2020 wprowadził UAM

w drugie stulecie, które uczelnia powitała

w nowej odsłonie organizacyjnej. W czasie

inauguracji nagrody i wyróżnienia z rąk rektora

UAM odebrało liczne grono naukowców,

absolwentów i studentów.

Wuro czy sto ści, któ ra tra dy cyj nie od by ła się w Au li Uni -
wer sy tec kiej uczest ni czy li przed sta wi cie le władz pań -
stwo wych, wo je wódz kich i sa mo rzą do wych oraz

ko ściel nych. Wśród za pro szo nych go ści zna leź li się tak że rek to -
rzy po znań skich uczel ni oraz wi ce pre zy dent Uni wer sy te tu Eu ro -
pej skie go Via dri na.

Pod czas spo tka nia rek tor UAM, prof. An drzej Le sic ki wrę czył
na gro dy i wy róż nie nia. Me dal „Pal mae Uni ver si ta tis Stu dio rum
Po sna nien sis” otrzy ma ła prof. dr hab. He le na Sęk oraz prof. dr.
hab. Ka zi mierz Przy szczyp kow ski.

– To dla mnie wiel ki za szczyt. Je stem bar dzo wzru szo na, co
zresz tą wi dać – po wie dzia ła lau re at ka. – Nie są dzi łam, że uni wer -
sy tet spra wi mi ty le ra do ści w pra cy nad róż ny mi aspek ta mi. Pra -
gnę wy ra zić głę bo ką wdzięcz ność za stwo rze nie wa run ków
i kli ma tu dla wol nej, twór czej ak tyw no ści dla do bra na szej Al -
mae Ma tris.

Prof. He le na Sęk jest naj wy bit niej szą w kra ju spe cja list ką psy -
cho lo gii kli nicz nej,  zwłasz cza w za kre sie psy cho lo gii zdro -
wia. Wraz ze stwo rzo nym przez sie bie w In sty tu cie Psy cho lo gii
UAM ze spo łem pro wa dzi ła przez la ta zna czą ce ba da nia nad ze -
spo łem wy pa le nia za wo do we go i przy bli ży ła tę te ma ty kę pol skim
psy cho lo gom. Zaj mo wa ła się też pro ble ma ty ką pro mo cji zdro wia
i psy cho pro fi lak ty ki oraz wspar cia spo łecz ne go. Trud no prze ce -
nić jej wkład w roz wój i ugrun to wa nie po zy cji po znań skiej psy -
cho lo gii zdro wia i psy cho lo gii kli nicz nej. Lau da cję wy gło sił prof.
Ja cek Sój ka, dzie kan Wy dzia łu An tro po lo gii i Kul tu ro znaw stwa.

Prof. Przy szczyp kow ski, na gro dzo ny me da lem Ho mi ni Ve re
Aca de mi co, z wy kształ ce nia i za mi ło wa nia jest pe da go giem, któ -
ry zgłę bia m.in. kwe stie funk cjo no wa nia szko ły, pod sys te mów

oświa ty i wy cho wa nia w Pol sce. Od kil ku dzie się ciu lat od dzia łu -
je na śro do wi sko pol skich pe da go gów za in te re so wa nych m.in.:
po li ty ką oświa to wą, stra te gia mi edu ka cyj ny mi, oświa tą do ro -
słych, ich kom pe ten cja mi edu ka cyj ny mi, pro gno zo wa niem kie -
run ków kształ ce nia w per spek ty wie zmie nia ją ce go się ryn ku
pra cy. Lau da cję wy gło si ła dzie kan Wy dzia łu Stu diów Edu ka cyj -
nych, prof. Agniesz ka Cy bal -Mi chal ska.

– Je stem prze ko na ny, że przy zna ne mi wy róż nie nie jest tak że
wy róż nie niem dla po znań skiej pe da go gi ki i na sze go wy dzia -
łu – po wie dział lau re at i do dał: – Mój ży cio rys zo stał przed sta -
wio ny w bar dzo po waż nej per spek ty wie. Czę sto jest jed nak tak,
że ży cie pi sze cał kiem in ne sce na riu sze. 

Pe da gog po dzie lił się wspo mnie niem zwią za nym z wy bo rem
stu diów na UAM. W 1963 ro ku ja ko mło dy na uczy ciel do stał po -
wo ła nie do woj ska. – Po sze dłem do ro dzi ców i spy ta łem ich, czy
mo gę pod jąć stu dia. Oj ciec był kraw cem w Śmi glu, ma ma mu
w tym kra wiec twie po ma ga ła. Wła śnie ona po pro si ła oj ca, że by
ze zwo lił, bo być mo że te go eg za mi nu nie zdam. Nie ste ty – zda -
łem. Lau re at pod kre ślił, że za rów no bę dąc stu den tem i mło dym
pra cow ni kiem na uko wym, jak i dziś, do świad cza za ku sów wła -
dzy na uni wer sy te ty. Je go zda niem si łą i war to ścią uczel ni wyż -
szej jest wspól no to wość. Róż ni co wa nie się mo że być twór cze i nie
na le ży się go bać. – Na uni wer sy te cie jest du żo prze strze ni dla
róż nych po glą dów.  Wła dza prze mi ja, ale uni wer sy te ty za wsze
po zo sta ją uni wer sy te ta mi – pod su mo wał ba dacz.

Na gro dy ode bra ło też wie lu na uczy cie li aka de mic kich, wy róż -
nia ją cy się ab sol wen ci oraz naj wy bit niej si stu den ci.  

ewa ko na rzew ska -Mi cha lak
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węgiel aktywny – kosmetyczne „czarne złoto”.
taki tytuł nosił wykład inauguracyjny 

prof. dr. hab. roberta Pietrzaka

ZESKANUJ I ZOBACZ 

ZAPIS TRANSMISJI Z WyKłADU 

PROF. DR HAB. ROBERTA PIETRZAKA

fo
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nAgrody PrAeCePtor lAureAtus:
dr katarzyna remiszewska z wydziału anglistyki
dr krzysztof Zawierucha z wydziału Biologii
Prof. UaM dr hab. renata Jastrząb z wydziału Chemii
dr karolina ruta-korytowska z wydziału filologii Polskiej i klasycznej
dr tomasz kopyciuk z wydziału fizyki
Prof. UaM dr hab. krzysztof Marchlewicz z wydziału Historycznego
dr inż. Michał ren z wydziału Matematyki i informatyki
dr inż. Grzegorz Borkowski z wydziału nauk Geograficznych
i Geologicznych       
dr norbert Gill z wydziału nauk Politycznych i dziennikarstwa
dr dariusz drążkowski z wydziału nauk Społecznych
dr Łukasz Małecki z wydziału neofilologii
dr anna Szałek z wydziału Pedagogiczno-artystycznego w kaliszu
Prof. UaM dr hab. tadeusz Gadkowski z wydziału Prawa i administracji
dr Michał krotoszyński z wydziału Prawa i administracji
dr konrad nowak-kluczyński z wydziału Studiów Edukacyjnych
ks. prof. dr hab. Janusz nawrot z wydziału teologicznego
dr Emilia twarowska-antczak z instytutu kultury Europejskiej
w Gnieźnie

nAgrody i stoPniA dlA nAuCzyCieli AkAdeMiCkiCh
zA wybitny dorobek PublikACyjny w roku 2018:
dr karolina rataj z wydziału anglistyki
Prof. dr hab. tomasz osiejuk z wydziału Biologii
Prof. dr hab. Jacek komasa z wydziału Chemii
Prof. dr hab. Marek Hendrykowski z wydziału filologii Polskiej
i klasycznej
dr andriy Serebryannikov z wydziału fizyki
Prof. dr hab. arkadiusz Marciniak z wydziału Historycznego
Prof. dr hab. Jerzy kąkol z wydziału Matematyki i informatyki
dr katarzyna Marcisz z wydziału nauk Geograficznych
i Geologicznych
dr Joanna rak z wydziału nauk Politycznych i dziennikarstwa
Prof. UaM dr hab. Piotr Matczak z wydziału nauk Społecznych
dr hab. Sylwia Mikołajczak z wydziału neofilologii
katarzyna Maniewska z wydziału Pedagogiczno-artystycznego
w kaliszu
Prof. UaM dr hab. Szymon Matuszewski z wydziału Prawa
i administracji
Prof. dr hab. agnieszka Cybal-Michalska z wydziału Studiów
Edukacyjnych
dr hab. Michał klichowski z wydziału Studiów Edukacyjnych
ks. prof. dr hab. Piotr nawrot z wydziału teologicznego
ks. prof. UaM dr hab. waldemar Szczerbiński z instytutu kultury
Europejskiej w Gnieźnie

nAgrody sAPere Audi:
kalina krysińska – absolwentka filologii angielskiej z wydziału
anglistyki
Mateusz nowicki – absolwent chemii z wydziału Chemii,
specjalność chemia sądowa
aleksandra Skoczeń – absolwentka chemii z wydziału Chemii,
specjalność chemia kosmetyczna
agnieszka waligóra – absolwentka filologii polskiej z wydziału
filologii Polskiej i klasycznej
Jakub Przybylski – absolwent kierunku aplikacje internetu rzeczy
z wydziału fizyki
anna rybarczyk – absolwentka archeologii z wydziału
Historycznego
karolina Surma – absolwentka matematyki z wydziału Matematyki
i informatyki
weronika dopierała – absolwentka dziennikarstwa i komunikacji
społecznej z wydziału nauk Politycznych i dziennikarstwa
anna filipiak – absolwentka filologii z wydziału neofilologii,
specjalność filologia ukraińska
Monika Muszyńska – absolwentka prawa z wydziału Prawa
i administracji

studenCki lAur:
Michalina krakowiak – studentka iii roku biotechnologii 
z wydziału Biologii
klaudia rodziejczak – studentka iV roku psychologii 
z wydziału nauk Społecznych
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W bie żą cym ro ku po znań ska ar che olo gia aka de mic ka, po -
dob nie jak nasz uni wer sy tet, ob cho dzi ła swe set ne uro -
dzi ny. Se mi na rium Pre hi sto rycz ne zo sta ło po wo ła ne

do ży cia w mo men cie utwo rze nia Wszech ni cy Pia stow skiej przez
jed ne go z oj ców za ło ży cie li na szej uczel ni – prof. Jó ze fa Ko -
strzew skie go. Przez ca łe sto lat ar che olo gia by ła obec na w struk -
tu rach tak Uni wer sy te tu Po znań skie go, jak i UAM. Przez ca ły
czas ist nie nia – ja ko se mi na rium, ka te dra czy in sty tut – by ła jed -
ną z przo du ją cych jed no stek na uko wych w Pol sce, na da ją cych
ton w ogól no pol skich i eu ro pej skich dys ku sjach na uko wych.
Zmia ny za cho dzą ce na uni wer sy te cie two rzy ły za zwy czaj pod -
sta wy pod wzmac nia nie po ten cja łu na uko we go, dzię ki któ rym
ar che olo gia mia ła szan sę bu do wać swój co raz to no wo cze śniej -
szy pro fil ba daw czy. W stu le cie swe go ist nie nia UAM sta je
przed ogrom nym wy zwa niem. Zmie nia się je go do tych cza so wa
struk tu ra, wy pra co wa na la ta mi tra dy cji aka de mic kiej. Po wo ła ne
do ży cia zo sta ją no we wy dzia ły – w tym Wy dział Ar che olo gii.
Wła dze uni wer sy te tu da ły tym sa mym ar che olo gom szan sę
na nie za leż ne uka za nie po ten cja łu dys cy pli ny.

Bę dąc de sy gno wa nym de cy zją rek to ra UAM prof. An drze ja Le -
sic kie go na sta no wi sko dzie ka na Wy dzia łu Ar che olo gii, wraz
z pro dzie ka na mi, prof. UAM dr hab. Mar ci nem Igna cza kiem oraz
prof. UAM dr hab. Jac kiem Wierz bic kim, chciał bym prze pro wa -
dzić po znań ską ar che olo gię aka de mic ką przez ten new ral gicz ny
i nie zwy kle trud ny okres for mo wa nia się jej no wych struk tur.
Wspól nie ma my na dzie ję spro stać wy zwa niom, ja kie nio są ak tu -
al ne prze mia ny, dzię ki któ rym uzy ska li śmy szan sę na peł ną sa -
mo dziel ność w struk tu rze uni wer sy te tu. Naj więk sze wy zwa nie
sta no wić bę dzie nie wąt pli wie nad cho dzą ca pa ra me try za cja. Wie -
rzę jed nak, że dzię ki po ten cja ło wi ba daw cze mu Wy dzia łu Ar che -
olo gii, uda się nam spro stać jej wy ma ga niom i jed no cze śnie
stwo rzyć je den z naj no wo cze śniej szych a za ra zem przo du ją cych
ośrod ków ar che olo gii aka de mic kiej w Pol sce.

Ma my świa do mość, że je ste śmy naj mniej szym wy dzia łem na -
szej uczel ni. Nie mniej chcie li by śmy po ka zać, że ar che olo dzy są
god ni za ufa nia, ja kim zo sta li ob da rze ni. Jest na to re al na szan sa.
Współ cze sna ar che olo gia, bę dąc wciąż na uką hu ma ni stycz ną i hi -
sto rycz ną, wcho dzi w ko ope ra cję z sze ro kim wa chla rzem zróż -

ni co wa nych dzie dzin wie dzy. Na sza in ter dy scy pli nar ność po wo -
du je, że na nie spo ty ka ną w hu ma ni sty ce ska lę mo że my wkra czać
w ob sza ry za re zer wo wa ne do tych czas głów nie dla na uk ści słych.
Współ pra ca z ich przed sta wi cie la mi sta je się klu czem do szcze -
gó ło we go od czy ty wa nia źró deł wła ści wych na sze mu warsz ta to -
wi ba daw cze mu i od kry wa nia w nich przy po mo cy me tod
ty po wych dla ob sza ru scien ce ob ra zu czło wie ka oraz je go miej -
sca w struk tu rach spo łecz nych. Po znań ska ar che olo gia na sze ro -
ką ska lę wpro wa dza te go ty pu dzia ła nia w prak ty ce:
od naj no wo cze śniej szych la bo ra to ryj nych stu diów ge ne tycz nych,
przez ba da nia ar che ome trycz ne, po sto so wa nie no wo cze snych
me tod geo fi zycz nych w pra cach te re no wych. Wzmac nia nie owej
in ter dy scy pli nar no ści, po łą czo nej z za wią za ną już współ pra cą
z róż ny mi wy dzia ła mi na szej uczel ni, jak i z in ny mi ośrod ka mi
na uko wy mi kra jo wy mi i za gra nicz ny mi, sta wiam so bie za je den
z waż niej szych prio ry te tów w nad cho dzą cym cza sie. 

Chciał bym, by ar che olo gia sta ła się dla uni wer sy te tu sze ro ko
otwar tym oknem na świat. Na sze ba da nia w stre fie Bli skie go
Wscho du, Pe lo po ne zu, Ukra iny czy Ibe rii są nie wąt pli wie wi zy -
tów ką UAM. W nie co in nej ska li jest nią też na sza dzia łal ność te -
re no wa na ob sza rze kra ju i w sa mym Po zna niu. Je ste śmy obec ni
w sze ro ko po ję tej prze strze ni spo łecz nej i – co istot ne – tak że go -
spo dar czej, przede wszyst kim Wiel ko pol ski. Pro wa dzo ne ba da -
nia wy ko pa li sko we wcho dzą nie tyl ko w bez po śred nie in te rak cje
z za po trze bo wa niem lo kal nych spo łecz no ści na wie dzę o ich
prze szło ści, ale jed no cze śnie po zwa la ją na ko mer cja li za cję na szej
dys cy pli ny, co z rzad ka uda je się w hu ma ni sty ce. 

Wy dział Ar che olo gii to obec nie ze spół po nad 30 osób, pra cu -
ją cych na róż nych sta no wi skach i z za da nia mi, któ re od po wia -
da ją ich za trud nie niu. Każ dy z nas od po wia da za swój frag ment
co dzien ne go ży cia wy dzia łu: dy dak ty ki, ba dań na uko wych, ad -
mi ni stra cji czy wspar cia tech nicz ne go. Ta róż no rod ność jest jed -
nak na szą si łą. I choć cza sem spie ra my się o im pon de ra bi lia, to
w nad cho dzą cym, skom pli ko wa nym cza sie zmian ogrom nie li -
czę na wspar cie ze stro ny wszyst kich mo ich ko le ża nek i ko le gów
z Wy dzia łu Ar che olo gii, na ich ak tyw ne uczest nic two w dzie le
bu do wy wspól nej przy szło ści, w roz po czy na ją cym się no wym
stu le ciu na szej obec no ści na uni wer sy te cie.

wydziAł ArCheologii

wielka szansa na 100 lat istnienia
Mamy świadomość, że jesteśmy najmniejszym

wydziałem naszej uczelni. niemniej chcielibyśmy

pokazać, że archeolodzy są godni zaufania, jakim

zostali obdarzeni. Jest na to realna szansa.

dziekaN Prof. aNdrzej Michałowski fo
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wydziAł AntroPologii i kulturoznAwstwA uAM

Na nic zda ły się pro te sty za rów no et no lo gów (an tro po lo gów
kul tu ro wych) jak i kul tu ro znaw ców. Tak oto no wa usta wa
po łą czy ła w je den wy dział dwa in sty tu ty oraz ka te drę zwią -

za ne od tąd wspól ną dys cy pli ną. W skład te go wy dzia łu we szły, nie -
ja ko au to ma tycz nie, In sty tut Et no lo gii i An tro po lo gii Kul tu ro wej
(daw niej Wy dział Hi sto rycz ny), In sty tut Kul tu ro znaw stwa (daw -
niej Wy dział Na uk Spo łecz nych), Ka te dra Re li gio znaw stwa i Ba -
dań Po rów naw czych (tak że WNS). Do łą czył do nich In sty tut
Te atru i Sztu ki Me diów (daw niej Wy dział Fi lo lo gii Pol skiej i Kla -
sycz nej), któ re go pra cow ni cy rów nież przy pi sa li się do no wo po -
wsta łych „na uk o kul tu rze i re li gii”. Nie tyl ko zresz tą oni. Tak że
wie lu pra cow ni ków z fi lii w Ka li szu i Gnieź nie, fil mo znaw cy z Wy -
dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej, ję zy ko znaw cy z Wy dzia łu
Neo fi lo lo gii. 

Zde cy do wa li śmy się na na zwę wy dzia łu, któ ra nie po kry wa się
z na zwą dys cy pli ny, z po wo dów oczy wi stych. Nie chce my, aby
znik nę ła an tro po lo gia, nie chce my też za po mnieć o kul tu ro znaw -
stwie. A za tem wy dział opie rać bę dzie się na trzech jed nost kach:
In sty tu cie Et no lo gii i An tro po lo gii Kul tu ro wej (IEiAK), In sty tu cie
Kul tu ro znaw stwa (IK), w skład któ re go wej dzie Ka te dra Re li gio -
znaw stwa i Ba dań Po rów naw czych oraz In sty tu cie Te atru i Sztu ki
Me diów (ITiSM). Bę dzie on zlo ka li zo wa ny w trzech miej scach,
czy li na Kam pu sie Ogro dy (IK), w Col le gium Hi sto ri cum na Kam -
pu sie Mo ra sko (IEiAK) oraz w Col le gium Ma ius (ITiSM). Fakt ten
sta no wi swo iste wy zwa nie dla pra cow ni ków no we go wy dzia łu oraz
– szcze gól nie – dla władz dzie kań skich. 

Et no lo gia ist nie je na na szym uni wer sy te cie od po cząt ku je go
ist nie nia. Po cząt ko wo ja ko Ka te dra Et no lo gii i Folk lo ru, po II woj -
nie świa to wej ja ko Ka te dra Et no lo gii i Et no gra fii, od 1982 ro ku
ja ko In sty tut Et no lo gii, a od 1992 ja ko In sty tut Et no lo gii i An tro -
po lo gii Kul tu ro wej. Stu dia w tym stu let nim okre sie ukoń czy ło po -
nad 1600 stu den tów. W ostat nich dniach sierp nia gło śno by ło
o po znań skich an tro po lo gach, bo wiem In sty tut wraz z Pol skim
To wa rzy stwem Lu do znaw czym był or ga ni za to rem kon gre su Mię -
dzy na ro do wej Unii Na uk An tro po lo gicz nych i Et no lo gicz nych
(IUAES), któ ry ob ra do wał pod ha słem „World So li da ri ties” i zgro -
ma dził 750 uczest ni ków z 60 kra jów. 

In sty tut Kul tu ro znaw stwa jest miej scem ba dań i kształ ce nia stu -
den tów od 1976 ro ku. Jest jed nym z trzech naj star szych ośrod ków

kul tu ro znaw czych w Pol sce. Kul tu ro znaw stwo zo sta ło wpi sa ne
na li stę dys cy plin na uko wych w 2005 ro ku i daw no prze sta ło być
uwa ża ne za dys cy pli nę mło dą, a stu dia kul tu ro znaw cze – za tzw.
uni ka to we. Zdą ży ło też wy two rzyć swo je sub dy scy pli ny, ta kie jak
np. kul tu ro we stu dia miej skie. Po znań scy kul tu ro znaw cy wła śnie
zor ga ni zo wa li w paź dzier ni ku ogól no pol ską kon fe ren cję „Kul tu ro -
we od po wie dzi na kry zy sy miej skie”. Ka te dra Re li gio znaw stwa i Ba -
dań Po rów naw czych, któ ra sta nie się czę ścią In sty tu tu
Kul tu ro znaw stwa, ist nie je od 2011 i przez te osiem lat, dzię ki licz -
nym pu bli ka cjom, zy ska ła ogól no pol ską re no mę.

In sty tut Te atru i Sztu ki Me diów ma też swo ją hi sto rię. Tra dy cja
ba dań te atro lo gicz nych na po znań skiej po lo ni sty ce się ga lat sie -
dem dzie sią tych ubie głe go wie ku, jed nak In sty tut w pro stej li nii
kon ty nu uje pra ce Ka te dry Dra ma tu, Te atru i Wi do wisk (Wy dział
Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej) po wsta łej w 2006 ro ku, zaś w obec -
nym kształ cie ist nie je od 2017 ro ku. Dwa kie run ki stu diów pro wa -
dzo ne przez ten in sty tut (wie dza o te atrze oraz me dia
in te rak tyw ne) uzy ska ły w tym ro ku wy róż nia ją cą oce nę Pol skiej
Ko mi sji Akre dy ta cyj nej.

Na Wy dzia le An tro po lo gii i Kul tu ro znaw stwa dzia ła ją też dwa
cen tra ba daw cze. Pierw sze to zwią za ne pier wot nie z In sty tu tem Te -
atru i Sztu ki Me diów In ter dy scy pli nar ne Cen trum Ba daw cze „Hu -
ma ni ties/Art/Tech no lo gy” (HAT) oraz Re gio nal ne Ob ser wa to rium
Kul tu ry (In sty tut Kul tu ro znaw stwa), zaj mu ją ce się ba da nia mi in -
sty tu cji kul tu ry i ich re la cji z pu blicz no ścią.

W tej sy tu acji na tu ral nym za mie rze niem władz dzie kań skich
w nad cho dzą cym ro ku jest in te gra cja przy za cho wa niu od ręb no ści
two rzą cych wy dział jed no stek, współ pra ca w sfe rze ba dań oraz dy -
dak ty ki, a przede wszyst kim dba łość o po ziom ba dań na uko wych
w per spek ty wie zbli ża ją cej się ewa lu acji dys cy pli ny. Pla ny te, wraz
z wszyst ki mi pra cow ni ka mi wy dzia łu, za mie rza ją re ali zo wać wła -
dze dzie kań skie w skła dzie: prof. UAM dr hab. Ja cek Sój ka (dzie -
kan), prof. UAM dr hab. Ra fał Ko scha ny (pro dzie kan ds. na uki),
prof. UAM dr hab. Woj ciech Do hnal (pro dzie kan ds. stra te gii roz -
wo ju wy dzia łu), prof. UAM dr hab. Agniesz ka Je lew ska (pro dzie -
kan ds. współ pra cy mię dzy na ro do wej), prof. UAM dr hab. Ja cek
Zy do ro wicz (pro dzie kan ds. stu denc kich i kształ ce nia).

integracja i odrębność
ostatnie zmiany w szkolnictwie wyższym

zaowocowały między innymi zmienioną listą

dyscyplin naukowych. odczuli to szczególnie

etnolodzy i antropolodzy kulturowi oraz

kulturoznawcy. Etnologia i kulturoznawstwo

zostały wchłonięte przez nową dyscyplinę

o nazwie „nauki o kulturze i religii”. 

dziekaN Prof. jacek sójka fo
t.
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Je stem ostat nim dy rek to rem po znań skie go In sty tu tu Fi lo zo -
fii i za ra zem pierw szym dzie ka nem Wy dzia łu Fi lo zo ficz ne -
go. Pierw szym dy rek to rem In sty tu tu był pro fe sor Je rzy

Kmi ta, któ ry re cen zo wał za rów no mo ją pra cę dok tor ską, jak i do -
ro bek ha bi li ta cyj ny. Z In sty tu tem Fi lo zo fii zwią za ne jest ca łe mo -
je fi lo zo ficz ne ży cie. Kie dy w 1976 r. po dej mo wa łem stu dia,
dy rek to rem In sty tu tu był prof. Se we ryn Dziam ski, któ re go
w 1981 r. za stą pił prof. Jan Such. Od 1996 r. by łem je go za stęp cą
ds. dy dak tycz nych. W 1999 r. dy rek to rem In sty tu tu zo stał prof.
Ta de usz Buk siń ski, a ja do 2012 r. peł ni łem funk cję je go za stęp -
cy ds. stu denc kich. 

Wy dział Fi lo zo ficz ny ist niał już na na szej uczel ni. Przy po mnę, że 
na pod sta wie de kre tu Ko mi sa ria tu Na czel nej Ra dy Lu do wej w Po -

zna niu z 30 stycz nia 1919 r., utwo rzo no for mal nie Wy dział Fi lo zo -
ficz ny ja ko za czą tek

pol skie go uni wer sy te tu w Po zna niu. Pierw sze po sie dze nie Wy -
dzia łu Fi lo zo ficz ne go od by ło się 4 kwiet nia 1919 r., a więc jesz cze
przed for mal ną in au gu ra cją uni wer sy te tu. Za tem uni wer sy tet roz -
po czął dzia łal ność w sen sie in sty tu cjo nal nym ja ko Wy dział Fi lo zo -
ficz ny. W je go skład wcho dzi ły za rów no na uki hu ma ni stycz ne, jak
i przy rod ni cze. Wy dział po sia dał 21 ka tedr, w tym 13 w Sek cji Hu -
ma ni stycz nej oraz 8 w Sek cji Ma te ma tycz no -Przy rod ni czej. Już w ro -
ku 1921 funk cjo no wa ło na Wy dzia le Fi lo zo ficz nym pięć ka tedr
o pro fi lu stric te fi lo zo ficz nym. Pierw szym dzie ka nem przed wo jen -
ne go Wy dzia łu Fi lo zo ficz ne go zo stał pro fe sor Mi chał So be ski, wy -
bit ny fi lo zof kul tu ry i sztu ki oraz es te tyk. Jest to, rzecz ja sna, czy sty
przy pa dek, ale fak tem jest, że zaj mu ję się es te ty ką oraz fi lo zo fią kul -
tu ry i sztu ki. Przed wo jen ny Wy dział Fi lo zo ficz ny nie ist niał dłu go.
Już w 1921 r. wy od ręb ni ły się z nie go dwa wy dzia ły: Hu ma ni stycz -
ny oraz Ma te ma tycz no -Przy rod ni czy. 

W 1951 r. z Wy dzia łu Hu ma ni stycz ne go wy ło ni ły się trzy no we
wy dzia ły: fi lo lo gicz ny, fi lo zo ficz no -spo łecz ny oraz hi sto rycz ny. Rok
póź niej dwa ostat nie po łą czy ły się w Wy dział Fi lo zo ficz no -Hi sto -
rycz ny. 1 wrze śnia 1969 r. z je go dwóch fi lo zo ficz nych ka tedr – Lo -
gi ki i Hi sto rii Fi lo zo fii – utwo rzo no In sty tut Fi lo zo fii, któ ry sześć lat
póź niej wraz z In sty tu tem Na uk Po li tycz nych, In sty tu tem Pe da go -
gi ki, In sty tu tem Pe da go gi ki i In sty tu tem So cjo lo gii wszedł w skład
Wy dzia łu Na uk Spo łecz nych. 

Nie mam wąt pli wo ści, że Wy dział Na uk Spo łecz nych, któ re go
czę ścią był In sty tut Fi lo zo fii, gwa ran to wał – znam ta kich, któ rzy

po wie dzą na wet, że na rzu cał – fi lo zo ficz ne mu na my sło wi spo -
łecz ne prze sła nie. Mia ło to za rów no swo je do bre stro ny: fi lo zo -
fo wa nie otwie ra ło się na świat, jak i złe: fi lo zo fo wa nie nie ty le
od wra ca ło się od czło wie ka, ile pod kre śla ło ko niecz ność uj mo -
wa nia go na tle świa ta. Ostat nim prze ja wem te go dy le ma tu w po -
znań skim wąt ku hi sto rii fi lo zo fii by ła kwe stia, któ ra po ja wi ła się
wte dy, gdy by ło już wia do mo, że na fun da men tach In sty tu tu Fi -
lo zo fii po wsta nie no wy wy dział. Jak na zwać ten wy dział? Chy ba
wszy scy pra cow ni cy In sty tu tu Fi lo zo fii uwa ża li, że ma być to Wy -
dział Fi lo zo ficz ny; na to miast oso by spo za In sty tu tu sta wia ły ra -
czej na na zwę Wy dział Fi lo zo fii. Chcie li śmy na zwy Wy dział
Fi lo zo ficz ny, bo otwie ra ona fi lo zo fię na moż li wość ad op to wa nia
tak że tych do świad czeń i prze my śleń, któ re choć sa me do niej nie
na le żą, mo gą z niej wy ra stać i ja ko ta kie być ko lej nym po twier -
dze niem jej spo łecz nej ży wot no ści. 

In sty tut Fi lo zo fii był bar dzo moc nym in sty tu tem; po sia dał
upraw nie nia do prze pro wa dza nia pro ce dur dok tor skich i ha bi li -
ta cyj nych oraz miał pra wo wy stę po wać do Cen tral nej Ko mi sji ds.
Stop ni Na uko wych i Ty tu łów z wnio skiem o nada nie ty tu łu pro -
fe so ra. Zgod nie z usta wą 2.0 oraz Sta tu tem UAM dwa pierw sze
upraw nie nia przej mie Ra da Na uko wa Dys cy pli ny Fi lo zo fia. Choć
bę dzie ona dzia ła ła w ra mach Wy dzia łu Fi lo zo ficz ne go, w jej
skład wcho dzi tak że kil ku fi lo zo fów nie bę dą cych je go pra cow ni -
ka mi. Je stem prze ko na ny, że ta ka zmia na mo że po zy tyw nie wpły -
nąć na ja kość prze pro wa dza nych pro ce dur. Przed tem by ło
pod tym wzglę dem, oczy wi ście, do brze; te raz też bę dzie do brze,
ale nie co ina czej. 

In sty tut Fi lo zo fii dzie lił się na 14 za kła dów, któ rych zde cy do wa -
na więk szość two rzo na jest przez trzech pra cow ni ków. W Wy dzia -
le Fi lo zo ficz nym za kła dów bę dzie na pew no mniej, po nie waż
każ dy mu si li czyć co naj mniej pięć osób. No wa struk tu ra – dzie -
więć/osiem za kła dów i jed na/dwie pra cow nie – już się wy ła nia
z mo ich licz nych roz mów z wy dzia ło wy mi ko le żan ka mi i ko le ga -
mi; wiem, że gwa ran tu je im wa run ki przy ja zne twór czej pra cy. Czy
się wy ło ni, czas po ka że. 

Fun da men tal ne ce le Wy dział Fi lo zo ficz ny przej mie po In sty tu cie
Fi lo zo fii, bo ma do cze go na wią zy wać. Wie my, cze go chce my. Jak
przy sta ło na fi lo zo fów, chce my uczyć, a nie po uczać. Je śli ma my ro -
bić to do brze, sa mi mu si my umieć się uczyć – od wszyst kich wszę -
dzie i za wsze – zwłasz cza od stu den tów i dok to ran tów. Sa pe re au de! 

w y d z i A ł  f i lo zo f i C z n y

chcemy uczyć, a nie pouczać
Chcieliśmy nazwy wydział filozoficzny, 

bo otwiera ona filozofię na możliwość

adoptowania także tych doświadczeń

i przemyśleń, które choć same do niej nie należą,

mogą z niej wyrastać i jako takie być kolejnym

potwierdzeniem jej społecznej żywotności.

dziekaN Prof. roMaN kUbicki fo
t.
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Po mi mo for mal nej „mło do ści” dys cy pli ny, to wa rzy szy ona
na sze mu uni wer sy te to wi od sa me go po cząt ku. Już od 1919
r. w struk tu rze uczel ni funk cjo no wał In sty tut Geo gra ficz -

ny (na Wy dzia le Fi lo zo ficz nym), zaś od 1924 r. se mi na rium geo -
gra fii go spo dar czej (na Wy dzia le Praw no -Eko no micz nym). Ta
swo ista dwu ob sza ro wość geo gra fii, wy ra ża ją ca się w łą cze niu za -
gad nień przy rod ni czych ze spo łecz ny mi, za wsze by ła za uwa żal -
na w struk tu rze Uni wer sy te tu Po znań skie go, a póź niej UAM.

WGSEiGP, bę dąc jed nym z suk ce so rów jed no stek geo gra ficz -
nych utwo rzo nych w pierw szych la tach funk cjo no wa nia UAM,
bez po śred nio kon ty nu uje tra dy cję po wo ła ne go w 1981 r. z ini -
cja ty wy prof. Zbysz ka Choj nic kie go – In sty tu tu Geo gra fii Spo -
łecz no -Eko no micz nej i Go spo dar ki Prze strzen nej. Wy dzie le nie
tej jed nost ki by ło uko ro no wa niem wie lo let nie go roz wo ju tzw. po -
znań skiej szko ły geo gra fii eko no micz nej, po wszech nie ko ja rzo -
nej z two rze niem mo de li kon cep tu al nych oraz wy ko rzy sta niem
me tod ilo ścio wych w geo gra fii spo łecz no -eko no micz nej.

Obec nie WGSEiGP jest jed nym z naj więk szych ośrod ków ba -
dań miej skich i re gio nal nych w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej,
na któ rym pro wa dzo ne są ba da nia obej mu ją ce nie mal że ca łe
spec trum pro ble ma ty ki ba daw czej geo gra fii spo łecz no -eko no -
micz nej i go spo dar ki prze strzen nej. Po za kon ty nu acją wcze śniej -
szych kie run ków ba dań, na wy dzia le pro wa dzo ne są ba da nia
nad za gad nie nia mi uzna wa ny mi za klu czo we nie tyl ko obec nie,
ale wręcz za de ter mi nu ją ce ja kość ży cia w przy szło ści. Na le żą
do nich m.in. ba da nia nad świad cze nia mi eko sys te mów, mo bil -
no ścią miesz kań ców me tro po lii, zmie nia ją cą się ro lą ob sza rów
wiej skich, wy zwa nia mi zin te gro wa ne go pla no wa nia stra te gicz -
ne go i prze strzen ne go, nie rów no ścia mi spo łecz no - i eko no micz -
no -prze strzen ny mi, czy też sze ro ko po ję tą par ty cy pa cją
spo łecz ną w pro ce sach pla ni stycz nych. Wie le z tych te ma tów re -
ali zo wa nych jest w for mie pro jek tów ba daw czych Ho ri zon 2020,
NCN, NCBiR oraz in nych. 

Dzia łal ność na uko wa wy dzia łu prze kła da się na je go ak tyw ną
obec ność na fo rum mię dzy na ro do wym. Pra cow ni cy WGSEiGP
wcho dzą m.in. w skład rad i ze spo łów Mię dzy na ro do wej Unii
Geo gra ficz nej, Eu ro pej skie go Sto wa rzy sze nia Szkół Pla ni stycz -
nych (AESOP – As so cia tion of Eu ro pe an Scho ols of Plan ning),
Re gio nal Stu dies As so cia tion (RSA), Eu ro pe an Re gio nal Scien ce

As so cia tion   (ERSA), Sie ci In sty tu tów Ba dań Prze strzen nych
i Pla no wa nia w Eu ro pie Środ ko wej i Wschod niej (spa -ce. net). 

Rów nie waż ną jak dzia łal ność na uko wa jest dzia łal ność i ofer -
ta dy dak tycz na. Wy dział pro wa dzi stu dia na dwóch kie run kach.
Pierw szym, utwo rzo nym w Pol sce z ini cja ty wy UAM i Po li tech -
ni ki Wro cław skiej, a funk cjo nu ją cym od 1991 ro ku, jest go spo -
dar ka prze strzen na. W ra mach stu diów li cen cjac kich
i in ży nier skich I stop nia, a tak że ma gi ster skich II stop nia (3 i 4
sem.) kształ ci się bli sko 700 stu den tów. Dru gim kie run kiem, no -
wa tor skim i jed nym obec nie w Pol sce, funk cjo nu ją cym od 2018
ro ku, jest zin te gro wa ne pla no wa nie roz wo ju. Kie ru nek ten, uru -
cho mio ny w ra mach po zy ska nych gran tów współ fi nan so wa nych
z Eu ro pej skie go Fun du szu Spój no ści, jest obec nie miej scem
kształ ce nia dla po nad 60 stu den tów. Bar dzo waż nym ele men tem
dzia łal no ści dy dak tycz nej wy dzia łu jest pro wa dzo ny wspól nie
z Wy dzia łem Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych kie ru nek
geo gra fia, w tym spe cjal no ści geo gra fia spo łecz no -eko no micz na
(na stu diach ma gi ster skich) oraz geo ana li za spo łecz no -eko no -
micz na (na stu diach li cen cjac kich). Ofer tę dy dak tycz ną wy dzia -
łu uzu peł nia ją stu dia po dy plo mo we: prze my sły kul tu ry
w po li ty ce roz wo ju miast i re gio nów. Re ali zo wa ny w for mie wy -
kła dów, la bo ra to riów, ćwi czeń te re no wych oraz prak tyk za wo do -
wych pro ces dy dak tycz ny umoż li wia na by wa nie wie dzy,
umie jęt no ści i kom pe ten cji, po zwa la ją cych ab sol wen tom na pod -
ję cie wła snej dzia łal no ści go spo dar czej oraz pra cy w ad mi ni stra -
cji pu blicz nej zwią za nej głów nie z pla no wa niem stra te gicz nym
i prze strzen nym oraz re wi ta li za cją. Stu den ci wy dzia łu re ali zu ją
swo je pa sje ba daw cze w Aka de mic kim Ko le Na uko wym Go spo -
dar ki Prze strzen nej oraz Stu denc kim Ko le Na uko wym Geo gra -
fów im. Sta ni sła wa Paw łow skie go. 

Utwo rze nie WGSEiGP jest waż ną chwi lą w roz wo ju po znań -
skie go ośrod ka geo gra ficz ne go. Uła twia bo wiem two rze nie nie
tyl ko in ter dy scy pli nar nych, ale rów nież mię dzy dzie dzi no wych
form współ pra cy na fo rum dzia łal no ści na uko wej i dy dak tycz -
nej. W ra mach Col le gium Geo gra phi cum UAM po win ni śmy
wspól nie wy ko rzy stać te no we moż li wo ści za rów no w in dy wi du -
al nym, jak i wspól nym roz wo ju, wzmac nia jąc po zy cję po znań -
skiej geo gra fii i kon ty nu ując pra ce na szych mi strzów. 

wydziAł geogrAfii sPołeCzno-ekonoMiCznej i gosPodArki Przestrzennej

wzmocnić pozycję poznańskiej geografii
Przyjęta w 2018 r. przez Ministerstwo nauki i Szkolnictwa

wyższego klasyfikacja dziedzin i dyscyplin nauki jako odrębną

dyscyplinę naukową uwzględniła geografię społeczno-

ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną (za klasyfikacją oECd).

otworzyło to drogę do powołania z dniem 1 października 2019 r.

wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki

Przestrzennej (wGSEiGP) jako jednostki organizacyjnej

w strukturze Szkoły nauk Społecznych.

dziekaN Prof. Paweł chUrski fo
t.
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He ra kli tej ska re gu ła po zo sta je wszak że w mo cy: wcho dzi -
my do zu peł nie in nej rze ki. W la tach 1974-2001 Za kład
Mu zy ko lo gii był czę ścią In sty tu tu Hi sto rii Sztu ki, ten zaś

wcho dził w skład no wo wów czas po wo ła ne go Wy dzia łu Hi sto -
rycz ne go. Te raz In sty tu ty Hi sto rii Sztu ki i Mu zy ko lo gii two rzą
od ręb ny, sa mo dziel ny i sa mo rząd ny Wy dział Na uk o Sztu ce.

I hi sto ria sztu ki, i mu zy ko lo gia obec ne są na Uni wer sy te cie Po -
znań skim od po cząt ku je go ist nie nia. 12 ma ja 1919 ro ku, punk -
tu al nie o go dzi nie 9 ra no, ksiądz pro fe sor Szczę sny Det tloff
wy gło sił pierw szy wy kład hi sto rycz no -ar ty stycz ny – i od ra zu po -
świę co ny pro ble ma ty ce naj więk sze go ka li bru: mó wił o Le onar -
dzie, Mi cha le Anie le i Ra fa elu; w ro ku aka de mic kim 1919/1920
wy kła dy o te ma ty ce hi sto rycz no -mu zycz nej pod jął na uni wer sy -
te cie ksiądz dok tor Wa cław Gie bu row ski. Przez ko lej ne sto lat
obie dys cy pli ny, do świad cza jąc zmien nych ko lei lo su (w przy pad -
ku mu zy ko lo gii bar dziej dra ma tycz nych), współ bu do wa ły umy -
sła mi swych wy bit nych przed sta wi cie li – Adol fa Chy biń skie go,
Łu cja na Ka mień skie go, Zdzi sła wa Kę piń skie go, Kon stan te go Ka -
li now skie go, Pio tra Pio trow skie go, Ja na Stę szew skie go, by wy -
mie nić przy naj mniej nie któ rych – ran gę po znań skiej na uki
uni wer sy tec kiej. Bo też te ma ty ka, któ rą się zaj mu ją, jest wy so kiej
wa gi: pod da ją one wni kli wej ana li zie te two ry ludz kie go du cha
i rę ki – na zy wa my je zwy kle dzie ła mi sztu ki (mu zycz nej, pla stycz -
nej etc.) – w któ rych mo że naj peł niej ma ni fe stu ją się ce chy de cy -
du ją ce o na szym czło wie czeń stwie wła śnie: kre atyw ność,
pra gnie nie wol no ści, dą że nie do warsz ta to we go mi strzo stwa.
Dziś zna cze nie hi sto rii sztu ki i mu zy ko lo gii jest przy tym mo że
więk sze niż kie dy kol wiek. W ob li czu do świad cza nej obec nie, bez -
pre ce den so wej w dzie jach, po wo dzi ob ra zów i dźwię ków po zo -
sta nie my bez kry tycz nej nad ni mi re flek sji bez bron ni wo bec ich
wiel kiej per swa zyj nej mo cy. To nie praw da, że hu ma ni sty ka jest
w od wro cie: z ła two ścią i przed każ dym mo że wy ka zać swo ją ak -
tu al ność i uży tecz ność.

Bu do wa nie no we go wy dzia łu nie jest za da niem ła twym, wy -
ma ga in ten syw nej pra cy kon cep cyj nej dla wy pra co wa nia struk -
tu ry funk cjo nal nej, efek tyw nej i przy ja znej tak dla pra cow ni ków
w niej za trud nio nych, jak dla uczą cych się w niej stu den tów. Prio -

ry te to we za da nia wska zać jed nak nie trud no. Po pierw sze – dzia -
ła nia or ga ni za cyj ne, wspól ne zresz tą dla wszyst kich no wych wy -
dzia łów uni wer sy te tu, a pew nie i dla wie lu o star szej me try ce.
Roz pę dza my więc pra ce Biu ra Ob słu gi Wy dzia łu (w skła dzie: Ma -
ry na Płu cha tor, Ka ta rzy na Mar ci niak -Mań ka, Iwo na Dęb ska),
ko or dy nu je my współ dzia ła nie z Biu rem Ob słu gi Stu den ta (i zaj -
mu ją cą się z je go ra mie nia na szy mi stu den ta mi nie zwod ną Jo an -
ną So kal ską), po dej mu je my dys ku sję nad we wnętrz ną struk tu rą
jed nost ki, po wo łu je my cia ła dla spraw ne go nią za rzą dza nia.
Po dru gie i klu czo we – stwo rze nie sprzy ja ją cych wa run ków dla
dzia łal no ści ba daw czej. Idzie prze cież o to, by umoż li wić pro wa -
dze nie na Wy dzia le Na uk o Sztu ce waż nych ba dań, któ rych wy -
ni ki wpro wa dzo ne zo sta ną do świa to we go obie gu na uko we go
i mo gą tam li czyć na ży wą re cep cję. Ale i o to, by oto czyć opie ką
ba da nia spro fi lo wa ne bar dziej spe cy ficz nie, istot ne dla lo kal nych
spo łecz no ści. Wresz cie i ta kie, któ re wy ma ga ją cza so chłon nych
prac przy go to waw czych, choć by w za kre sie opra co wa nia ma te -
ria łu źró dło we go, i któ re nie od ra zu przy nio są plon stu krot ny
(lub ra czej, że by do sto so wać się do obo wią zu ją cej ska li punk to -
wej: dwu stu krot ny).

Na wy dzia le pro wa dzo ne bę dą, jak mia ło to miej sce do tąd
w na szych In sty tu tach, dwa kie run ki stu diów: hi sto ria sztu ki
i mu zy ko lo gia, oba na stop niu pierw szym i dru gim. Re kru ta cja
te go rocz na po ka za ła, że oba cie szą się za in te re so wa niem mło -
dzie ży – bo oczy wi ście, że jest w niej wie le wraż li wo ści na spra -
wy ar ty stycz ne, ale i znacz nie sze rzej: na go rą ce spra wy te go
świa ta, któ re sztu ka, za wsze uważ na, dia gno zo wa ła i dia gno zu je
z wiel ką prze ni kli wo ścią.

Dla nas, dzie ka nów Wy dzia łu Na uk o Sztu ce – obok mnie wła -
dze wy dzia łu sta no wić bę dą prof. UAM dr hab. Ju sty na Hu mięc -
ka -Ja ku bow ska ja ko pro dzie kan ds. na uki oraz dr To masz
Ra taj czak ja ko pro dzie kan ds. stu denc kich i kształ ce nia – ale i dla
wszyst kich pra cow ni ków jed nost ki no wa sy tu acja sta no wi oczy -
wi ście wiel kie wy zwa nie. Przyj mu je my wo bec nie go po sta wę
prak se olo gicz ną: po pro stu bę dzie my się sta rać wy ko ny wać do -
brą ro bo tę!

wydziAł nAuk o sztuCe

humanistyka nie jest w odwrocie
Łączą nas związki ścisłe i długoletnie. 

Przez z górą ćwierć wieku, od roku 1974 do 2001,

funkcjonowaliśmy na uniwersytecie w ramach tej

samej jednostki organizacyjnej. i oto – znów

jesteśmy razem: poznańscy historycy sztuki

i muzykolodzy. 

dziekaN Prof. Michał MeNcfel fo
t.

 a
d

ri
a

n
 w

yk
ro

ta



N O W E  W Y D Z I A ŁY,  N O W I  D Z I E K A N I

L I S T O P A D 2 0 1 9  | Życie UNiwersyteckie | 1 3

W ro ku swe go stu le cia po znań ska psy cho lo gia, w or ga ni za -
cyj nej for mie no we go Wy dzia łu Psy cho lo gii i Ko gni ty wi -
sty ki, za trud nia 61 na uczy cie li aka de mic kich,

pro wa dzą cych ba da nia w za kre sie psy cho lo gii oraz na uk o ko mu ni -
ka cji spo łecz nej i me diach (po ostat niej re for mie ko gni ty wi sty ka zo -
sta ła włą czo na w skład tej dys cy pli ny). Kształ ci my po nad 1800
stu den tów na pię cio let nich stu diach ma gi ster skich z psy cho lo gii, sta -
cjo nar nych i nie sta cjo nar nych, oraz na stu diach I i II stop nia z ko -
gni ty wi sty ki. Pro wa dzi my stu dia po dy plo mo we z psy cho lo gii
kli nicz nej i z sek su olo gii. Na sze kie run ki od lat cie szą się ogrom ną
po pu lar no ścią; w re kru ta cji 2019 sta cjo nar na psy cho lo gia znów
przy cią gnę ła naj wię cej kan dy da tów na UAM: po nad 1700 osób.

Do 2018 r. IP miał upraw nie nia do nada wa nia stop ni dok to ra
i dok to ra ha bi li to wa ne go z psy cho lo gii i z ko gni ty wi sty ki, pro wa dzi -
li śmy też sto sow ne stu dia dok to ranc kie. Głów ne kie run ki
dzia łal no ści ba daw czej zwią za ne są z za gad nie nia mi psy cho lo gii kli -
nicz nej i psy cho lo gii zdro wia, sek su olo gii, psy cho lo gii pra cy
i or ga ni za cji, psy cho lo gii edu ka cji i roz wo ju, psy cho lo gii oso bo wo -
ści, psy cho lo gii spo łecz nej i po znaw czej, neu ro nau ki, ko gni ty wi sty ki
i lo gi ki w za sto so wa niach ko gni ty wi stycz nych. W ostat nich la tach
utwo rzy li śmy kil ka la bo ra to riów ba daw czych: neu ro nau ko we La bo -
ra to rium Ba da nia Dzia łań i Po zna nia, La bo ra to rium Psy cho fi zjo lo gii
Zdro wia, La bo ra to rium Ba da nia Ro zu mo wań, La bo ra to rium Ba da -
nia Roz wo ju i Ucze nia, two rzy my La bo ra to rium Ba dań
Ja ko ścio wych i Mie sza nych w Psy cho lo gii Kli nicz nej oraz La bo ra -
to rium Ba dań Psy cho lo gicz nych w Me dy cy nie Pra cy.

Przed mio tem na szej du my są ini cja ty wy umoż li wia ją ce nam wy -
kra cza nie po za mu ry uni wer sy te tu, któ re jed no cze śnie an ga żu ją
ak tyw ność na szych stu den tów. Jest to przede wszyst kim dzia ła ją cy
pod kie row nic twem prof. An ny Iza be li Brze ziń skiej Ak tyw ny Ma ły
Uni wer sy tet La ta ją cy, od 2013 r. do cie ra ją cy z cie ka wy mi za ję cia mi
do dzie ci przed szkol nych oraz uczniów w szko łach wiej skich i w ma -
łych mia stach, pro pa gu ją cy na ukę w in te rak tyw nej, dy na micz nej
i przede wszyst kim cie ka wej for mie. W za ję cia AMULa za an ga żo -
wa ło się do tej po ry po nad 1000 stu den tów, a wzię ło w nich udział
po nad 19 tys. dzie ci. To tak że pro gram Am ba sa do rzy Psy cho lo gii,
w ra mach któ re go na si stu den ci wra ca ją do swo ich szkół śred nich
i na wła snych przy kła dach po ka zu ją swo im młod szym ko le żan kom
i ko le gom uni wer sy tec kie war to ści. Są też Mi tin gi Umie jęt no ści Spo -
łecz nych (ob ję ły do tej po ry 3200 uczniów), warsz ta ty pro wa dzo ne
w szko łach (175 warsz ta tów dla 4500 uczest ni ków), czy wresz cie

pręż ny stu denc ki ruch ba daw czy, sku pia ją cy się w kil ku na stu ko łach
na uko wych. Z ko lei pro gram Fa bry ka Mło dych Pro fe sjo na li stów po -
zwa la nam bu do wać współ pra cę mię dzy śro do wi skiem
aka de mic kim i ryn kiem pra cy oraz pro mo wać przed się bior czość
wśród mło dych lu dzi. Ko rzy sta my in ten syw nie z po zy ska nych przez
UAM gran tów POWER: Uni wer sy tet Ju tra i Uni wer sy tet Ju tra II, ale
po zy sku je my też wła sne, jak: La bo ra to rium Kom pe ten cji Za wo do -
wych, pro gram sta żo wy „Prze te stuj ry nek pra cy”.

Za rów no w co dzien ne funk cjo no wa nie po znań skiej psy cho lo -
gii i ko gni ty wi sty ki, jak i w pro wa dze nie na szych licz nych
ini cja tyw za an ga żo wa nych jest bar dzo du żo osób, dzię ki któ rym
ich re ali za cja jest tak spraw na: po czy na jąc od pro dzie ka nów (ds.
stu denc kich – prof. UAM dr. hab. Bła żej Smy kow ski, ds. współ -
pra cy – prof. UAM dr hab. Te re sa Chir kow ska -Smo lak), przez
peł no moc ni ków, nie oce nio nych pra cow ni ków ad mi ni stra cji wy -
dzia łu po wszyst kich pra cow ni ków i dok to ran tów, któ rzy an ga żu ją
się w ży cie na szej spo łecz no ści aka de mic kiej.

Sto ją ce przed na mi wy zwa nia są tro ja kie go ro dza ju. Po pierw sze,
do ty czą ak tyw no ści na uko wej: dal sze go roz wi ja nia waż nych ba dań,
któ rych wy ni ki przy no szą istot ny wgląd w na tu rę i spo so by funk -
cjo no wa nia czło wie ka. Po za tym, że ro bi my co do nas na le ży, wie le
obie cu je my so bie po po wo ła niu w ra mach cen tral nej ad mi ni stra cji
UAM Cen trum Wspar cia Pro jek tów, któ re po win no zna czą co wspo -
móc pro ce sy apli ko wa nia o środ ki na ba da nia i ich ob słu gę,
a w kon se kwen cji zwięk sze nie licz by sta no wisk ba daw czych. Dru ga
gru pa wy zwań do ty czy ucze nia, szcze gól nie w za kre sie psy cho lo gii.
To bar dzo spe cy ficz na dys cy pli na, któ rą stu den ci wy bie ra ją
w ogrom nej więk szo ści z my ślą nie o ka rie rze na uko wej, ale o prak -
ty ce, w szcze gól no ści o po ma ga niu lu dziom. W ewa lu acyj nym
pę dzie nie mo że my stra cić z oczu tej per spek ty wy, a zwłasz cza te go,
że na wia ry god nych stu diach psy cho lo gicz nych mu szą uczyć rów -
nież lu dzie z do świad cze niem przede wszyst kim w pra cy
te ra peu tycz nej. Tu z ko lei cie szy, że no wy re gu la min pra cy UAM zda -
je się uła twiać ko rzy sta nie z ich wie dzy i umie jęt no ści. Po trze cie,
sto ją przed na mi wy zwa nia do ty czą ce wy cho dze nia po za uni wer sy -
tet z na szy mi ini cja ty wa mi i za pra sza nia świa ta po za aka de mic kie go
do nas: tu ma my za miar kon ty nu ować wspo mnia ne wy żej ini cja ty -
wy oraz zin ten sy fi ko wać m.in. współ pra cę z ab sol wen ta mi na szych
kie run ków, w ra mach Pol skie go Sto wa rzy sze nia Stu den tów i Ab sol -
wen tów Psy cho lo gii oraz Sto wa rzy sze nia Stu den tów i Ab sol wen tów
Ko gni ty wi sty ki UAM.

wy dziAł Psy Cho lo gii i ko gni ty wi sty ki

wy zwa nia tro ja kie go ro dza ju 
Początki poznańskiej psychologii zbiegają się

z początkami uniwersytetu, stąd też w 2019 r.

oprócz uniwersyteckiego obchodziliśmy również

stulecie psychologii w Poznaniu, szczególnie

honorując naszych ojców-założycieli: 

prof. Stefana Błachowskiego, prof. Bolesława

Hornowskiego i prof. andrzeja Lewickiego. 

dzie kaN Prof. Ma riUsz Urbań ski fo
t.
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Fakt, że je den z naj bar dziej zna nych pol skich so cjo lo gów, Flo -
rian Zna niec ki, stwo rzył i śro do wi sko so cjo lo gicz ne i szko -
łę ba daw czą w Po zna niu, któ ra po przez po sta wy je go

uczniów (ską di nąd czę sto od mien ne od po sta wy sa me go Zna -
niec kie go) współ kształ to wa ła so cjo lo gię pol ską przez ko lej ne kil -
ka dzie siąt lat, trud no po mi nąć. Pew na am bi wa len cja prze bi ja ją ca
z uwa gi w na wia sie, wska zu je mo ty wy dys ku sji, któ re do ty czy ły
bu do wa nia współ cze snej toż sa mo ści ośrod ka w cza sie, gdy so -
cjo lo gia po znań ska wra ca ła na aka de mię po okre sie sta li now skim
i kie dy po epi zo dzie za po mnie nia (prze by wa nia na „in dek sie”)
od ro dzi ła się w Po zna niu w 1969 ro ku ja ko kie ru nek stu diów. 

Ten ele ment hi sto rii: „po dwój nych na ro dzin” dla no wo po wsta -
ją ce go wy dzia łu jest waż ny, choć by dla te go, że po zwa la spiąć
klam rą ostat nie 100 lat. Współ cze sna so cjo lo gia na UAM w pew -
nym sen sie jest cią gle sil nie zwią za na z kul tu ra li stycz ną tra dy cją
Zna niec kie go z po cząt ku XX wie ku, o czym świad czy si ła ba dań
i ana liz eks plo ru ją cych so cjo lo gię ja ko ścio wą (w tym np. ana li zy
z za kre su ży cia co dzien ne go, me to do lo gii so cjo lo gii wi zu al nej
etc.). Z ko lej nej stro ny, wy dział kształ tu je rów nież orien ta cja neo -
po zy ty wi stycz na wpi sa na w me to do lo gię ba dań son da żo wych,
ana liz roz le głych zbio rów da nych (Eu ro pej skie go Son da żu Spo -
łecz ne go, czy glo bal nych po mia rów war to ści), ge ne ral nie za awan -
so wa nych ana liz sta ty stycz nych. Z trze ciej zaś stro ny no wy
wy dział zo rien to wa ny jest na za po trze bo wa nie sfe ry spo łecz nej
i pu blicz nej pro wa dząc, obok so cjo lo gii, stu dia z za kre su pra cy
so cjal nej. Ten ostat ni kie ru nek stu diów zgod ny jest z tren dem
otwie ra nia się aka de mii na oto cze nie ze wnętrz ne, od po wia da
na za po trze bo wa nie sfe ry spo łecz nej. I tu taj, po dob nie jak
w przy pad ku so cjo lo gii (co ma pe wien zwią zek z tra dy cja Zna -
niec kie go, szcze gól nie je go ba dań w Chi ca go), znaj du je my się
w wą skiej gru pie ośrod ków or ga ni zu ją cych kształ ce nie pra cow -
ni ków so cjal nych i roz wi ja ją cych re flek sję aka de mic ką i ba da nia
na ten te mat. 

Z wska za nej wie lo nur to wo ści wy ni ka sze reg wy zwań wzmac -
nia nych jesz cze roz ma chem re for my szkol nic twa wyż sze go. Za -
pew ne z te go punk tu wi dze nia bar dzo trud no orze kać, ja ka jest
i ja ka bę dzie po znań ska so cjo lo gia skon cen tro wa na wo kół Wy -

dzia łu So cjo lo gicz ne go an no do mi ni 2019. Zde cy do wa nie dzi siaj
jest ona zróż ni co wa na, od po wia da jąc za rów no na wy zwa nia toż -
sa mo ścio we, jak i kon fron tu jąc się z te raź niej szo ścią i oto cze niem
ze wnętrz nym uni wer sy te tu.

Wy dział dys po nu je do brze współ pra cu ją cym ze spo łem ba da -
czy i ba da czek spo łecz nych, z któ rych 22 to sa mo dziel ni pra cow -
ni cy na uki, a 25 to ad iunk ci. Wy dział, co jest przed mio tem
obec nie oży wio nej roz mo wy, naj praw do po dob niej zor ga ni zo wa -
ny zo sta nie wo kół za kła dów, któ rych licz ba bę dzie za leż na
od pro fi lu współ pra cy na uko wej oraz pro jek tów ba daw czych,
któ re są obec nie re ali zo wa ne i któ re pla nu je my w przy szło ści. 

Wy dział kształ ci 251 przy szłych so cjo lo gów na stu diach I stop -
nia oraz 50 przy szłych ma gi strów so cjo lo gii. W ra mach pra cy so -
cjal nej 124 przy szłych li cen cja tów pra cy so cjal nej oraz 42 przy szłych
ma gi strów pra cy so cjal nej. Pro fil oby dwu kie run ków jest ogól no -
aka de mic ki, choć w przy pad ku pra cy so cjal nej zwra ca my więk szą
uwa gę na do pa so wa nie try bu kształ ce nia do po trzeb in sty tu cji za -
trud nia ją cych na szych ab sol wen tów: in sty tu cji pu blicz nych oraz
sek to ra po za rzą do we go. By za pew nić cią głość, in sty tu cja pro wa dzi
stu dia dok to ranc kie dla 21 dok to ran tów.

Na ko niec war to wska zać kil ka wy da rzeń i ini cja tyw, któ re na -
szym zda niem są istot ne dla ob ra zu so cjo lo gii po znań skiej.
W 2018 ro ku or ga ni zo wa li śmy wraz z wła dza mi uni wer sy tec ki -
mi zna czą cą kon fe ren cję po świę co ną pierw sze mu wy da niu pra -
cy Wil lia ma Tho ma sa i Flo ria na Zna niec kie go: Chłop pol ski
w Eu ro pie i Ame ry ce. Kon fe ren cję za szczy ci li klu czo wi ba da cze
przed mio tu, ale rów nież Mi cha el Bu ra woy z Uni wer sy te tu Ka li -
for nij skie go w Ber ke ley oraz Ma ry Wa ters z Uni wer sy te tu Ha -
rvar da, od gry wa ją cy eks po no wa ne ro le w mię dzy na ro do wych
or ga ni za cjach so cjo lo gicz nych. Or ga ni zo wa li śmy rów nież wraz
z Mię dzy na ro do wym To wa rzy stwem So cjo lo gicz nym (ISA) szko -
łę let nią skie ro wa ną do stu den tów stu diów dok to ranc kich z ca -
łe go świa ta. Wska za ne ini cja ty wy oraz sze reg dzia łań
zo rien to wa nych na współ pra cę z ośrod ka mi aka de mic ki mi w Eu -
ro pie i na świe cie sta no wią dla nas in spi ra cję i prze słan kę do my -
śle nia o przy szło ści wy dzia łu. 

wydziAł soCjologii

konfrontując się z teraźniejszością
Bycie pierwszym zobowiązuje, jest zarówno

czynnikiem dodającym skrzydeł, jak i aspektem

narzucającym wyższe oczekiwania wobec

środowiska. 

dziekaN Prof. aldoNa ŻUrek fo
t.
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A r ty kuł „Cu dow ne zie le, nie tyl ko na ra -
ka”, ja ki na pi sa łam w ze szłym ro ku
do dziś jest jed nym z naj czę ściej czy ta -

nych ma te ria łów na uni wer sy tec kie. pl. My ślę,
że dzie je się tak, dla te go, że co raz wię cej Po lek
za pa da i umie ra na no wo two ry m.in. pier si
i szyj ki ma ci cy, a dla tych z nas, któ re cier pią
na en do me trio zę, nie ma sku tecz ne go le kar -
stwa. Tym cza sem ba da nia na ukow ców z UAM
nad po spo li tą ro śli ną o wiel kiej mo cy mo gą
dać na dzie ję na dłuż sze ży cie i lep sze zdro wie. 

Te raz, po pu bli ka cji na uko we go ar ty ku łu
w cza so pi śmie „Phy to me di ci ne”, prof. An -
na Goź dzic ka i dr Ali cję Wa ro wic ka zgo dzi ły
się zdra dzić, co de cy du je o sil nym dzia ła niu
eks trak tu z ja skół cze go zie la. Oka zu je się, że to
znaj du ją ca się w wy cią gu he te ro gen na frak cja
ber be ry no wa, w któ rej skład wcho dzą, oprócz
czy stej ber be ry ny, rów nież jej po chod ne. Wy -
ka zu ją one sy ner gi stycz ne dzia ła nie far ma ko -
lo gicz ne, co zna czy, że efekt te go dzia ła nia jest
wzmoc nio ny.

Bio lo dzy, we współ pra cy z prof. Pio trem Mły na rzem z Po li -
tech ni ki Wro cław skiej oraz na ukow ca mi z Uni wer sy te tu Me dycz -
ne go w Po zna niu, prze pro wa dzi li bar dzo waż ne do świad cze nie.
Po da wa li wy ciąg z glist ni ka szczu rom z usu nię ty mi chi rur gicz -
nie ogni ska mi en do me trio zy i za ob ser wo wa li brak na wro tu cho -
ro by. Co wię cej, pro fil me ta bo licz ny w su ro wi cy tych zwie rząt był
ta ki sam, jak u osob ni ków zdro wych. Do szło też do za ha mo wa -
nia roz ro stu ko mó rek bło ny ślu zo wej ma ci cy w en do me trio zie.
To od kry cie o do nio słym zna cze niu, po nie waż do tej po ry nie
wy na le zio no re me dium na tę cho ro bę, mo gą cą pro wa dzić do nie -
płod no ści, a na wet roz wo ju no wo two ru. 

Obie cu ją ce wy ni ki ba dań da ją na dzie ję, że ba da na frak cja ber -
be ry no wa mo że stać się bro nią w wal ce z wie lo ma cho ro ba mi.
Ak tu al nie, dr Wa ro wic ka re ali zu je ba da nia pod sta wo we, któ re
mo gły by w przy szło ści słu żyć opra co wa niu for mu ły le ków. Za -
ob ser wo wa ła m. in., że związ ki z glist ni ka do brze do ku ją się
w czą stecz ki, któ re peł nią bar dzo waż ną funk cję re gu la to ro wą
w ko mór ce. – Związ ki te po wo du ją ak ty wa cję en zy mów wy ko -
naw czych (ka spaz) uru cha mia jąc pro ces pro gra mo wa nej śmier -
ci ko mór ki. Wpły wa ją rów nież na po ten cjał bło ny
mi to chon drial nej, któ re go zmia ny za bu rza ją ener ge ty kę ko mór -
ki – mó wi dr Wa ro wic ka.

Frak cja ber be ry no wa izo lo wa na z glist ni ka jest rów nież bo ga -
ta w związ ki fo to uczu la ją ce mo gą ce zna leźć za sto so wa nie w te -
ra pii fo to dy na micz nej no wo two rów. 

Prof. An na Goź dzic ka -Jó ze fiak ba da ja skół cze zie le od 30 lat.
Ro śli nę od sta ro żyt no ści wy ko rzy stu je me dy cy na lu do wa do le -

cze nia wie lu scho rzeń, jed nak do tej po ry me cha nizm dzia ła nia
eks trak tów nie był wy ja śnio ny. Na po cząt ku bio lo dzy z UAM szli
w kie run ku ana li zy bia łek, przede wszyst kim nu kle az, ale już wte -
dy przy pusz cza li, że mo le ku lar ny me cha nizm dzia ła nia wy cią gu
jest bar dzo zło żo ny. I jak się oka za ło, mie li ra cję.

Glist nik kry je jesz cze wie le ta jem nic. Do od kry cia są choć by
za sa dy, na ja kich dzia ła sy ner gizm skład ni ków eks trak tu.
Nad biał ka mi pra cu je prof. Ro bert Na wrot, rów nież na uko wiec
Wy dzia łu Bio lo gii UAM, a dr Wa ro wic ka bę dzie kon ty nu owa ła
ba da nia z udzia łem ber be ry ny i na no ma te ria łów. Od kry cia bio -
lo gów z UAM mo gą przy czy nić się do szer sze go wy ko rzy sty wa -
nia ber be ry ny w lecz nic twie. Du żo za le ży od te go, czy znaj dzie
się fir ma far ma ceu tycz na, któ rą za in te re su ją wy ni ki ba dań. Na -
ukow cy są już współ au to ra mi kil ku pa ten tów do ty czą cych moż -
li wo ści sto so wa nia eks trak tów w me dy cy nie. Ostat nie zgło sze nie
pa ten to we zwią za ne jest w wy ko rzy sta niem skład ni ków izo lo wa -
nych z Che li do nium ma jus L. do kon ser wa cji ko sme ty ków i ich
ochro ny przed pa to ge na mi.

Dba jąc o swo je zdro wie mo że war to za in te re so wać się ber be -
ry ną, któ ra jest jed nym z su ple men tów do stęp nych w ap te kach.
Ten sto sun ko wo ni sko tok sycz ny al ka lo id ma bar dzo sze ro kie
dzia ła nie proz dro wot ne – ob ni ża po ziom cu kru, mo dy fi ku je flo -
rę bak te ryj ną je lit, uła twia re duk cję ma sy cia ła, dzia ła prze ciw -
za pal nie i an ty ok sy da cyj nie, ob ni ża po ziom cał ko wi te go
cho le ste ro lu. – Jed nak je go su ple men ta cję na le ża ło by sto so wać
pod kon tro lą le ka rza – pod kre śla prof. Goź dzic ka -Jó ze fiak.

ewa ko na rzew ska -Mi cha lak

cUdowNe ziele. reaktywacja
Ekstrakt z glistnika jaskółcze ziele (Chelidonium Majus L.) skrywa olbrzymi potencjał leczniczy i może stać

się bronią w walce z groźnymi chorobami. niszczy nie tylko komórki nowotworowe, ale również bakterie,

wirusy oraz grzyby. nad poznaniem molekularnego mechanizmu działania jego składników pracują 

prof. dr hab. anna Goździcka-Józefiak i dr alicja warowicka z wydziału Biologii UaM. 

Po roku wracamy do ważnego tematu, by uchylić rąbka tajemnicy „cudownego ziela”. 
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ewa ko na rzew ska -Mi cha lak: dla cze go li te ra tu ro znaw ca i praw -
nicz ka po sta no wi li tworzyć cen trum hu ma ni sty ki otwar tej?

Prof. An na Mu sia ła: Za wsze in te re so wa ła mnie ak sjo lo gia pra wa
pra cy, to, co spra wia, że prze pi sy ma ją ta ki, a nie in ny kształt nor -
ma tyw ny. Si łą rze czy przy wio dło mnie to do hi sto rii, fi lo zo fii,
zwłasz cza fi lo zo fii kul tu ry, an tro po lo gii, a tak że i li te ra tu ry pięk -
nej. Du ży wpływ mia ły na mnie mo je na uko we po by ty u prof. Ala -
ina Su piot w Col le ge de Fran ce, czy ta łam tak że opra co wa nia
so cjo lo gów, choć by prof. Ma cie ja Gdu li. I to od spo tka nia z prof.
Gdu lą w Te atrze Pol skim w Po zna niu wszyst ko się za czę ło. Po -
szłam, że by po słu chać. Wy wiad z nim pro wa dził prof. Cza pliń ski
w spo sób, któ ry mnie za uro czył. Wy szłam ocza ro wa na. Po my śla -
łam, że mo gli by śmy za ini cjo wać wspól ną dzia łal ność praw ni ka
i hu ma ni sty i tak zro dził się po mysł de bat. Wte dy dy rek tor CK Za -
mek, An na Hry nie wiec ka, człon ki ni Ra dy Uczel ni UAM, za pro po -
no wa ła utwo rze nie Cen trum Hu ma ni sty ki Otwar tej, rek tor wy ra ził
zgo dę i de sy gno wał prof. Cza pliń skie go na dy rek to ra. Cykl pię ciu
de bat od by wał się od stycz nia do ma ja te go ro ku w CK Za mek. Za -
pra sza li śmy na nie lu dzi z róż nych dzie dzin, by dys ku to wać o pra -
cy, jej zna cze niu i ro li w ży ciu spo łecz nym. Ma my też za so bą
nie ma łe przedsięwzięcie, bo pol sko -fran cu skie spo tka nie praw ni -
ków i hu ma ni stów w Pa ry żu (As sis fran co -po lo na ise de dro it).

Prof. Prze my sław Cza pliń ski: Trze ba tu do dać, że ist nie je bar dzo
dłu ga, ale sła bo zna na tra dy cja łą cze nia pra wa z li te ra tu ro znaw -
stwem. W re flek sji eu ro pej skiej się ga schył ku XIX i po cząt ku
XX wie ku, ale mniej wię cej od 20 lat ob ser wu je się jej re ne sans. Co
le ży na sto le, przy któ rym sie dzi praw nik i li te ra tu ro znaw ca?
Po pierw sze tekst praw ny. Dla li te ra tu ro znaw cy jest on przed mio -
tem in ter pre ta cji, któ ra jest nie od łącz ną czę ścią funk cjo no wa nia
tek stu praw ne go, po nie waż od wy kład ni pra wa za le ży np. dzia ła -
nie par la men tu czy opu bli ko wa nie bądź nie opu bli ko wa nie orze -
czeń Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. 

Spra wa dru ga: li te ra tu ro znaw ca po tra fi wy naj dy wać tek sty praw -
ne w róż nym sta nie sku pie nia w sze ro ko po ję tym pi śmien nic twie.
W tek stach po wie ścio wych XVIII czy XIX wie ku jest mnó stwo
frag men tów, któ re mó wią o prze stęp stwach, do cho dze niach czy
spra wach są do wych. Li te ra tu ro znaw ca jest od te go, że by wy do by -
wać ta kie grud ki pra wa tkwią ce w li te ra tu rze, po nie waż to mó wi
nam o rze czy nie sły cha nie istot nej, ja ką jest spo łecz na świa do mość
pra wa. W pol skiej świa do mo ści, mó wię to z per spek ty wy stu diów
li te ra tu ro znaw czych, a nie praw nych, pra wo jest głę bo ko uprzed -
mio to wio ne, to zna czy trak to wa ne ja ko nie zmien ne, za twier dzo -
ne z da le ka od spo łe czeń stwa, dzia ła ją ce naj czę ściej prze ciw ko
po je dyn cze mu czło wie ko wi i nie pod le ga ją ce żad nym spo łecz nym
ne go cja cjom. Tym cza sem pra wo jest hi sto rycz nie zmien ne, więc

po win ni śmy prze stać trak to wać je ja ko ab so lut. Pra wo nie ma nic
wspól ne go z Bo giem i na tu rą: jest sta no wio ne przez lu dzi, a tek -
sty pra wa sta no wią rze czy wi stość. 

Po trze cie, w szcze gól nym zna cze niu twór cy pra wa są pi sa rza -
mi, więc moż na tek sty praw ne roz pa try wać ja ko tek sty ję zy ko we.
Z te go punk tu wi dze nia po tocz na świa do mość mó wi, że tek sty
praw ne są ab so lut nie nie czy tel ne, że są na pi sa ne go rzej niż nie -
gdy siej sze in struk cje ob słu gi pral ki. Pi sa ne są tak, aby nikt spo -
za okre ślo nej gru py nie był w sta nie ich zro zu mieć. W tym sen sie
li te ra tu ro znaw ca mó wi, ja kich umie jęt no ści in ter pre ta cyj nych
trze ba, aby śmy za czę li do bie rać się do tek stu praw ne go, nie ko -
niecz nie ma jąc ową roz ło ży stą, wie lo pię tro wą wie dzę, któ ra na -
wet praw ni ków nie jed no krot nie za wo dzi.

e. k -M: No wła śnie, ję zyk praw ni czy jest bar dzo trud ny. to
waż ne, że by zwy kły czło wiek po tra fił go od czy tać i pra wi dło -
wo zro zu mieć?

A. M: Za le ży nam, że by pra co wać nad świa do mo ścią spo łecz ną od -
bio ru pra wa, ale cho dzi też o to, aby w in ter pre ta cji tek stu praw ne -
go bar dziej zwró cić uwa gę na ak sjo lo gię, mó wię tu zwłasz cza
o pra wie pra cy, któ re prze cież kon cen tru je się na czło wie ku, na je go
cie le i psy chi ce. My praw ni cy po trze bu je my otwar cia i hu ma ni ści
nam je da ją. Pro szę zo ba czyć, do cze go do pro wa dzi ło kur czo we trzy -
ma nie się prze pi sów wy alie no wa nych z ży cia spo łecz ne go. Je ste śmy
ewe ne men tem, je śli cho dzi o tzw. umo wy śmie cio we; te go nie ma
w wy so ko cy wi li zo wa nych pań stwach. Wma wia my lu dziom, że
wszyst ko jest w po rząd ku, a prze cież umo wy śmie cio we ła mią pra -
wa czło wie ka. Krót ko mó wiąc, pra wo pra cy w Pol sce czę sto czło wie -
ka nie wi dzi. Tak, jak w przy pad ku no we li za cji usta wy o związ kach
za wo do wych. Gdy Try bu nał Kon sty tu cyj ny ba dał jej zgod ność
z kon sty tu cją, po ja wił się głos jed ne go z sę dziów, dla cze go ogra ni -
czać wol ność zrze sza nia się do osób, któ re pra cu ją za rob ko wo, dla -
cze go wo lon ta riu sze nie mo gą się zrze szyć. Ow szem, oni nie
za rob ku ją, ale prze cież pra cu ją i sze ro ko po ję ty stan dard bez piecz -
nych i hi gie nicz nych wa run ków pra cy też im się na le ży. Tego już
polski jurysta niejednokroć nie widzi. Zdarza się, że dla niego

krwa we
skrzy Żo wa Nia

o związkach literatury z prawem, jego dehumanizacji

i o tym, dlaczego wokół pracy 

nie zbuduje się kolejnej rewolucji 

z prof. anną Musiałą i prof. Przemysławem Czaplińskim

z Centrum Humanistyki otwartej rozmawiają 

Ewa konarzewska-Michalak i Piotr Michalak.
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człowiek pracy to ten, kto zarabia, ale już nie wolontariusz, który
podejmuje wysiłek w swoim prywatnym czasie dla dobra wspólnego.
To pro wa dzi do róż ni co wa nia lu dzi pra cy na lep szych i gor szych, co
zo sta je w men tal no ści. Trud no, że by w spo łecz no ści, któ ra nie ma
wię zów so li dar no ścio wych, był mo tor zmia ny. Do te go do cho dzi
jesz cze ogrom na ry wa li za cja ja ko efekt uto wa ro wie nia pra cy. Wy ni -
ka to z fa tal ne go uło że nia sto sun ków spo łecz nych po 1989 ro ku. To
smut ne, bo we wspól no cie pra cy mógł by być czyn nik jed no czą cy.
Lu dzie po tra fią się zrze szać na Fa ce bo oku, ale nie w miej scu pra cy,
gdzie spę dza ją mnó stwo cza su. W pra cy nie dys ku tu je my, kry je my
się z wie lo ma rze cza mi, bo pol skie spo łe czeń stwo pra cy jest spo wi -
te stra chem. Do ist nie nia sku tecz ne go zrze sze nia, np. związ ku za wo -
do we go, mu si być pod ło że: za kład pra cy, ale nie ta ki, jak chcą go
poj mo wać dzi siej si ju ry ści, to zna czy bu dy nek, sprzęt, ma szy ny, ale
za kład pra cy ja ko wy łącz nie lu dzie sku pie ni wo kół pew ne go ce lu.
We fran cu skim pro jek cie ko dek su pra cy z 2017 r. ist nie je roz dział
mię dzy przed się bior stwem, a za kła dem pra cy ja ko sfe rą ludz ką.
Chcia no wpro wa dzić i u nas ten po dział, że za kład pra cy to wspól -
no ta lu dzi pra cy opie ra ją ca się na so li dar no ści, a przed się bior -
stwo – to przed się wzię cie „biz ne so we”. Opór praw ni ków w Ko mi sji
Ko dy fi ka cyj nej Pra wa Pra cy był ogrom ny. Po mysł upadł.

Piotr Mi cha lak: zor ga ni zo wa li pań stwo cykl de bat o pra cy. ja ki
był ich cel? ze bra nie wie dzy, dys ku sja o kon kret nym pro ble mie,
czy mo że jesz cze coś in ne go?

P. C: Jed no, dru gie i trze cie. De ba ty nie mia ły cha rak te ru aka de -
mic kie go. To by ły roz mo wy, do któ rych za pra sza li śmy lu dzi re pre -
zen tu ją cych róż ne dzie dzi ny: so cjo lo ga, eko no mi stę, praw ni ka,
kul tu ro znaw cę, fi lo zo fa. Za każ dym ra zem w cen trum sta ło ja kieś
kon kret ne za gad nie nie, czy li np. jak wy glą da ją w tej chwi li szan se
zjed no cze nia się lu dzi pra cy i wy wie ra nia przez nich wpły wu
na rząd. To by ła dla nas jed na z naj bar dziej od kryw czych de bat,
po nie waż roz mów cy do szli do wnio sku, że ten czas już mi nął. Bo
dzi siej sze pań stwa eu ro pej skie zna la zły spo so by, któ re po zba wia ją
pra cę jej po ten cja łu wy wro to we go. Re gu la cje do ty czą ce związ ków
za wo do wych czy pro ce dur straj ko wych za mie nia ją za rów no związ -

ki za wo do we, jak i straj ki w fik cję. Wzmoc nił tę fik cję do ku ment
Stra te gia na rzecz zrów no wa żo ne go roz wo ju Ma te usza Mo ra wiec -
kie go. Pro szę zwró cić uwa gę, że w tym kil ku set stro ni co wym tek -
ście sło wa ta kie, jak no wo cze sność, roz wój, po ja wia ją się kil ka set
ra zy, a okre śle nie związ ki za wo do we po ja wia się ra zy dwa (na 280
stro nach!). To wy raź nie po ka zu je, ja ka jest świa do mość praw -
na i w ja ki spo sób moż na osła bić si łę pro te stu, tkwią cą nie gdyś
w pra cy. Trze ci, chy ba naj moc niej szy spo sób li kwi do wa nia pra cy
ja ko pro ble mu pań stwo we go, to roz ma ite dzia ła nia osło no we. Tak
czy owak po win ni śmy so bie wy obra żać przy szłość Eu ro py ja ko rze -
czy wi stość, w któ rej nie da się zbu do wać so ju szu ani sfor mu ło wać
no we go pro jek tu spo łecz ne go w opar ciu o pra cę. Być mo że słab -
ną ca ro la pra cy ja ko czyn ni ka sa mo or ga ni za cji spo łe czeń stwa jest
wy ni kiem te go, że co raz ła twiej or ga ni zo wać by pass łą czą cy wła -
dzę ze spo łe czeń stwem omi ja jąc pra cę. Dzi siaj to za pew ne płeć
i cia ło, eko lo gia i re pro duk cja są ob sza ra mi za pal ny mi, krwa wy mi
skrzy żo wa nia mi, na któ rych spo łe czeń stwo spo ty ka się z wła dzą.

P. M: w li sto pa dzie ko lej na de ba ta. czy to ozna cza, że cykl bę -
dzie kon ty nu owa ny?

A. M: Nie, ta li sto pa do wa de ba ta nie na le ży do cy klu. Prof. Ry -
szard Bu gaj przy jeż dża na kon fe ren cję, któ ra od bę dzie się na Wy -
dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji UAM w ra mach cy klu ogól no pol skich
kon fe ren cji Na uka i Prak ty ka w Służ bie Czło wie ko wi Pra cy i ze -
chciał uczest ni czyć, wraz z prof. Ar ka diu szem Sob czy kiem, pro fe -
so rem pra wa z UJ, w de ba cie po świę co nej pra wom czło wie ka
pra cy. Chce my po roz ma wiać o szan sach i za gro że niach dla praw
czło wie ka pra cy w Pol sce. 

P. M: czy ma ją pań stwo po my sły na to, cze go mo gły by do ty -
czyć ko lej ne spo tka nia otwar te?

P. C: Ma my po mysł pod ro bo czą na zwą „Co skre ślić, co do dać” do -
ty czą cy pod sta wo wych ak tów praw nych pań stwa, ta kich jak kon sty -
tu cja i ko dek sy. Chcie li śmy za pro sić spe cja li stów od róż nych dzie dzin
pra wa, że by wy po wie dzie li się, czy do strze ga ją punk ty, któ re skłon ni
by li by pod dać gło so wa niu w spra wie skre śle nia. Dla mnie ta kim
punk tem jest ar ty kuł 196 Ko dek su kar ne go o ob ra zie uczuć re li gij -
nych. Ar ty kuł ten jest na rzę dziem so cjo tech ni ki – słu ży do ma ni pu -
lo wa nia wy mo wą dzieł ar ty stycz nych i gro że nia lu dziom ka rą
wię zie nia. Ale ktoś in ny mo że mieć po mysł nie na skre śle nie, lecz
na wzbo ga ce nie na szych ak tów praw nych. Jed no i dru gie jest waż ne.

A. M: Chce my też za pra szać oso bi sto ści ze świa ta na uki za gra nicz -
nej, np. prof. Su piot, któ ry dla Fran cu zów jest ta kim skrzy żo wa niem
prof. Osia tyń skie go z prof. Łę tow ską.

P. C: Nie tyl ko my zaj mu je my się związ ka mi pra wa i hu ma ni sty ki.
Za pro sił nas do współ pra cy Ja ro sław Ku isz, któ ry jest naj lep szym
w Pol sce spe cja li stą od tych za gad nień. Ma my też po my sły na to, by
za cząć wpro wa dzać je do dy dak ty ki uni wer sy tec kiej, przy czym wy -
da je nam się, że na le ży za cząć od gó ry, czy li od edu ka cji dok to ranc -
kiej, stop nio wo scho dząc w dół, na po ziom stu diów ma gi ster skich,
póź niej li cen cjac kich. W od le głych pla nach wi dzi my skrypt do ty -
czą cy kształ ce nia łącz ne go, praw no -li te ra tu ro znaw cze go. 
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Centrum humanistyki otwartej zorganizowało 5 debat
pod hasłem „nie hańbi, ale… o pracy w Polsce XXi wieku” 
we współpracy z Centrum kultury zamek:
„teraźniejszość i przyszłość pracy w polskim kapitalizmie”
„Praca – prawo, bezprawie, niejasny podmiot buntu”
„Praca, godność, wybory. Związek między pracą, poczuciem wartości
i preferencjami politycznymi”
„dlaczego Bóg przeklął pracę i kto ją wyzwoli. kościół, kultura i nauka
wobec pracy”
„Pieniądz i inne miary wartości pracy”.

Przed nami jeszcze jedno spotkanie. w dyskusji zatytułowanej „Prawa
człowieka pracy w Polsce: szanse, konieczności, zagrożenia” wezmą
udział prof. ryszard Bugaj oraz prof. arkadiusz Sobczyk. debata
odbędzie się 13 listopada o godz. 18.00 w auli Lubrańskiego. 



związ ku, skut kiem cze go by ło otrzy ma nie prze ze mnie ob szer nej
se rii es trów, ami dów, a tak że ko niu ga tów sa li no my cy ny z in ny -
mi bio lo gicz nie czyn ny mi związ ka mi che micz ny mi. 

Do po wo dze nia ba dań nie wąt pli wie przy czy ni ło się opra co wa -
nie przez prof. Hu czyń skie go me to dy wy daj nej izo la cji sa li no my -
cy ny z pa szy, do któ rej jest do da wa na, gdyż pro blem z che micz ną
mo dy fi ka cją te go związ ku był ści śle zwią za ny z je go bar dzo wy -
so ką ce ną han dlo wą.

– Mie li śmy za tem do stęp do sa li no my cy ny war tej na ryn ku kil -
ka mi lio nów zło tych, dzię ki cze mu mo gli śmy do pra co wy wać me -
to dy jej che micz nej mo dy fi ka cji – mó wi dr Mi chał
An tosz czak. – W 2012 ro ku by li śmy pierw szym i je dy nym ze spo -
łem ba daw czym na świe cie, któ ry pro wa dził ba da nia po le ga ją ce
na syn te zie po chod nych sa li no my cy ny, a na stęp nie na oce nie ich
ak tyw no ści bio lo gicz nej, w tym prze ciw no wo two ro wej. Po nas
dru ga by ła gru pa ba daw cza ze Szwe cji, któ ra od wo łu je się do me -

to dy izo la cji sa li no my cy ny opra co wa nej w na szym ze spo le.
W swo ich ba da niach za ję ła się jed nak że zu peł nie in nym kie run -
kiem jej che micz nej mo dy fi ka cji. 

Wszyst ko to spo wo do wa ło, że w 2015 ro ku, czy li trzy la ta po roz -
po czę ciu ba dań, dr Mi chał An tosz czak otrzy mał sty pen dium
za pio nier skie i uni ka to we w ska li świa to wej ba da nia w za kre sie
che micz nej mo dy fi ka cji sa li no my cy ny. Wte dy też wy je chał na za -
gra nicz ny staż na uko wy do Szwe cji, aby po głę bić swo je ba da nia
w ze spo le prof. Da nie la Stran da z Lund Uni ver si ty. Na wią za -
na wów czas ści sła współ pra ca jest kon ty nu owa na, cze go efek tem
są dwie wspól ne pu bli ka cje na uko we i sze reg ko lej nych w pla nach. 

wykorzystać komórki przeciw nim samym
Obec nie dr Mi chał An tosz czak pra cu je nad ko lej nym pro jek -

tem za ty tu ło wa nym „Prze ciw no wo two ro we ko nie tro jań skie:
Za sto so wa nie idei bio ko niu ga cji do wy na le zie nia no wych le ków
prze ciw no wo two ro wych”. – O „prze ciw no wo two ro wych ko niach
tro jań skich” my ślę w kon tek ście an ty bio ty ków jo no fo ro wych,
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ktoś kiedyś napisał, że macierzyste komórki nowotworowe to posłańcy śmierci – czekają w ukryciu, 

by zaatakować, a jak już do ataku dojdzie, to nie ma przed nimi ucieczki. Zmienić to mogą badania

prowadzone przez zespół prof. adama Huczyńskiego z wydziału Chemii, między innymi odkrycia

dokonywane przez dr. Michała antoszczaka. Jego „przeciwnowotworowe konie trojańskie” 

mogą okazać się skuteczną bronią w walce z rakiem.

ko NieM tro jań skiM
w ko Mór kę ra ko wą

y Moim pomysłem jest wykorzystanie
właściwości oraz specyfiki biochemicznej

komórek nowotworowych 
przeciwko nim samym

W e dług sza cun ków w przy szłym ro ku na świe cie u oko -
ło 20 mi lio nów lu dzi zo sta nie wy kry ty no wo twór.
Od 2000 ro ku licz ba ta wzro śnie za tem dwu krot nie.

W Pol sce sza cu je się, że za cho ru je 160 ty się cy osób. Dr Mi chał
An tosz czak ja ko je dy ny z na ukow ców UAM otrzy mał w tym ro -
ku grant na ba da nia w ra mach pro gra mu Uwer tu ra, fi nan so wa -
ne go przez Na ro do we Cen trum Na uki. Nie ba wem wy je dzie
do In sty tu tu Cu rie w Pa ry żu, aby roz wi jać ba da nia mię dzy in ny -
mi nad sa li no my cy ną – związ kiem na tu ral nym o nie zwy kle wy -
so kiej sku tecz no ści w wal ce z no wo two ra mi. To on sta no wić ma
głów ny ele ment „ko nia tro jań skie go”. Obu do wa ny wi ta mi na mi,
któ re tak bar dzo „lu bią” no wo two ry, wni kał by do ich wnę trza
i za bi jał.

Na ukow ca z Wy dzia łu Che mii od po cząt ku pa sjo nu ją ba da nia
nad związ ka mi po cho dze nia na tu ral ne go o udo wod nio nej wy so -
kiej ak tyw no ści bio lo gicz nej, w szcze gól no ści zaś nad an ty bio ty -
kiem jo no fo ro wym (jo no fo rem) – sa li no my cy ną. Zwią zek ten
pro du ko wa ny jest przez pro mie niow ce (Gram -do dat nie bak te -
rie). Sa li no my cy na nie jest środ kiem no wym. Zna no ją od daw -
na. Od dzie się cio le ci uży wa no jej w we te ry na rii ja ko do dat ku
do pasz w wal ce prze ciw ko kok cy dio zie – cho ro bie pa so żyt ni czej
by dła, dro biu czy kró li ków. 

to był przełom w medycynie
Jed nak w 2009 ro ku na stą pił prze łom w po strze ga niu sa li no my -

cy ny ja ko środ ka o bar dzo wy so kiej ak tyw no ści prze ciw no wo two -
ro wej. Spo śród prze ba da nych wów czas oko ło 16 ty się cy związ ków,
je dy nie 32 zo sta ły zi den ty fi ko wa ne ja ko te, któ re dzia ła ją na ma -
cie rzy ste ko mór ki no wo two ro we od po wie dzial ne za prze rzu ty, na -
wro ty oraz pro gres cho ro by no wo two ro wej. Ame ry kań scy
na ukow cy od kry li po nad to, że spo śród tych 32 związ ków naj ak -
tyw niej sza by ła sa li no my cy na. Ma ło te go. By ła ona bli sko stu krot -
nie bar dziej efek tyw na wo bec ma cie rzy stych ko mó rek
no wo two ro wych od tak so lu – le ku po wszech nie sto so wa ne go
w wal ce z no wo two rem pier si czy jaj ni ków. Trzy la ta póź -
niej – w 2012 ro ku – sa li no my cy na zo sta ła za sto so wa na u lu dzi. 

– Pra cu ję w ze spo le ba daw czym pro fe so ra Ada ma Hu czyń skie -
go, z któ rym od po cząt ku by łem na uko wo zwią za ny – mó wi dr
Mi chał An tosz czak. – Mia łem szczę ście, że wła śnie w 2012 ro ku
roz po czą łem pra cę ma gi ster ską, w ra mach któ rej za ją łem się che -
micz ną mo dy fi ka cją sa li no my cy ny. W tym sa mym ro ku pro fe sor
Adam Hu czyń ski otrzy mał grant na ba da nia nad sa li no my cy ną.
W wy ni ku prze pro wa dzo nych wów czas eks pe ry men tów opra co -
wa li śmy oraz zna czą co roz sze rzy li śmy ścież ki mo dy fi ka cji te go
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spe cy ficz nych en zy mów do szło by do ze rwa nia okre ślo nych wią -
zań che micz nych i do uwol nie nia sa li no my cy ny, mo nen zy ny czy
kwa su la sa lo we go, co roz po czę ło by pro ces nisz cze nia ko mór ki
no wo two ro wej. 

jesteśmy ekspertami od antybiotyków jonoforowych
Pro jekt po znań skie go na ukow ca oce nia ło w Kra ko wie mię dzy -

na ro do we gre mium eks per tów. W trak cie kil ku dzie się cio mi nu -
to wej me ry to rycz nej roz mo wy su ge ro wa li oni, w ja ki spo sób dr
Mi chał An tosz czak po wi nien do pre cy zo wać swój wnio sek, aby
w nie da le kiej przy szło ści sku tecz nie za apli ko wać o grant ERC.
Wzbo ga co ny o tę wie dzę i wła sne po my sły dr An tosz czak po je -
dzie na pół ro ku do Pa ry ża. Bę dzie pra co wał w ze spo le pro fe so -
ra Ra phaëla Ro dri gu eza w In sty tu cie Cu rie, któ ry rów nież
zaj mu je się che micz ną mo dy fi ka cją związ ków o po ten cjal nym za -
sto so wa niu w te ra pii prze ciw no wo two ro wej. 

– Je ste śmy eks per ta mi od an ty bio ty ków jo no fo ro wych. Po tra -
fi my sku tecz nie i ra cjo nal nie prze pro wa dzać ich che micz ną mo -
dy fi ka cję, co nie na le ży do za dań pro stych m.in. ze wzglę du
na obec ność dość du żej licz by róż no rod nych grup funk cyj nych
w ob rę bie ich struk tu ry. Czę sto za le ży nam na mo dy fi ka cji jed -
nej, ści śle okre ślo nej gru py funk cyj nej, któ ra jest klu czo wa dla
po pra wy da nej ak tyw no ści bio lo gicz nej. W tym tkwi na sza si ła
i nasz po ten cjał na uko wy. Po wiedz my jed nak ja sno – pro wa dzi -
my ba da nia pod sta wo we. Ich wy ni ki ma ją stać się oce ną kie run -
ku, w któ rym po dą ża my. An ty bio ty ki jo no fo ro we po łą czo ne
po przez „in te li gent ne” łącz ni ki z wi ta mi na mi czy też z czyn ni ka -
mi na kie ro wu ją cy mi na mi to chon dria, to – w mo im prze ko na -
niu – wła ści wa dro ga. To po ten cjal ne „prze ciw no wo two ro we
ko nie tro jań skie”, któ re w przy szło ści mo gą ura to wać ży cie mi -
lio nom lu dzi – koń czy dr Mi chał An tosz czak.

krzysz tof smu ra

któ re wy ka zu ją nie tyl ko nie zwy kle wy so ką ak tyw ność wo bec
ko mó rek no wo two ro wych, ale tak że wo bec ma cie rzy stych ko -
mó rek no wo two ro wych. Mo im po my słem jest wy ko rzy sta nie
wła ści wo ści oraz spe cy fi ki bio che micz nej ko mó rek no wo two ro -
wych prze ciw ko nim sa mym. Wszyst kie ży we ko mór ki po trze -
bu ją wi ta min do pra wi dło we go funk cjo no wa nia, zaś szyb ko
dzie lą ce się ko mór ki no wo two ro we po trze bu ją ich szcze gól nie
du żo, aby pod trzy mać swój gwał tow ny wzrost i zdol ność do nie -
po ha mo wa ne go po dzia łu. Z te go po wo du ko mór ki no wo two ro -
we wy ka zu ją na de kspre sję spe cy ficz nych re cep to rów, aby
zwięk szyć wchła nia nie skład ni ków od żyw czych oraz wi ta min
do ich wnę trza – mó wi dr Mi chał An tosz czak. – Mo im po my -
słem jest po łą cze nie an ty bio ty ku jo no fo ro we go – sa li no my cy ny,
mo nen zy ny lub kwa su la sa lo we go z od po wied ni mi wi ta mi na mi,
ta ki mi jak bio ty na czy kwas fo lio wy, któ rych za war tość w ko -
mór kach no wo two ro wych jest znacz nie wyż sza niż w nor mal -
nych. Pa mię taj my, że sa ma ko mór ka no wo two ro wa czę sto
wy ka zu je na de kspre sję re cep to rów wi ta mi no wych w bło nie ko -
mór ko wej.

Nie jest to ła twe za da nie? – Z pew no ścią nie jest. Z jed nej stro -
ny mó wi my o do bo rze czyn ni ka se lek tyw nie na kie ro wu ją ce go
na ko mór kę no wo two ro wą – wi ta mi nie, czy li bio ty nie lub kwa -
sie fo lio wym, a z dru giej – efek tyw ne go związ ku prze ciw no wo -
two ro we go – mó wi dr An tosz czak. – Na le ży je jed nak po łą czyć
przy uży ciu „in te li gent ne go” łącz ni ka za wie ra ją ce go na przy kład
spe cy ficz ne wią za nia es tro we, któ re w wy ni ku dzia ła nia okre ślo -
nych en zy mów by ły by ła two hy dro li zo wa ne we wnątrz ko mó rek
no wo two ro wych. 

Zda niem na ukow ca, na sku tek pro ce su en do cy to zy (jed ne go
ze spo so bów trans por to wa nia więk szych czą ste czek do wnę trza
ko mór ki) apli ko wa ny „koń tro jań ski” se lek tyw nie wni kał by
do wnę trza ko mó rek no wo two ro wych. Tam na sku tek dzia ła nia

fo
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Zin te gro wa ne pro gra my roz wo ju uczel ni to przed się wzię cie
gran to we fi nan so wa ne z Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz -
ne go i re ali zo wa ne przez Na ro do we Cen trum Ba dań i Roz -

wo ju w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wie dza Edu ka cja
Roz wój. Uni wer sy tet nasz w dwóch od ręb nych pro ce du rach kon -
kur so wych po zy skał łącz nie bli sko 80 mln zł. na kom plek so we
dzia ła nia wspie ra ją ce roz wój uczel ni. In te gral ność dzia łań na kie -
ro wa nych przede wszyst kim na uspój nie nie pra cy po szcze gól nych
jed no stek or ga ni za cyj nych uni wer sy te tu oraz kom plek so wość za -
pla no wa nych przed się wzięć ma ją sta no wić re cep tę nie tyl ko
na efek tyw ne wy dat ko wa nie tych środ ków, ale przede wszyst kim
na przy śpie sze nie zrów no wa żo ne go roz wo ju UAM oraz wdro że -
nie trwa łych zmian w je go funk cjo no wa niu. W pro gra mie za pla -
no wa no dzia ła nia skie ro wa ne do wszyst kich grup spo łecz no ści
aka de mic kiej – stu den tów, dok to ran tów, wy kła dow ców, a tak że
do ka dry za rzą dza ją cej i pra cow ni ków ad mi ni stra cji. 

Sam pro ces apli ko wa nia o tak du że środ ki fi nan so we jest spo -
rym wy zwa niem, ale przede wszyst kim ogrom nym przed się wzię -
ciem or ga ni za cyj nym. War to przy po mnieć, że na Zin te gro wa ne
Pro gra my Uczel ni z łącz nym bu dże tem w wy so ko ści mi liar da
zło tych, skła da ły się łącz nie 3 kon kur sy. UAM, któ ry mógł apli -

ko wać w dwóch z tych kon kur sów (w tzw. ko szy ku du żych uczel -
ni), wy ko rzy stał mak sy mal nie otrzy ma ną szan sę i po zy skał 8%
ca łej, tzn. do stęp nej dla wszyst kich pol skich uczel ni, kwo ty. 

Oba pro jek ty gran to we przy go to wał ze spół w skła dzie: prof.
Ry szard Na skręc ki, prof. Be ata Mi ko łaj czyk oraz prof. Ma rek Na -
wroc ki, wspie ra ny przez pra cow ni ków ad mi ni stra cji cen tral nej
oraz przed sta wi cie li po szcze gól nych wy dzia łów. Przy go to wa nie
wnio sków po prze dzi ły pra ce ana li tycz ne oraz licz ne dys ku sje,
któ rych ce lem by ło przede wszyst kim okre śle nie po trzeb oraz
moż li wo ści ich re ali za cji. 

O zło żo no ści te go przed się wzię cia niech świad czy to, że wnio -
sek pro jek tu Uni wer sy tet Ju tra I li czył 868 stron i obej mo wał 1015
po zy cji bu dże to wych na łącz ną kwo tę 38 766 953,96 zł, na to miast
wnio sek pro jek tu Uni wer sy tet Ju tra II li czył 251 stron, ze szcze -
gó ło wo roz pi sa ny mi za da nia mi, har mo no gra mem cza so wym
oraz szcze gó ło wym bu dże tem na łącz ną kwo tę 39 881 619,25 zł.

Ponieważ projekt uj i został już opisany w Żu w lutym 2018 r.
(nasz uniwersytet jutra), to teraz zostanie przedstawiony
szczegółowo projekt uj ii, będący kontynuacją i istotnym
jego rozwinięciem:

Prof. be AtA Mi ko łAj Czyk Prof. MA rek nA wroC kiProf. ry szArd nA skręC ki
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PRO JEK Ty UNi wer sy tet jU tra
oraz UNi wer sy tet jU tra ii, 

czy li ziN te gro wa Ne Pro gra My roz wo jU
UNi wer sy te tU iM. ada Ma Mic kie wi cza w Po zNa NiU

Jednym z najważniejszych działań, bez których praktycznie nie jest możliwe kreowanie rozwoju badań

naukowych oraz kształcenia w szkole wyższej, jest zapewnienie dodatkowych (poza subwencją) źródeł

finansowania. osiąganie celów, tych krótkoterminowych, ale przede wszystkim celów strategicznych,

rozpisanych na wiele lat, wymaga ciągłego poszukiwania i zdobywania środków finansowych, 

także ze źródeł alternatywnych. 
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UNi wer sy tet jU tra ii
Gran to daw ca okre ślił za kres me ry to rycz ny „zin te gro wa nych

pro gra mów roz wo ju uczel ni” po przez li stę na stę pu ją cych mo du -
łów:

– pro gra mów kształ ce nia,
– pod no sze nia kom pe ten cji,
– pro gra mów sta żo wych,
– stu diów dok to ranc kich,
– za rzą dza nia w in sty tu cjach szkol nic twa wyż sze go,
– wspar cia świad cze nia wy so kiej ja ko ści usług przez in sty tu -

cje wspo ma ga ją ce stu den tów w roz po czę ciu ak tyw no ści za wo do -
wej na ryn ku pra cy.

Dla pro jek tów przy go to wa nych i obec nie re ali zo wa nych w na -
szej uczel ni za bez względ nie prio ry te to we uzna no: po pra wę ja -
ko ści funk cjo no wa nia i za rzą dza nia uczel nią po przez
pod nie sie nie kom pe ten cji kadr oraz roz wój in fra struk tu ry in for -
ma tycz nej uczel ni, wspar cie pro ce su kształ ce nia dok to ran tów
oraz sty mu lo wa nie roz wo ju no wo cze snej ofer ty edu ka cyj nej. Był
to wy bór świa do my i w peł ni uza sad nio ny prze pro wa dzo ną
szcze gó ło wą ana li zą oraz dys ku sja mi z przed sta wi cie la mi jed no -
stek or ga ni za cyj nych na szej uczel ni oraz sa mo rzą da mi stu den -
tów i dok to ran tów. Świa do mie zre zy gno wa no z fi nan so wa nia
pro gra mów sta żo wych, po nie waż obec nie już kil ka pro jek tów PO
WER, re ali zo wa nych przez po szcze gól ne wy dzia ły, ta kie wspar -
cie ofe ru je.

W har mo no gra mie pro jek tu wy ło nio no więc 3 gru py za dań
me ry to rycz nych:

1. Roz wój kadr i in fra struk tu ry in for ma tycz nej uczel ni – 10,1
mln zł.

2. Wspar cie kształ ce nia w szko le dok tor skiej oraz pod nie sie -
nie ja ko ści stu diów dok to ranc kich – 12 mln zł.

3. Roz wi ja nie no wo cze snej ofer ty edu ka cyj nej i pod no sze nie
ja ko ści kształ ce nia – 14,1 mln zł.

Ca łość bu dże tu do peł nia kwo ta 3,6 mln zł ja ko kosz ty po śred -
nie te go pro jek tu.

Dla przy po mnie nia – w pro jek cie UJ I na roz wój kadr i in fra -
struk tu ry in for ma tycz nej uczel ni prze zna czo no 4,8 mln zł,
na wspar cie pro gra mów wy so kiej ja ko ści stu diów dok to ranc kich,
prze zna czo no 7,4 mln zł, a na wzmoc nie nie ofer ty edu ka cyj nej
i po ten cja łu dy dak tycz ne go wy dzia łów prze zna czo no 26,6 mln zł.

Moż na więc bez wąt pie nia stwier dzić, że oba pro jek ty Uni wer -
sy tet Ju tra są naj więk szym pro ja ko ścio wym pro gra mem re ali zo -
wa nym w ostat nich de ka dach na na szym uni wer sy te cie.

Wra ca jąc do Uni wer sy te tu Ju tra II – w ob rę bie za da nia 1 zde -
fi nio wa no 61 za dań szcze gó ło wych, obej mu ją cych za rów no za -
kup no wo cze snych na rzę dzi in for ma tycz nych nie zbęd nych
za rów no do do sko na le nia pro ce su za rzą dza nia uczel nią, jak
i do uno wo cze śnie nia pro ce su dy dak tycz ne go (mo wa tu o sprzę -
cie i opro gra mo wa niu ob słu gu ją cym pro ces kształ ce nia
na UAM), a tak że licz ne szko le nia pod no szą ce kom pe ten cje me -
ry to rycz ne ka dry ad mi ni stra cyj nej i ka dry dy dak tycz nej uczel ni.
Wśród szko leń spe cja li stycz nych pro wa dzo ne bę dą m.in.: szko -
le nia z za rzą dza nia pro jek ta mi, szko le nia z za rzą dza nia ze spo łem
pra cow ni czym, szko le nia z za rzą dza nia nie ru cho mo ścia mi czy
licz ne szko le nia in for ma tycz ne, a tak że róż no rod ne kur sy ję zy -
ko we.

W pa kie cie wspar cia kształ ce nia dok to ran tów (za da nie 2)
za prio ry te to we uzna no przede wszyst kim wspar cie kra jo wej
i mię dzy na ro do wej mo bil no ści dok to ran tów. Prze pro wa dzo ne
ana li zy jak i kon sul ta cje z sa mo rzą dem dok to ran tów wska zy wa -
ły jed no znacz nie na po trze bę fi nan so wa nia kra jo wych i za gra -
nicz nych sta ży na uko wych (od 1 do 6 mie się cy) w jed nost kach
na uko wych oraz kra jo wych i za gra nicz nych sta ży ba daw czo -

-wdro że nio wych w in sty tu cjach in no wa cyj nych lub par kach na -
uko wo -tech no lo gicz nych. Po nad to część środ ków zo sta nie prze -
zna czo na na wspar cie kra jo wych i za gra nicz nych wi zyt
stu dyj nych dok to ran tów (na wią zy wa nie kon tak tów, kon sul ta cje
na uko we) oraz kra jo wych i za gra nicz nych kwe rend na uko wych
(bi blio te ki, ar chi wa, in ne zbio ry). Dok to ran ci mo gą tak że uzy -
skać wspar cie fi nan so we dla udzia łu w kra jo wych i za gra nicz -
nych kon fe ren cjach na uko wych oraz udzia łu w kra jo wych
i za gra nicz nych szko łach let nich. Jed nost ki or ga ni za cyj ne UAM
mo gą otrzy mać środ ki fi nan so we na or ga ni za cję szkół let nich dla
dok to ran tów, a tak że na po kry cie kosz tów za jęć, pro wa dzo nych
przez kra jo wych lub za gra nicz nych spe cja li stów. Wspar cie tych
dzia łań po win no przy czy nić się do wzmoc nie nia umię dzy na ro -
do wie nia pro ce su kształ ce nia dok to ran tów. War to do dać, że ze
środ ków tych mo gą ko rzy stać za rów no dok to ran ci ze Szko ły
Dok tor skiej UAM jak i dok to ran ci star szych rocz ni ków w ra mach
stu diów dok to ranc kich, a przy dział środ ków od by wa się za wsze
w try bie kon kur so wym. 

Wresz cie za da nia w ra mach roz wi ja nia no wo cze snej ofer ty
edu ka cyj nej i pod no sze nia ja ko ści kształ ce nia obej mu ją m. in ta -
kie dzia ła nia jak: opra co wa nie i uru cho mie nie 8 no wych kie run -
ków stu diów I stop nia oraz 14 no wych kie run ków
stu diów II stop nia, mo der ni za cję ist nie ją cych kie run ków stu diów
oraz ada pta cję i mo der ni za cję pra cow ni dy dak tycz nych. War to
pod kre ślić, że roz dział tych środ ków bę dzie pro wa dzo ny wy łącz -
nie po przez sys tem roz pi sy wa nych kon kur sów.

Po nad to wzbo ga ce nie ofer ty edu ka cyj nej obej mie szko le nia ję -
zy ko we, za ję cia z przed się bior czo ści, in no wa cji spo łecz nych oraz
ICT oraz or ga ni za cję szkół let nich dla stu den tów stu diów II stop -
nia. Prze wi dzia no tak że fi nan so wa nie nie zbęd nych dzia łań dia -
gno stycz nych, m.in. po przez prze pro wa dze nie warsz ta tów
ewa lu acyj nych wy bra nych kie run ków stu diów I stop nia tak, aby
po znać z jed nej stro ny sto so wa ne do bre prak ty ki i móc prze nieść
je na in ne kie run ki stu diów, a z dru giej stro ny zi den ty fi ko wać te
ele men ty kształ ce nia, któ re wy ma ga ją ko rek ty. Warsz ta ty ewa lu -
acyj ne po zwo lą na wpro wa dze nie zmian w pro gra mach kształ -
ce nia tak, aby do sto so wać je jesz cze bar dziej do ocze ki wań
za rów no na uczy cie li aka de mic kich, jak i stu den tów. In nym za -
pla no wa nym dzia ła niem dia gno stycz nym jest prze pro wa dze nie
ba da nia an kie to we go wśród osób, któ re przed wcze śnie prze rwa -
ły kształ ce nie na UAM. 

Aby umoż li wić spraw ną re ali za cję za ło żo nych za dań po wo ła -
no biu ro pro jek tu, któ rym kie ru je Da wid To bol ski. Nad zór me -
ry to rycz ny nad re ali za cją po szcze gól nych za dań spra wu ją
pro rek to rzy UAM: prof. Ma rek Na wroc ki (za da nie 1), prof. Ry -
szard Na skręc ki (za da nie 2) oraz prof. Be ata Mi ko łaj czyk (za da -
nie 3). Dla spraw ne go wy dat ko wa nia tych środ ków opra co wa no
sze reg pro ce dur apli ka cyj nych oraz re gu la mi nów, któ re pre cy zu -
ją za sa dy przy dzia łu środ ków fi nan so wych oraz za sa dy apli ko -
wa nia. Wię cej in for ma cji moż na zna leźć na stro nie in ter ne to wej
http://uni wer sy te tju tra.amu.edu.pl

Re asu mu jąc, war to stwier dzić, że na le ży cie szyć się z po zy ska -
nia du żych do dat ko wych środ ków fi nan so wych, któ re przez kil -
ka lat wspie rać bę dą nasz roz wój na wie lu płasz czy znach. Jed nak
jesz cze waż niej sze by ło prze pro wa dze nie rze tel nej ana li zy, za rów -
no pod ką tem na szych po trzeb, jak i na szych moż li wo ści – obec -
nych i przy szłych. Uni wer sy tet nasz wcho dzi w dru gie stu le cie
swo je go ist nie nia nie tyl ko ze swo imi ma rze nia mi, ale tak że z pa -
kie tem rze tel nie opra co wa nych dzia łań oraz – co waż ne – ze
środ ka mi fi nan so wy mi na ich re ali za cję. 

Prof. ry szard na skręc ki

Prof. be ata Mi ko łaj czyk 

Prof. Ma rek na wroc ki
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za ob ser wo wał pan, że życz li wi lu dzie mniej kon su mu ją.
sko ro ży je my w cza sach bar dzo roz wi nię tej kon sump cji, to czy
sta je my się co raz mniej życz li wi?

My ślę, że pro ste prze ło że nie wnio sku pły ną ce go z re la cji jed -
nost ko wej na po ziom spo łe czeństw nie jest moż li we. W wy ni -
kach mo ich ba dań za nie po ko iło mnie jed nak to, że jed ną
z przy czyn zmniej sze nia się de kla ro wa nej życz li wo ści jest eks po -
zy cja na re kla my pro duk tów luk su so wych. Sam fakt oglą da nia
zdjęć tych przed mio tów wpły wa na chwi lo wą ak ty wi za cję po staw
ma te ria li stycz nych, co po wo du je spa dek życz li we go sto sun ku
do in nych lu dzi. Czy ten za ob ser wo wa ny prze ze mnie efekt mo -
że prze ja wiać się w po sta ci mniej życz li wych za cho wań osób ży -
ją cych w cza sach roz wi nię tej kon sump cji? Jest jesz cze
za wcze śnie, by de fi ni tyw nie to stwier dzić, ale być mo że tak jest.

jak pan do szedł do ta kich ob ser wa cji?
Wcze śniej wy ni ki ba dań po ka zy wa ły, że lu dzie, któ rzy ma ją

roz bu dzo ne pra gnie nie po sia da nia, są mniej wdzięcz ni, po nie -
waż nie po tra fią do ce nić drob nych przy jem no ści, któ re spo ty ka -
ją ich w ży ciu. A wła śnie one, jak po ka zu ją ba da nia z psy cho lo gii
po zy tyw nej, są pod sta wą na sze go szczę ścia. Nie wiel kie bo gac -

twa, ale to, że przy kła do wo po tra fi my cie szyć się fi li żan ką do brej
ka wy, cza sem spę dzo nym ze zna jo my mi, książ ką al bo tym, że wy -
spa li śmy się, ma jąc ma łe dziec ko, przy czy nia się do te go, że czu -
je my się bar dziej szczę śli wi. Od czu wa nie wdzięcz no ści uzna je się
za prze jaw ogól nej kon cen tra cji na war to ściach we wnętrz nych.
Na tej pod sta wie wy snu łem wnio sek, że kon cen tra cja na in nych
war to ściach we wnętrz nych, czy li na życz li wo ści, czy nie niu do bra
in nym lu dziom ob ni ża sku pie nie na do brach ze wnętrz nych – ma -
te rial nych. Za ska ku ją ce w wy ni kach in nych ba dań by ło to, że do -
bra ma te rial ne w pew nym za kre sie mo gą od gry wać po zy tyw ną
ro lę w okre sie na sto let nim, kie dy for mu je się toż sa mość czło wie -
ka. Gru pa wy wie ra wte dy bar dzo sil ną pre sję, by być „co ol”, co
wy ra ża się w na ci sku na po sia da nie pro duk tów okre ślo nych mod -
nych ma rek np. iPhone’a. W efek cie na sto lat ko wie po cho dzą cy
z bied niej szych ro dzin, któ rych nie stać na ta ki wy da tek, są mniej
pew ni te go, kim są, w po rów na niu z za moż niej szy mi ró wie śni -
ka mi. Ma ją pro ble my toż sa mo ścio we w tym zna cze niu, że nie są
w sta nie przy pi sać sie bie do okre ślo nych grup, bo są z nich wy -
klu cza ni ze wzglę du na ni ski sta tus ma te rial ny. Nie daw no z ma -
gi stran tem zre pli ko wa li śmy tę sa mą za leż ność na gru pie
stu den tów z po dob nym re zul ta tem. 

ste reo tyP
jest jak wróg

we Mgle

Filiżanka kawy z przyjaciółmi może dać

więcej szczęścia niż luksusowy samochód,

logo Barbie chwilowo obniżyć IQ.

O konsumpcji i podstępnym działaniu

stereotypów z dr. Dariuszem Drążkowskim,

psychologiem eksperymentalnym

w Zakładzie Psychologii Społecznej UAM

rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.
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kre ślił bym, że jest pa ni ko bie tą, to ne ga tyw ny ste reo typ mógł by
się zak ty wi zo wać. Ba da nia po ka zu ją, że przy kła do wo akt dżen -
tel meń ski, ja kim jest od sta wie nie ko bie cie krze sła czy prze pusz -
cze nie jej w drzwiach, mo że dzia łać w ten spo sób, je śli ma miej sce
w sy tu acji te sto wa nia zdol no ści ma te ma tycz nych. Stąd tak waż -
ne, jak za cho wu ją się na uczy cie le. Na przy kład opo wia da nie przez
na uczy cie la sek si stow skich dow ci pów na wet wprost nie dys kry -
mi nu ją cych uczen nic, mo że two rzyć sub tel ną au rę za gro że nia,
pod wa ża nia ich kom pe ten cji z uwa gi na płeć. Tak nie jaw nie, nie
wprost ak ty wi zo wa ne ste reo ty py są groź ne jak wróg we mgle, bo
nie je ste śmy świa do mi ich wpły wu na nas.

ja ka by ła pa na dro ga do pro fe sjo nal nej na uki? 
Ab so lut nie nie chciał bym, że by hi sto ria mo jej dro gi do pro fe -

sjo nal nej na uki by ła mo de lem ścież ki na uko wej dla ko go kol wiek,
bo przez ca łe stu dia bu me lo wa łem. Nie zaj mo wa łem się na uką,
nie by łem w żad nym ko le na uko wym. Brak po my słu na sie bie,
fakt, że mia łem sto sun ko wo do brą śred nią i że ba da nia w ra mach
pra cy ma gi ster skiej ży wo mnie wcią gnę ły, spo wo do wa ły, że tro -
chę przy pad kiem zna la złem się na stu diach dok to ranc kich. De -
cy zję pod ją łem na mie siąc przed obro ną pra cy ma gi ster skiej.
Szczę śli wie do sta łem się na stu dia dok to ranc kie z ostat nie go
miej sca, bez sty pen dium. Przez pierw szy rok nad ra bia łem za le -
gło ści me to do lo gicz ne. Wie lu ko le gów i ko le ża nek z ro ku jest za -
pew ne bar dzo zdzi wio nych, że te raz pra cu ję w In sty tu cie

Psy cho lo gii. My ślę, że dziś ta hi sto ria by ła by nie do po wtó rze nia.
Opie ku ję się ko ła mi na uko wy mi w in sty tu cie i wi dzę, że obec nie
trze ba zde cy do wa nie wcze śniej mieć wi zję sie bie po stu diach,
któ rą się kon se kwent nie re ali zu je w ich trak cie, by osią gnąć suk -
ces w na uce czy w in nych dzie dzi nach. 

w ja ki spo sób pan wy po czy wa, czym się pan in te re su je po -
za pra cą za wo do wą?

Od pół to ra ro ku, od na ro dzin mo je go syn ka Woj tu sia, nie
mam cza su i sił na nic wię cej po za pra cą i ży ciem ro dzin nym.
Daw niej upra wia łem du żo spor tu, star to wa łem w bie gach pół -
ma ra toń skich i ma ra toń skich, daw niej lu bi łem li te ra tu rę fak tu…
Mam to szczę ście, że mo ją pa sją jest pra ca, któ rą wy ko nu ję, choć
cza sa mi trud no po sta wić gra ni cę mię dzy nią a ży ciem pry wat -
nym. Tym sa mym mo gę na to py ta nie od po wie dzieć, że po za mo -
ją pra cą za wo do wą in te re su je mnie nie mal wy łącz nie mo ja
ro dzi na, a na wy po czy nek nie mam już cza su…
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y Opowiadanie przez nauczyciela
seksistowskich dowcipów nawet wprost 

nie dyskryminujących uczennic 
może podważać ich kompetencje

za tem, jak ku po wać, że by nie dać się zwa rio wać?
To trud ne py ta nie. Pew ne wska zów ki, jak kon su mo wać w spo -

sób od po wie dzial ny moż na wy snuć z ba dań. Jed ną z nich jest na -
by wa nie rze czy bę dą cych źró dłem do znań. Z tej per spek ty wy
za miast ko lej nych ubrań le piej ku pić de skę snow bo ar do wą, wyjść
do re stau ra cji ze zna jo my mi, po je chać na wy ciecz kę. Ba da nia
nad mi ni ma li sta mi w za kre sie kon sump cji, któ rzy wy zwo li li się
od ku po wa nia, po ka zu ją też, że są oni szczę śliw si. Po nad to, wy -
da wa nie pie nię dzy na pre zen ty lub w ce lach cha ry ta tyw nych, tak -
że wpły wa na wzrost do bro sta nu.

Nad czym te raz pan pra cu je?
Ostat nio prze pro wa dzi li śmy ba da nie, w któ rym chcie li śmy

spraw dzić, czy rze czy któ re po sia da my, po tra fią za ko mu ni ko wać
to, ja ki mi ludź mi je ste śmy. W tym ce lu po pro si łem stu den tów,
że by wy peł ni li te sty oso bo wo ści i zro bi li zdję cia wy bra nych przez
nich przed mio tów, któ re naj peł niej wy ra ża ją ich „ja”. Na stęp nie
prze pro wa dzi li śmy sze reg ana liz, któ re wy ka za ły róż ne za leż no -
ści, np. mię dzy sa tys fak cją z ży cia a bi żu te rią, to zna czy oso by
bar dziej za do wo lo ne czę ściej fo to gra fo wa ły swo ją bi żu te rię.
W dru giej czę ści po pro si li śmy po nad 1800 osób, że by oce ni ły
zdję cia pod ką tem cech oso bo wo ści au to rów. Oka za ło się, że wie -
lu z nich traf nie roz po zna no, np. eks tra wer sję, neu ro tycz ność,
otwar tość na no we do świad cze nia, ko bie cość i mę skość, sa tys -
fak cję z ży cia czy sa mo oce nę. Te raz chciał bym spraw dzić, ja kie
są gra ni ce ko mu ni ko wa nia „ja” po przez kon sump cję. Bę dę pró -
bo wał wy ja śnić, w ja kim stop niu po sia da nie dóbr ma te rial nych
jest ko niecz ne, zwłasz cza na eta pie do ra sta nia, dla two rze nia swo -
je go „ja”, swo jej toż sa mo ści. Chciał bym też spraw dzić, do ja kie -
go mo men tu po sia da nie rze czy po ma ga nam się two rzyć
i wy ra żać swo je „ja”, a od ja kie go mo men tu prze ra dza się w nad -
mier ną kon cen tra cję na po sia da nych rze czach, a więc przy ję cie
po sta wy ma te ria li stycz nej, po wo du ją cej spa dek od czu wa ne go
szczę ścia.

Po dob no lo go bar bie mo że ob ni żać wy ni ki ko biet w te stach
ma te ma tycz nych. ja ki me cha nizm tu za dzia łał?

W tym ba da niu do szło do ak ty wi za cji ne ga tyw ne go ste reo ty -
pu płci, któ ry za kła da, że ko bie ty ma ją mniej sze zdol no ści ma te -
ma tycz ne od męż czyzn. Ba da nie to, po dob nie jak więk szość
ba dań pro wa dzo nych prze ze mnie, re ali zo wa łem we współ pra cy
ze stu den ta mi dzia ła ją cy mi w Ko le Na uko wym Psy cho lo gii Spo -
łecz nej, któ re go je stem opie ku nem. Bar dzo du żo za wdzię czam
tym stu den tom, bez za an ga żo wa nia któ rych nie uda ło by mi się
prze pro wa dzić wie lu ba dań. W przy wo ła nym eks pe ry men cie
wzię ły udział stu dent ki, któ re roz wią zy wa ły te sty spraw dza ją ce
zdol no ści ma te ma tycz ne i prze strzen ne. Część z nich wy ko ny wa -
ła te te sty w wa run kach, w któ rych w po lu ich wi dze nia znaj do -
wa ło się lo go Bar bie, a dru ga część osób ba da nych wi dzia ła lo go
in nej, neu tral nej mar ki. Wy bra li śmy aku rat Bar bie, bo na sze ba -
da nia po ka za ły, że wła śnie to lo go jest sil nie ko ja rzo ne ze ste reo -
ty pem ko bie ty o mniej szych zdol no ściach in te lek tu al nych, w tym
ma te ma tycz nych. Oka za ło się, że stu dent ki, w któ rych po lu wi -
dze nia znaj do wa ło się lo go Bar bie, osią gnę ły niż sze wy ni ki w te -
stach niż te stu dent ki, któ re wi dzia ły neu tral ne lo go. Ko bie ty nie
by ły świa do me, że ne ga tyw ny ste reo typ uak tyw nił się i wpły nął
na ich zdol no ści po znaw cze. 

To prze wrot ne, że ukry te za gro że nia sil niej na nas wpły wa ją
niż te jaw ne. Je że li po wie dział bym: „Na pew no źle pa ni pój dzie
na te ście z ma te ma ty ki, bo jest pa ni ko bie tą”, to te sło wa za pew -
ne nie wpły nę ły by na uzy ska ny wy nik w te ście, a mo że na wet
zmo bi li zo wa ły by pa nią do więk sze go wy sił ku i w kon se kwen cji
do uzy ska nia lep sze go wy ni ku. Ale je śli w sub tel ny spo sób pod -

dr da riusz drąż kow ski jest lau re atem sty pen dium Start do
30 ro ku ży cia dla wy bit nych mło dych na ukow ców fun da cji na rzecz
na uki Pol skiej i sty pen dium dla wy bit nych mło dych uczo nych Mi -
ni stra na uki i Szkol nic twa wyż sze go do 35 ro ku ży cia. w paź dzier -
ni ku otrzy mał też na gro dę dy dak tycz ną Pra ecep tor Lau re atus UaM,
któ ra przy zna wa na jest na uczy cie lom aka de mic kim, któ rzy zdo bę -
dą naj wię cej gło sów stu den tek i stu den tów.
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WCen trum Za awan so wa nych Tech no lo gii otwar to nie daw -
no La bo ra to rium Neu ro nau ki Ję zy ka przy Wy dzia le An -
gli sty ki. Ba da się tam przy po mo cy elek tro en ce fa lo gramu

pro ce sy prze twa rza nia ję zy ka. Z me to dy EEG ko rzy sta m.in. dr Ka -
ta rzy na Jan ko wiak z Wy dzia łu An gli sty ki, sty pen dyst ka Pro gra mu
START Fun da cji na Rzecz Na uki Pol skiej, je dy na, któ ra w te go rocz -
nej edy cji pro gra mu re pre zen to wa ła ję zy ko znaw stwo.

– Mo je ba da nia na uko we po świę co ne są te mu, jak oso by dwu ję -
zycz ne prze twa rza ją in for ma cje ję zy ko we w ję zy ku ro dzi mym oraz
ob cym. Wy ko rzy stu ję me to dy be ha wio ral ne (cza sy re ak cji, po praw -
ność udzie lo nych od po wie dzi), psy cho fi zjo lo gicz ne (re ak cja skór -
no -gal wa nicz na) oraz elek tro fi zjo lo gicz ne (EEG). Do dat ko wo
sta wia ne prze ze mnie py ta nia ba daw cze oraz od po wie dzi do star -
cza ją istot nych in for ma cji na te mat współ funk cjo no wa nia dwóch
ję zy ków w jed nym umy śle – mó wi. 

Nie in wa zyj na me to da
Ba da niu mo że pod dać się każ dy, je śli nie ma za bu rzeń neu ro lo -

gicz nych, psy chia trycz nych lub ję zy ko wych, nie przyj mu je le ków
psy cho ak tyw nych ani nie ma me ta lo wych ele men tów w ob rę bie gło -
wy. Przed eks pe ry men tem, do każ dej elek tro dy strzy kaw ką do da -
wa ny jest żel, dzię ki któ re mu re je stru je my sy gnał o do brej ja ko ści.
Po przy go to wa niu do ba da nia, uczest nik sia da przed ekra nem kom -
pu te ra i czy ta wy świe tla ją ce się na nim wy ra zy lub zda nia. Czę sto
pa nu je błęd ne prze ko na nie, że elek tro dy znaj du ją ce się na gło wie bę -
dą wy sy ła ły sy gnał do mó zgu, tym sa mym go sty mu lu jąc. W rze czy -
wi sto ści dzie je się  od wrot nie – to mózg na tu ral nie ge ne ru je
ak tyw ność elek trycz ną, któ ra jest wy chwy ty wa na przez elek tro dy.

– Pod czas prze pro wa dza nych prze ze mnie eks pe ry men tów,
w któ rych udział bio rą przede wszyst kim stu den ci i ab sol wen ci Wy -
dzia łu An gli sty ki, uczest ni cy ma ją za za da nie zde cy do wać, czy
przed sta wio ne zda nie jest sen sow ne czy bez sen sow ne. Sy gnał EEG
jest re je stro wa ny w trak cie trwa nia ca łe go eks pe ry men tu, a na stęp -
nie pod da wa ny jest ana li zom w ce lu zba da nia ak tyw no ści mó zgu
za cho dzą cej bez po śred nio w od po wie dzi na da ne zda nie lub wy -
raz – mó wi na ukow czy ni. 

W przy pad ku osób dwu ję zycz nych, ba da cze mo gą rów nież
spraw dzić, jak bar dzo au to ma tycz nie prze twa rza ny jest każ dy z ję -
zy ków oraz któ ry ję zyk jest sil niej szym ję zy kiem u da nej po pu la cji.
Co cie ka we, elek tro en ce fa lo gra fia ma prze wa gę nad in ną me to dą
neu ro obra zo wa nia, a mia no wi cie nad re zo nan sem ma gne tycz nym.
Re zo nans, choć po ka że do kład nie, któ ra część mó zgu re agu je naj -

bar dziej na da ną in for ma cję ję zy ko wą, to cza su tej re ak cji już nie
okre śli z ta ką pre cy zją, jak badania wykorzystujące metodę EEG.

eeg kon tra ję zyk ob cy
Na prze strze ni ostat nich lat za ry so wu je się wy raź na ten den cja

do ko rzy sta nia z elek tro fi zjo lo gicz nych me tod ba daw czych w ba -
da niach ję zy ko znaw czych na po pu la cjach dwu ję zycz nych. Przy uży -
ciu me to dy EEG na ukow cy mo gą m.in. spraw dzić, jak szyb ko
u da ne go uczest ni ka ob ser wo wa ne są zmia ny w ak tyw no ści mó zgu
w od po wie dzi na no wo przy swa ja ny ję zyk. Naj now sze ba da nia po -
ka zu ją, że już po 14 go dzi nach kon tak tu z no wym ję zy kiem mózg
od po wia da na nie go ja ko na bo dziec, któ ry nie sie ze so bą po ten -
cjal ne zna cze nie. 

W opu bli ko wa nej nie daw no roz pra wie dok tor skiej, któ ra uka za -
ła się w se rii Out stan ding WA Dis ser ta tions, dr Jan ko wiak opi su je
m.in. eks pe ry ment, w któ rym zba da ła ro zu mie nie no we go oraz
utar te go ję zy ka me ta fo rycz ne go przez oso by dwu ję zycz ne przy za -
sto so wa niu me to dy EEG. – Za ob ser wo wa ne wy ni ki po ka za ły, że
pod czas gdy ro zu mie nie no wych zna czeń me ta fo rycz nych jest nie -
za leż ne od ję zy ka, ro zu mie nie me ta for utar tych jest trud niej sze w ję -
zy ku ob cym niż w ję zy ku ro dzi mym. Su ge ru je to, że w ję zy ku
ob cym wszyst kie me ta fo ry są prze twa rza ne ja ko me ta fo ry no we,
nie za leż nie od ich po zio mu kon wen cjo nal no ści – pod kre śla dr Ka -
ta rzy na Jan ko wiak. 

dwu ję zycz nym ła twiej kła mać 
W ba da niach dr Jan ko wiak po dej mu je rów nież te mat prze twa -

rza nia ję zy ka emo cjo nal ne go u osób dwu ję zycz nych. W tym ce lu
wy ko rzy stu je me to dę re ak cji skór no -gal wa nicz nej, któ ra jest wskaź -
ni kiem po bu dze nia emo cjo nal ne go, a jej za sto so wa nie umoż li wia
ana li zę bez po śred niej od po wie dzi au to no micz ne go ukła du ner wo -
we go na ję zyk nacechowany emo cjo nal nie. 

– W ba da niach nad emo cja mi w dwu ję zycz no ści czę sto ob ser -
wu je my tzw. dy stans psy cho lo gicz ny pod czas prze twa rza nia ję zy ka
ob ce go w po rów na niu do ję zy ka oj czy ste go. Ba da nia po ka zu ją, że
w wy ni ku ta kie go dy stan su oso bom dwu ję zycz nym ła twiej jest kła -
mać w ję zy ku ob cym, ale jed no cze śnie trud niej jest wy znać mi łość
tak, aby wy zna nie to by ło tak sa mo sil ne, jak jest w ję zy ku pol skim.
Mię dzy in ny mi te go ty pu za gad nie nia po dej mu je my w ra mach ba -
dań na uko wych pro wa dzo nych przy Cen trum Bi lin gu alism Mat -
ters @Po znań na Wy dzia le An gli sty ki – mó wi dr Jan ko wiak.

ja go da ha losz ka

dwU ję zycz NyM
ła twiej kła Mać
Mnóstwo tajemniczych kabelków, wzmacniacz,

specjalny czepek z dziurkami, strzykawka

z żelem i ekran, przed którym zasiada uczestnik

eksperymentu. tyle jest potrzebne, aby

naukowcy z wydziału anglistyki mogli

przeprowadzić badanie metodą EEG

i dowiedzieć się, jak nasz mózg przetwarza

informacje językowe. fo
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Uro czy stość w Au li Lu brań -
skie go by ła oka zją do po -
zna nia na ukow ca, z któ rym

li czą się ba da cze na ca łym świe cie.
Prof. Prze my sław Woj ta szek, dzie -
kan Wy dzia łu Bio lo gii UAM,
w prze mó wie niu po wi tal nym za -
zna czył, że o wy jąt ko wo ści wy róż -
nie nia dla je go wy dzia łu świad czy
skrom na licz ba na zwisk sied miu
przed sta wi cie li na uk bio lo gicz nych
na li ście dok to rów ho no ro wych
na szej uczel ni. – Za po cząt ko wa na
zo sta ła ona przez Ma rię Skło dow -
ską -Cu rie w 1922 ro ku, a pro fe sor
Lührmann jest 141. dok to rem ho no ris cau sa w stu let niej hi sto rii
Uni wer sy te tu Po znań skie go – mó wił prof. Woj ta szek i do dał, że
w ro ku ju bi le uszu jest to je dy ne ta kie wy róż nie nie przy zna wa ne
przez na szą uczel nię.  

Prof. Woj ta szek za zna czył, że w gro nie bio lo gów – dok to rów ho -
no ro wych uni wer sy te tu zna lazł się świa to wy au to ry tet w ob sza rze
bio che mii i bio lo gii mo le ku lar nej, wy bit ny uczo ny, ba dacz me cha -
ni zmu i re gu la cji spli cin gu, pre -mRNA, a tak że bu do wy spli ce oso -
mu, au tor prze ło mo wych ba dań pro wa dzą cych do zro zu mie nia
kon tro li eks pre sji ge nów na po zio mie po tran skryp cyj nym.

Lau da cję na te mat wy róż nio ne go wy gło sił prof. Ar tur Jar mo -
łow ski, któ ry przy po mniał o bli skich związ kach nie miec kie go
uczo ne go ze śro do wi skiem po znań skim. Pod kre ślił w niej, że li sta
waż nych od kryć pro fe so ra jest nie zwy kle im po nu ją ca, po cząw szy
od spli cin gu czy li pro ce su skła da nia RNA, opra co wa nia me to dy
re kon struk cji czą stek snRNP z syn te tycz nych czą ste czek RNA
i oczysz czo nych bia łek, przez uczest nic two w ba da niach cy klu ży -
cio we go re tro wi ru sa HI V1 po przy czy nie nie się do wy ja śnie nia
bio ge ne zy czą stek snRNP.

– Pro fe sor opu bli ko wał bli sko 350 ar ty ku łów na uko wych, jest
au to rem licz nych mo no gra fii i pod ręcz ni ków – mó wił prof. Jar -

mo łow ski. – Je go pra ce uka zu ją się
re gu lar nie w naj lep szych cza so pi -
smach na uko wych, ta kich jak Na -
tu re, Scien ce, Cell czy Mo le cu lar
Cell. Pro fe sor Lührmann jest bez -
kom pro mi so wy, je śli cho dzi o po -
szu ki wa nie praw dy, nie zwy kle
twór czy i od waż ny, je śli spoj rzy my
na po dej mo wa ną te ma ty kę ba dań,
a przy tym pra co wi ty i skrom ny.

Lau re at, prof. Re in hard Lührmann
po dzię ko wał Se na to wi UAM za wy -
róż nie nie, a w cza sie oko licz no ścio -
we go wy kła du opo wie dział o swo jej
ścież ce na uko wej, na któ rej nie za -

bra kło na zwisk po znań skich na ukow ców. – Nic nie za po wia da ło, że
pi sa na mi jest ka rie ra na uko wa – mó wił lau re at. – Do ra sta łem
na ma łej far mie w Niem czech, gdzie ma szy ny bio lo gicz ne by ły ma -
kro sko po we (lu dzie i ko nie), a nie mo le ku lar ne. Bar dzo wcze śnie
zde cy do wa łem, że chcę zo stać le śni kiem i wie le go dzin spę dzi łem,
pra cu jąc na po lach. Ze smut nych po wo dów dość wcze śnie mu sia -
łem wziąć na sie bie od po wie dzial ność za ro dzin ne go spo dar stwo.
Mo ja ma ma mia ła jed nak in ne pla ny i wy sła no mnie do li ceum, co
praw do po dob nie ura to wa ło ro dzin ną far mę przed nie uchron nym
upad kiem – żar to wał.

– Z per spek ty wy cza su naj waż niej szą i naj lep szą de cy zją na -
uko wą, ja ką pod ją łem, był wy bór te ma tu dla mo jej mło dej gru -
py ba daw czej w Ber li nie – mó wił po wrę cze niu dy plo mu prof.
Lürhmann. – Oczy wi ście nie mia łem wte dy po ję cia, że snRNP
i spli ce oso my roz wi ną się w tak fa scy nu ją cy i cią gle roz wi ja ją cy
się te mat. Rze czy wi ście je stem praw do po dob nie rzad kim przy -
pad kiem na ukow ca, któ re mu po zwo lo no (a mo że ra czej, któ ry
miał szczę ście) to wa rzy szyć roz wo jo wi dzie dzi ny na uki oraz być
jej si łą na pę do wą od jej po wsta nia do doj rza ło ści – mó wił.

krzysz tof smu ra

dok to rat ho No ris caU sa
dla Prof. re iN har da lührMaN Na

Prof. reinhard Lührmann, jeden z najwybitniejszych biologów molekularnych w świecie, otrzymał tytuł

doktora honoris causa Uniwersytetu im adama Mickiewicza w Poznaniu.  Profesor, a jednocześnie dyrektor

instytutu Chemii Biofizycznej Maxa Plancka w Getyndze, prowadzi badania nad rolą i przemianami rna. 

na gro dę im. bi sku pa ta de usza Pie ron ka „in
ve ri ta te” otrzy ma ła prof. han na su choc ka,
by ła pre mier rP, am ba sa dor rP przy sto li cy
Apo stol skiej, człon ki ni Pa pie skiej ko mi sji
ds. ochro ny nie let nich.

Wy róż nie nie przy zna ne przez Fun da cję im.
bp. Ta de usza Pie ron ka mia ło miej sce po raz
pierw szy, a od by ło się w trak cie od by wa ją cej się

w Kra ko wie XIX mię dzy na ro do wej kon fe ren -
cji z cy klu „Ro la Ko ścio ła ka to lic kie go w pro -
ce sie in te gra cji eu ro pej skiej”. Lau da cję pod czas
uro czy sto ści wy gło sił kard. Ka zi mierz Nycz,
me tro po li ta war szaw ski. Na gro da im. bi sku pa
Ta de usza Pie ron ka „In ve ri ta te” przy zna wa na
jest za wy bit ne osią gnię cia w łą cze niu war to ści
chrze ści jań skich i eu ro pej skich. 

Prof. haN Na sU choc ka Na gro dzo Na
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jak to się sta ło, że wy dział po zy skał or ga ni za cję kon gre sów
pra wa rol ne go i to rok po ro ku? 

O or ga ni za cji kon gre sów w Po zna niu prze są dzi ły czyn ni ki su -
biek tyw ne i obiek tyw ne. Do tych pierw szych za li czył bym wła sne
kon tak ty na uko we, człon ko stwo w or ga ni za cji Unio ne Mon dia le
de gli Agra ri sti Uni ver si ta ri (UMAU), peł nie nie funk cji wi ce pre zy -
den ta w eu ro pej skiej or ga ni za cji na uko wej Co mitè Eu ropéen de
Dro it Ru ral (CEDR), a tak że prze wod ni czą ce go Za rzą du Pol skie -
go Sto wa rzy sze nia Praw ni ków Agra ry stów. Te dru gie na to miast
wy ra ża ją się w co raz moc niej szej po zy cji pol skich agra ry stów
w mię dzy na ro do wym ru chu na uko wym, w tym w licz nym uczest -
nic twie w kon fe ren cjach mię dzy na ro do wych – sam zor ga ni zo wa -
łem je de na ście ta kich kon fe ren cji – oraz w po przed nich
kon gre sach. Na XV Świa to wym Kon gre sie Pra wa Rol ne go w 2016
r. w Ko sta ry ce pa dła pro po zy cja, by na stęp ne spo tka nie od by ło się
w Pol sce. Dał te mu wy raz se kre tarz ge ne ral ny UMAU prof. Ula te,
kie ru jąc do mnie list z gra tu la cja mi i z po dzię ko wa niem za udział
pol skich agra ry stów w tym spo tka niu. Jed no cze śnie by ła tam za -
war ta su ge stia co do miej sca or ga ni za cji na stęp ne go spo tka nia. 

za nim do szło do kon gre su, go -
ści li śmy pre zy den ta UMaU?

Tak. Wio sną ubie głe go ro ku
prze by wa li w Po zna niu pre zy dent
UMAU prof. Le onar do Pa sto ri no
z Ar gen ty ny oraz se kre tarz ge ne ral -
ny prof. An gel San chez Her nan dez
z Hisz pa nii. Go ście z uzna niem
wy po wie dzie li się na te mat wa run -
ków i miej sca or ga ni za cji przy szłe -
go kon gre su, jak też za apro bo wa li
zgło szo ny prze ze mnie te mat:
„Współ cze sne wy zwa nia pra wa rol -

ne go mię dzy glo bal no ścią, re gio nal no ścią i lo kal no ścią”. W re zul -
ta cie pol scy agra ry ści, w tym po znań ski Wy dział Pra wa, po raz
pierw szy by li or ga ni za to ra mi te go na uko we go wy da rze nia. 

był świat, przy szedł czas na eu ro pę…
Na XXIX Eu ro pej skim Kon gre sie Pra wa Rol ne go, zor ga ni zo wa -

nym w Lil le we wrze śniu 2017 r. zgło si łem pro po zy cję or ga ni za cji
ko lej ne go spo tka nia eu ro pej skich agra ry stów wła śnie w Po zna niu.
Ko mi tet Na uko wy CEDR wy ra ził apro ba tę. Po ko na li śmy in nych
kon ku ren tów, acz kol wiek po zo sta ła ma ła nie pew ność co do osta -
tecz no ści tej de cy zji. Wszel kie wąt pli wo ści w tym za kre sie roz wiał
pre zy dent CEDR Geoff Whit ta ker, któ ry wziął udział w ubie gło -
rocz nym XV Świa to wym Kon gre sie. Za bie ra jąc głos, za pro sił
wszyst kich obec nych na eu ro pej ski kon gres do Po zna nia. Tym sa -
mym Pol ska i pol scy agra ry ści, jak też nasz Wy dział Pra wa i Ad -
mi ni stra cji, sta li się po raz pierw szy or ga ni za to ra mi eu ro pej skie go
kon gre su. To wy da rze nie zbie gło się z pięt na stą rocz ni cą przy ję cia
Pol ski do Unii Eu ro pej skiej oraz ob ję cia na sze go rol nic twa me cha -
ni zma mi wspól nej po li ty ki rol nej. 

jak po ra dzi li ście so bie z pra ca mi or ga ni za cyj ny mi, za bie ga -
mi o zdo by cie od po wied nich fun du szy, za pew nie niem tej ca -
łej otocz ki, któ ra słu ży in te gra cji śro do wi ska?

Po zy ska nie wy mie nio nych kon gre sów by ło nie wąt pli wie suk -
ce sem, ale praw dzi we wy zwa nie sta no wi ła ich or ga ni za cja, w tym

zgro ma dze nie od po wied nich fun -
du szy. Opła ty kon gre so we nie mo -
gły być zbyt wy so kie, znacz ną
więk szość środ ków, wca le nie ma -
łych, uda ło się uzy skać od róż nych
spon so rów. Chciał bym wy ra zić
uzna nie, a jed no cze śnie po dzię ko -
wać An to nie mu Gu liń skie mu i je -
go ze spo ło wi z Biu ra Or ga ni za cji
Kon fe ren cji PPNT za ogrom ny
wkład pra cy w zor ga ni zo wa nie
kon gre sów, za an ga żo wa nie i pro -
fe sjo nal ność. 

Z prof. romanem Budzinowskim, 

kierownikiem katedry Prawa rolnego wPia,

rozmawia Jan Matecki

Naj Pierw świat, Po teM eU ro Pa
koN gre sy Pra wa rol Ne go Na wy dzia le Pra wa i ad Mi Ni stra cji

y Pod ko niec wrze śnia br. na wy dzia le Pra wa i ad mi ni stra -
cji miał miej sce xxx Eu ro pej ski kon gres Pra wa rol ne go.

Zgro ma dził po nad 130 agra ry stów z wie lu państw i z róż nych
kon ty nen tów, za rów no na ukow ców, jak i prak ty ków, tak że funk -
cjo na riu szy ko mi sji UE. rok te mu wy dział go ścił znacz nie więk -
szą licz bę uczest ni ków xV Świa to we go kon gre su Pra wa
rol ne go, wy dał księ gę kon gre so wą z pra wie 70 ar ty ku ła mi
w róż nych ję zy kach. oba wy da rze nia od bi ły się sze ro kim echem
w na uce eu ro pej skiej i świa to wej, wpi sa ły się też do sko na le
w ob cho dy stu le cia wy dzia łu. dzię ki nim pol scy agra ry ści, a tak -
że wPia oraz ka te dra Pra wa rol ne go, kie ro wa na przez prof. Bu -
dzi now skie go, zy ska ły świa to we uzna nie.
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T rzy dnio we wy da rze nie, któ re
przy cią gnę ło 240 na ukow ców
z Pol ski i Eu ro py zor ga ni zo wał

In sty tut Psy cho lo gii UAM oraz Wy -
dział Za miej sco wy w Po zna niu Uni -
wer sy te tu SWPS. Od by ło się 36 se sji,
w trak cie któ rych ba da cze wy gło si -
li 150 re fe ra tów do ty czą cych współ -
cze snych zja wisk spo łecz nych.
Te go rocz ny XVI Zjazd PSP łą czył się
z 15-le ciem or ga ni za cji. Z tej oka zji
wy kład in au gu ra cyj ny dał prof. Ja -
nusz  Grze lak z Uni wer sy te tu War -
szaw skie go, pierw szy pre zes
Pol skie go Sto wa rzy sze nia Psy cho lo gii Spo łecz nej oraz wi ce mi ni -
ster edu ka cji w rzą dzie Ta de usza Ma zo wiec kie go.

Rek tor UAM, prof. An drzej Le sic ki otwie ra jąc zjazd od niósł
się do przy świe ca ją ce mu mu te ma to wi – „Dy le ma ty wspól no -
ty”. – Je ste śmy w trud nym okre sie, wszy scy sta ra my się być wier -
ni swo im za sa dom i ide ałom. Ten współ cze sny czas sta wia nas co
chwi lę  przed róż ny mi wy zwa nia mi. Chce my za cho wać swo ją
god ność i swo je prze ko na nia.

Prof. Ma riusz Urbań ski, dy rek tor In sty tu tu Psy cho lo gii i dzie -
kan no we go wy dzia łu na wią zał do zmian or ga ni za cyj nych

na uni wer sy te cie: – To jest ostat -
nia im pre za tej ran gi or ga ni zo -
wa na przez In sty tut Psy cho lo gii.
Po tem bę dzie już Wy dział Psy -
cho lo gii i Ko gni ty wi sty ki
UAM. 60 pra cow ni ków, 20
współ pra cow ni ków, 40 dok to -
ran tów, 1 800 stu den tów – to jest
na sza spo łecz ność aka de mic ka.

Dwóch za gra nicz nych go ści
po ko na ło 7 ty się cy ki lo me trów,
że by wziąć udział w kon fe ren cji.
To John B. Ne zlek, wy bit ny spe -
cja li sta z za kre su psy cho lo gii

oso bo wo ści, psy cho me trii i psy cho lo gii spo łecz nej, pro fe sor psy -
cho lo gii na SWPS oraz Col le ge of Wil liam & Ma ry (USA), a tak -
że Todd B. Ka sh dan,  pro fe sor psy cho lo gii z Geo r ge Ma son
Uni ver si ty (USA), świa to wej sła wy au tor teo rii i ba dań zwią za -
nych z ro lą cie ka wo ści, sen su ży cia i psy cho lo gicz nej ela stycz no -
ści w kształ to wa niu do bro sta nu in dy wi du al ne go
i sa tys fak cjo nu ją cych re la cji spo łecz nych. 

Zjazd PSPS po prze dzi ła Szko ła Let nia, na któ rej wie lu mło dych
na ukow ców do sko na li ło swój warsz tat me to do lo gicz no -na uko wy.

ewa ko na rzew ska -Mi cha lak

Sto so wa nie fe mi na ty wów, tj. żeń skich nazw za wo dów, funk -
cji i ty tu łów jest od lat przed mio tem tak że na uko wej dys ku -
sji. W za leż no ści od kon tek stu

hi sto rycz ne go i kul tu ro we go ich
uży cie jest mniej lub bar dziej po -
wszech ne i róż nie po strze ga ne. Rów -
no cze śnie sys te ma tycz nie ro śnie
udział ko biet w sfe rze pu blicz nej
i za wo do wej, co dla bar dzo wie lu ro -
dzi po trze bę no we go na zy wa nia
funk cji i za wo dów. Sło wa pro fe sor ka,
dok tor ka czy na ukow czy ni bu dzą na -
dal czę sto wie le emo cji, gdyż na ru -
sza ją na wy ki ję zy ko we kształ to wa ne
przez ostat nie kil ka dzie siąt lat. 

Jak przy sta ło na uni wer sy tet, chce -
my kwe stię uży wa nia fe mi na ty wów

pod dać aka de mic kiej dys ku sji.  Czy uży wa nie fe mi na ty wów, bądź
ich po mi ja nie, to pro blem li tyl ko ję zy ko wy, czy też świa to po glą -

do wy? Czy te dwie sfe ry moż -
na roz dzie lić? To przy kła dy py tań,
któ re chce my prze dys ku to wać,
uży wa jąc na uko wych ar gu men -
tów. Chce my skon fron to wać róż -
ne per spek ty wy  ba daw cze
i wy pra co wać spój ne roz wią za nia. 

Za pra szam do udzia łu w kon -
fe ren cji „Uczo na, ba dacz ka, na -
ukow czy ni – fe mi na ty wy
w dys kur sie aka de mic kim”.  Kon -
fe ren cja od bę dzie się 22 li sto pa -
da w Sa li Se na tu.

prof. be ata Mi ko łaj czyk

za Pra szaM do dys kU sji o fe Mi Na ty wach

y Ponadto zespół projektu „Gdy nauka jest kobietą” zaprosił
studentki i studentów UaM do udziału w konkursie

na pracę – w formie plakatu, wlepki, banera, mema, przypinki,
różnych form grafiki użytkowej – popularyzującą użycie
feminatywów w świecie akademickim. Efekty konkursu będzie
można zobaczyć podczas wystawy pokonkursowej pod koniec
listopada.

y „Patronat / Matronat” (i to też będzie przedmiotem 
naszej debaty podczas konferencji) nad konkursem

objęły prof. Bogumiła kaniewska, prorektorka ds. studenckich
i prof. Beata Mikołajczyk, prorektorka kierująca Szkołą nauk
Humanistycznych UaM. 

PA  t r o  n At / M A  t r o  n At

Język odzwierciedla i kształtuje rzeczywistość, może utrwalać stereotypy albo je eliminować. 

dzięki językowi w komunikacji uwidaczniają się procesy społeczne. 

to, w jaki sposób mówimy i opisujemy świat, wpływa na sposób w jaki myślimy o sobie i świecie.

i odwrotnie. to, w jaki sposób myślimy o sobie i świecie, wyrażamy poprzez język.

dy le Ma ty wsPól No ty
Po raz drugi UaM gościł Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. 

Spotkanie łączyło się z 15-leciem organizacji, której pierwszym prezesem był prof. Janusz Grzelak,

wiceminister edukacji w rządzie tadeusza Mazowieckiego.
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S tu denc kie Fo rum Ja ko ści to wy da rze nie ma ją ce na ce lu po -
pu la ry za cję wie lu aspek tów dy dak ty ki i ja ko ści kształ ce nia.
Je go idea na wią zu je do cy klicz nych kon fe ren cji po świę ca -

nych róż no rod nym aspek tom pro ce su pod no sze nia ja ko ści
kształ ce nia, or ga ni zo wa nych przez Pol ską Ko mi sję Akre dy ta cyj -
ną od 2005 ro ku pod ha słem Fo rum Ja ko ści. To miej sce in spi ru -
ją cych roz mów, de bat oraz dys ku sji na te ma ty zwią za ne
z pro ce sem roz wo ju jed ne go z pod sta wo wych fun da men tów sa -
mo rząd no ści.

W tym ro ku uczest ni cy roz wa ża li kwe stie zwią za ne z umię dzy -
na ro do wie niem pro ce su kształ ce nia. – Zde cy do wa li śmy się na in -
ny te mat niż usta wa 2.0, któ ry zo stał już wy czer pa ny do gra nic
moż li wo ści. Stąd też po ja wi ło się umię dzy na ro do wie nie, po nie -

waż o to wal czą wszyst kie uczel nie – mó wi ła Ka ro li na Przy goc -
ka, rzecz nik pra so wy IX Stu denc kie go Fo rum Ja ko ści.

Wy da rze nie za in au gu ro wa ła de ba ta pt. In ter na cjo na li za cja czy
in ter dy scy pli nar ność? O sy tu acji na uki i dy dak ty ki w do bie no wych
wy zwań. W pa ne lu udział wzię li pro rek tor UAM prof. Be ata Mi ko -
łaj czyk, pro rek tor UAM prof. Ry szard Na skręc ki oraz prof. An drzej
Woj ciech No wak z Wy dzia łu Fi lo zo ficz ne go i prze wod ni czą cy Par -
la men tu Stu den tów RP Do mi nik Le żań ski. 

Pod czas dru gie go dnia kon fe ren cji przed sta wi cie le par la men -
tów stu denc kich uczest ni czy li w szko le niach, któ re do ty czy ły
umię dzy na ro do wie nia. Trzy dnio we spo tka nie za koń czy ło uro -
czy ste pod su mo wa nie kon fe ren cji w Sa lo nie im. Ada ma Mic kie -
wi cza w Col le gium Ma ius. ja go da ha losz ka

stUdeNckie forUM jakości
w po ło wie paź dzier ni ka od by ło się ix Stu denc kie fo rum Ja ko ści. w przed się wzię ciu zor ga ni zo wa nym przez

Par la ment Sa mo rzą du Stu den tów UaM wzię ło udział po nad 50 stu denc kich sa mo rzą dow ców z ca łej Pol ski.
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Nie tylko UAM obchodzi w tym roku okrągły jubileusz 100
lat. Równolatką uniwersytetu jest pani Aniela Weiss,
pracownik Zakładu Mikrobiologii na Wydziale Biologii

w latach 1972-79. Z tej okazji z życzeniami kolejnych 100 lat,
bukietem kwiatów i albumem podsumowującym osiągnięcia UAM
odwiedzili jubilatkę kanclerze UAM dr Marcin Wysocki oraz Maria
Buzińska. Spotkanie było okazją do wspomnień o pracy na rzecz
uniwersytetu, o kolegach i koleżankach z wydziału (którzy – co
kilkukrotnie podkreślała Aniela Weiss – do dziś o niej pamiętają
przy okazji urodzin i świąt). Życzymy naszej jubilatce kolejnych lat
w zdrowiu i radości. 

sto lat dla stUlatki!
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W tym ro ku pięt na ścio ro uczest -
ni ków przez ty dzień re ali zo -
wa ło w Guł to wach bo ga ty

pro gram warsz ta tów, za jęć in te gra cyj -
nych i wy da rzeń kul tu ral nych. Po zna li
za sa dy za gra nicz nej mo bil no ści stu den -
tów, apli ko wa nia o gran ty i sty pen dia
oraz ele men ty pra wa au tor skie go przy -
dat ne go w pra cy na ukow ca.

Or ga ni zo wa ny po raz trze ci
BESTStudentCAMP jest jed nym z ele -
men tów pro gra mu BESTStudent re ali -
zo wa ne go na UAM od ro ku
aka de mic kie go 2017/18. To pro gram
ad re so wa ny do mło dych lu dzi, stu den -
tów I i II ro ku stu diów, któ rzy przy szli
na UAM ja ko lau re aci i fi na li ści ogól no -
pol skich olim piad przed mio to wych

oraz ja ko naj lep si ma tu rzy ści i na dal
ma ją bar dzo do bre wy ni ki w na uce. 

Głów nym za da niem pro gra mu jest
stwo rze nie naj lep szym stu den tom po -
cząt ko wych lat stu diów opty mal nych
wa run ków in dy wi du al ne go roz wo ju,
wy kra cza ją cych po za stan dar do we
kształ ce nie na wy bra nym kie run ku
stu diów. – Chce my przy po mo cy pro -
gra mu BESTStudent uła twić naj bar -
dziej am bit nym stu den tom na uko wy
start już na po cząt ko wym eta pie stu -
diów oraz wyjść na prze ciw ich in dy wi -
du al nym, czę sto bar dzo spe cy ficz nym
po trze bom – wy ja śnia pro rek tor 
ds. kształ ce nia, prof. Be ata Mi ko łaj czyk.

Prze my sław sta nu la, biuro Prasowe uAM

W ostat ni pią tek wrze śnia,
mi mo desz czo wej au ry,
po zna nia cy tłum nie od -

wie dza li nie tyl ko Kam pus Mo ra -
sko. Noc Na ukow ców w tym ro ku
od by wa ła się na 14 wy dzia łach
UAM, w Bi blio te ce Uni wer sy tec kiej
oraz Ogro dzie Bo ta nicz nym.
Uczest ni cy mie li do wy bo ru 190
cie ka wych wy da rzeń, w któ rych
chęt nie bra li udział. Naj więk sze ob -
lę że nie prze żył Wy dział Bio lo gii,
któ re go sze ro ka  ofer ta co ro ku
przy cią ga uczniów i na uczy cie li
oraz ca łe ro dzi ny. Po zna nia cy oku -
po wa li m.in. sto iska z ży wy mi zwie -
rzę ta mi i ro śli na mi. Moż na by ło po gła skać jasz czur kę, przyj rzeć się
z bli ska ta ran tu li, po znać le piej ro sicz kę i in ne mię so żer ne ro śli ny. 

Eks pe ry men ty na Wy dzia le Fi zy ki wy wo ła ły za chwyt mło dzie ży,
któ ra na co dzień nie ma oka zji, że by zbu do wać ogni wo sło necz ne
na ba zie dwu tlen ku ty ta nu i barw ni ków uzy ska nych z owo ców. Na -
sto lat ko wie chęt nie pró bo wa li sił w grze na la se ro wej har fie skon -
stru owa nej przez Stu denc kie Ko ło Na uko we Fi zy ków Fu sion. Ja ko
wzór po słu żył in stru ment znaj du ją cy się w Cen trum Kul tu ry Ko -
per nik. – To bar dzo pro sty ob wód. U gó ry za mon to wa ne są la se ry,
u do łu fo to re zy sto ry czy li od bior ni ki. W mo men cie prze cię cia się
wiąz ki la se ra sy gnał jest po da wa ny do kom pu te ra, któ ry pusz cza
wcze śniej na gra ne dźwię ki, ja kie wy da je praw dzi wa har fa – po wie -

dział  nam Fi lip Ra taj czak, stu -
dent II ro ku re ży se rii dźwię ku,
współ twór ca in stru men tu.

W sa li aku stycz nej im. Her -
man na von Helm holt za, fi zy ka
zaj mu ją ce go się m.in. re zo nan -
sem, stu den ci pre zen to wa li zja -
wi ska zwią za ne z wy so ko ścią
i gło śno ścią dźwię ków, a tak że jak
dzia ła słuch. – Po ka zu je my dzie -
cia kom, jak gło śno po tra fią krzy -
czeć, że mo gą za grać
na bu tel kach, zaj rzeć do swo je go
ucha i zo ba czyć je na du żym
ekra nie. Nie któ rzy są bar dzo nie -
śmia li, ale jak już do sta ną bu tel -

kę do rę ki al bo pró bu ją po bić re kor dy gło śno ści,  do brze się
ba wią – po in for mo wa ła Ma ria Ko ma sa, stu dent ka aku sty ki. 

Kto tra fił na Noc Na ukow ców na Wy dział Hi sto rycz ny mógł na -
uczyć się np. tka nia me to dą zna ną od ty sią ca lat i przy mie rzyć śre -
dnio wiecz ną zbro ję. Na Wy dział Ma te ma ty ki i In for ma ty ki przy by li
zaś mi ło śni cy no wo cze snych tech no lo gii, któ rzy pi sa li gry kom pu -
te ro we w ję zy ku Py thon, pro gra mo wa li ro bo ty z kloc ków Le go i pla -
no wa li wła sne mia sto Ozo bo tów.

Noc Na ukow ców or ga ni zo wa na jest od 14 lat w 300 mia stach Eu -
ro py. W ze szłym ro ku im pre za przy cią gnę ła na po znań skie uni wer -
sy te ty 50 ty się cy osób.

ewa ko na rzew ska -Mi cha lak

ty sią ce Po zNa Nia ków Na No cy Na Ukow ców
noc naukowców na UaM od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. 

Młodzież, spragniona kontaktu z żywą nauką, na uczelni poznaje zaskakujące fakty, eksperymenty, zjawiska. 

beststUdeNtcaMP Po raz trze ci
w Guł to wach od był się BEStStudentCaMP, szko ła let nia UaM, 

prze zna czo na dla naj lep szych stu den tów i i ii ro ku. 
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czy za wsze in te re so wał się pan szer -
mier ką?

Nie, nie od za wsze. Na po cząt ku tre -
no wa łem pił kę noż ną, ale lo sy mo je go
ży cia tak się uło ży ły, że w IV kla sie szko -
ły pod sta wo wej za czą łem tre no wać szer -
mier kę. Póź niej do łą czy łem do Klu bu
Spor to we go War ta Po znań, gdzie roz wi -
ną łem swo ją ka rie rę, któ ra trwa ła aż
do 2008 ro ku, kie dy po raz ostat ni wy -
star to wa łem pod czas uni wer sja dy
w Bang ko ku. To by ły nie zwy kłe cza sy,
do któ rych chęt nie bym wró cił. Ob jeż -
dża li śmy świat do oko ła na róż nych tur -
nie jach, pu cha rach świa ta.

ja kie by ło pa na naj waż niej sze osią gnię cie w ka rie rze za wod -
ni czej?

W 1997 r., w Gdań sku wy wal czy łem ty tuł mi strza Eu ro py ju nio -
rów we flo re cie. To by ło fan ta stycz ne uczu cie i mu szę się tu taj przy -
znać, że do dzi siaj w mo im do mu trzy mam al bum, w któ rym
znaj du ją się zdję cia z tych za wo dów. W 1998 r. w Bra ty sła wie po -
wtó rzy łem suk ces w dru ży nie. Rok póź niej zdo by łem też Pu char
Świa ta ju nio rów. W swo im do ro słym ży ciu, czy li jak to mó wią spor -
tow cy w ka rie rze se nior skiej, pod czas mi strzostw Eu ro py w 2004 r.
w Ko pen ha dze zdo by łem brą zo wy me dal in dy wi du al ny i srebr ny
dru ży no wy.

czy pa sją do szer mier ki za ra ził pan swo ich bli skich?
Uda ło mi się prze ko nać do szer mier ki mo ich młod szych bra -

ci – Ma te usza i Łu ka sza. Wspól nie roz wi ja my szer mier cze umie jęt -
no ści na szych pod opiecz nych. Z Ma te uszem spo ty ka my się rów nież
w ha li spor to wej UAM, gdzie ja je stem kie row ni kiem obiek tów, a on
star szym wy kła dow cą w Stu dium Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Spor -
tu. Na sze dzie ci już nie mia ły wy bo ru… rów nież po pa dły w „szer -
mier ko ma nię”. 

za koń czył pan ka rie rę, jed nak nie za koń czył przy go dy z szer -
mier ką. jak da lej po to czy ły się wa sze wspól ne lo sy?

Po za koń cze niu ka rie ry zo sta łem tre ne rem. Bez zdo by te go do -
świad cze nia trud no by ło by cze go kol wiek na uczyć in nych. Ra zem
z mo im bra tem – Ma te uszem oraz Paw łem Kan tor skim wy ko rzy -
stu je my je w przy go to wa niu na szych za wod ni czek do wszel kich za -
wo dów. Na na szym uni wer sy te cie ma my świet ną dru ży nę
skła da ją cą się z bar dzo zdol nych za wod ni czek, któ re są na szą szan -
są na udział w Igrzy skach Olim pij skich. Mam rów nież przy jem ność
być pre ze sem Klu bu Uczel nia ne go AZS UAM.

czy mo że pan opo wie dzieć nie co
o na szej sek cji szer mier czej na UaM?

Sek cja szer mier cza Klu bu Uczel nia ne -
go AZS UAM po wsta ła 1 paź dzier ni -
ka 2009 ro ku z ini cja ty wy prof.
Zyg mun ta Ve tu la nie go (Wy dział Ma te -
ma ty ki i In for ma ty ki UAM). Od po cząt -
ku swo jej dzia łal no ści sku pia ła
stu den tów – szer mie rzy chcą cych kon ty -
nu ować ka rie rę spor to wą na UAM. Za -
le ża ło nam, aby stwo rzyć do bre wa run ki
dla uta len to wa nych mło dych spor tow -
ców, któ rzy nie tyl ko pra gnę li roz wi jać
na naj wyż szym po zio mie swo je umie jęt -
no ści szer mier cze, ale jed no cze śnie zdo -

by wać wy ksztal ce nie w wy ma rzo nej dzie dzi nie, na re no mo wa nej
uczel ni. Czę sto pa nu je myl ne prze ko na nie, że wy czy no wi spor tow -
cy stu diu ją na AWF-ach. Na sze za wod nicz ki sta no wią o si le nie tyl -
ko pol skie go, ale rów nież eu ro pej skie go flo re tu. 

by cie tre ne rem łą czy pan z sę dzio wa niem na za wo dach.
Sę dzią sta łem się bez po śred nio, gdy za koń czy łem ka rie rę spor -

to wą. Naj pierw roz po czą łem ka rie rę ja ko sę dzia Pol skie go Związ -
ku Szer mier cze go. Do syć szyb ko mo głem przy stą pić do eg za mi nu
na sę dzie go mię dzy na ro do we go, któ ry od był się w Bu da pesz cie
w 2009 ro ku.

jak wy glą da ta ki eg za min?
Eg za min zda je się przed ko mi sją skła da ją cą się z su per sę dziów,

któ rzy oce nia ją naj pierw pra cę na plan szy, póź niej na le ży po pi sać
się wie dzą z za kre su re guł i za sad szer mier ki, a tak że umie jęt nie za -
na li zo wać wal ki na vi deo i na pi sać test z wie dzy prak tycz nej i teo -
re tycz nej. Gdy zda łem eg za min, za czą łem jeź dzić na roz gryw ki. 

a wi sien ką na tor cie ca łej pa na ka rie ry jest sę dzio wa nie po raz
dru gi na igrzy skach olim pij skich, któ re od bę dą się w przy szłym
ro ku w to kio. 

Swo ją pierw szą szan sę otrzy ma łem w 2016 r. na IO w Rio de Ja -
ne iro. To by ło fan ta stycz ne uczu cie. Na igrzy skach w Rio mia łem
moż li wość sę dzio wa nia walk o me da le. Naj więk szą ra dość spra wił
mi mo ment, gdy po za koń czo nej pra cy na plan szy mo głem po trzy -
mać me da le olim pij skie. Od tam te go cza su sę dzio wa łem na naj waż -
niej szych im pre zach szer mier czych na świe cie (mi strzo stwa świa ta
ju nio rów i se nio rów, pu cha ry świa ta). Na le żę tak że do gru py sę -
dziów oce nia ją cych przy Eu ro pej skiej Kon fe de ra cji Szer mier czej,
co w re zul ta cie spo wo do wa ło otrzy ma nie prze ze mnie kwa li fi ka cji
sę dziow skiej do To kio.
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szer Mier ko Ma Nia cy
andrzej witkowski decyzją Zarządu Międzynarodowej federacji Szermierczej (fiE) będzie pełnił funkcję

sędziego szermierczego podczas igrzysk olimpijskich w tokio. o tym, jak zostać sędzią i czy szermierka

była dla niego zawsze najważniejsza, rozmawia Jagoda Haloszka.
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T o masz Bom brych od lat pa sjo nu je się sztu ką ulicz ną i po -
szu ku je śla dów ty po gra fii w Po zna niu. W 2016 r. stwo rzył
ma pę „Z bli ska/Z da le ka” przed sta wia ją cą mu ra le, graf fi ti,

neo ny i ty po gra fię. Te raz wy da na zo sta ła już trze cia jej edy -
cja. – Wszyst ko za czę ło się od fa scy na cji sta ry mi na pi sa mi re kla -
mo wy mi. W trak cie po szu ki wań szyl dów i sta rych re klam
za czą łem od kry wać rów nież in ne for my twór czo ści ar ty stycz nej
jak graf fi ti czy mu ra le. Ca łość za czę ła ukła dać mi się w cie ka wą
ko lek cję, w któ rej bra ko wa ło krop ki nad i czy li neo nów – mó wi.

w dwóch ję zy kach
Naj now sze dziec ko Tom ka Bom bry cha to bli sko 100 war tych

uwa gi miejsc: 68 mu ra li i graf fi ti, 17 dzia ła ją cych neo nów oraz 9
sta rych szyl dów i na pi sów re kla mo wych. Wszyst kie krót ko opi -
sa ne, z po da nym ad re sem, w dwóch ję zy kach – pol skim i an giel -
skim. Wie dzie li ście, że na uli cy Ko ściusz ki na jed nym z po dwó rek
skry wa się Ko zio łek Ma to łek? Wi dzie li ście kie dy kol wiek neo no -
we go ko gu ci ka z uli cy Świę to sław skiej? Al bo so wy re kla mu ją ce

Wyż szą Szko łę Ban ko wą? Nie bra ku je też ak cen tu zwią za ne go
z UAM: Sta ni sła wa Ba rań cza ka na gma chu Col le gium No vum
przy al. Nie pod le gło ści. To wszyst ko ze brał To masz Bom -
brych. – To ki lo me try prze by tych tras, kil ka set wy ko na nych
zdjęć, go dzi ny spę dzo ne na po szu ki wa niu au to rów, dat po wsta -
nia obiek tów, pi sa nie wnio sków gran to wych, pra ce z gra fi ka mi,
pro mo cja. Wszyst ko po to, by ci, któ rzy się gną po ma pę, mo gli
od kryć Po znań nie oczy wi sty – tłu ma czy.

in ter nau ci wspar li po mysł
Trze cia edy cja ma py po wsta ła dzię ki zbiór ce na por ta lu crowd -

fun din go wym. In ter nau ci prze ka za li na ten cel po nad 4500 zło -
tych. Ma pę „Z bli ska/Z da le ka” w wer sji pa pie ro wej moż na do stać
bez płat nie w Cen trum In for ma cji Kul tu ral nej i Tu ry stycz nej
a tak że w cen trach kul tu ry, bi blio te kach, klu bach, ga le riach i ki -
nach stu dyj nych w Po zna niu, a elek tro nicz ną – po brać ze stro ny
zbli skaz da le ka.fi les.word press.com.

fi lip Cze ka ła

Uda ło ci się zna leźć bli sko 100 punk tów,
któ re za zna czy łeś na ma pie. to wszyst kie
mu ra le, neo ny, graf fi ti i mu ra le w Po zna niu
czy tyl ko te naj waż niej sze?

W każ dej z ka te go rii przy ją łem ja kiś klucz:
je śli cho dzi o mu ra le i graf fi ti, to mam wra że -
nie, że na ma pie za pre zen to wa ne jest w mia rę
peł ne spec trum po znań skie go stre et -ar tu. Sta -
ra łem się uni kać re ali za cji czy sto ko mer cyj -
nych, któ re w jed no znacz ny i na chal ny spo sób
kie ro wa ły uwa gę od bior cy na pro dukt. W przy -
pad ku neo nów umie ści łem tyl ko te, któ re mo że my na dal po dzi -
wiać po zmro ku. Je śli cho dzi o sta rą ty po gra fię, to wy bra łem
naj cie kaw sze ele men ty, choć w tej ka te go rii mo gło by być zde cy -
do wa nie wię cej punk tów. Nie ste ty, pa pier ma gra ni ce i gdzieś ta
ma pa mu sia ła się skoń czyć.

gdańsk sły nie z mu ra li na za spie. My też ma my ta kie miej -
sce, gdzie sztu ka ulicz na sku mu lo wa na jest w jed nym miej scu,
czy ra czej jest ona roz pro szo na po ca łym mie ście?

Gdań ska Za spa jest ewe ne men tem w ska li kra ju, gdyż na sto -
sun ko wo ma łej po wierzch ni uda ło się stwo rzyć coś w ro dza ju
otwar tej ga le rii. W Po zna niu – pa trząc na ma pę Z bli ska/Z da le -
ka – to obiek ty są ra czej roz pro szo ne, choć si łą rze czy znaj dzie -
my pew ną ku mu la cję w ob rę bie cen trum czy ostat nio mod nej
dziel ni cy Je ży ce. 

czy w sfe rze sztu ki ulicz nej Po znań wy róż nia się w Pol sce,
czy też każ de więk sze mia sto ma czym się chwa lić, tyl ko nie
każ de ma to szczę ście, że ma oso bę, któ ra to ze bra ła w ca łość
i opra co wa ła?

W więk szo ści więk szych miast znaj dzie my
wie le cie ka wych re ali za cji z za kre su sztu ki
ulicz nej. Łódź na przy kład stwo rzy ła apli ka cję,
ale obej mu ją cą tyl ko re ali za cje wiel ko for ma to -
we. Po znań to na dal je dy ne mia sto w Pol sce,
gdzie uda ło się wszyst kie te ele men ty prze -
strze ni pu blicz nej ze brać na jed nej po ręcz nej
ma pie. 

Po przed nia edy cja ma py wy da na by ła rok
te mu. jak du żo się od te go cza su zmie ni ło?

Ro biąc pro sty ra chu nek: w no wej ma pie ma -
my aż 20 no wych punk tów. Nie któ re obiek ty w po rów na niu
do dru giej edy cji nie ste ty znik nę ły, ale – na szczę ście – jest spo -
ro no wych re ali za cji. Stre et -art z za ło że nia jest sztu ką chwi lo wą,
więc okre so we ak tu ali za cje są nie unik nio ne. 

Po staw my się w ro li tu ry sty, w któ re go rę ce tra fia ta ma pa.
ja kie punk ty wska zał byś je mu ja ko ko niecz nie do zo ba cze nia?

Być mo że nie kon kret ne punk ty, ale na pierw szy raz po le cił -
bym wła śnie wspo mnia ne wcze śniej Je ży ce, bo to ta ka ma pa w pi -
guł ce. Znaj dzie my tam twór czość świa to wych ar ty stów, jak
i uczniów lo kal nej szko ły, wy ma lo wa ne na mu rach wier sze oraz
graf fi ti ukry te w po dwór kach. Do te go sta re na pi sy i na de ser
słyn ny neon ki na Rial to.

czy to też two je ulu bio ne punk ty na ma pie?
Mo im ulu bio nym frag men tem ma py jest ul. Sta szi ca, gdzie

na trzech po dwór kach od naj dzie my cie ka we pra ce na wią zu ją ce
do lo kal nych hi sto rii i stwo rzo ne wspól nie z miesz kań ca mi.
Na de ser sta re na pi sy pol sko -nie miec kie – są dząc po spo so bie za -
pi su nazw pol skich – po cho dzą ce z prze ło mu XIX i XX w. 

ko zio łek Ma to łek, ba rań czak
i Mi ga ją ce sów ki

Jedne mają kilkadziesiąt lat, inne ledwie kilka tygodni. Część zna prawie każdy, inne są poukrywane.

neony, murale, graffiti i typografię w Poznaniu – to wszystko znajdziemy na mapie, którą stworzył

absolwent historii, filologii polskiej i student V roku germanistyki UaM.

Z to ma szem Bom bry chem, au to rem ma py „Z bli ska/Z da le ka” rozmawia filip Czekała
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