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mie się cy, a sa mo kon sor cjum przy ję ło na zwę EPICUR (Eu ro pe an
Part ner ship for an In no va ti ve Cam pus Uni fy ing Re gions).

Li de rem kon sor cjum for mal nie po zo sta je uni wer sy tet w Stras -
bur gu. Je go po cząt ki zwią za ne są z nie miec ką uczel nią, za ło żo ną
w 1538 ro ku. W la tach 70-tych XX w. fran cu ski uni wer sy tet zo stał
po dzie lo ny na trzy uczel nie (na zwa ne na cześć wiel kich uczo nych:
Lo uisa Pa steu ra, Mar ca Blo cha oraz Ro ber ta Schu ma na). Dzię ki
po now ne mu po łą cze niu tych trzech uczel ni 1 stycz nia 2009 po -
wstał Uni ver sité de Stras bo urg (Uni stra). Uczel nia ofe ru je na ukę
dla po nad 51 tys. stu den tów, zwią za nych z 35 wy dzia ła mi i 78 in -
ny mi jed nost ka mi ba daw czy mi. Wśród wy kła dow ców te goż uni -
wer sy te tu od na leźć moż na obec nie pię ciu lau re atów Na gro dy
No bla, a na prze strze ni lat pra co wa ło tam w su mie 19 no bli stów.

Uni wer sy tet we Fre ibur gu (Al bert -Lu dwigs -Uni ver sität) za ło żo -
ny zo stał w 1457, kie dy mia sto kon tro lo wa ła au striac ka dy na stia
Habs bur gów. Obec nie stu diu je na nim po nad 25 tys. stu den tów.
Jest to jed na z naj lep szych uczel ni nie miec kich, łą czą ca tra dy cje
stu diów hu ma ni stycz nych, spo łecz nych, na uk ści słych i me dy cy -
ny, po dzie lo na na 11 wy dzia łów i kil ka cen trów ba daw czych. Stu -
den ci spo za Nie miec sta no wią oko ło 15 proc. ca łej spo łecz no ści
aka de mic kiej.

Uni wer sy tet w Am ster da mie (Uni ver si te it van Am ster dam) zo -
stał za ło żo ny w 1632. W róż nych ran kin gach pla su je się wśród 20
naj lep szych uni wer sy te tów eu ro pej skich. Obec nie stu diu je tam po -
nad 30 tys. stu den tów oraz po nad 3 tys. dok to ran tów, któ rzy mo -
gą wy bie rać za ję cia na sied miu fa kul te tach. 

Trzy wspo mnia ne wy żej uczel nie na le żą do pre sti żo wej LERU
(Le ague of Eu ro pe an Re se arch Uni ver si ties). Oprócz nich do kon -
sor cjum na le ży jesz cze pięć in nych uczel ni, w tym UAM. 

Karls ru her In sti tut für Tech no lo gie (KIT) jest nie miec ką uczel -
nią ba daw czą, po wsta łą w 2009 r. z po łą cze nia Uni wer sy te tu
w Karls ru he, dzia ła ją ce go od 1825, z For schung szen trum Karls ru -
he, pro wa dzą cym ba da nia nad tech no lo gia mi ato mo wy mi. Obec -

W wy gło szo nym na pa ry skiej Sor -
bo nie prze mó wie niu we zwał
do za wią za nia do 2024 dwu -

dzie stu fe de ra cji two rzą cych „uni wer sy te -
ty eu ro pej skie”. Apel pre zy den ta
Ma cro na zo stał za apro bo wa ny 17 li sto pa -
da 2017 pod czas spo tka nia przy wód ców
państw Unii Eu ro pej skiej, a na stęp nie 14
grud nia 2017 przez Ko mi sję Eu ro pej ską.
Przy ję te wów czas za ło że nia fa zy pi lo ta żo -
wej sku pia ły się wo kół utwo rze nia kon -
sor cjów uni wer sy te tów, któ rych głów nych
za da niem ma być wy pra co wa nie dłu go fa -
lo wych in sty tu cjo nal nych, or ga ni za cyj -
nych, praw nych roz wią zań, któ re
na stęp nie bę dą mo gły być za pro po no wa -
ne in nym fe de ra cjom ja ko mo de lo we,
pro wa dzą ce do za wią za nia ko lej nych
„uni wer sy te tów eu ro pej skich”. W po cząt kach 2018 uru cho mio ny
zo stał pro jekt „Eu ro pe an Uni ver si ties In i tia ti ves”, a pro ce du ra kon -
kur so wa na wią zy wa ła do za sad dzia ła nia Eu ro pe an Re se arch Co -
un cil (ERC). Ko mi sja Eu ro pej ska po sta no wi ła, że re ali za cja
pro jek tu w fa zie pi lo ta żo wej mo że roz po cząć się naj wcze śniej we
wrze śniu 2019 r., zaś peł ne fi nan so wa nie pro jek tów edu ka cyj nych
i ba daw czych mo że roz po cząć się we wrze śniu 2021 po przy ję ciu
no we go bu dże tu Unii Eu ro pej skiej.

Wie le uczel ni wy ko rzy sta ło już ist nie ją ce po wią za nia, tak że w ra -
mach pro gra mu ERASMUS Plus, by utwo rzyć no we kon sor cja. In -
ne uni wer sy te ty zde cy do wa ły się roz sze rzyć już funk cjo nu ją ce
kon sor cja o ko lej ne uczel nie al bo wy ko rzy stać zdo by te do świad -
cze nia, by utwo rzyć no we fe de ra cje. 

Jesz cze w 1989 uni wer sy te ty w Ba zy lei, Fre ibur gu, Karls ru he,
Stras bur gu i Muh lo use za wią za ły po ro zu mie nie, two rząc fe de ra -
cję nad reń skich uczel ni zna ną ja ko EUCOR. W 2015 uzy ska ła ona
nie za leż ną oso bo wość praw ną w ra mach Unii Eu ro pej skiej ja ko
Eu ro pe an Gro uping of Ter ri to rial Co ope ra tion (EGTC), ini cju jąc
od 1 stycz nia 2016 „Eu ro pe an Cam pus”, bę dą cy for mą in sty tu cjo -
nal nej współ pra cy trans gra nicz nej i ści ślej szej in te gra cji uczel ni.
By wzmoc nić in sty tu cjo nal nie i praw nie dzia ła ją ce już po ro zu mie -
nie pię ciu nad reń skich uczel ni, pre mier rzą du Ba de nii -Wir tem -
ber gii Win fried Kret sch mann i przed sta wi cie le władz fran cu skich:
Na tha lie Lo ise au, Je an Rit t ner oraz So phie Béje an pod pi sa li 12
kwiet nia 2018 de kla ra cję po twier dza ją cą ten kie ru nek dzia łań,
gwa ran tu jąc jed no cze śnie fun du sze na re ali za cję no we go pro jek tu
za wią za nia „uni wer sy te tu eu ro pej skie go”.

Po dłu giej i wni kli wej ana li zie prof. An drzej Le sic ki, rek tor
UAM, pod jął de cy zję o przy stą pie niu do two rzą ce go się kon sor -
cjum, w skład któ re go we szły oprócz UAM uczel nie z Stras bur ga,
Fre ibur ga, Am ster da mu, Karls ru he, Wied nia, Te sa lo nik i Mul ho -
use. W ostat nim dniu lu te go 2019 zo stał zło żo ny wnio sek gran to -
wy, przy go to wy wa ny in ten syw nie w cią gu kil ku po prze dza ją cych

uni weR sy tet im. AdA mA mic kie wi czA
w dRo dze do suk ce su

idea utworzenia uniwersytetów europejskich rodziła się podczas wspólnych posiedzeń konferencji

rektorów uczelni francuskich i niemieckich już co najmniej kilka lat wcześniej, zanim prezydent francji

emanuel Macron ogłosił ją 26 września 2017. 
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Przedstawiciele ośmiu uniwersytetów federacji ePiCuR podczas spotkania grupy roboczej w strasbourgu w styczniu 2019 r.
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nie KIT jest jed ną z naj waż niej szych w ska li Nie miec i Unii Eu ro -
pej skiej uczel ni w za kre sie in ży nie rii oraz na uk ści słych. W 2018
z KIT zwią za nych by ło sze ściu lau re atów Na gro dy No bla. We
wszyst kich pla ców kach na uko wo -ba daw czych KIT za trud nio nych
jest po nad 9 tys. osób, któ re kształ cą po nad 25 tys. stu den tów.

In ną uczel nią, sku pio ną na ba da niach przy rod ni czych, jest wie -
deń ski Uni ver sität für Bo den kul tur, po wsta ły w 1872 r. Obec nie
po dzie lo ny na 15 wy dzia łów ofe ru je stu dia dla bli sko 13 tys. stu -
den tów z po nad 100 kra jów.

Uni wer sy tet Ary sto te le sa w Te sa lo ni kach (Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) po wstał w 1925 r. Dziś jest jed nym
z naj waż niej szych cen trów ba daw czych w Eu ro pie Po łu dnio wo -
-Wschod niej. Na dzie się ciu wy dzia łach stu diu je obec nie po nad 74
tys. stu den tów oraz 4 tys. dok to ran tów.

Naj młod szym z ca łe go kon sor cjum jest Uni wer sy tet Gór nej Al -
za cji (Uni ver sité de Hau te -Al sa ce), za ło żo ny w 1975 r., któ ry pro -
wa dzi dzia łal ność dy dak tycz ną na czte rech wy dzia łach, w dwóch
in sty tu tach ba daw czych, dwóch szko łach in ży nier skich i 14 spe -
cja li stycz nych la bo ra to riach dla 8, 5 tys. stu den tów. Z ra cji swe go
po ło że nia geo gra ficz ne go uczel nia ta sku pia się na ba da niach
trans gra nicz nych (fran cu sko -nie miec ko -szwaj car skich) oraz in ter -
dy scy pli nar nych.

Każ da ze zwy cię skich 12 fe de ra cji, któ ra chce utwo rzyć „uni wer -
sy tet eu ro pej ski”, otrzy ma grant w wy so ko ści 5 mln eu ro. Kwo ta ta
prze wi dzia na jest na wy pra co wa nie mo de lu in fra struk tu ry no wej
uczel ni oraz opra co wa nie wzor co wych roz wią zań praw no -or ga ni -
za cyj nych. Do świad cze nia róż nych in sty tu cji eu ro pej skich z re ali -
za cją du żych gran tów ba daw czych wska zu ją jed no znacz nie, że
jed nym z głów nych pro ble mów w ich peł nym wy ko rzy sta niu po -
zo sta ją trud no ści in fra struk tu ral ne. Stąd de cy zja, aby naj pierw od -
po wied nio przy go to wać i wy po sa żyć „uni wer sy tet eu ro pej ski”, by
mógł na stęp nie sku tecz nie, uwzględ nia jąc wspo mnia ne wy zwa nia,
re ali zo wać du że gran ty ba daw cze, obej mu ją ce czte ry wska za ne już
dzie dzi ny wie dzy: qu an tum scien ce, pre ci sion me di ci ne, Eu ro pe an
iden ti ty oraz su sta ina bi li ty. De fac to EPICUR wal czy dziś o moż li -
wość zdo by cia w przy szło ści gran tów prze wi dzia nych tyl ko dla
uni wer sy te tów eu ro pej skich.

Kształt wnio sku gran to we go wy ni kał bez po śred nio z ko niecz no -
ści roz wią za nia wie lu za gad nień prak tycz nych, któ re po raz pierw -
szy sta nę ły przed każ dą z apli ku ją cych fe de ra cji. W przy pad ku
kon sor cjum EPICUR na le ża ło okre ślić sku tecz ne me to dy pra cy, po -
zwa la ją ce na za rzą dza nie in sty tu cja mi, któ re łącz nie za pew nia ją
edu ka cję dla pra wie 280 tys. stu den tów. Wszyst kie uczel nie eu ro -
pej skie mu szą od wo ły wać się do dy rek tyw róż nych in sty tu cji eu ro -
pej skich, ale rów no cze śnie re spek to wać pra wo daw stwo kra jo we.
Do ty czy to, m.in., kwe stii wy da wa nia wspól nych dy plo mów czy
pro wa dze nia wspól nych pro gra mów stu diów. Osiem uni wer sy te -
tów jest zróż ni co wa nych pod wzglę dem struk tu ry, spe cy fi ki pro -
wa dzo nych ba dań i ofe ro wa nych pro gra mów stu diów, dla te go też
py ta nie o wy pra co wa nie sku tecz nych i moż li we naj peł niej szych
form współ pra cy w dzie dzi nie edu ka cji po zo sta je jed nym z naj więk -
szych wy zwań. Oprócz za gad nień dłu go ter mi no wych, jak po wią -
za nie pro gra mów stu diów, uczel nie fe de ra cji bę dą mu sia ły
roz wią zać wie le pro ble mów prak tycz nych, jak np. ujed no li ce nie ka -
len da rza aka de mic kie go, by roz po czę cie i za koń cze nie se me stru na -
stę po wa ły mniej wię cej w tym sa mym cza sie, czy okre śle nie pro ce su
po dej mo wa nia de cy zji na szcze blu fe de ra cji i im ple men to wa nia
tych de cy zji na po zio mie po szcze gól nych uni wer sy te tów z za cho -
wa niem au to no mii uczel ni.

Do praw nych i in sty tu cjo nal nych ogra ni czeń do cho dzą jesz cze
in ne. Naj bar dziej zróż ni co wa ne pod wzglę dem et nicz nym są
uczel nie w Am ster da mie i Stras bur gu. Stu den ci w Am ster da mie

Fot.  Adrian Wykrota
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r ek tor UAM prof. An drzej Le sic ki, pro rek to rzy: prof. Be ata
Mi ko łaj czyk i prof. Ry szard Na skręc ki od po wia da li na py -
ta nia, roz wie wa li wąt pli wo ści. Dok to ran ci do py ty wa li m.in.

o licz bę ich re pre zen tan tów w ra dach na uko wych, o ile wzrosną
stypendia i wa run ki re kru ta cji.

– W no wej wer sji sta tu tu jest już od po wiedź na nie któ re z pań -
skich py tań. Py ta li ście na przy kład, dla cze go stu den ci wraz z dok -
to ran ta mi sta no wią za le d wie 10 pro cent po sze rzo nej ra dy
na uko wej dys cy pli ny. W no wym sta tu cie jest na pi sa ne, że sta no -
wią 20 pro cent. Tak że w ra dzie na uko wej szko ły dok tor skiej bę -
dzie re pre zen tant dok to ran tów – jest to wyj ście na prze ciw
wa szym ocze ki wa niom – po wie dział prof. Le sic ki.

Jesz cze nie wia do mo o ile wzro sną sty pen dia, bo nie jest zna -
na kwo ta sub wen cji, ja ką do sta nie uni wer sy tet. We dług usta wy 2.0

każ da oso ba przy ję ta do szko ły dok tor skiej otrzy ma sty pen dium
i to wyż sze od świad czeń udzie la nych w dotychczasowym sys te -
mie. – Sty pen dia udzie la ne w przy szło ści bę dą zna czą co wyż sze
od udzie la nych ak tu al nie. Bę dę dą żył do te go, że by ta róż ni ca by -
ła jak naj mniej sza, a sty pen dia by ły na po rów ny wal nym po zio -
mie – za pew nił rek tor.

Oprócz sta tu tu klu czo wym do ku men tem dla or ga ni za cji
kształ ce nia dok to ran tów bę dzie re gu la min szko ły dok tor -
skiej. – W re gu la mi nie chce my za im ple men to wać pew ne prze pi -
sy przej ścio we, któ re bę dą ko dy fi ko wać spo sób funk cjo no wa nia
szko ły dok tor skiej oraz stu diów dok to ranc kich. To bę dzie gwa -
ran cja, któ rą pań stwo do sta nie cie. Nie bił bym się o to, by li te ral -
nie wszyst ko za pi sać w sta tu cie. Naj waż niej sze jest, by w spo sób
jed no znacz ny wy pra co wać re gu ły współ ist nie nia tych dwóch sys -
te mów – wy ja śnił prof. Na skręc ki..

Prof. Be ata Mi ko łaj czyk od po wia da ła na py ta nia do ty czą ce m.in.
pro gra mu kształ ce nia. – Chcę za pro po no wać se na to wi, ra dzie
szko ły dok tor skiej i pań stwu ra mo wy pro gram kształ ce nia dla dok -
to ran tów wszyst kich sek cji, dla któ rych wska że my przed mio ty
obo wiąz ko we np. z me to do lo gii ba dań w od po wied niej dys cy pli -
nie. Za pro po no wa li by śmy rów nież sze ro ki pa kiet za jęć fa kul ta tyw -
nych. Jed nym z nich bę dzie kształ ce nie w za kre sie dy dak ty ki. 

Prof. Mi ko łaj czyk za chę ca ła też dok to ran tów do udzia łu
w NKN Fo rum, ogól no pol skiej kon fe ren cji do ty czą cej szkół dok -
tor skich, któ ra od bę dzie się 20 mar ca w To ru niu.

Prof. Na skręc ki był pe łen uzna nia dla za an ga żo wa nia Sa mo -
rzą du Dok to ran tów w pro ces two rze nia no wej struk tu ry kształ -
ce nia. – To jest na praw dę im po nu ją ce, gdzie kol wiek w Pol sce
je ste śmy, mó wi my o tym gło śno. Ostat nio mó wi li śmy mi ni stro -
wi Go wi no wi, że są w kra ju śro do wi ska aka de mic kie, któ re w ra -
mach pa trze nia wspól no to we go pró bu ją zro bić coś, co bę dzie
lep sze niż by ło do tych czas. ewa Ko na rzew ska -Mi cha lak

uży wa ją na co dzień po nad stu ro dzi mych ję zy ków oprócz ho len -
der skie go i an giel skie go ja ko pod sta wo wych ję zy ków wy kła do -
wych. Stu den ci w Stras bur gu wy wo dzą się z po nad 150
na ro do wo ści, two rząc łącz nie ok. 20 proc. wszyst kich uczą cych
się, choć ję zyk fran cu ski po zo sta je dla wie lu pod sta wo wym środ -
kiem ko mu ni ka cji. Je śli do te go „wy mie sza nia ję zy ków”, bę dą ce -
go tak że na stęp stwem pro ce sów mi gra cyj nych lub
glo ba li za cyj nych, do łą czy my ję zy ki uży wa ne przez stu den tów uni -
wer sy te tu w Te sa lo ni kach (z ob sza ru Bał ka nów i Mo rza Czar ne -
go), czy sło wiań skie ję zy ki stu den tów UAM (pol ski i ukra iń ski),
to oczy wi stym wy zwa niem sta je się wy pra co wa nie wspól nej po -
li ty ki ję zy ko wej, tak na po zio mie dy dak tycz nym, jak i ad mi ni stra -
cyj nym, by kwe stia ję zy ko wa łą czy ła, a nie dzie li ła spo łecz ność
aka de mic ką. 

Uni wer sy te ty funk cjo nu ją w prze strze ni miej skiej lub pod miej -
skiej, ale pra wie za wsze w nie zwy kle zróż ni co wa nej in fra struk tu -
rze lo ka lo wej, do sto so wa nej do po trzeb więk szych i mniej szych
jed no stek. Tyl ko w cen trum mia sta uni wer sy tet we Fre ibur gu po -
sia da kil ka dzie siąt bu dyn ków, po dob nie uni wer sy tet w Stras bur -

gu. Uni wer sy tet Gór nej Al za cji ma dwa no wo cze sne cam pu sy
w Mul ho use i Col mar. Po ło wa wy dzia łów UAM znaj du je się na no -
wo cze snym cam pu sie na Mo ra sku po za cen trum mia sta. KIT zlo -
ka li zo wa ny jest w kil ku cam pu sach miej skich (Nord, Ost, Süd),
po sia da jąc tak że cen tra ba daw cze w in nych mia stach: w Dreź nie,
Ulm i Gar misch. W nie co in nej sy tu acji jest uni wer sy tet w Te sa lo -
ni kach, któ ry ma w cen trum mia sta roz le gły cam pus, obej mu ją cy
bli sko 25 ha grun tów. Jak za tem wska zać wspól ną prze strzeń (rze -
czy wi stą i wir tu al ną), gdzie mo gli by spo tkać się pra cow ni cy i stu -
den ci ośmiu uczel ni? 

Ini cja ty wa pre zy den ta Ma cro na spo tka ła się z wiel kim od ze wem
wśród ist nie ją cych eu ro pej skich uczel ni. Ry wa li za cja jest za tem sil -
na, a li sta wy zwań dłu ga. Jed nak wy si łek or ga ni za cyj ny UAM
przy wspól nym przy go to wa niu wnio sku gran to we go przez osiem
uni wer sy te tów był ze wszech miar uza sad nio ny, al bo wiem w przy -
pad ku uzy ska nia gran tu pi lo ta żo we go na utwo rze nie „uni wer sy te tu
eu ro pej skie go”, oprócz pre sti żu, UAM bę dzie mógł roz po cząć dru -
gie stu le cie swe go ist nie nia ja ko praw dzi wie eu ro pej ska uczel nia.

Prof. Ra fał Wit kow ski

dok to RAn ci py tA li, Rek to Rzy od po wiA dA li

Szkoła doktorska oraz zasady jej współistnienia z odchodzącym w przeszłość systemem kształcenia

doktorantów były tematem dyskusji na otwartym posiedzeniu Sejmiku doktorantów.

Dokończenie ze str. 3 ►
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Prof. Je rzy bral czyk: 
Ję zyk i de mo kra cja łą czą się

w szcze gól ny spo sób. Nie są to
po ję cia z tej sa mej pół ki, ję zyk
jest dla nas ko niecz ny, de mo kra -
cja nie ko niecz na, ję zy kiem mu -
si my się po ro zu mie wać,

do de mo kra cji ra czej dą ży my. Ale
ostat nio ję zyk sta je się jed nym

z pod sta wo wych pro ble mów. Dys ku -
sja pu blicz na, zwłasz cza w tym aspek cie,

w któ rym skar ży my się na to, że nie po tra fi my być ra zem,
bar dzo czę sto ope ru je po ję ciem ję zy ka. Ostat nio mniej się
mó wi o ma ni pu la cji, a tro chę bar dziej o czymś znacz nie
gor szym – o nie na wi ści, prze mo cy, bru tal no ści. 

dr hab. ka ta rzy na kło siń ska: 
Nisz czą ce dla de mo kra cji jest uży -

wa nie słów w spo sób do wol ny,
zu peł nie nie po par ty se man ty ką
np. sły szy my o ide olo gii gen der,
pro pa go wa niu ho mo sek su ali -
zmu. Nie da się pro pa go wać te -

go, że ktoś ma okre ślo ną
orien ta cję sek su al ną. Gen der jest

nur tem w na uce, nie ma nic wspól -
ne go z ide olo gią. W tych wy ra że niach

bio rą udział sło wa, któ re zna my i one za czy -
na ją zna czyć coś in ne go. Lu dzie wów czas ma ją wra że nie,
że świat jest opi sy wa ny, a tak na praw dę jest two rzo ny.
Two rzo na jest al ter na tyw na rze czy wi stość.

Prof. Prze my sław Cza pliń ski:
Ję zyk ze swo jej isto ty nie jest de mo -

kra tycz ny, po nie waż ist nie ją w nim
re gu ły. Moż na z nim bar dzo wie -
le zro bić, ale na szczę ście nie da
się go jesz cze po siąść. Każ da
pró ba de mo kra ty za cji ję zy ka,
np. stwo rze nia re guł, któ re by

po zwa la ły, w ra mach gło so wa nia,
za ży czyć so bie bar dzo sys te mo wej

zmia ny, ozna cza ła by osią gnię cie skut -
ku od wrot ne go do za mie rzo ne go. Ję zyk

stał by się współ pra cow ni kiem re żi mu, ale nie de mo kra cji.
Ję zyk po tra fi ko la bo ro wać z każ dym re żi mem – to ta li tar -
nym, fa szy stow skim, kle ry kal nym. 

ks. prof. wie sław Przy czy na:
Gdy by moż na by ło wy bie rać sło wo

ro ku w Ko ście le to sy no dal ność
za ję ło by pierw sze miej sce. Co
ona ozna cza? Pa pież tłu ma czy:
po dą ża nie ra zem du chow nych
i świec kich. Nie ma już po dzia łu

na wy kwa li fi ko wa nych wie rzą -
cych i od bior ców ich na uk. Pro ces

sy no dal no ści wy raź nie się ujaw nił,
kie dy pa pież wpro wa dził do do ku men tu

koń co we go pro po zy cję, by ad mi ni stra to ra mi pa -
ra fii by ły ko bie ty. Moi ko le dzy za pro te sto wa li, nie
wiem dla cze go.

Prof. an drzej bli kle:
Suk ces gru py lu dzi wy ko nu ją cych

wspól ną pra cę za le ży od te go, jak
po tra fią się ko mu ni ko wać. To
jest klucz. Nie ozna cza to, że
mu si my się ze wszyst ki mi zga -
dzać. W Pol sce pa nu je błęd ne

prze ko na nie, że nie moż na wy -
eli mi no wać ję zy ko wej agre sji, bo

nie jest tak, że wszy scy ze wszyst ki -
mi za wsze się zgo dzą. Tym cza sem na -

uka do brej ko mu ni ka cji po win na po le gać
na porozumiewaniu się, któ re nie na ru sza ni czy -
ich war to ści rów nież w sy tu acji, kie dy się nie
zga dza my.

Ja cek Ża kow ski:
Mam wra że nie, że ję zyk de mo kra -

tycz ny jest przede wszyst kim nie -
gra ma tycz ny i nie po praw ny. Jest
tyl ko ko mu ni ka tyw ny – wol ny.
To dla mnie rzecz oczy wi sta,
a dla cze go? Po nie waż tyl ko wte -

dy de mo kra cja mo że do pu ścić
więk szość spo łe czeń stwa do wy po -

wie dzi. Kto umie mó wić do brze
po pol sku tak, że by Ra da Ję zy ka Pol -

skie go nie przy ła pa ła go na błę dzie? De mo -
kra cja wy ma ga ak cep ta cji sła bo ści, któ ra jest
udzia łem więk szo ści, tak że sła bo ści ję zy ko wej. 

No to wa ła: ewa Ko na rzew ska Mi cha lak

Ję zyk i de mo kRA cJA
Po raz trzeci Poznań był gospodarzem debaty zorganizowanej z okazji Międzynarodowego dnia Języka

ojczystego z udziałem znanych naukowców. wydarzenie przyciągnęło do Ck zamek tłumy mieszkańców. 

d ebata językowa, po raz kolejny zorganizowana przez Radę
Języka Polskie go, pre zy den ta Po zna nia oraz CK Za mek,
roz po czę ła się w sa mo po łu dnie. Już kwadrans

przed rozpoczęciem spotkania zabrakło miejsc siedzących.
Publiczność wiedziała, że może liczyć na inteligentną i żywą

dyskusję w kulturalnej atmosferze. I nie zawiodła się. Do debaty
zaproszono znanych naukowców i publicystów, którzy tym razem
rozmawiali o języku i demokracji. Często odnosili się oni do pojęcia
języka nienawiści pojawiającego się w mediach i polityce oraz
do kwestii odpowiedzialności za słowo.
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Udział w De ba cie wzię li ze stro ny UAM prof. Eva Za moj -
ska z WSE i prof. Wi told Wrze sień z WNS, a ze stro ny
UEP prof. Jan Szam be lań czyk i dr Wik to ria Do ma ga ła,

obo je z Wy dzia łu Eko no mii.
Za cznij my od liczb, któ re się po ja wi ły, bo one kre ślą ob raz nie -

po ko ją cy: w ostat nich wy bo rach 2/3 20-lat ków nie uczest ni czy -
ło; 80 proc. mi le nial sów sła bo in te re su je się po li ty ką, 43 proc. nie
ma spre cy zo wa nych po glą dów po li tycz nych, a za ra zem 53 proc.
uwa ża, że pol ska de mo kra cja jest w złym sta nie. To do roz wa że -
nia po da ła dr Do ma ga ła. Prof. Wrze sień po dał przy dat ne w dys -
ku sji i niu an so wa niu pro ble mu de fi ni cje: mło dzież to oso by
w wie ku 15-30 lat, po ko le nie to oso by od 19 do 26 lat, a ge ne ra -
cje to po szcze gól ne rocz ni ki. On tak że jest twór cą po ję cia „po -
ko le nie po chła nia czy bodź ców” i su ge ru je, że wła śnie ten
nad miar bodź ców ge ne ru je pew ną apa tię po li tycz ną mło -
dych – po pro stu mózg się bro ni przed nad mia rem wra żeń.

Gdy by ła mo wa o po wszech nym skrę cie mło dych w stro nę ide -
olo gii kon ser wa tyw no -na cjo na li stycz nej, prof. Za moj ska po dzie -
li ła się cie ka wy mi wy ni ka mi ba dań, z któ rych wy ni ka, że
ten den cje ta kie ma ją chłop cy, na to miast w zni ko mym stop niu
dziew czę ta – im, wy eman cy po wa nym, nie od po wia da pod po rząd -
ko wa ny mo del ko bie ty w tej ide olo gii. Choć mar sze na cjo na li stów
i ich wy bry ki ro bią wra że nie, przy bliż -
szym ba da niu oka zu je się, że spo śród Eu -
ro pej czy ków w wie ku 15-30 lat za le d wie 7
proc. bra ło udział w ta kich dzia ła niach,
a to jed nak mar gi nes. Za rów no prof.
Wrze sień jak i Szam be lań czyk su ge ro wa li
tak że, że mło dzież jest wma ni pu lo wy wa -

na przez po li ty ków w ta kie skraj no ści. Zresz tą nie tyl ko mło dzież,
gdyż re la cje ryn ko we prze ni ka ją do po li ty ki, gdzie przy po mo cy
zręcz nych mar ke tin gow ców wy bor cy są „ku po wa ni”. 

Rów nież wszy scy by li zgod ni co do te go, że dzi siej sza mło dzież
ży je w zu peł nie in nej rze czy wi sto ści niż po ko le nie jej ro dzi ców,
gdy weź mie się pod uwa gę re wo lu cję tech no lo gicz ną. Po ja wia się
za tem py ta nie, czy na sza – star sze go po ko le nia – wi zja, czym
mło dość być po win na nie jest ode rwa na od rze czy wi sto ści? Gdy -
by śmy wpro wa dzi li apli ka cję wy bor czą, mło dzi na pew no wzię -
li by udział w wy bo rach – zi lu stro wał to przy kła dem prof.
Wrze sień. Zo sta ło to pod nie sio ne w dys ku sji przez Pio tra Ba na -
szy ka z ko ła na uko we go eko no mi stów „Pry zmat„(sta wi ło się
tłum nie i ak tyw nie na de ba cie), któ ry za py ty wał: czy po li ty ka jest
je dy ną mia rą udzia łu w ży ciu spo łecz nym? A co z ak tyw no ścią
w me diach spo łecz no ścio wych, z fla sh mo ba mi, z crowd fun din -
giem, z me ma mi, z li sta mi pro te sta cyj ny mi na róż ne te ma ty? Ja
za glą dam na te wa sze por ta le – stwier dził z sar ka zmem przed sta -
wi ciel star sze go po ko le nia – wy tyl ko kon te stu je cie, a nic nie
zmie nia cie! A je dy ne fo ra, na któ rych peł no jest mło dzie ży, to te
o psia kach i in nych zwie rząt kach! Dys ku sja mo men ta mi by ła bar -
dzo go rą ca: mło dzi z „Pry zma tu” bro ni li się, po da jąc przy kła dy
swo jej ak tyw no ści i przy kład ko le gi, któ ry za an ga żo wał się w sa -

mo rząd, na co usły sze li, że stał się on
w tym sa mo rzą dzie opor tu ni stą. Za pach -
nia ło więc jed nak kon flik tem po ko leń,
jak za daw nych cza sów, cho ciaż w de ba -
cie pa ne li ści by li zgod ni, że te go wła śnie
kon flik tu dzi siaj nie ma…

Ma ria Ry bic ka

nie mA mło dzie ży, są „mło dzie że”
tak ko lo kwial nie pod su mo wał xiv de ba tę aka de mic ką (11.03), prof. wi told wrze sień. Po świę co na by ła

wła śnie mło dzie ży: jej za an ga żo wa niu po li tycz ne mu, a ra czej jej „bra ku na ba ry ka dach”. i jak zwy kle, gdy

dys ku sja jest me ry to rycz na, oka za ło się, że ob raz nie jest czar no -bia ły, więc nie ma „jed nej mło dzie ży”.

y debaty akademickie są wspólnym
przedsięwzięciem UaM i UeP. Mają poruszać

żywotne problemy współczesności, a zarazem być
wzorem dyskusji wyważonej i merytorycznej czyli
akademickiej w najlepszym tego słowa znaczeniu.

d o Kap su ły tra fią obiek ty wy bra ne przez spo łecz ność aka de -
mic ką oraz wska za ne przez bio rą cych udział w gło so wa niu
in ter ne to wym.

Kap su ła Cza su ma upa mięt nić ob raz śro do wi ska aka de mic kie go
Po zna nia oraz je go miesz kań ców w ro ku stu le cia uni wer sy te tu po -
znań skie go. Do te go po trzeb ne są wła śnie przed mio ty, któ re śro do -
wi sko aka de mic kie oraz uczest ni cy kon kur su wska żą ja ko
naj bar dziej zna czą ce w hi sto rii ostat nich 100 lat. Mo gą być zwią za -
ne z ży ciem pry wat nym, za wo do wym oraz iden ty fi ko wać wy zwa -
nia i ma rze nia po zna nia ków ży ją cych pod ko niec dru giej
de ka dy XXI wie ku. 

No śni kiem wy bra nych da nych cy fro wych np. ga le rii zdjęć, zbio -
rów mu zycz nych, przy kła dów ko re spon den cji i ko mu ni ka cji za wo -
do wej jak i pry wat nej, prób ję zy ka i za pi sów gwa ry bę dzie te le fon

ko mór ko wy w dwóch lu strza nych eg zem pla rzach z ko pią bez pie -
czeń stwa w za szy fro wa nej chmu rze.
► zgło sze nia pro po zy cji te go, co mo że zna leźć się w kap su le 

przyj mo wa ne bę dą do 2 kwiet nia po przez stro nę:
http://100lat.amu.edu.pl/kap su la cza su.

► 10 kwiet nia roz pocz nie się gło so wa nie in ter ne to we. 
►ogło sze nie wy ni ków kon kur su za pla no wa no na 30 kwiet nia 2019 r. 

Kap su łę Cza su 7 ma ja przed Col le gium Mi nus zło ży do spe -
cjal nie przy go to wa nej in sta la cji czte rech rek to rów uczel ni współ -
or ga ni zu ją cych ob cho dy ju bi le uszu 100-le cia uni wer sy te tu
po znań skie go. Pro jek tan tem in sta la cji jest ar chi tekt Woj ciech Ła -
kiń ski z biu ra ar chi tek to nicz ne go ASPA & ZAPA. Wy ko na nie ko -
or dy nu je fir ma Bau art com plex Re no wa cja Za byt ków  –
Bu dow nic two To masz Po kła dec ki. Agniesz ka Książ kie wicz

kApsułA czAsu. nAJpieRw zgłoszeniA, potem głosowAnie
za pro sze nie na oka zi cie la na uro czy stość za 100 lat – to jed na z na gród w kon kur sie UaM na za war tość kap su ły Cza su. 

ta ju bi le uszo wa in sta la cja zo sta nie umiesz czo na przed Col le gium Mi nus w kul mi na cyj nym dniu ob cho dów 100-le cia, 7 ma ja te go ro ku. 



O twie ra ją ca wy sta wę Mał go rza ta Dą bro wicz,
dy rek tor Bi blio te ki, za zna czy ła, że ma ona
miej sce w szcze gól nym cza sie, bo wiem

uświet nia ob cho dy stu le cia Uni wer sy te tu Po znań -
skie go, a pre zen to wa ne na niej zdję cia to ory gi na -
ły ja kich próż no szu kać gdzie in dziej. Ca łość
po cho dzi ze zbio rów spe cjal nych bi blio te ki.

Ja kub Sku tec ki przy po mniał, że ostat nia te go ty -
pu eks po zy cja, pre zen tu ją ca ory gi na ły ze zbio rów
iko no gra ficz nych, mia ła miej sce w 1995 ro ku i do -
ty czy ła pocz tó wek po znań skich z prze ło mu wie ku.
We dług nie go, idea obec nej pre zen ta cji to na wią -
za nie do ro ku 1929, gdy w ra mach PeWuKi od by ła
się wy sta wa to wa rzy szą ca ze zbio rów Mu zeum
Wiel ko pol skie go. – Dla nas by ła to swe go ro dza ju
pro wo ka cja – mó wił ku ra tor –  bo wiem w ka ta lo gu tam tej szej
wy sta wy nie ma ani jed ne go zdję cia ze zbio rów Bi blio te ki Uni -
wer sy tec kiej.

Jak to się zmie ni ło, war to zo ba czyć sa me mu, bo wiem za pre -
zen to wa no 250 ory gi nal nych zdjęć, sta no wią cych tyl ko część
obec nych zbio rów BU. Za sko czeń jest bar dzo du żo, a Po znań jest
po pro stu nie do po zna nia. 

War to wspo mnieć przy oka zji, że hi sto ria po znań skiej fo to gra -
fii za czę ła się w 1841 ro ku. W do mach nie mó wio no o ni czym
in nym, jak o „sło necz nym ry sun ku na bla sze sre brem po cią ga -
nym” wystawionym w księ gar ni Żu pań skie go na Starym Rynku.
Zaś pierw szą fo to gra fię na pa pie rze przy wiózł do Po zna nia Ka -
rol Li belt. Po zna nia cy fo to gra fo wa li przede wszyst kim sie bie.

Do pie ro wie le lat póź niej, gdy fo to gra fia się udo sko na li ła, za pa -

no wa ła mo da na fo to gra fo wa nie mia sta. Zdję cia z te go okre su, co
wi dać na wy sta wie, są dość spe cy ficz ne. Pre zen tu ją mia sto o świ -
cie, pu ste za uł ki ulic, ka mie ni ce, obiek ty hi sto rycz ne. Po wód? Czas
na świe tla nia, któ ry wy ma gał sta tycz ne go ob ra zu. W 1870 ro ku
Zeu sch ner wy ko nał pierw szą pa no ra mę Po zna nia z pra we go brze -
gu War ty. Jest na wy sta wie. Po dob nie jak fo to re por taż z bu do wy
no we go ra tu sza, zdję cia z obo zu je niec kie go fran cu skich żoł nie rzy
na Cy ta de li czy sta wia nia gma chu obec ne go Mu zeum Na ro do we -
go. Są za ska ku ją ce uję cia z daw nej uli cy No wej (Pa de rew skie go)
czy Alei Wil hel mow skiej (obec nie Al. Mar cin kow skie go). Kli mat
i ja kość tych zdjęć są nie zwy kłe. Dzi siej si fo to re por te rzy sa mi przy -
zna ją, że mi mo su per sprzę tu „to se ne wra ti”. Ten czas i je go kli -
mat mi nął. Zo sta ły fo to gra fie. I ca łe szczę ście.

Krzysz tof smu ra
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XiX-wiecz ny po znAń nie do po znA niA
kurator wystawy w bibliotece Uniwersyteckiej, Jakub Skutecki, jest dobrze znany ze swego zamiłowania

i pasji do starej fotografii. dał temu wyraz w trakcie prezentacji zdjęć z xix-wiecznego Poznania i miast

wielkopolski. wystawy ze wszech miar interesującej, bowiem fotografie są unikalne pod każdym względem.

Wostat nim cza sie do skrzy nek ma ilo wych władz i pra -
cow ni ków UAM, a tak że po za uni wer sy tet, tra fił e -ma il
do ty czą cy pra cow ni ków by łe go In sty tu tu Ję zy ko znaw -

stwa na Wy dzia le Neo fi lo lo gii UAM. Wie lu ad re sa tów po czu ło
się ura żo nych i za nie po ko jo nych za war ty mi tam stwier dze nia mi,
a tak że groź ba mi dal sze go roz po wszech nia nia in for ma cji, go dzą -
cych w do bre imię nie tyl ko po szcze gól nych wy mie nia nych
z imie nia i na zwi ska osób, ale tak że ca łe go wy dzia łu. Za nie po ko -
je ni pra cow ni cy zwró ci li się li stow nie do rek to ra UAM z proś bą
o roz wa że nie pod ję cia kro ków or ga ni za cyj nych i praw nych wo -
bec ano ni mo wych, na ra zie, nadaw ców e -ma ila. 

Rek tor UAM prof. An drzej Le sic ki po le cił w dniu 23 lu te go br.
zło że nie do Pro ku ra tu ry Re jo no wej Po znań – Sta re Mia sto w Po -
zna niu za wia do mie nia o uza sad nio nym po dej rze niu po peł nie nia
prze stęp stwa znie sła wie nia pra cow ni ków Wy dzia łu Neo fi lo lo gii
UAM przez nie usta lo ne go spraw cę. W li ście do za nie po ko jo nych
pra cow ni ków rek tor stwier dził z ca łą sta now czo ścią, że dzia ła nia
ta kie jak te, któ rych do pu ścił się ano ni mo wy au tor (lub au to rzy)
w/w e -ma ila, nie są ak cep to wa ne i każ do ra zo wo spo ty kać się bę dą
z na tych mia sto wą re ak cją i kon se kwen cja mi (w przy pad ku ujaw -
nie nia da nych au to rów). Mał go rza ta Ryb czyń ska

Rzecz nik pra so wy 

nie mA zgo dy nA tA kie dziA łA niA
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Na zdjęciu dr hab. Andrzej Wicher i dr hab. Roman Gołębiewski
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W USA i w Eu ro pie we dług naj now szych ba dań co
czwar ta oso ba ma za bu rze nia słu chu. WHO sza cu -
je, że 10 proc. lu dzi jest co dzien nie na ra żo nych

na ha łas, mo gą cy wpły wać na zdro wie. Głów ny In spek to rat
Śro do wi ska za kwa li fi ko wał ha łas, obok spa lin czy śmie ci,
do za nie czysz czeń śro do wi ska. Co raz trud niej zna leźć miej -
sce, gdzie ilość bodź ców dźwię ko wych jest ni ska. Styl ży cia
współ cze sne go spo łe czeń stwa zmu sza co raz wię cej lu dzi
do co dzien ne go mie rze nia się z ha ła sem. – Je śli cho dzi o kwe -
stię ry zy ka uszko dze nia słu chu, to trze ba uwzględ nić, w ja -
kim śro do wi sku aku stycz nym się znaj du je my. Je śli jest to np.
sa la au dy to ryj na z prze zna cze niem dla do bre go, kom for to -
we go ro zu mie nia mo wy, to ry zy ka uszko dze nia słu chu nie
ma. Je śli na to miast jest to sa la kon cer to wa, w któ rej od by wa
się np. kon cert roc ko wy, to mu si my się li czyć z tym, że po -
ziom dźwię ku bę dzie bar dzo du ży i po win ni śmy uni kać prze -

by wa nia w bar dzo bli skiej od le gło ści od źró deł dźwię ku, ja -
ki mi są sys te my na gło śnie nio we du żej mo cy – mó wi dr hab.
An drzej Wi cher, za stęp ca dy rek to ra In sty tu tu Aku sty ki
na Wy dzia le Fi zy ki UAM. 

z ha ła su trze ba umieć ko rzy stać
Kie dy dźwię ków jest du żo, o du żym na tę że niu i dłu gim cza -

sie trwa nia, mó wi my o ha ła sie. Jest to też każ dy nie po żą da ny
dźwięk, któ ry mo że do pro wa dzić do utra ty słu chu, być szko dli -
wy dla zdro wia lub nie bez piecz ny w in ny spo sób. Za li cze nie
dźwię ku do ha ła su jest su biek tyw ne, za le ży od wraż li wo ści osob -
ni czej, od le gło ści od źró dła dźwię ku i miej sca prze by wa -
nia – w po miesz cze niu czy na ze wnątrz. Nie ozna cza to, że
wszyst kie aku stycz ne bodź ce prze szka dza ją nam, czy szko -
dzą. – Ko mór ki słu cho we ge ne ru ją sy gna ły sty mu lu ją ce nasz
mózg, dzię ki te mu sły szy my. W uchu są tak że in ne ko mór ki słu -

mię dzy ci szą A ci szą
Słuch to jeden z pięciu zmysłów, który umożliwia nam kontakt ze środowiskiem. to właśnie on aktywny

jest przez całą dobę, nawet wtedy, gdy śpimy. Pozwala nam się komunikować z całym światem. 

Jednak czasem pojawia się jego największy wróg – hałas.

fot. adrian wykrota
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cho we, któ re są od po wie dzial ne za tzw. se lek tyw ność słu chu, uła -
twia ją cą nam sły sze nie jed ne go dźwię ku na tle in nych. Dzię ki
te mu ła two nam np. ro zu mieć mów cę na wet wte dy, gdy w tym
sa mym cza sie do cie ra do nas do dat ko wy ha łas o ta kim sa mym
po zio mie jak głos na sze go roz mów cy – do da je dr hab. Wi cher. 

słuch ła two uszko dzić
Czę ste i dłu go trwa łe prze by wa nie w nad mier nym ha ła sie

mo że pro wa dzić do cza so we go prze su nię cia – po gor sze nia
pro gu sły szal no ści. Po pew nym cza sie próg ten mo że po wró -
cić do nor my. Kie dy jed nak sys te ma tycz nie i dłu go prze by -
wa my w miej scach o du żym na tę że niu ha ła su, mo że na stą pić
efekt trwa łe go prze su nię cia pro gu sły szal no ści (trwa łe po gor -
sze nie słu chu). – Wy jąt ko wo nie bez piecz ne są ha ła sy o na tu -
rze im pul so wej, czy li dźwię ki o bar dzo wy so kim na tę że niu,
któ re po ja wia ją się na gle. Ta kie sy gna ły mo gą pro wa dzić na -
wet do me cha nicz ne go uszko dze nia ukła du słu cho we -
go – pod kre śla dr hab. Ro man Go łę biew ski, dy rek tor
In sty tu tu Aku sty ki.

W wy mia rze spo łecz nym ha łas wpły wa ne ga tyw nie m.in.
na ko mu ni ko wa nie się. Mo że po wo do wać rów nież na pię cia
i kłót nie mię dzy ludź mi, zwięk sze nie licz by wy pad ków oraz
wzrost licz by za cho ro wań na głu cho tę za wo do wą i cho ro -
bę wi bra cyj ną. 

Ha łas to nie tyl ko utra ta słu chu
Co raz częst szym pro ble mem jest stop nio wo po stę pu ją ca

utra ta słu chu. Po cząt ko wo nie zau wa żal na, z cza sem za czy -
na co raz bar dziej utrud niać co dzien ne ży cie. Mo że przejść
w nie do słuch, a na wet w cał ko wi tą głu cho tę. Przy czy ną mo -
że być ha łas, któ ry w naj gor szym przy pad ku mo że spo wo do -
wać na wet uszko dze nie me cha nicz ne ukła du słu cho we go.
Ha łas wpły wa nie tyl ko na układ słu cho wy, ale rów nież na ca -
łe zdro wie czło wie ka. – Ha łas mo że pro wa dzić rów nież
do sta nów de pre syj nych. Mo że po wo do wać nad po bu dli wość.
Bar dzo nie bez piecz ne dla czło wie ka są rów nież drga nia, któ -
re ne ga tyw nie wpły wa ją na ludz ki or ga nizm. Za rów no dla ha -
ła su, jak i dla drgań, okre śla się do pusz czal ne war to ści. Dla
ochro ny słu chu usta wy wpro wa dza ją do pusz czal ne war to ści
po zio mu ha ła su i wi bra cji. Je śli zo sta ną one prze kro czo -
ne – mo że na stą pić trwa łe uszko dze nie słu chu, a w przy pad -
ku wi bra cji – na wet uszko dze nie or ga nów – mó wi dr hab.
Ro man Go łę biew ski.

– Dłu go trwa łe prze by wa nie w ha ła sie mo że po wo do wać
wzrost po zio mu ad re na li ny we krwi. Skut ku je to wzro stem
ci śnie nia krwi i po ten cjal nie zwięk sza ry zy ko cho rób ukła du
krą że nia. Ry zy ko wy stą pie nia nad ci śnie nia tęt ni cze go ro śnie
wraz ze wzro stem po zio mu ha ła su, choć nie tyl ko po ziom ha -
ła su jest tu taj istot ny, ale tak że je go do kucz li wość, któ ra na -
wet dla śred nich po zio mów rzę du 65 dB mo że wy wo łać te go
ro dza ju ne ga tyw ne skut ki dla na sze go or ga ni zmu. A nad ci -
śnie nie tęt ni cze jest istot nym czyn ni kiem ry zy ka za wa łu ser -
ca i uda ru – do da je dr hab. An drzej Wi cher. 

Aby or ga nizm dzia łał pra wi dło wo, po ca łym dniu ak tyw -
no ści i mie rze nia się z ha ła sem nie zbęd ny jest czas na re ge -
ne ra cję. Naj lep szą jej for mą jest sen, któ ry wpły wa nie tyl ko
na cia ło, ale i na umysł. Pra wi dło wy sen to na stę pu ją ce po so -
bie cy kle fa zy snu głę bo kie go i ma rzeń sen nych. Aby ra no
obu dzić się wy po czę tym, po win ny one na stę po wać w swo im
ryt mie i bez wy bu dza nia. Nie ste ty, za bu rze nia snu do ty ka ją
co raz wię cej osób. Nie po ko ją ce jest to, że wie lu lu dzi na ra żo -
nych jest na ha łas na wet w no cy, a na sen wpły wa ją już dźwię -
ki o na tę że niu po wy żej 30 dB.

„świę ty spo kój” rów nież szko dzi
Naj cich sze miej sce na Zie mi znaj du je się w la bo ra to riach

Or field w USA, co zo sta ło po twier dzo ne wpi sem do Księ gi
Re kor dów Gu ines sa z 2004 ro ku. In sty tut Aku sty ki Wy dzia -
łu Fi zy ki UAM rów nież po sia da ta kie miej sce. To ko mo ra be -
ze cho wa, któ ra ab sor bu je 99% dźwię ków. Jak się oka zu je,
czło wiek nie zno si ab so lut nej ci szy. Je śli prze by wa w ta kich
wa run kach zbyt dłu go, mo że to skoń czyć się m.in. zde ner wo -
wa niem, iry ta cją i ogól nym ob ni że niem na stro ju. – W pew -
nym sen sie jest to po miesz cze nie w po miesz cze niu.
Na ścia nach znaj du ją kli ny, któ rych za da niem jest po chła nia -
nie ca łej ener gii aku stycz nej, któ ra pa da na tę po wierzch nię.
Dzię ki ko mo rze mo że my ba dać naj cich sze urzą dze nia, któ re
ge ne ru ją dźwię ki, np. dys ki twar de. Nie mo że my ich zba dać
w nor mal nych wa run kach dla te go, że ha łas ze wnętrz ny jest
zbyt du ży, aby uchwy cić de li kat ny dźwięk ge ne ro wa ny przez
urzą dze nie. Dzię ki gło śni kom za mon to wa nym w ka bi nie mo -
że my od two rzyć rów nież wa run ki rze czy wi ste – pod kre śla dr
hab. Ro man Go łę biew ski. 

A co w ta kim ra zie ze słyn nym po wie dze niem, „A mo że
wszyst ko rzu cić i po je chać w Biesz cza dy?” – Ci sza jest do brym
le kar stwem, ale w wa run kach na tu ral nych. Chce my prze by -
wać w ci szy, ale nie w ta kiej ja ka jest np. w ko mo rze be ze cho -
wej, gdyż wa run ki w niej pa nu ją ce da le ko od bie ga ją
od na tu ral nych. To wszyst ko za le ży od okre śle nia pa ra me trów
miej sca, w ja kim się znaj du je my – do da je dr hab. Go łę biew ski. 

war to ba dać słuch
Ba da nia pro fi lak tycz ne słu chu wy ko ny wa ne są przede

wszyst kim pod czas ba dań okre so wych, szcze gól nie, gdy z ra -
cji wy ko ny wa ne go za wo du na ra że nie na ha łas jest du że. Ich
ce lem jest wy kry cie wcze snych ob ja wów zmian cho ro bo wych,
po wsta ją cych pod wpły wem ha ła su, aby nie do pu ścić do po -
głę bia nia się nie do słu chu.

Do wstęp nych ba dań słu chu na le ży wy wiad au dio lo gicz ny
oraz po miar pro gów sły sze nia i pro gów dys kom for tu.
W przy pad ku stwier dze nia uszko dze nia słu chu np. w wy ni -
ku eks po zy cji na du ży ha łas, na le ży prze pro wa dzić do dat ko -
we spe cja li stycz ne ba da nia (np. au dio me trię mo wy,
au dio me trię obiek tyw ną, itp.). Mo że bo wiem za ist nieć po -
trze ba wspar cia oso by nie do sły szą cej apa ra tem słu cho wym.

ba ta lia z ha ła sem trwa 
W lu tym te go ro ku WHO i Mię dzy na ro do wy Zwią zek Te -

le ko mu ni ka cyj ny za pre zen to wa ły pro po zy cje roz wią zań dla
przed się biorstw i pry wat nych użyt kow ni ków sprzę tu au dio.
Wy da no za le ce nie, we dług któ re go od twa rza cze mu zy ki po -
win ny być wy po sa żo ne w opro gra mo wa nie, po zwa la ją ce śle -
dzić czas eks po no wa nia słu cha ją ce go na dźwięk – je że li ktoś
bę dzie słu chał zbyt dłu go zbyt gło śnej mu zy ki, po ja wi się ko -
mu ni kat, że źle to wpły wa na zdro wie słu cha ją ce go. Urzą dze -
nia po win ny rów nież da wać moż li wość ogra ni cza nia np.
przez ro dzi ców gło śno ści słu cha nia przez dziec ko.

ja go da Ha losz ka

y Główny Inspektorat Środowiska
zakwalifikował hałas, obok spalin 

czy śmieci, do zanieczyszczeń środowiska
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Obec nie na szą ko mu ni ka cją rzą dzą so cial me dia, któ re zda ją się
stop nio wo wy pie rać bez po śred nie kon tak ty mię dzy ludz kie. Pro -
szę po wie dzieć, jak sto lat te mu wy glą da ły re la cje po mię dzy
awan gar dą pol ską a ni der landz ką i czy mo że my w nich od na leźć
po do bień stwa do współ cze snych me diów spo łecz no ścio wych?

Hi sto ria kon tak tów pol skiej i ni der landz kiej awan gar dy mię -
dzy wo jen nej jest na praw dę fa scy nu ją ca i nie rzad ko zdu mie wa.
W swo ich ba da niach uda ło mi się zre kon stru ować licz ne związ -
ki i re la cje, któ re w nie któ rych przy pad kach by ły bar dzo in ten -
syw ne, na wet po mi mo te go, że Po la ków i Ho len drów czy Bel gów
dzie li ło wie le. Przede wszyst kim by ło to zwią za ne z ba rie rą ję zy -
ko wą, od le gło ścią geo gra ficz ną i nie licz ny mi wię za mi kul tu ro -
wy mi, czy hi sto rycz ny mi łą czą cy mi te kra je. Po cząt ko wo za tem
pol sko -ni der landz kie związ ki mia ły cha rak ter głów nie ko re spon -
den cyj ny – naj pierw by ły to li sty, któ rych owo cem bar dzo czę sto
by ły ar ty ku ły, prze dru ki zdjęć, któ re awan gar do wi ar ty ści nie -
ustan nie so bie na wza jem prze sy ła li, a na stęp nie pu bli ko wa li we
wła snych cza so pi smach i książ kach. W pa ru przy pad kach ta kie
kon tak ty prze ro dzi ły się w oso bi ste zna jo mo ści, a na wet dłu go -
trwa łe przy jaź nie po mię dzy pol ski mi i ni der landz ki mi ar ty sta -
mi. W jed nym z ha skich ar chi wów zna la złem np. al bum z 1937
ro ku po da ro wa ny z oka zji uro dzin przez He le nę i Szy mo na Syr -
ku sów ho len der skie mu ar chi tek to wi Cor ne li so wi van Eeste re no -
wi, na któ rym wid nie ją ni der landz ko ję zycz ne ży cze nia dla
Ho len dra. Syr ku so wie nie zna li oczy wi ście ję zy ka ni der landz kie -
go, mu sie li za tem w ja kiś spo sób zdo być tłu ma cze nie tek stu, co
sta no wi na ma cal ny do wód, jak bli -
skie sto sun ki łą czy ły pol skich oraz
ho len der skich mo der ni stów.
Co by ło po wo dem te go, że te dwie
awan gar dy by ły ze so bą aż tak zwią -
za ne?

Ka zus Pol ski i Ni der lan dów nie
był oczy wi ście przy pad kiem od -
osob nio nym, a in ten syw ność re la cji
po mię dzy pol ski mi, ho len der ski mi
i bel gij ski mi awan gar dzi sta mi nie
wy róż ni ła się zbyt nio na tle owej

mię dzy wo jen nej sie ci. Awan gar do wi ar ty ści znaj do wa li się bo -
wiem wów czas po za głów nym, ma in stre amo wym świa tem sztu -
ki i kul tu ry i mu sia ło mi nąć wie le lat za nim zna leź li swo je miej sce
w ka no nie hi sto rii sztu ki. W okre sie mię dzy woj nia awan gar dzi -
ści sta no wi li jesz cze ar ty stycz ny mar gi nes i to wła śnie ta mar gi -
na li za cja oraz pe wien ostra cyzm ze stro ny lo kal nych twór ców
i od bior ców spra wia ła, że mu sie li szu kać so jusz ni ków w in nych
kra jach i in nych krę gach kul tu ro wych – sta no wi to do sko na łą
ana lo gię do zdo by wa nia dzi siej szych friend sów i fol lo wer sów.
jak bar dzo ta ana lo gia do współ cze snych laj ków, sha re’ów i fol lo -
wer sów od po wia da sy tu acji sprzed stu lat?

Pry wat nie nie je stem wiel kim en tu zja stą me diów spo łecz no ścio -
wych, nie mniej w trak cie prac nad swo ją książ ką do sze dłem
do wnio sku, że i w jed nym i w dru gim przy pad ku ma my do czy -
nie nia z do kład nie ty mi sa my mi me cha ni zma mi, a róż ni ca tkwi tyl -
ko w za sto so wa nym me dium. Kie dyś laj ko wa no, sha re’owa no
i fol lo wo wa no na kar tach pi sa nych od ręcz nie li stów i na ła mach
cza so pism, któ re wy mie nia no ze so bą w za wrot nym z dzi siej szej
per spek ty wy tem pie, nie rzad ko z dnia na dzień. Ana lo gię do współ -
cze snych sha re’ów znaj du je my w wie lu li stach za czy na ją cych się
od słów „Dro gi Ko le go, pi szę do Cie bie z po le ce nia swo je go zna jo -
me go…”, co w kil ku przy pad kach da wa ło efekt ku li śnie go wej i sta -
wa ło się pod wa li ną dłu go let nich przy jaź ni, np. po mię dzy Ja nem
Brzę kow skim a bel gij skim po etą i ma la rzem Mi che lem Seu pho rem.
Na ła mach awan gar do wych cza so pism sha re’owa no tak że pra ce
i tek sty, cho ciaż by w po sta ci re gu lar ne go pu bli ko wa nia prze glą dów

in te re su ją cych wy daw nictw i wy da -
rzeń z ca łej Eu ro py. Od po wied ni kiem
dzi siej szej li sty zna jo mych by ły na to -
miast ze sta wie nia i ta be le za wie ra ją ce
ty tu ły in nych awan gar do wych cza so -
pism, z któ ry mi wy daw ca da ne go pe -
rio dy ku iden ty fi ko wał się i nie rzad ko
pro wa dził swo isty han del wy mien ny.
Zna jo mo ści te z cza sem prze ra dza ły
się też w bez po śred nie, oso bi ste re la -
cje. Nie na le ży bo wiem za po mi nać, że
ci kul to wi dziś ar ty ści by li wów czas

o lajkach, share’ach i followersach sprzed stu lat z dr. inż. arch. Michałem wenderskim 

z wydziału anglistyki, rozmawia Jagoda haloszka 

AwAngARdowe
SOCIAL MEDIA

AwAngARdowe
SOCIAL MEDIA

y w 2018 ro ku na kła dem wy -
daw nic twa ro utled ge uka -

za ła się książ ka Mi cha ła
wen der skie go Cul tu ral Mo bi li ty in
the In ter war Avant -Gar de Art Ne -
twork: Po land, Bel gium and the Ne -
ther lands, po świę co na hi sto rii
mię dzy na ro do wej sie ci awan gar -
do wych twór ców i ugru po wań
z Pol ski, bel gii i ho lan dii.

fot. adrian wykrota
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mło dy mi, otwar ty mi na świat bun tow ni ka mi, któ rzy chęt nie po -
dró żo wa li i za wią zy wa li no we przy jaź nie, zwłasz cza z ty mi, któ rzy
po dzie la li ich re wo lu cyj ne po glą dy na li te ra tu rę, sztu kę czy ar chi -
tek tu rę. Dziś więk szość te go ty pu ak tyw no ści ma miej sce w In ter -
ne cie, nie mniej me cha nizm po zo stał ta ki sam.
Czy za tem ist nia ło wów czas tak że zja wi sko hej tu?

Hejt ist nie je pew nie od za ra nia dzie jów, co uwa run ko wa ne jest
zmien no ścią i nie sta bil no ścią re la cji mię dzy ludz kich. Gdy by
w mię dzy woj niu ist nia ły por ta le spo łecz no ścio we, awan gar do wi
ar ty ści z pew no ścią tak że usu wa li by się na wza jem ze zna jo mych,
wy sta wia li so bie ne ga tyw ne ko men ta rze, bądź da wa li tzw. kciuk
w dół. Sta je się to do sko na le wi docz ne po bliż szej ana li zie wspo -
mi na nych już ze sta wień i ta bel zwie ra ją cych li sty po le ca nych cza -
so pism, czy też pu bli ko wa nych w nich tek stów. Uda ło mi się
zi den ty fi ko wać licz ne przy pad ki usu wa nia ko goś z ta kich list zna -
jo mych, czy też wza jem ne go hej to wa nia się przez ar ty stów, któ -
rych ścież ki w pew nym mo men cie ro ze szły się. Do sko na łym
przy kła dem mo że tu być przy pa dek dwóch ho len der skich ar ty -
stów Theo van Do es bur ga i J. J. P. Ouda, któ rzy współ two rzy li cza -
so pi smo De Stijl. Po mi mo, że po cząt ko wo łą czy ła ich
wspól na wi zja no wo cze snej sztu ki i ar chi tek tu ry, pró ba re ali za cji
swych po my słów w re alu do pro wa dzi ła do po waż ne go kon flik tu
po mię dzy ar ty sta mi. W 1921 ro ku Ho len drzy bez po wo dze nia
pró bo wa li współ pra co wać przy re ali za cji pro jek tu ar chi tek to nicz -

ne go w Rot ter da mie, co po skut ko wa ło cał ko wi tym ze rwa niem
wza jem nych kon tak tów i sze re giem wza jem nych oskar żeń – obaj
ar ty ści za czę li hej to wać się na ła mach swo ich pu bli ka cji, a Oud
po su nął się na wet do te go, że pró bo wał od wieść pol skie go ar chi -
tek ta Szy mo na Syr ku sa od pu bli ka cji prac Van Do es bur ga w war -
szaw skim pi śmie Pra esens. I rze czy wi ście, w dru gim nu me rze
cza so pi sma na próż no szu kać prac au tor stwa te go ho len der skie -
go ar ty sty... Po dob ny przy pa dek miał tak że miej sce na na szej mię -
dzy wo jen nej sce nie ar ty stycz nej, kie dy to pol scy awan gar do wi
ar ty ści i ar chi tek ci wspól nie za an ga żo wa li się w or ga ni za cję po -
znań skiej Po wszech nej Wy sta wy Kra jo wej w 1929 ro ku, co do pro -
wa dzi ło do dłu go trwa łych po dzia łów i an ta go ni zmów. Po wsta łe
nie sna ski na li nii ar ty ści -ar chi tek ci po skut ko wa ły mię dzy in ny mi
tym, że je den z bel gij skich twór ców za blo ko wał pu bli ka cję fran -
cu skie go prze kła du jed ne go z pol skich ma ni fe stów w pa ry skim
pi śmie Cerc le et Carré, cze go bez po śred nią przy czy ną był hejt wy -
la ny przez pol skich ar ty stów (przede wszyst kim Wła dy sła wa
Strze miń skie go) na słyn ne go ar chi tek ta Le Cor bu sie ra i je go po -
plecz ni ków – tych sa mych, z któ ry mi ma la rze po kłó ci li się wcze -
śniej przy oka zji po znań skiej wy sta wy. Sło wem ni hil no vi – me dia
spo łecz no ścio we ze swo imi laj ka mi, sha re’ami i hej tem to jed nak
nic no we go, oba wiam się tyl ko, że dla mię dzy wo jen nych piew ców
mo der ni zmu i no wo cze sno ści ta kie post mo der ni stycz ne „wszyst -
ko już by ło” smut ne sta no wi ło by pod su mo wa nie… 

doktor Krzysz tof Ka miń ski, nad zo ru ją cy re ali za cję pro jek -
tu, wró cił wła śnie z Ari zo ny, gdzie wi zy to wał ob ser wa to -
rium w któ rym mie ści się na le żą cy do UAM naj lep szy

pol ski te le skop imie nia Ro ma na Ba ra now skie go. Nie by ła to wi -
zy ta kur tu azyj na. Przede wszyst kim trze ba by ło prze pro wa dzić
nie zbęd ne pra ce kon ser wa cyj ne. – Naj waż niej szy był jed nak
upgra de urzą dze nia – mó wi dr Ka miń ski – Je śli chce my utrzy -
mać ob ser wa cje na naj wyż szym świa to wym po zio mie, to jest to
ko niecz ne. 

– Te le skop Ba ra now skie go jest obec nie naj lep szym pol skim te -
le sko pem. Tym bar dziej je ste śmy dum ni, że urzą dze nie pra cu ją -
ce w Ari zo nie jest we wła sno ści UAM. Po trze by jed nak ro sną.
Stąd ja kiś czas te mu wy stą pi li śmy o grant na za kup no we go sprzę -
tu – do da je prof. Edwin Wnuk – Rzecz za koń czy ła się peł nym
suk ce sem. Otrzy ma li śmy na ten cel po nad 3 mi lio ny zło tych.

– Za po zy ska ne środ ki ku pi li śmy ko lej ne pięć te le sko pów. Je -
den więk szy i czte ry mniej sze. Ten ze spół urzą dzeń na zy wam ta -
kim na szym kla ste rem – tłu ma czy dr Ka miń ski – Ze spo łem
do sko na le uzu peł nia ją cych się te le sko pów. „To wa rzy stwo” jest
mię dzy na ro do we, bo wiem kom ple tu je my sprzęt w Pol sce, Sta nach
Zjed no czo nych, Ir lan dii, a np. tu by spro wa dza my z Ukra iny. 

Obec nie trwa ją sta ra nia o po zwo le nie na bu do wę kom plek su
ob ser wa cyj ne go. Ca łość zo sta nie za in sta lo wa na w od le gło -
ści 70 km od Po zna nia. – To już Park Ciem ne go Nie ba, gdzie
świa tła z Po zna nia nie do cie ra ją – mó wi dr Ka miń ski – Nie jest
to jed nak miej sce do ce lo we, bo z cza sem bę dzie my chcie li się
prze nieść. Gdzie? Te go jesz cze nie wie my. Wie le za le ży od de cy -

zji ze wnętrz nych, ale te le sko py są na sze i to UAM bę dzie miał de -
cy du ją ce zda nie. – Do brym roz wią za niem by ła by Azja. Ma jąc
jesz cze te le skop w Ari zo nie mo gli by śmy pro wa dzić 24-go dzin ne
ob ser wa cje – do da je dr Ka miń ski.

– Z na szych sy mu la cji wy ni ka, że świet ne by ły by pół noc ne In -
die – mó wi prof. Wnuk – To miej sce do brze nam zna ne. Jest tam
te le skop opar ty na płyn nym, ob ra ca nym lu strze o śred ni cy 4,5
me tra. Miej sce jest więc bez piecz ne. 

Krzysz tof smu ra

pięć te le sko pów uAm stA nie w pAR ku ciem ne go nie bA

Już w lipcu w Parku Ciemnego nieba naukowcy naszego uniwersytetu spojrzą w niebo przez pięć

nowoczesnych teleskopów. Sierakowski Park krajobrazowy jest miejscem idealnym do odczytów.

Teleskop Romana baranowskiego w Arizonie
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nie daw ne ba da nia wy ka za ły, że wy star czy ko rzy stać za le d -
wie przez trzy mie sią ce ze smart fo nów, czy in nych urzą -
dzeń mo bil nych, aby w na szych mó zgach za szły bar dzo

zna czą ce, ne ga tyw ne zmia ny neu ro pla stycz ne. Oso by po tra fią ce
wy ko ny wać bar dzo du żo za dań jed no cze śnie i wy ko rzy sty wać
przy tym wie le urzą dzeń, np. smart fo ny, kom pu te ry, od twa rza -
cze mp3, ma ją w pew nym ob sza rach mó zgu mniej ko mó rek ner -
wo wych, w kon se kwen cji cze go wol niej prze twa rza ją in for ma cje.

z tech no lo gią za pan brat
Tech no lo gie moż na ko chać, al bo nie na wi dzić. Jak pod kre śla dr

hab. Mi chał Kli chow ski z Wy dzia łu Stu diów Edu ka cyj nych, wy -
ni ki ba dań na te mat wpły wu urzą dzeń mo bil nych na funk cjo no -
wa nie mó zgu są kon tro wer syj ne. – Są róż ne kon cep cje. Jest
po dej ście, w któ rym za kła da się, że no we tech no lo gie do pro wa -
dza ją do po wsta nia su per mó zgu, czy su per in te li gen cji. Na dru -
gim krań cu kon ti nu um są na to miast te zy, że no we tech no lo gie
pro wa dzą do de ge ne ra cji mó zgu i do pew ne go ty pu „ogłu pie nia”.
Wy ni ki naj now szych eks pe ry men tów po twier dza ją jed nak (nie -
ste ty!) słusz ność dru gie go po dej ścia. Po ka zu ją nam, że dość czę -
ste kli ka nie w smart fo na, to na sze per ma nent ne pod łą cze nie
do In ter ne tu, pro wa dzi do ne ga tyw nych skut ków, za rów no fi zycz -
nych, jak i po znaw czych – pod kre śla.

Mi chał Kli chow ski wraz z eu ro pej ski mi na ukow ca mi z Pro jek -
tu CyberParks udo wod nił, że re me dium mo że być tu jak naj częst -
sze ko rzy sta nie z urzą dzeń mo bil nych w na tu ral nym oto cze niu.
Tak zro dzi ła się idea cy ber par ków. 

cy ber par ki, czy li baw się tech no lo gią w na tu rze
Cy ber park to ka te go ria, któ ra po wsta ła już w la tach 80. ubie -

głe go wie ku w Sło we nii. Po cząt ko wo był to tyl ko ar ty stycz ny per -
for man ce, two rzo ny przez ar ty stów, pod czas któ re go w tkan kę
miej skie go par ku im ple men to wa no ja kieś ele men ty za awan so -
wa nej tech ni ki. Na to miast w 2013 ro ku Mi chał Kli chow ski wraz
z ze spo łem zde fi nio wał cy ber par ki ja ko pew ne hy bry dy na tu ry
i tech ni ki, gdzie z jed nej stro ny użyt kow ni cy ma ją być bar dzo bli -

sko rze czy wi sto ści przy rod ni czej, czy na tu ral nej, a z dru giej ma -
ją być nie ja ko pod łą cze ni do no wych tech no lo gii. Z za ło że nia nie
mu si być to tyl ko park, ja ko pew na wy dzie lo na prze strzeń w mie -
ście, ale mo że to rów nież być na przy kład ja kiś skwer, cam pus
uni wer sy tec ki czy ogród bo ta nicz ny.

Jak pod kre śla, roz wój tech no lo gicz ny do pro wa dził do te go, że
współ cze śni lu dzie cier pią na tzw. de fi cyt na tu ry. – Spę dza my
za ma ło cza su w kon tak cie z przy ro dą, któ ry jest nie zbęd ny
do pra wi dło we go funk cjo no wa nia za rów no fi zycz ne go, jak i psy -
chicz ne go. Naj now sze ba da nia po ka zu ją, że nie tyl ko ak tyw ność
mo to rycz na, ale rów nież po znaw cza, w kon tak cie z przy ro dą jest
naj efek tyw niej sza. Je że li chce my się uczyć, bądź choć by czy tać,
to naj le piej ro bić to bli sko przy ro dy – mó wi.

Na ukow cy pro jek tu ją cy i ba da ją cy cy ber par ki ma ją na dzie ję
na zni we lo wa nie de fi cy tu kon tak tu z na tu rą. Pra gną po ka zać, jak
moż na bar dziej „hi gie nicz nie” ko rzy stać z no wych tech no lo gii.
Cy ber par ki ma ją za chę cać lu dzi do te go, aby za bie ra li do par ków
swo je tech no lo gie, np. lap to py czy ta blet i ko rzy sta li z nich bli -
sko przy ro dy.

cy ber park na po znań skim po let ku
Ta kich prze strze ni, jak pod kre śla dr hab. Mi chał Kli chow ski, jest

wciąż bar dzo ma ło. Są jed nak miej sca, któ re speł nia ją kry te ria cy -
ber par ku. Na szym po znań skim przy kła dem mo że być Ogród Bo -
ta nicz ny, któ ry jest wy po sa żo ny w pew ne go ty pu cy fro wy
wy miar. – Pra cow ni cy Ogro du przy go to wa li spe cjal ne apli ka cje
na te le fon. Przy róż nych ro śli nach są QR ko dy, któ re moż na ze ska -
no wać, by do wie dzieć się cze goś na te mat da ne go kwia tu, krze wu
czy drze wa, al bo usły szeć od gło sy płat ków z da ne go frag men tu
Ogro du. Są tam też róż ne edu ka cyj ne ścież ki, któ ry mi mo że my po -
dą żać, pro wa dze ni wska zów ka mi z apli ka cji. W Ogro dzie jest też
Wi -Fi, co za chę ca do pra cy, np. na ogro do wej ław ce. Je śli cho dzi
o mia sta w in nych kra jach, to naj wię cej mo du łów bli skich idei cy -
ber par ku jest Bri stol. Mam po czu cie, że to mia sto jest jed nym wiel -
kim cy ber par kiem – pod su mo wu je Kli chow ski. 

ja go da Ha losz ka

nAsz „bo tA nik”
Jest cy beR pAR kiem
nAsz „bo tA nik”

Jest cy beR pAR kiem

Od technologii nie da się uciec. Otacza nas wszędzie

m.in. w pracy i w domu. W wyniku coraz częstszego

wykorzystania narzędzi multimedialnych, nasze mózgi

zaczynają powoli słabnąć. 

Wtedy z pomocą przychodzą cyberparki.

Od technologii nie da się uciec. Otacza nas wszędzie

m.in. w pracy i w domu. W wyniku coraz częstszego

wykorzystania narzędzi multimedialnych, nasze mózgi

zaczynają powoli słabnąć. 

Wtedy z pomocą przychodzą cyberparki.

fot. adrian wykrota
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d a wid po ma tu rze nie do koń ca wie dział, co chciał ro bić. Che -
mia cie ka wi ła go naj bar dziej, dla te go spró bo wał sił w tym
kie run ku. Wy bór oka zał się strza łem w dzie siąt kę. Już

na pierw szym ro ku tra fił do gru py ba daw czej prof. Vio let ty Pa tro -
niak, kie row nik Za kła du Che mii Bio nie or ga nicz nej, gdzie za czął
współ pra cę z dr. Ada mem Gor czyń skim.  – Na po cząt ku nie wie dzia -
łem, co to jest zwią zek kom plek so wy – wspo mi na – Gdy za głę bi łem
się w tę dzie dzi nę, bar dzo mnie to za cie ka wi ło i stwier dzi łem, że chcę
tu zo stać. I tak przy go da trwa już pią ty rok. 

Dziś ba da na no ma gne ty ki mo le ku lar ne. W Pol sce to jesz cze mło da
i ma ło po zna na, lecz obie cu ją ca dzie dzi na che mii, któ ra da je na dzie ję
na wy na le zie nie no śni ków pa mię ci no wej ge ne ra cji, o bar dzo du żej
gę sto ści za pi su. Ich ro lę mo gły by peł nić po je dyn cze czą stecz ki związ -
ków kom plek so wych, któ rym Da wid po świę cił pro jekt re ali zo wa ny
w ra mach „Dia men to we go Gran tu” („Po szu ki wa nie ko re la cji ma gne -
to -struk tu ral nych w kom plek sach z jo na mi me ta li d - i f -elek tro no -
wych o ni skich i wy so kich licz bach ko or dy na cyj nych”). Stu dent bę dzie
pro jek to wał no we związ ki, syn te ty zo wał i ob ser wo wał ich wła ści wo -
ści np. jak zmia na struk tu ry wpły nie na wła ści wo ści ma gne tycz ne.

– Stwo rzy my bi blio te kę związ ków, któ ra po zwo li nam po zna wać
te za leż no ści – mó wi mło dy che mik. – Bę dzie my rów nież ba dać efekt
spin cros so ver czy li przej ście elek tro nów w związ ku z po zio mu pod -
sta wo we go o ni skim spi nie na wy so ki pod wpły wem świa tła czy tem -
pe ra tu ry. Da je on moż li wość za sto so wa nia związ ków ja ko
prze łącz ni ków mo le ku lar nych czy też wy świe tla czy elek tro nicz nych.
To cie ka wy te ren do ba dań ze wzglę du na moż li wość póź niej sze go
za sto so wa nia związ ków w prak ty ce. W che mii nie ma rze czy pew -
nych, ale to spra wia, że jest in te re su ją cą dzie dzi ną. 

Da wid Mar cin kow ski pro wa dzi pierw sze prób ne re ak cje, któ re po -
ka żą, jak za cho wu ją się związ ki – wte dy stwier dzi, czy w tę stro nę war -
to po dą żać. Ba da nia ma gne tycz ne wy ma ga ją skom pli ko wa nej
apa ra tu ry, dla te go współ pra ca z na ukow ca mi z UAM i in nych ośrod -
ków m.in. z Uni wer sy te tu Wro cław skie go i Uni wer sy te tu Ja giel loń -
skie go, jest po pro stu ko niecz no ścią. 

– W ma gne ty zmie bar dzo waż ne jest, że by związ ki by ły czy ste,
trze ba do brze po znać ich struk tu rę kry sta licz ną – mó wi – Dla na -
szych związ ków mie rzy je i roz wią zu je prof. Ma ciej Ku bic ki, nasz
pro dzie kan. Współ pra ca i in ter dy scy pli nar ność jest bar dzo waż ną
czę ścią pra cy che mi ka, dzię ki te mu mo że my do brze po znać wła ści -
wo ści na szych związ ków. 

Pie nią dze z gran tu Da wid Mar cin kow ski wy da za rów no
na sprzęt, od czyn ni ki, ana li zy, jak i na staż wy jaz do wy do jed ne go
z ośrod ków, z któ rym współ pra cu je. Jed no cze śnie za an ga żo wał się
w in ny pro jekt, pro wa dzo ny wspól nie ze studentkami Da rią Bryk -
czyń ską i Ad rian ną Kur kie wicz, któ ry otrzy mał do fi nan so wa nie
z pro gra mu „Naj lep si z naj lep szych 3.0”. Łą czy on pra cę w la bo ra -
to rium z uczest nic twem w kon fe ren cjach mię dzy na ro do wych
i szko le niach. Mło dzi na ukow cy ba da ją  wła ści wo ści bio lo gicz ne
i ka ta li tycz ne kom plek sów z ugru po wa niem sul fo no ami do wym
wy stę pu ją cym w związ kach prze ciw bak te ryj nych. Tro je che mi ków
weź mie też udział w kon fe ren cjach w Sit ges w Hisz pa nii oraz
w Mo skwie.

W wol nych chwi lach Da wid re lak su je się do piesz cza jąc tra ban ta
po lo z 1991 ro ku, je go oczko w gło wie. Che mik jest za fa scy no wa ny
ty mi au ta mi i co ro ku jeź dzi na zlo ty. Je go przy go da ze sta rą mo to -
ry za cją za czę ła się przy pad ko wo.

– Gdy ro bi łem pra wo jaz dy, szu ka łem sa mo cho du – wy ja -
śnia – Prze glą da łem z ta tą ofer ty i w pew nym mo men cie wpa dła
nam w oko re kla ma z tra ban tem. Klik nę li śmy i …tak oglą da my już
sie dem lat. To był im puls. Ma ma na po cząt ku nie by ła za do wo lo na,
uwa ża ła że to nie bez piecz ny sa mo chód. Ku pi łem tra ban ta po lo, któ -
re go wy pro du ko wa no tyl ko 40 tys. sztuk. Przez 4 la ta jeź dzi łem nim
na co dzień, jed nak kon struk cja au ta jest de li kat na i szyb ko ko ro -
do wa ła, za prze cza jąc po tocz ne mu twier dze niu, że tra bant jest z pla -
sti ku i nie rdze wie je. Te raz jeż dżę no wo cze snym au tem, a tra bant
po zo sta je w ga ra żu i jeż dżę nim w po god ne dni. Chcę utrzy mać go
w jak naj lep szym sta nie i za cho wać dla ko lej nych po ko leń.

ewa Ko na rzew ska Mi cha lak

w cHe mii ni gdy nic nie wiA do mo
dawid Marcinkowski, student v roku chemii, bada tajemnicze nanomagnetyki molekularne, na co pozyskał

„diamentowy grant”. w czasie wolnym od projektów majsterkuje przy unikalnym trabancie polo z 1991 roku.
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O bec nie więk szość je zior w Pol sce za chod niej cha rak -
te ry zu je się wy so kim sta nem tro ficz nym, któ ry
w okre sie let nim po wo du je ma so we za kwi ty si nic,

okrze mek i zie le nic. Unie moż li wia ją one re kre acyj ne wy ko -
rzy sta nie akwe nów z kil ku istot nych po wo dów: prze kro cze -
nia do pusz czal nych norm ja ko ści wód, po wo do wa nie
za gro że nia dla zdro wia lu dzi oraz nie przy jem ny smak i za -
pach. Po stę pu ją ca eu tro fi za cja co raz bar dziej ogra ni cza moż -
li wość re kre acyj ne go wy ko rzy sty wa nia wód, co
po za pro ble ma mi na tu ry przy rod ni czej, ro dzi rów nież pro -
ble my eko no micz ne (ma le ją ce do cho dy gmin z tu ry sty ki)
oraz spo łecz ne (brak od po wied nich ką pie lisk i miejsc do let -
nie go wy po czyn ku). Roz wią za niem pro ble mu są za in te re so -
wa ne sa mo rzą dy, któ rym za le ży na przy wró ce niu
atrak cyj no ści akwe nów oraz sa mi tu ry ści i miesz kań cy zde -
gra do wa nych ob sza rów, po nie waż w wie lu miej sco wo ściach
bra ku je od po wied nich miejsc do re kre acji wod nej. Czę sto
wo lą oni wy je chać da lej, by le tyl ko zna leźć do god ne moż li -
wo ści do let nie go wy po czyn ku.

Od po wie dzią na te pro ble my są ba da nia sta nu oraz przy -
dat no ści tu ry stycz no -re kre acyj nej sys te mów rzecz no -je zior -
nych re ali zo wa ne od 2000 r. przez prof. Zyg mun ta
Mły nar czy ka i dr. inż. Grze go rza Bor kow skie go z Ka te dry Tu -
ry sty ki i Re kre acji na Wy dzia le Na uk Geo gra ficz nych i Geo -
lo gicz nych UAM. W ce lu przy wró ce nia funk cji re kre acyj nej
zde gra do wa nym zbior ni kom oraz cie kom wod nym za pro po -
no wa no no wa tor ski spo sób oczysz cza nia wo dy w wy dzie lo -
nych stre fach ką pie lisk. Zo stał on opa ten to wa ny w UAM,
a twór ca mi wy na laz ku są prof. Zyg munt Mły nar czyk, dr inż.
Grze gorz Bor kow ski oraz Adam Mły nar czyk.

Jak to dzia ła?
Wy na la zek po le ga na za sto so wa niu ba rie ry od dzie la ją cej

oczysz cza ny frag ment ką pie li ska od po zo sta łej czę ści zbior ni ka
lub cie ku wod ne go. Ba rie ra ma na ce lu ogra ni cze nie do pły wu za -
nie czysz czo nych wód do wy dzie lo nej stre fy ką pie li ska oraz za -
trzy ma nie do pły wu za kwi tów glo nów. Wo da w ką pie li sku
pod da na zo sta nie oczysz cza niu w sys te mie zlo ka li zo wa nym

Adam Młynarczyk, prof. zygmunt Młynarczyk i dr inż. Grzegorz borkowski

czy ste ką pie li skA dzię ki uAm
trzech naukowców z katedry turystyki i rekreacji wngig UaM wymyśliło i opatentowało nowatorski

sposób oczyszczania wody. w ten sposób mogą powstać czyste kąpieliska w jeziorach, 

które dziś nie nadają się do rekreacji.
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w po bli żu wy dzie lo ne go frag men tu akwe nu. Po bór wo dy na stą pi
po przez fil try umiesz czo ne w dnie zbior ni ka lub cie ku wod ne go
bądź po przez od po wied nie zło że geo lo gicz ne. Dal sze oczysz cza nie
na stą pi w sys te mie, do któ re go wo da do pro wa dza na bę dzie po przez
sys tem pomp. Wstęp nie oczysz czo na wo da w zło żu geo lo gicz nym
lub fil trze, pod da na mo że zo stać na po wie trza niu, ozo no wa niu, na -
świe tla niu pro mie nia mi UV. Da lej od pro wa dza na bę dzie pod ci -
śnie niem z po wro tem do stre fy ką pie li ska po przez sys tem
dy fu zo rów. Ich za da niem jest na po wie trza nie oraz ogrza nie wy rzu -
ca nej wo dy po przez kon takt z po wie trzem at mos fe rycz nym. W ce -
lu zwięk sze nia atrak cyj no ści tu ry stycz nej stre fa prze zna czo na dla
ką pią cych się mo że zo stać wy po sa żo na w urzą dze nia przy sto so wa -
ne do re kre acji wod nej, któ re jed no cze śnie bę dą słu ży ły do dat ko -
we mu na po wie trze niu wo dy oraz jej ogrza niu. Po bór i oczysz cza nie
wo dy na stę po wać bę dzie w spo sób cią gły przez ca ły okres użyt ko -
wa nia ką pie li ska dla ce lów re kre acyj nych, na to miast po za koń cze -
niu se zo nu ką pie lo we go ba rie ra zo sta nie otwar ta i na stą pi cał ko wi te
wy mie sza nie się wód w ką pie li sku z wo dą je zior ną.

ta nia i sku tecz na me to da
Przed sta wio ny sys tem oczysz cza nia wód mo że zo stać za -

sto so wa ny w każ dym akwe nie lub cie ku wod nym. W za leż -
no ści od roz wi nię cia li nii brze go wej, fa lo wa nia, kie run ku
i ob ję to ści prze pły wu wo dy, a tak że stop nia jej za nie czysz -
cze nia, ist nie je moż li wość za sto so wa nia ba rier o róż nym
kształ cie, wy so ko ści i stop niu fil tra cji. Opi sa ny spo sób nie
wy klu cza re kul ty wa cji ca łe go akwe nu, jest na to miast me to -
dą przy no szą cą znacz ną po pra wę ja ko ści wo dy w ką pie li sku
w krót kim cza sie i przy sto sun ko wo nie wiel kich na kła dach
fi nan so wych, w po rów na niu do sto so wa nych me tod re kul -
ty wa cji. Obec nie trwa ją pra ce nad pro jek tem ar chi tek to nicz -
no -bu dow la nym dla za sto so wa nia opi sy wa ne go spo so bu
w kon kret nych lo ka li za cjach. W grud niu 2017 r. au to rzy me -
to dy zło ży li też zgło sze nie pa ten to we na roz wi nię cie spo so -
bu wy dzie le nia ką pie li ska o sys tem za si la nia, oczysz cza nia
i do grze wa nia wo dy.

dr inż. Grze gorz bor kow ski

W skład systemu oczyszczania wód powierzchniowych wchodzą:
▹ bariera oddzielająca strefę kąpieliska od zbiornika lub cieku

wodnego;
▹ system pobierania wody;
▹ system oczyszczania wody; 
▹ adaptacja odciętego fragmentu zbiornika dla celów rekreacyjnych.

sche mat sys te mu oczysz cza nia wo dy w ką pie li sku

Wizualizacja zagospodarowania strefy kąpieliska z zastosowaniem sposobu oczyszczania wody

i instalacją urządzeń do rekreacji wodnej.

Adaptacja będzie polegała na wyposażeniu
strefy kąpieliska w urządzenia zarówno
służące poprawie jakości wody, jak
i zwiększające atrakcyjność turystyczną
wydzielonej części zbiornika:
▹ fontanny z funkcją hydromasażu oraz jacuzzi,

którymi doprowadzana będzie
oczyszczona woda ze stacji oczyszczania.
dzięki zastosowaniu tego rodzaju urządzeń
woda będzie jednocześnie
napowietrzana oraz ogrzewana;

▹ tory wodne, umożliwiające przeprowadzanie
zawodów sportowych;

▹ iluminacje świetlne z zastosowaniem światła
laserowego;

▹ mariny;
▹ pomosty, w których umieszczone mogą

zostać bariery oddzielające wydzielony
fragment zbiornika lub cieku wodnego
od pozostałej części zbiornika;

▹ inne, w zależności od potrzeb danego
kąpieliska.
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za cznę prze wrot nie – sły sza łam, że jak da się pa ni pa lec, to
bę dzie pa ni chcia ła rę kę…

… no, pro szę, je stem za sko czo na! Aż mi głu pio…
skąd ta ka opi nia? 
Fak tycz nie sta wiam bar dzo du żo wy ma gań, przede wszyst kim

so bie, i to pew nie rzu tu je na oto cze nie. Chcę jak naj wię cej zro -
bić i dzia łać. Oso by, któ re ze mną współ pra cu ją, w mniej lub bar -
dziej bez po śred ni spo sób, to od czu wa ją. Pew nie trud no mnie
przy sto po wać. Je śli ktoś chce to zro bić, za czy nam się iry to wać
i cze kam na kon kret ne ar gu men ty, dla cze go. 

od trzech lat jest pa ni peł no moc nicz ką rek to ra uAm ds.
osób z nie peł no spraw no ścia mi. Ja ka by ła dro ga do te go sta no -
wi ska? 

Wszyst ko za czę ło się od cza sów, gdy do sta łam się na fi lo lo gię
ger mań ską. Przed roz po czę ciem ro ku aka de mic kie go po je cha -
łam na cam pus stu denc ki do Mię dzyz dro jów. Tam po zna łam oso -
by z sa mo rzą du stu denc kie go, by ło to dla mnie cen ne, bo nie
je stem z Po zna nia i po trze bo wa łam zna jo mo ści w no wym miej -
scu. Już na I ro ku stu diów współ pra co wa łam z sa mo rzą dem
i spodo ba ło mi się. W mię dzy cza sie na za ję ciach z wf po zna łam
lu dzi ze Zrze sze nia Stu den tów Nie peł no spraw nych Ad Astra. Ja -
ko stu dent ka chcia łam te dwa świa ty po łą czyć. Wi dzia łam, że by -
ły obok sie bie, nie ra zem. Pan Ro man Dur da, ów cze sny
peł no moc nik, za uwa żył mnie i kil ka in nych osób, jak Hu ber ta
Ra bie gę, Krzyś ka Osób kę, i wdra żał nas w pro ble my do ty czą ce
stu den tów z nie peł no spraw no ścia mi. Prof. Le sic ki, wte dy pro -
rek tor UAM, pew nie pa mię ta, jak co ty dzień przy cho dzi li śmy
do nie go z no wym pi smem. Te raz my ślę so bie, że mógł mieć nas
wte dy do syć (śmiech). Gdy obro ni łam dy plom pan Dur da spy tał
mnie, czy chcia ła bym z nim pra co wać, a po tem, kie dy prze szedł
na eme ry tu rę, za pro po no wa no mi funk cję peł no moc nicz ki.

wspo mnia ła pa ni o stu diach, jak ro dzi ce przy ję li pa ni de -
cy zję o wy jeź dzie z ro dzin ne go do mu na ka szu bach do po zna -
nia?

By li zroz pa cze ni. Te raz śmie je my się z te go z ma mą. Na po -
cząt ku by ło du żo obaw. Je śli nie od bie ra łam te le fo nu dłu żej niż
je den dzień, w do mu za czy na ła się pa ni ka, że na pew no coś się
sta ło. 

A pa ni mia ła oba wy?
By łam ab so lut nie za chwy co na tym, że mo gę prze pro wa dzić się

do du że go mia sta. Dla mnie to by ła cu dow na zmia na na styl ży -
cia, ja ki za wsze chcia łam pro wa dzić. A Po znań dla te go, że fi lo lo -
gia ger mań ska tu jest naj lep sza. Jak do wie dzia łam się, że się
do sta łam, na wet nie py ta łam, czy są ja kieś ba rie ry. Po pro stu się
po ja wi łam. Ta kie na sta wie nie jest tro chę pu łap ką. To, że przy je -
cha łam tu bez obaw, bo chcia łam i wie dzia łam, co chcę stu dio -
wać, nie zna czy, że wszy scy kan dy da ci ta cy są. Dla te go na sze
biu ro pla nu je uru cho mić do rad cę za wo do we go dla kan dy da tów,
któ ry zba da ich po trze by zwią za ne z nie peł no spraw no ścią, a jed -
no cze śnie po mo że w wy bo rze kie run ku stu diów. 

Jest pa ni sa mo dziel ną oso bą, mi mo nie peł no spraw no ści.
czy od dziec ka uczy ła się pa ni nie za leż no ści? 

Po pro stu mam faj nych ro dzi ców, któ rzy trak to wa li mnie jak
każ de in ne dziec ko. Mu sia łam zmy wać na czy nia, obie ra łam

ziem nia ki na obiad – opa ten to wa łam me to dę obie ra nia jed ną rę -
ką. Bez na do pie kuń cze go roz czu la nia się nad so bą.

skąd pa ni czer pie ener gię?
Na wet nie wiem, czy to jest ener gia. Ra czej ja kaś for ma uza leż -

nie nia od dzia ła nia. Mo im pro ble mem jest to, że nie po tra fię od -
po czy wać. Po le żę pięt na ście mi nut i już się za sta na wiam, co by
tu po pla no wać. Mo że to tro chę kwe stia tem pe ra men tu, a mo że
po czu cia nie do sy tu, bo wiem, że jest ty le faj nych rze czy, któ re
moż na zro bić. Ten pęd sam się na krę ca. My ślę że, kie dy lu dziom
wy tłu ma czy się, dla cze go to, co chce my, jest waż ne, ro bią to z du -
żą sa tys fak cją. 1 paź dzier ni ka or ga ni zo wa li śmy do stęp ność in au -
gu ra cji otwie ra ją cej stu le cie uni wer sy te tu po znań skie go i kie dy
roz ma wia li śmy z Uni wer sy tec kim Stu diem Fil mo wym oraz peł -
no moc ni ka mi z in nych uczel ni, co da się zro bić – nie spo tka li -
śmy się z żad nym opo rem. Dla głu chych by ło tłu ma cze nie
na ję zyk mi go wy, a dla osób sła bo sły szą cych na pi sy, któ re kosz -
to wa ły nas naj wię cej wy sił ku, bo by ły two rzo ne na tak zwa nym
li ve’ie. Ścią gnę li śmy z War sza wy fun da cję, któ ra wcze śniej ob słu -
gi wa ła wy stą pie nia pa pie skie czy kon fe ren cję Ba rac ka Oba my.
Re spe aker mó wił do mi kro fo nu to, co mów ca na sce nie, sys tem
za pi sy wał, a ko rek tor po pra wiał błę dy. Wszyst ko dzia ło się na ży -
wo. Fa scy nu ją ce! Oka za ło się, że je ste śmy pierw szą uczel nią w Eu -

ro pie, któ ra zro bi ła coś ta kie go. Do sta li śmy gra tu la cje od uczel ni
z Włoch i Hisz pa nii.

Ja kie in ne dzia ła nia biu ra uAm ds. osób z nie peł no spraw -
no ścia mi, któ re pa ni pro wa dzi, oka za ły się suk ce sa mi?

Cał kiem do brze uda ło nam się wy pro mo wać sa mo biu ro. Jest
to na dal ob szar do po pra wy, ale co raz wię cej osób wie, że ono ist -
nie je. Wy kła dow cy ko rzy sta ją ze wska zó wek jak pra co wać ze stu -
den ta mi. Cza sem przy cho dzą z wła sny mi po my sła mi. Cie pło się
ro bi na ser cu, że ma ją do nas za ufa nie. Bar dzo ce nię so bie współ -
pra cę z wła dza mi dzie kań ski mi, któ re ma ją du ży po ziom zro zu -
mie nia dla po trzeb stu den tów. Wi sien ką na tor cie jest pro jekt
z po rad nią psy cho lo gicz ną do ty czą cy wspar cia zdro wia psy chicz -
ne go. Zor ga ni zo wa li śmy sze reg szko leń pod no szą cych wie dzę
na te mat cho rób psy chicz nych. Jest du ży po ziom styg ma ty za cji,
stra chu, wy da je mi się, że czę ścio wo uda ło nam się go ob ni żyć.
Mó wię – czę ścio wo, bo to jest pro ces. Je śli przy cho dzą pa nie
z dzie ka na tu i pro szą: „pa ni Aniu, mo je ko le żan ki by ły na su per
szko le niu, kie dy bę dą na stęp ne?”, wte dy nie da się nie zro bić ko -
lej nych edy cji. Suk ce sem jest też współ pra ca z in ny mi uczel nia -
mi po znań ski mi. W 2016 ro ku na wią za li śmy współ pra cę na rzecz
stwa rza nia wa run ków stu den tom z nie peł no spraw no ścia mi i z te -
go, jak grzy by po desz czu, wy ło ni ły się in ne ini cja ty wy. Ra zem

uzA leż nio nA od dziA łA niA
z anną rutz, pełnomocniczką rektora UaM ds. osób z niepełnosprawnościami, 

rozmawia ewa konarzewska-Michalak.

y Poleżę piętnaście minut i już się
zastanawiam, co by tu poplanować. 

Może to trochę kwestia temperamentu,
a może poczucia niedosytu
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je ste śmy bar dziej sły sza ni w kon tak cie z mia stem. Je że li czte ry
uczel nie mó wią, że da ne roz wią za nie nie jest do koń ca ade kwat -
ne do po trzeb na szych stu den tów, wte dy mia sto ina czej do te go
pod cho dzi. 

na iV Fo rum uczel nia nych peł no moc ni ków ds. osób z nie -
peł no spraw no ścia mi, któ re od by ło się w mar cu na mo ra sku,
mó wi ła pa ni o or ga ni zo wa niu efek tyw ne go wspar cia na uczel -
ni.  Jak się to ro bi?

Wy ma ga to dwóch rze czy – so lid ne go biu ra i za an ga żo wa nych
osób. Nie jest to pra ca od 8 do 15. Nie któ rzy ro dzi ce ma ją mój
pry wat ny nu mer, zda rza ją się te le fo ny wie czo rem – re kor dzi sta

za dzwo nił kie dyś po pół no cy. Waż ne jest oczy wi ście umie jęt ne
sta wia nie gra nic. Trze ba też mieć ja sny ka ta log wspar cia, stu den -
ci chcą wie dzieć, na co mo gą li czyć, dla te go w ze szłym ro ku wy -
pu ści li śmy in for ma to ry do ty czą ce wspar cia. Za sa dy są
do pa so wa ne do in dy wi du al nych po trzeb stu den tów, ale nie mo -
gą od bie gać od stan dar dów aka de mic kich. Nie zwal nia my z za -
jęć, nie ob ni ża my po zio mu kształ ce nia, tyl ko do sto so wu je my
na rzę dzia np. wy dłu że nie cza su trwa nia eg za mi nu, zmia na je go
for my. Po ka zu je my też jed nost kom uczel nia nym, jak bu do wać
sieć wspar cia, że by nie tyl ko biu ro je za pew nia ło. Ma rzy mi się,
że by za 5-10 lat biu ra w ogó le nie by ły po trzeb ne. Nie wiem, czy
to jest osią gal ne. 

du żo pa ni pra cu je. co ro bi pa ni dla re lak su?
Wszyst ko, co zwią za ne z wo dą, to mój ży wioł – naj chęt niej

nur ku ję, przy naj mniej raz do ro ku, uwiel biam też pły wać. Jak nie
mam na nic si ły, chęt nie za szy wam się pod ko cy kiem z her ba tą. 

o czym pa ni ma rzy?
Bar dzo chciał bym roz wi nąć na sze biu ro, zro bić z nie go cen -

trum wspar cia aka de mic kie go z praw dzi we go zda rze nia, któ re
łą czy ło by w so bie róż ne ele men ty. My ślę też, że by wy je chać
na Era smu sa pra cow ni cze go i pod pa trzeć roz wią za nia, któ rych
nie ma w Pol sce, a je śli są, to nie na tak wy so kim po zio mie jak
za gra ni cą. My ślę tu o Hisz pa nii, któ ra jest bar dzo do bra, je śli cho -
dzi o usłu gi wspie ra ją ce. Pry wat nie pla nu ję zro bić za awan so wa -
ny kurs nur ko wa nia z upraw nie nia mi w ja ski niach. No i ma rzy
mi się wy jazd do Taj lan dii i do kra jów Azji Po łu dnio wo -Wschod -
niej. 

fot. adrian wykrota

y na iv fo rum Peł no moc ni ków ds. osób z nie peł no spraw -
no ścia mi dys ku to wa no o zmia nach w fi nan so wa niu

wspar cia osób z nie peł no spraw no ścia mi w związ ku z usta wą 2.0. 
te go rocz ne spo tka nie od by ło się pod ha słem „in no wa cyj ne

roz wią za nia we wspie ra niu osób z nie peł no spraw no ścia mi
w szkol nic twie wyż szym”. re pre zen tan ci ko mi sji kon fe ren cji rek -
to rów aka de mic kich Szkół Pol skich (kraSP) ds. wy rów ny wa nia
Szans edu ka cyj nych na świe tli li go rą cą kwe stię czy li no we re alia
w fi nan so wa niu wspar cia osób z nie peł no spraw no ścia mi, ja kie
nie sie za so bą usta wa 2.0.

dwu dnio we wy da rze nie zo sta ło zor ga ni zo wa ne przez biu ro ds.
Stu den tów z nie peł no spraw no ścia mi UaM w part ner stwie z zrze -
sze niem Stu den tów nie peł no spraw nych UaM ad astra oraz na -
ro do wym Cen trum ba dań i roz wo ju.
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Sta re ga ra że, wszech obec ny kurz i kar to ny
wy peł nio ne pa pie ra mi. Ta kie miej sca lu -
bię naj bar dziej. Bo to w nich kry ją się

praw dzi we skar by – ta kie jak ten, któ ry nie -
daw no wpadł mi w rę ce. Sta ry al bum w bor do -
wej okład ce prze pla ta nej sznur kiem. Już
na pierw szy rzut oka wy glą da dość do stoj nie.
Otwie ram i wer tu ję. 

„Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza. Wy -
dział Bio lo gii i Na uk o Zie mi. Stu dium geo gra -
fii dla pra cu ją cych 1964-1970” – czy ta my
na stro nie ty tu ło wej. A da lej zdję cia, na któ rych
wi dać wła dze uczel ni i ów cze sną ka drę. W jej
sze re gach Ja dwi ga Rot nic ka – wte dy jesz cze
ma gi ster. Dziś pro fe sor UAM i se na tor z ra mie -
nia Plat for my Oby wa tel skiej. 

Pa nią se na tor od wie dzam w jej biu -
rze. – Mam dla pa ni nie spo dzian kę – mó wię
i po ka zu ję al bum. Ja dwi ga Rot nic ka bie rze ode
mnie al bum i za czy na go prze glą dać. Na stro -
nach opi sa nych ja ko „Geo gra fia eko no micz na”
i „Geo gra fia fi zycz na” zdję cia kil ku dzie się ciu
osób. Więk szość to oso by w śred nim, „nie stu -
denc kim” wie ku. – Zga dza się – mó wi prof.
Rot nic ka – Mie li śmy wte dy dwa ty py stu -
diów: 5-let nie sta cjo nar ne ma gi ster skie i 6-let -
nie za ocz ne. Stu dium dla pra cu ją cych to wła śnie stu dia za ocz ne.
Na te dru gie za pi sy wa ły się głów nie oso by już doj rza łe i pra cu -
ją ce, nie by ło wte dy zwy cza ju, by po dej mo wa ła je oso ba nie ma -
ją ca pra cy – wy ja śnia wąt pli wo ści. 

Al bum wy da no w 1970 r. Pierw sze stro ny po świę co no wła -
dzom uczel ni i Wy dzia łu Bio lo gii i Na uk o Zie mi (dziś to już dwa
osob ne wy dzia ły). – Sie dzi ba wy dzia łu mie ści ła się w Col le gium
Ma ius. Część za jęć od by wa ła się w Col le gium Che mi cum, gdzie
by ła Ka te dra Geo lo gii – tłu ma czy Rot nic ka. 

Pa trzy na zdję cia i krót ko opi su je, kto był kim. – Rek to rem był
pro fe sor Cze sław Łu czak, hi sto ryk. Dzie ka nem – pro fe sor Ste -
fan Ko zar ski, wów czas do cent. Pro fe sor Bo gu mił Kry gow ski był
wte dy dy rek to rem In sty tu tu Geo gra fii, w ob rę bie któ re go by ły
dwie ka te dry geo gra fii fi zycz nej i eko no micz nej. Kie row ni kiem
stu dium i pro dzie ka nem był do cent Sta ni sław Ko niecz ny – opo -
wia da. Jak przy zna je, ty tuł do cen ta był wów czas po pu lar ny.
W 1990 r. za stą pio no go ty tu łem dok to ra ha bi li to wa ne go.

Na ko lej nych kart kach – pro fe so ro wie i wy kła dow cy. – Pa mię -
tam chy ba wszyst kich – mó wi Rot nic ka. I za czy na opo wia dać
o swo ich ko le żan kach i ko le gach. -Prof. Ma ria Cze kań ska – to
dy dak tyk geo gra fii, wie lo let nia przed wo jen na na uczy ciel ka. Pa -
ni, któ ra zwra ca ła uwa gę na za cho wa nie, na oby cie i „cze go jesz -
cze pa nien kom nie wy pa da ro bić”. By ła wy kła dow cą dy dak ty ki
i me to dy ki na ucza nia geo gra fii. Prof. Sta ni sła wa Zaj chow -
ska – by ła pro fe so rem geo gra fii eko no micz nej. Zaj mo wa ła się
geo gra fią osad nic twa. Prof. Ta de usz Bart kow ski – ty po wy geo -
graf fi zycz ny (śro do wi sko wy). Prof. Ja ro sław Urbań ski – ma la -
ko log i zoo log. Trud ny do przej ścia. Eg za mi no wał za wsze

w to wa rzy stwie dwóch asy sten tów. Za pra szał za wsze do sie bie
trzy oso by, sły chać by ło szum mu chy, plusk ry bek w akwa rium
i …ner wy. Prof. Flo rian Bar ciń ski – po stać bar dzo zna na, pro fe -
sor dwoj ga uczel ni, na sze go uni wer sy te tu i wów czas Aka de mii
Eko no micz nej. Ko lej ny czło wiek trud ny do przej ścia na eg za -
mi nach. Krą ży ły o nim plot ki i plo tecz ki, a przed drzwia mi je go
ga bi ne tu od by wa ła się wiel ka gieł da py tań, ja kie cze ka ły u nie go
na eg za mi nie ust nym.

Doc. An na Cze kal ska – by ła kie row ni kiem za kła du geo lo gii.
Jej mąż, prof. Cze kal ski, rów nież pra co wał na uczel ni, ale nie ma
go w tym ta ble au. Zaj mo wał się wła ści wie wszyst kim na geo gra -
fii eko no micz nej. Sły nął z aneg dot i za ga dek przy rod ni czych.
Mó wił na przy kład: Pro szę mi wy ja śnić, co to zna czy „kro wy
w ro wie”. Stu den ci na eg za mi nie do sta wa li du że oczy, jak nie cho -
dzi li na wy kła dy. A cho dzi ło o to, że w Ka li for nii, sły ną cej z upra -
wy po ma rań czy, z tych że po ma rań czy wy twa rza no al ko hol,
a wy tło ki szły do ro wów ście ko wych. Kro wy, któ re tam się pa -
sły, zja da ły te wy tło ki, upi ja ły się i le ża ły w ro wach. Doc. Jó zef
Ba jer le in – przed wo jen ny na uczy ciel, twór ca hy dro gra fii, hy dro -
lo gii po znań skiej. W Je zio rach na te re nie Wiel ko pol skie go Par -
ku Na ro do we go miał lim no lo gicz ną sta cję po mia ro wą, do któ rej
stu den ci jeź dzi li na prak ty ki. Prof. Ste fan Ko zar ski – geo mor fo -
log z du ży mi osią gnię cia mi, bar dzo sza no wa ny na uko wiec. Doc.
Mi chał Żu raw ski – mój póź niej szy kie row nik za kła du. Hy dro -
graf, hy dro log, zaj mo wał się przede wszyst kim go spo dar ką wod -
ną. Du żo pod je go kie run kiem wy ko ny wa li śmy prac na rzecz
spo łecz no ści lo kal nych, przed się biorstw, wo do cią gów. Był na ło -
go wym pa la czem faj ki, z któ rą w za sa dzie się nie roz sta wał. By -

Pre tek stem do na pi sa nia te go tek stu by ły 2 zło te. ty le kosz to wał al bum, któ ry zna la złem na pchlim tar gu.

w ta ble au ka dra UaM sprzed 60 lat i se na tor Ja dwi ga rot nic ka. 
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ła ta ka tra dy cja, że za bie rał nas, mło dych asy sten tów, ze so bą
na ka wę do klu bu pro fe sor skie go w Col le gium Mi nus. Tam
przed sta wiał nas swo im zna jo mym pro fe so rom, głów nie praw -
ni kom. Kie dyś, gdy tak szli śmy z Ma iu sa do Mi nu sa, ktoś pod -
biegł do nie go krzy cząc: pa nie pro fe so rze, pan się pa li! Oka za ło
się, że nie zga szo ną faj kę wło żył do płasz cza… Ot ca ły pro fe sor
Żu raw ski.

Doc. Hie ro nim Hur nik – astro nom, kie row nik ob ser wa to -
rium astro no micz ne go. U nie go stu den ci mie li pierw szy eg za -
min – z astro no micz nych pod staw geo gra fii. Dr Lud mi ła
Cze chów na –zaj mu ją ca się kar to gra fią. Dr Ka rol Rot nic ki – mój
mąż. Zaj mo wał się geo mor fo lo gią i geo lo gią czwar to rzę du. Po -
zna li śmy się pod ko niec stu diów, ja by łam na II ro ku, a on był
asy sten tem.

– A czym zaj mo wa ła się mgr Rot nic ka? – py tam. – Hy dro lo -
gią w za kła dzie prof. Żu raw skie go – sły szę w od po wie dzi. Ja dwi -
ga Rot nic ka stu dia roz po czę ła w 1961 ro ku. Jak wte dy wy glą da ły
stu dia? – Na ro ku prze cięt nie by ło oko ło 40 stu den tów, nie by ły
to tak licz ne rocz ni ki jak obec nie. Od II ro ku stu den ci by li ukie -
run ko wy wa ni na spe cja li za cję: po ło wa na eko no micz ną, dru ga
na fi zycz ną. Pra co wa li śmy za wsze pod kie run kiem ja kie goś pro -
fe so ra, kie ru ją ce go kon kret nym za kła dem. 

Stu den ci geo gra fii – jak pod kre śla Rot nic ka – pra wie ca łe wa -
ka cje spę dza li na ćwi cze niach te re no wych. – Ta ka prak ty ka od -
by wa ła się z me te oro lo gii, to po gra fii, kli ma to lo gii,
geo mor fo lo gii, hy dro gra fii… Z każ de go przed mio tu po dwa ty -
go dnie. Nikt jed nak z te go po wo du spe cjal nie nie na rze -
kał. – Dzię ki te mu du żo wy jeż dża li śmy w te ren. A wy jaz dy nie
by ły wte dy tak po pu lar ne jak te raz, nie mó wiąc na wet o za gra -
nicz nych, bo te w ogó le nie by ły moż li we. Te na sze prak ty ki by -
ły dla nas więc pew ne go ro dza ju wa ka cja mi. Po zna wa li śmy
dzię ki nim Pol skę. Za wsze by ło na nich we so ło. Nie by ło wte dy
In ter ne tu a na wet te le wi zji, więc roz ryw ka ro dzi ła się po pro stu
w na szych gło wach – śmie je się.

Stu den ci na prze ło mie lat 60. i 70. by li też re gu lar nie za trud -
nia ni do po mo cy przy róż nych pra cach te re no wych. – Wte dy
bar dzo po pu lar ne by ły opra co wa nia fi zjo gra ficz ne – to by ło ta -
kie ro ze zna nie te re no we dla po trzeb pla no wa nia prze strzen ne -
go i roz wo ju go spo dar cze go. Sza co wa ło się jak głę bo ko za le ga ją
wo dy, ja ka jest za sob ność, z ja kich grun tów skła da się da ny ob -
szar, ja kie jest po kry cie te re nu. Wszyst ko po to, by ła twiej by ło
pla no wać. Czło wiek po tra fił się du żo wte dy na uczyć – mó wi
Rot nic ka. Sam sys tem na uki też był nie co in ny. Oprócz ćwi czeń
i wy kła dów po pu lar ne by ły też kon wer sa to ria. – Od by wa ły się
one na IV i V ro ku. Na po cząt ku se me stru pro fe sor przy dzie lał
te ma ty do opra co wa nia. Stu dent mu siał opra co wać te mat, po -
czy tać li te ra tu rę. A by ło z tym cięż ko. Pro fe so ra nie ob cho dzi ło,
czy zna my ję zy ki ob ce. Mie li śmy so bie ja koś ra dzić – jed ni pro -
si li o po moc ko le gów z kie run ku ję zy ko we go, in ni na wet ko rzy -
sta li z usług tłu ma cza. W mia rę do stęp na by ła je dy nie li te ra tu ra
ro syj ska. Ro sja nie żyw cem tłu ma czy li wszyst kie pra ce na uko we
an glo ję zycz ne i nie prze strze ga li praw au tor skich. Z per spek ty -
wy cza su do brze oce niam ten typ za jęć. Kon wer sa to ria uczy ły
spo so bu syn te ty zo wa nia wie dzy, ja sne go jej prze ka zy wa nia, re -
fe ro wa nia i dys ku to wa nia. Ten typ za jęć do brze przy go to wy wał
do pra cy w szko le czy wy stę pów pu blicz nych – uwa ża se na tor.

Ży cie stu denc kie sku pia ło się w cen trum mia sta. – Nie by li -
śmy wy rzu ce ni do kam pu su na obrze żach, dzię ki cze mu stu den -
ci two rzy li wi docz ną war stwę spo łecz ną w mie ście. Te raz te go
mi bra ku je. Był klub „OdNowa”, by ły „Ma ski”. W „Sło wia nie” ko -
ło Okrą gla ka stu den ci sie dzie li i po pi ja li wi no. Kul tu ry pi cia pi -
wa wte dy nie by ło. W aka de mi ku „Han ka” by ła wiel ka sto łów ka,
je dy na stu denc ka w mie ście, gdzie spo ty ka li śmy się na obia dach.

Do sa me go aka de mi ka por tier nie wpusz czał po zna nia ków, ale i tak
wszy scy ja koś wcho dzi li i sy pia li „na wa le ta” – śmie je się Rot nic ka.

Gdy stu den ci za ocz ni z te go ta ble au za czy na li swo ją przy go dę
z uni wer sy te tem – ona za czy na ła ka rie rę na uko wą. – Naj pierw
przez 3 mie sią ce pra co wa łam na za stęp stwie w szko le pod sta wo wej.
Uczy łam w III kla sie wszyst kie go: ję zy ka pol skie go, gim na sty ki, ra -
chun ków… W li sto pa dzie 1966 r. pod ję łam pra cę na uczel ni. – tłu -
ma czy. W 1975 r. dok to ry zo wa ła się z geo gra fii fi zycz nej
(spe cjal ność – hy dro lo gia). Czter na ście lat póź niej na UJ zro bi ła ha -
bi li ta cję. W 1990 ro ku za an ga żo wa ła się w sa mo rzą dzie – do sta ła się
do ra dy mia sta i – jak sa ma mó wi – po wo li za czę ła tra cić bar dzo ści -
sły kon takt z uni wer sy te tem. – W mię dzy cza sie z in spi ra cji prof.
Ozgi -Zie liń skiej przez 10 lat bra łam udział w szko łach hy dro lo gicz -
nych w Ja błon nie pod War sza wą. In te gro wa ły one śro do wi ska zaj -
mu ją ce się hy dro lo gią – z uni wer sy te tów, po li tech nik i aka de mii
rol ni czych. Za owo co wa ło to po głę bie niem wie dzy hy dro lo gicz -
nej – wy ja śnia – co wpły nę ło na mo ją ka rie rę na uko wą. W 2007 r.
prze szła na eme ry tu rę, choć ca ły czas pra co wa ła na UAM. Dziś jest
se na to rem z ra mie nia Plat for my Oby wa tel skiej. Fi lip Cze ka ła

mAmy oko nA uniweRsytet

fot. adrian wykrota
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Jed na z ksią żek pa ni au tor stwa no si ty tuł
„nie dzie la bez te le ran ka”. dzi siej szym stu -
den tom na le ży się w tym miej scu wy ja -
śnie nie, że był to w cza sach pRlu
pro gram, któ ry w nie dzie le o 9 ra no
przy ku wał do te le wi zo rów dzie ci
i mło dzież z ca łe go kra ju...

I pew nej nie dzie li, 13 grud nia 1981
ro ku, włą czy li śmy o 9 te le wi zo ry i za -
miast słyn ne go, ani mo wa ne go ko gu ta,
roz po czy na ją ce go swo im pia niem ulu -
bio ny pro gram, zo ba czy li śmy nie ru cho -
mą plan szę w czar no -bia łe pa sy.
Te le wi zja prze sta ła nada wać o pół no cy, bo
w Pol sce wpro wa dzo no stan wo jen ny. Po -
tem po ja wił się ge ne rał Ja ru zel ski i uza sad nił
de cy zję re żi mo wych władz.

py tam o tę książ kę i ten ty tuł, bo za sta na wiam
się, czy ma ona zwią zek z ja kąś pierw szą, nie uświa do -
mio ną jesz cze, pa ni ob ser wa cją dzien ni kar ską? w sen sie: dzie je
się coś nie po ko ją ce go, coś waż ne go? 

Ni gdy się nad tym nie za sta na wia łam (śmiech)! Ale chy ba nie.
Mia łam wte dy 6 lat. Na to miast mniej wię cej w tym cza sie za czę łam
ba wić się w ra dio. Mie li śmy w do mu ma gne to fon szpu lo wy, a ja za -
pra sza łam do do mu ko le żan ki z po dwór ka, sta wia łam przed ni mi
mi kro fon i na gry wa łam wy wia dy. By ła to zde cy do wa nie bar dziej
za ba wa niż pró by przy mie rza nia się do za wo du dzien ni ka rza. To
nie by ło tak, że już ja ko dziew czyn ka chcia łam być dzien ni kar ką,
choć mo że mo ja pod świa do mość już mnie do te go pcha ła.

Ale przy szedł czas, że ta ki po mysł po ja wił się w pa ni gło wie.
Kie dy by łam w li ceum, do ra bia łam so bie do kie szon ko we go

roz no sząc „Ga ze tę Le gnic ką”, bo Le gni ca to mo je ro dzin ne mia -
sto. Pew ne go dnia zo ba czy łam w tej ga ze cie ogło sze nie o ca stin -
gu na pra cow ni ków po wsta ją ce go „Ra dia Le gni ca” i po pro stu
po szłam na ten ca sting. To był rok 1991, mia łam 16 lat. Na ca -
stin gu oce nia no głów nie pre dys po zy cje gło so we. Trze ba by ło coś
prze czy tać, coś opo wie dzieć. Gdy by wte dy po sta wio no przede
mną trud niej sze za da nia, ni gdy nie do sta ła bym pra cy w ra diu.
Nie mia łam zie lo ne go po ję cia o tym, jak się ro bi ra dio, bo by łam
tyl ko je go słu chacz ką. Głów nie słu cha łam kul to wej już wów czas
li sty prze bo jów pro gra mu III Mar ka Niedź wiec kie go. W ko mi sji
kwa li fi ku ją cej był szef ra dia, jesz cze je den męż czy zna i Ja nusz Ku -
ku ła – szef Te atru Pol skie go Ra dia. By łam naj młod szą uczest nicz -
ką ca stin gu i chwi lę póź niej naj młod szą dzien ni kar ką „Ra dia
Le gni ca”, ta ką re dak cyj ną ma skot ką. Zaj mo wa łam się wte dy
wszyst kim. Pi sa łam ser wi sy, pro wa dzi łam kon cert ży czeń, na gry -
wa łam re kla my. Chcia łam wszyst kim udo wod nić, że cho ciaż je -
stem naj młod sza, bę dę pro fe sjo na list ką. Ra dio zo sta ło przy ję te
przez słu cha czy bar dzo do brze, słu chal ność ro sła. Przy po mi na -
li śmy tro szecz kę roz gło śnię z bar dzo po pu lar ne go wów czas se -
ria lu „Przy sta nek Ala ska”, któ ra by ła bli sko bar dzo lo kal nych
spraw i miesz kań ców. 

Jak pa ni go dzi ła pra cę w ra diu ze szko łą?
W szko le nie mia łam ta ry fy ulgo wej, cięż -
ko pra co wa łam i uda wa ło mi się go dzić

obie te rze czy. Zresz tą na sto lat ki od za -
wsze ma ją ja kieś swo je pa sje, po świę ca -
ją im spo ro cza su i nie za nie dbu ją
na uki. To jest do zro bie nia. Mo ją pa -
sją by ło ra dio. W „Ra diu Le gni ca” pra -
co wa łam do 1996 ro ku, w któ rym to
prze nio słam się do War sza wy i roz po -
czę łam współ pra cę z ra diem „Eska”.

Jed nak po dro dze zo sta ła pa ni rów -
nież stu dent ką uni wer sy te tu po znań -

skie go. nie wy bra ła pa ni jed nak
dzien ni kar stwa, czy po li to lo gii, a kul tu ro -

znaw stwo. dla cze go? 
W li ceum uczy łam się w kla sie hu ma ni stycz -

nej, któ ra mia ła pro gram moc no zo rien to wa ny
na kul tu rę. Mie li śmy do dat ko we za ję cia z fi lo zo fii, te -

atru, fil mu. To by ła świet na spra wa. Wy bór kul tu ro znaw stwa
wią zał się z chę cią kon ty nu owa nia te go. Tym bar dziej, że ukoń -
czy łam wcze śniej stu dium me ne dże rów kul tu ry. Mo ją spe cja li za -
cją by ło za rzą dza nie in sty tu cja mi kul tu ry, a w związ ku z tym
mie li śmy też wie le przed mio tów zwią za nych z za rzą dza niem
w ogó le. Ta wie dza bar dzo mi się póź niej przy da ła w pra cy. Stu -
dio wa łam za ocz nie, bo nie wy obra ża łam so bie ży cia bez pra cy
w „Ra diu Le gni ca”. Przy jeż dża łam do Po zna nia na week en do we
zjaz dy, za ję cia od by wa ły się „na Sza ma rzu” oczy wi ście. W tam -
tych cza sach świat nie był jesz cze zdi gi ta li zo wa ny więc spę dzi łam

mnó stwo cza su w bi blio te kach i czy tel niach. Zresz tą rów nież
w ich wnę trzach pi sa łam swo ją pra cę ma gi ster ską.

cze mu by ła po świę co na?
Fil mo wi pol skie mu zmie nio ne mu przez rok 1989. Ty tuł „Pol -

skie ki no w okre sie trans for ma cji ustro jo wej”. Mo ją pro mo tor ką
by ła prof. Ur szu la Kacz ma rek, bar dzo sym pa tycz na, od da na, za -
in te re so wa na kul tu rą i po tra fią ca pięk nie o niej mó wić. Mia łam
szczę ście do pro fe so rów.

czy mam ro zu mieć, że ża den z wy kła dow ców i eg za mi na to -
rów, przez 5 lat stu diów nie wzbu dził w pa ni ani odro bi ny stra -
chu?

Prof. Jan Grad. Je go się tro chę ba łam.
A skąd wziął się po mysł na uAm? czy bar dziej na tu ral nym

wy bo rem nie wy da wał się uni wer sy tet wro cław ski?

szAnsA zA zAkRętem

y Będąc dziennikarzem, trzeba mieć w sobie
dużo empatii, pamiętać, że to zawód

wykonywany przez człowieka
i adresowany do człowieka

a gdyby tak, beata tadla, napisała podręcznik dla poznańskich studentów dziennikarstwa? Jako ich, że tak

powiem, starsza koleżanka z uczelni, jej absolwentka? Studenci uważają, że to świetny pomysł, ona sama

śmieje się zaskoczona i mówi: „o, nie, nie!”. z beatą tadlą, dziennikarką,  rozmawia aleksandra Polewska
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W ro ku, w któ rym za czy na łam stu dia, na Uni wer sy te cie Wro -
cław skim nie utwo rzo no te go kie run ku. I pa dło na Po znań. Zresz -
tą do dam, że z uni wer sy te tem po znań skim mam do dziś pe wien
kon takt po przez pa nią prof. Ha li nę Zgół ko wą, któ ra jest prze wod -
ni czą cą ka pi tu ły pro gra mu Mistrz Mo wy Pol skiej. A po nie waż ja
otrzy ma łam ten za szczyt ny ty tuł ileś lat te mu i wciąż je stem ak tyw -
nym uczest ni kiem te go pro gra mu, to do dziś utrzy mu je my kon takt.

wie le lat po ma gi ste rium na uAm roz po czę ła pa ni, tym ra -
zem na swps w war sza wie, stu dia z za kre su kształ ce nia gło su
i mo wy…

Ję zyk pol ski, mó wie nie, świa do me mó wie nie, pol sz czy zna ja ko
ta ka, za gad nie nia zwią za ne z roz wo jem ję zy ka za wsze le ża ły mi
moc no na ser cu. Stąd de cy zja o stu diach po dy plo mo wych
na SWPS. Pra cu ję gło sem, wy stę pu ję pu blicz nie już 28 lat i na by -
łam w tym za kre sie bar dzo wie le do świad cze nia, na to miast stu dia
z za kre su kształ ce nia gło su i mo wy po mo gły mi zdo być rów nież
wie dzę teo re tycz ną. I oka za ły się bar dzo przy dat ne, bar dzo się z nich
cie szę. Kie dy roz po czy na się stu dia po dy plo mo we po czter dzie st ce,
to ro bi się to z pa sji i tę wie dzę się na praw dę chło nie. Mu szę po wie -
dzieć, że na za ję cia le cia łam jak na skrzy dłach. Po nad to stu dia te
po ma ga ją tak że w kształ ce niu mo ich stu den tów.

wła śnie chcia łam o tych stu den tów za py tać. bo choć uni -
wer sy tet wro cław ski nie był pa ni Al ma ma ter, to z cza sem po -
ja wił się w pa ni ży ciu ja ko miej sce pra cy. uczy tam pa ni
dzien ni kar stwa.

Już od pa ru ład nych lat i czu ję się z tym wspa nia le. Moi stu -
den ci to lu dzie dwu krot nie młod si ode mnie, da ją mi mnó stwo
ener gii. Bar dzo lu bię się roz wi jać i ce nię so bie łą cze nie po ko leń.
Ce nię kon takt za rów no z oso ba mi star szy mi ode mnie jak i młod -
szy mi. Lu bię czer pać od jed nych i dru gich. Moi stu den ci od świe -
ża ją mo je po glą dy, że tak po wiem, a ja dzie lę się w za mian swo im
do świad cze niem i wie dzą. Czę sto otwie ram im też sze ro ko oczy
na rze czy wi stość, bo na co dzień jed nak wszy scy ży je my w sche -
ma tach, w ste reo ty pach. Ogrom nie lu bię adep tom dzien ni kar -
stwa uka zy wać tzw. te le wi zyj ną kuch nię, roz wie wać błęd ne
wy obra że nia. Kla sycz ny przy kład to pra ca dzien ni ka rza te le wi -
zyj ne go. W po wszech nej opi nii po ja wia się on w pra cy tyl ko wte -
dy, gdy wi dać go na ekra nie. Tym cza sem to bar dzo cięż ka
ha rów ka, zwią za na rów nież z ogrom nym wy dat kiem emo cjo nal -
nym, trwa ją ca zwy kle ca ły dzień, a ten krót ki czas na wi zji to je -
dy nie jej efekt fi nal ny. Mam swo je gru py stu den tów nie tyl ko
na uni wer sy te cie wro cław skim, ale tak że na SWPS w War sza wie.
Ogrom nie to lu bię i ce nię. 

to na ko niec po pro szę o kil ka słów dla po znań skich stu den -
tów dzien ni kar stwa. na co war to zwró cić uwa gę, przy go to wu -
jąc się do te go za wo du?

To jest dziś za wód bar dzo trud ny. Ja je stem już w nim od 28
lat, by łam świad kiem wie lu prze mian, zwłasz cza tych wią żą cych
się z wpro wa dze niem no wych tech no lo gii, któ re bar dzo zmie ni -
ły tę pra cę, bo prze cież In ter net zre wo lu cjo ni zo wał ją w każ dym
ca lu. Kie dy za czy na łam, we szłam do świa ta me diów po pro stu
z uli cy, po dob nie jak wie lu in nych po cząt ku ją cych w tam tym
okre sie dzien ni ka rzy. Nie mie li śmy w za sa dzie żad ne go przy go -
to wa nia, wszyst kie go mu sie li śmy uczyć się od ze ra, po za tym, to
my mu sie li śmy two rzyć no we dzien ni kar stwo, nie ma jąc, mó wiąc
eu fe mi stycz nie zbyt wie lu wzor ców. Do ro ku 1989 me dia w Pol -
sce pod po rząd ko wa ne by ły daw ne mu re żi mo wi, a my mie li śmy
stwo rzyć nie tyl ko wol ne me dia, ale i ta kie, któ re funk cjo no wa -
ły by jak na le ży na ryn ku ko mer cyj nym. Chcę przez to wszyst ko
po wie dzieć, że bę dąc dzien ni ka rzem, trze ba mieć w so bie du żo
em pa tii, pa mię tać, że to za wód wy ko ny wa ny przez czło wie ka
i ad re so wa ny do czło wie ka, trze ba też być nie ustan nie otwar tym
na zmia ny i na roz wój. Nie bać się. 

i wi dzieć tzw. szan sę za za krę tem? nie pod da wać się za wi -
ro wa niom, ja kie mo gą po ja wić się w oso bi stej ka rie rze? kil ku
stu den tów, z któ ry mi roz ma wia łam, mó wi o pa ni „nie znisz -
czal na”, wła śnie z związ ku z róż ny mi za krę ta mi za wo do wy mi,
z ja kich wy szła pa ni zwy cię sko.

Tak mó wią? Bar dzo mi mi ło! Nie moż na tych – za krę tów – jak
pa ni to na zwa ła, brać za bar dzo do sie bie. Je śli po peł ni ło się błąd,
to oczy wi ście, że trze ba się z tym zmie rzyć, wy cią gnąć wnio ski,
ale póź niej iść da lej. Jed nak przy cho dzą za wi ro wa nia, któ re nie
mu szą mieć z ja ko ścią na szej pra cy nic wspól ne go. Zmie nia się
wła ści ciel sta cji, zmie nia się układ sił po li tycz nych, wzy wa da ne -
go dzien ni ka rza szef i mó wi: „Je steś pro fe sjo na li stą, je steś świet -
ny, ja sam bar dzo cię ce nię, two je pro gra my ma ją oglą dal ność,
ale zmie nia nam się ogól na kon cep cja pro gra mu sta cji i nie ste ty
w tej no wej kon cep cji nie ma dla cie bie miej sca.” Wte dy nie ma
sen su za ła my wać rąk. Trze ba szu kać in ne go miej sca. Mo że się
ono oka zać na wet lep szym od po przed nie go, mo że spra wić, że
na no wo w nim roz kwit nie my. Zresz tą, zda rza się, że to ono już
nas szu ka. Ja po wta rzam mo im stu den tom, że po win ni mieć
świa do mość, że w tej pra cy nic nie trwa wiecz nie, że przy cho dzi
czas, kie dy z te le wi zji bę dzie trze ba przejść do ra dia al bo do pra -
sy i że nie ma w tym nic de pre cjo nu ją ce go. Dzien ni kar stwo ma
dziś tak wie le od mian, że jest w czym szu kać. 

fot. 2x viktor kozaryk
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W śród ofi cjal nych zdjęć pro fe so ra jest to, gdy w ja snej
ko szu li pa trzy wprost w obiek tyw. Zo sta ło moc no
wy ka dro wa ne, bo w spu ściź nie zdję cie jest w ca ło -

ści – wi dać na nim po gnie cio ne spodnie, zno szo ną kurt kę i to,
że pro fe sor tkwi w ja kichś chasz czach, z ja kąś ga łąz ką się ga -
ją cą pier si. A naj bar dziej wzru sza ją ce jest zdję cie, pod pi sa ne:
pro fe sor Czu biń ski: bia ła plam ka to ma leń ka po stać w ja snej
kurt ce: stoi ty łem w jed nym z wiel kich wą wo zów Gór Świę -
to krzy skich. 

do bry a nie ustę pli wy
Był bar dzo ko cha ny. W prze mó wie niach nad trum ną i ne -

kro lo gach cią gle po wta rza ją się sło wa: był do bry, był życz li -
wy, po moc ny, je den z naj pięk niej szych lu dzi, nasz pro fe sor.
A w tej do bro ci nie był sa fan du łą, o nie. Nie ustę pli wy, wal -
czył o ochro nę przy ro dy z żar li wo ścią wiel kie go na ukow -
ca – jak mó wił S. Bia ło bok. Ale naj bar dziej za dzi wia wiel kość
pra cy, któ rą wy ko nał w swym nie dłu gim ży ciu. „Jest rze czą
wprost nie sły cha ną, że je den czło wiek wziął na sie bie tak wiel -
ki trud i z te go za da nia wy wią zał się w peł ni” – stwier dził
Wła dy sław Sza fer.

Uro dził się w 1912 ro ku w Kiel cach („dzia ło się w mie ście
Kiel cach, o godz. 4 po po łu dniu sta wił się Mar cin Czu biń ski,
urzęd nik ak cy zy i oka zał dzie cię, uro dzo ne o godz. 10 wie -
czo rem, z mał żon ki Na ta lii, lat 25 li czą cej…Dzie cię ciu te mu
nada no imio na Zyg munt Jan) w do mu, na któ rym wi si dziś
upa mięt nia ją ca go ta bli ca. Uro czy stość od sło nię cia uświet ni -
ła kon cer tem na skrzyp cach cór ka Mar ta. W spu ściź nie,
w tecz ce z pra ca mi za plą tał się bi le cik pro fe so ra do 7-let niej
Mar ty, wy po mi na ją cy wier szem jej pso ty, z do dat kiem na ko -
niec „więc dla Mar ty skrzy pacz ki na de szły jesz cze z nie ba
pacz ki”, pod pis: św. Mi ko łaj, Nie bo, 24 XII 1962.

przy rod ni cze włó czę gi 
W Kiel cach, w gim na zjum, zwią zał się z har cer stwem. Je -

go dru ży na „Pu cha czy” na le ża ła do naj lep szych. Wła śnie
w tych wy pra wach z har ce rza mi na uczył się roz ko szo wać bli -
sko ścią przy ro dy. Je go na uczy cie lem bio lo gii, czło wie kiem,
któ ry go ukie run ko wał, był Ka zi mierz Ka znow ski. W spu ściź -
nie jest ze szyt na uczy cie la, gdzie pod da ta mi lat 20. czy tel -
nym macz kiem za pi sa nych jest za wsze po kil ka dzie siąt
ła ciń skich nazw róż nych ro ślin na po szcze gól nych wy pra -
wach zna le zio nych. Z Ka znow skim póź niej Czu biń ski na pi -
sze wspól ną pra cę o przy ro dzie Gór Świę to krzy skich. Ce nił
przy rod ni ków ama to rów. W spu ściź nie za cho wał się uro czy
list jed nej z ko le ża nek: „bar dzo je stem wdzięcz na, że skie ro -
wał pan do mnie te go bry olo ga ama to ra ze Sztu mu. Ma on
tak prze ślicz ne pre pa ra ty mchów, że zwię dłam z za zdro ści”.
Pro fe sor też był wy bit nym bry olo giem tj. znaw cą mchów
i po ro stów.

Z Kielc wy ru sza na stu dia do Po zna nia, gdzie mi strzem je -
go zo sta je Pa czo ski, a po tem Wo dzicz ko, u któ re go od był

„prac ti cum bo ta nicz ne”. Od nich uczy się, jak zgub ne są skut -
ki za chwia nia rów no wa gi w przy ro dzie. 

Jak więk szo ści mło dych na ukow ców mło de go uni wer sy te -
tu po znań skie go ka rie rę prze ry wa mu woj na. Wra ca do Kielc,
gdzie uczy na taj nych kom ple tach gim na zjal nych, a po tem
prze no si się do Kra ko wa (kon ty nu uje tam taj ne na ucza nie),
gdzie zo sta je za trud nio ny w Głów nym Wy dzia le La sów.
W spu ściź nie za cho wa ły się do ku men ty wy ma ga ne od „nie -
bę dą cych Niem ca mi pra cow ni ków”. Jest tam więc de kla ra cja
o po słu szeń stwie, za cho wa niu ta jem ni cy, za ka zie przyj mo -
wa nia po da run ków i opusz cza nia miej sca pra cy oraz osob no
o za cho wa niu jak naj ści ślej sze go mil cze nia po za koń cze niu
pra cy. Jest roz bu do wa ne świa dec two czy sto ści ra sy, z któ re -
go do wie my się, że dzia dek był bu dow ni czym for te pia nów.
Sam Zyg munt też jest mi ło śni kiem mu zy ki i do brze gra
na for te pia nie. 

coś z ni cze go
W kwiet niu 1945 ro ku wra ca do Po zna nia, w czerw cu ro -

bi dok to rat o tor fo wi skach Po je zie rza Brod nic kie go (tam,
gdzie zbie rał fioł ki) i wkrót ce po dej mu je wiel kie dzie ło swo -
je go ży cia. Otrzy mu je Za kład Sys te ma ty ki i Geo gra fii Ro ślin,
a wła ści wie otrzy mu je…nic. Bu dy nek spa lo ny, zbio ry znisz -
czo ne, a je dy nym pra cow ni kiem jest mło da ma gi ster, Anie la
Kra wie co wa, wdo wa po świet nie za po wia da ją cym się bo ta -
ni ku, któ ry zgi nął w kam pa nii wrze śnio wej. We dwój kę „ob -
słu gu ją” 300 stu den tów – ty le by ło w rocz ni ku. Już 7 lat
póź niej Za kład ma 70 tys. zbio rów ziel ni ko wych (jed ne z naj -
więk szych w kra ju), pra cow nię ro ślin za rod ni ko wych, lim no -
lo gicz ną i geo bo ta nicz ną. Bi blio te ka wzro sła 6-krot nie.
Czu biń ski prze jął też Ogród Bo ta nicz ny, gdzie stwo rzył 9 no -
wych dzia łów. Jak do da je skrom nie, je go do ro bek na uko wy
nie jest tak du ży jak ko le gów, wła śnie z po wo du ob cią że nia
or ga ni za cyj ne go. Ten „ma ły do ro bek” to 37 prac w cią gu 8
lat! A miesz kał wte dy – cze go do wie my się z po dań do urzę -
du kwa te run ko we go – w jed nym po ko ju z sio strą, jej mę żem
i dziec kiem. Rów no cze śnie na le żał do mnó stwa to wa rzystw,
rad, ko mi sji – od Ra dy Ochro ny Przy ro dy na szcze blu cen -
tral nym po To wa rzy stwo Mi ło śni ków Mia sta Po zna nia.
Wszę dzie su mien nie trak to wał swo je obo wiąz ki, o czym
świad czą licz ne pro to ko ły i no tat ki z ze brań w spu ściź nie.
Pro ble my te sa me: brak opie ki nad ro śli na mi mio do daj ny mi,
wa dli wa go spo dar ka na tor fo wi skach, nad mier na eks plo ata -

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

ważne, a czasem zabawne i wzruszające. Mówią to, czego nie powie krótka
notka biograficzna. w kolejnych numerach Życia poprzez fragmenty tych
spuścizn pokazywaliśmy sylwetki uczonych, aby w ten sposób i ci wielcy
poprzednicy byli obecni w obchodach 100-lecia naszego uniwersytetu. 

że gnA łA go cA łA pRzy Ro dA pol skA
wiemy dokładnie, co i gdzie robił zygmunt Czubiński 26 kwietnia 1937 roku. na Pojezierzu brodnickim,

na stromym brzegu jeziora Cichego, zbierał fiołki. do kolekcji. Mieliśmy największy w Polsce zbiór zielnikowy

najróżniejszych fiołków, w nim właśnie także te, z dokładnym oznaczeniem miejsca i czasu zbioru.
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cja na tu ral nych sta no wisk ro ślin lecz ni czych, za ma ło traw -
ni ków w Po zna niu, zbyt du ży odłów żab na eks port, nisz cze -
ją ce par ki wiej skie itd. Już pół wie ku te mu uwa żał, że war to
za nie chać ma so wej me lio ra cji (tor fo wi ska!), że w re zer wa tach
na le ży za cho wać wia tro ło my i wy kro ty po to, by mo gły tam
żyć ca łe gru py ro ślin ne i zwie rzę ce., że trze ba w re zer wa tach
li kwi do wać dro gi we wnętrz ne, po zo sta wia jąc tyl ko szla ki dla
tu ry stów i na ukow ców. I tak jak dzi siaj spo ty kał się czę sto
z nie chę cią i obo jęt no ścią. Jak czy ta my w jed nym z pro to ko -
łów, na wet „człon ko wie Ko mi te tu Po wia to we go PZPR pod -
ju dza li gó ra li w No wym Tar gu” prze ciw eko lo gom. 

Wą wóz Ho mo le, Do li na Ra cław ki, Ka mień Grzyb, Bo cheń -
skie Bło to, Dia bli Skok, Za goż dżon, Sta ry Za łom – czy ktoś
zna te re zer wa ty? A on znał je wszyst kie, te i dzie siąt ki in nych,
ob jeż dżał je nie stru dze nie i był ich nie do ści gnio nym do dziś
znaw cą. 

zo staw my przy laszcz ki
W spu ściź nie są też opi nie prof. Czu biń skie go o ro śli nach,

któ re na le ży – lub nie – włą czyć do li sty pod ochro ną. I tam
mię dzy uza sad nie niem dla dyp ta ma czy ar cy dzię gla, Czu biń -

ski na pi sał: „ra czej nie na le ży jesz cze chro nić przy laszcz ki, bo
prze cież coś z kwia tów wio sny trze ba zo sta wić dla spo łe czeń -
stwa”... Dziś już nie sprze da je się tych błę kit nych bu kie ci ków.
Ale też w Kraj ko wie nie ma już kra sek, 100 gniazd cza pli,
rzad kiej w Pol sce ka ni ru dej czy droz da rdza wo bocz ne go,
któ re opi sał w jed nej ze swo ich wy praw….

W cią gu nie speł na 20 lat wy kształ cił 250 ma gi strów, 20
dok to rów, 11 do cen tów. Co czwar tek o 18 pra cow ni cy spo ty -
ka li się w Za kła dzie, jak wspo mi na jed na z uczen nic. Re fe rat
był obo wiąz ko wy, zaś każ da pra ca od czy ta na in exten so
i pod da na ostrej kry ty ce. Pro fe sor tę pił zwłasz cza zbyt wą skie
spe cja li za cje. „Za chę cał do pra cy w so bie tyl ko wła ści wy spo -
sób” – wspo mi na uczen ni ca. A ktoś in ny do da je: nie wia do -
mo, cze go za siał wśród uczniów wię cej – wie dzy czy mi ło ści
do przy ro dy.

Zmarł na gle 1 lu te go 1967 ro ku, w wie ku 55 lat. Je go ostat -
ni no tes wy peł nio ny zo stał na wie le dni na przód ter mi na mi
eg za mi nów, po sie dzeń, wy cie czek…. W 30-le cie je go śmier -
ci, dla uczcze nia je go pa mię ci, w wy ciecz kę po wiel ko pol skich
re zer wa tach wy bra li się je go ucznio wie. Szedł z ni mi już tyl -
ko sym bo licz nie… Ma ria Ry bic ka

słynny parciany plecak prof. zygmunta

Czubińskiego, z zapisanym na rzemieniu

telefonem do uniwersytetu, jest też

w spuściźnie. ileż ten plecak widział

roślin, zwierząt, krajobrazów! imieniem

profesora nazwano rezerwat buczyny

storczykowej, las bukowo-sosnowy k.

zwierzyńca, rezerwat cisów w Górach

Świętokrzyskich. jest też medal jego

imienia przyznawany za prace

z geobotaniki; są ulice na Pomorzu i ziemi

lubuskiej. „Ostatni hymn pożegnania

śpiewa ci dziś przyroda

polska” – powiedział na pogrzebie

przedstawiciel leśników. i to nie była

przesada.
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ak cja mia ła miej sce w Ko ło brze gu, a wśród spi ri tus mo vens
przed się wzię cia by li prof. Krzysz tof Mo len da (ar ty sta w ży -
ciu, jak i ar ty sta od sztu ki mię sa) oraz re dak tor An drzej Ni -

czy pe ro wicz. Książ ka ku char ska „Aka de mic kie sma ki” na stu le cie
Al ma Ma ter jest już do stęp na.

– Co by ło ro bić. Wzią łem się do pra cy – mó wi An drzej Ni czy pe -
ro wicz, wy kła dow ca na WNPiD i ku li nar na le gen da wśród pol skich
dzien ni ka rzy. Au tor kil ku ksią żek ku char skich, któ ry przez z gó rą
rok dzwo nił, pi sał, pro sił, prze ku py wał do brym sło wem póź niej -
szych au to rów.

Pro ble mów by ło wię cej. Fo to gra fo wa nie je dze nia nie jest ła twe.
Przy kła do wo, jak sfo to gra fo wać sza re klu chy ze skrzycz ka mi, że by
wy glą da ły do brze? Do te go po trze ba nie mal ar ty zmu au to ra, al bo
nad wy obraź ni od bior cy. Re dak tor Ni czy pe ro wicz po do łał, po dob -
nie jak fo to re por ter…

Swo je pe re gry na cje po uczel niach au tor roz po czął od zna jo mych
i przy ja ciół. Pierw szy był pro fe sor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go,
Mi cha el Ab dal la – Asy ryj czyk, któ ry za pro po no wał gu bi ba te. Póź -
niej pocz ta pan to flo wa oka za ła się szyb sza od re dak to ra i po szła fa -
ma, że na stu le cie bę dzie hit. Nie wszy scy jed nak uła twia li. Nie
wszy scy.

– Ła two nie by ło – śmie je się re dak tor – Mam w ar chi wum 21
ma ili do i od pro fe so ra Me lo si ka. By łem upar ty i pro fe sor Me lo -
sik był upar ty. Osta tecz nie się ugiął (praw do po dob nie pod wpły -
wem żo ny prof. Agniesz ki – przyp. red) i po wstał świet ny prze pis
na chi li con car ne. By ło ro dzin nie i smacz nie. 

Żo na po mo gła i w in nym przy pad ku. Au tor zwró cił się do prof.
Bog da na Wal cza ka. Bez skut ku. Miał jed nak asa w rę ka wie. By ła
nim żo na pro fe so ra. To ona pod po wie dzia ła, że jej mąż go tu je
tzw. „lek kie” czy li płuc ka. Po tra wa by ła na ty le rzad ko przy rzą -
dza na, że wy pa dła z ja dło spi su. Oka za ła się wy śmie ni ta (cze mu
za świad czy ło sza cow ne gro no pro fe sor skie), choć zdję cie z pew -
no ścią nie od da je jej sma ku… 

Dłu gi czas (oko ło pół ro ku) au tor spę dził na prze ko ny wa niu
prof. Bo gu mi ły Ka niew skiej. Po mógł upór i obec ność na 10-le -
ciu WNPiD, gdzie w cza sie kro je nia tor tu przez pa nią pro rek tor
au tor za mę czał ją swo imi proś ba mi. Ta ma pę kła, a osta tecz ny
efekt prze szedł ocze ki wa nia. „Uśmiech nię te ro ga li ki mo je go Ta -
ty” są jed nym z naj smacz niej szych dań „Aka de mic kich sma ków”. 

By wa ło też jed nak, że sa mo przy go to wa nie po traw trwa ło bar -
dzo dłu go. Naj dłu żej nad nor we skim ba ca lao na ba zie su szo ne -
go dor sza pra co wał prof. Woj ciech No wiak. Efekt? Prze pis
w książ ce. Wy star czy ty dzień, że by się prze ko nać. Że war to.

Uspo ka ja my. Rek to rzy do pi sa li. Naj pierw na Uni wer sy te cie
Me dycz nym po szło jak z płat ka. Oka za ło się, że jest tam spo re
gro no en tu zja stów go to wa nia, któ re co ja kiś czas spo ty ka się
w jed nej z po znań skich re stau ra cji i bie rze się do dzie ła. Tak by -
ło i tym ra zem. Naj pierw pro fe sor Ty kar ski z pro fe so rem Grześ -
ko wia kiem usta li li me nu, a po tem za pro po no wa li wy śmie ni te
da nia wło skie. Nie dość, że sa mi je przy go to wa li, to jesz cze prze -
pra co wa li wie czór ja ko kel ne rzy (są zdję cia). 

Po dob nie by ło w przy pad ku pro fe so ra Ce li chow skie go z Aka -
de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go. W dzie ka na cie AWF wszy scy by li
za chwy ce ni je go chle bem, któ rym czę sto wał pra cow ni ków. –
Spró bo wa łem. Za chwy ci łem się i też nie od pu ści łem – mó wi re -
dak tor Ni czy pe ro wicz – Opła ci ło się, bo prof. Ce li chow ski pod -
po wie dział mi, że rek tor AWF przy go to wu je świet ne po lę dwi ce
z ba ta ta mi. I przy go to wał. 

W me nu zna la zła się też wi gi lij na zu pa ryb no -grzy bo wa na -
sze go rek to ra. 

– „Na ry by… a moż na i na grzy by” – śpie wa li w ka ba re cie Star -
si Pa no wie. W wi gi lij nej zu pie w na szym do mu ry by i grzy by też
do ga du ją się kon cer to wo – pi sze w książ ce pro fe sor An drzej Le -
sic ki, do da jąc, że chęt nie zdej mu je kra wat i ma ry nar kę, by za brać
się do przy go to wa nia wi gi lij nej wie cze rzy.

Chęt nie go tu ją i in ni. Prof. Zbi gniew Blok przy go to wu je bef -
sztyk śred nio krwi sty z po lę dwi cy wo ło wej, prof. An drzej Stel -
mach ri sot to w po mi do rach, re dak tor Cie siół ka ro la dę
pyr landz ką, a prof. Ra do sław Fie dler pi kant ne klop si ki. Od prof.
Wi tol da Ma zur cza ka war to na uczyć się przy go to wa nia spi skie go
ko tli ka, a od prof. Sak so na,, kre we tek na chor wac ką nu tę”„. A jak
ko muś ma ło, to niech się gnie po prze pis na zmy sło wiec ką gro -
chów kę prof. Prze my sła wa Woj tasz ka.

Trzech pa nów w łód ce, nie li cząc psa” to hu mo ry stycz na, XIX-
wiecz na po wieść an giel ska. W za my śle au to ra mia ła być po waż -
nym prze wod ni kiem tu ry stycz nym po Ta mi zie. Sta ło się ina czej.
Gó rę wzię ło w niej po czu cie hu mo ru. I ca łe szczę ście. Po dob nie
jest w przy pad ku re dak to ra Ni czy pe ro wi cza i je go „Aka de mic -
kich sma ków”. To też prze wod nik, ale lek ki. Z książ ki na pew no
nie wie je nu dą, a sa mi au to rzy prze pi sów i przy ta cza ne cie ka -
wost ki spra wia ją, że moż na się roz sma ko wać w prze pi sach. I au -
to rach. Ja bio rę się za prze pis prof. Blo ka. Bę dzie na ostro.
Smacz ne go.

Krzysz tof smu ra

AkA de mic kie
smA ki

to z pewnością będzie hit wydawniczy, o którym

będzie się rozmawiało i do którego tym bardziej

będzie się wracać. idea narodziła się na plaży. w trakcie

spaceru trójki panów (bez psa i nie w łódce).

zdecydował prof. tadeusz wallas (znakomity przepis

na peklowane golonki), mówiąc: zrÓbMy to. 
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akademickie smaki
podróż przez tradycje kulinarne

Uniwersytetu Poznańskiego

86

WYKONANIE:
� Ugotowane jajka na twardo pokroić w

średnią kostkę. Również w kostkę po-
kroić szynkę, mięso i białą kiełbasę
�Wszystkie składniki należy delikatnie

wymieszać, do smaku dodać przy-
prawy i skropić octem.
� Udekorować gałązką bukszpanu

(gryczpanu).
� Bardzo ważne: Potrawę należy schłodzić

przed podaniem około dwóch godzin.

SKŁADNIKI:
� 10 jajek
� 1/2 kg szynki wędzonej, gotowanej
� 1/3 kg pieczeni wieprzowej
� 1/2 kg kiełbasy białej wielkopolskiej
� 4-5 łyżek octu spirytusowego lub win-

nego
� sól i pieprz do smaku

Krzysztof Borowczyk
– dr nauk politologicznych
UAM,medioznawca

Od ponad czterdziestu lat próbuję po-
traw kuchni bamberskiej, czyli trwa to
od momentu, jak wżeniłem się w ro-
dzinę o bamberskich korzeniach. Kuch-
nia ta uchodzi za prostą i zdrową, gdyż
oparta jest na produktach będących
owocami pracy na roli. Czyli mówiąc
współczesnym językiem – są to po-
trawy z segmentu„chłopskie jadło”.
W naszym domu serwuje się więc
polewkę – zupę opartą na maślance,
a okrasą do dań jest zawsze olej lniany.
Święconka bamberska jest typową po-
trawą serwowana podczas śniadania
wielkanocnego w rodzinach Bambrów
poznańskich przynajmniej od stu lat.
Nazwa potrawy związana jest z fak-
tem, że do przygotowania tej potrawy
używa się produktów poświęconych
wWielką Sobotę.
Święconka jest potrawą smaczną, choć
wysokokaloryczną i wymaga dodatko-
wego zaserwowania przedniego na-
pitku o wytrawnej nucie.W tej
kon+guracji specjał wielkanocny staje
się wyjątkowo strawny.

� Czas przygotowania: 0,5 godziny � Porcja: dla 4 osób
� Poziom trudności w skali akademickiej:

Święconka bamberska

BAMBERSKA JEDZA
W 1719 r. do podpoznańskich wsi przybyli pierwsi osadnicy z Bambergu.
Wszyscy spełniali warunek postawiony przez króla Augusta II Mocnego, tzn. byli
katolikami, więc z polską większością szybko się zintegrowali.
Co roku, w sierpniu, poznańscy potomkowie Bambrów obchodzą swoje święto
na Starym Rynku. Podczas festynu Bamberki w tradycyjnych strojach serwują
pyry z gzikiem, polewkę, rumpuć, ślepe ryby zmyrdyrdą, sznytki ze smoluszkiem
i szneki z glancem.
A na bamberskim przyjęciu weselnym podaje się zawsze gościom rosół z białym
grochem oraz czerninę z gęsi z kluskami, a na drugie danie – pieczoną wieprzo-
winę z pyrami i warzywami.
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k U Lt U r a

yŁu kasz Bo ro wicz (1. II) – ba tu tą i sło wem, ale na de wszyst ko
do sko na le po my śla nym pro gra mem tym ra zem mu zy ki an giel -

skiej – znów wpro wa dził me lo ma nów w po dziw. Naj pierw 19-let ni
Bry tyj czyk She ku Kan neh -Ma son, nad zwy czaj nie uzdol nio ny wio -
lon cze li sta pięk nym dźwię kiem i z wraż li wym to wa rzy sze niem fil har -
mo ni ków za grał Kon cert Edwar da El ga ra (1857-1934), a po owa cji
do dał aran ża cję słyn ne go „Al le lu ja” Le onar da Co he na, w któ rej uj -
mu ją co wspar ło so li stę tro je kon cert mi strzów FP. Po prze rwie za -
brzmia ła (po raz pierw szy w Po zna niu) „Sym fo nia mor ska” Ral pha V.
Wil liam sa (1872-1958) z tek stem Wal ta Wi th ma na. Mo nu men tal ne
dzie ło z par tią chó ral ną, do rów nu ją cą dłu go ścią in stru men tal nej
i dwoj giem so li stów. Słu cha li śmy Wio let ty Cho do wicz (so pran) i To -
ma sza Ra ka (bas) oraz zna ko mi te go Chó ru Fil har mo nii Na ro do wej,
kie ro wa ne go od nie daw na przez po zna nia ka Bar to sza Mi cha łow skie -
go. 

yTydzień póź niej (8. I) – po z gó rą 11 la tach – po ja wił się na es -
tra dzie au li UAM Piotr An der szew ski, je den z naj więk szych pol -

skich pia ni stów. Zbli ża ją cy się do 50-tki ar ty sta wy stą pił tak że w ro li
dy ry gen ta i z dwa la ta star szą sio strą Do ro tą – skrzy pacz ką. Pod wła -
sną dy rek cją za grał z fil har mo ni ka mi I Kon cert L. van Beetho ve na,
a po tem za dy ry go wał Kon cer tem skrzyp co wym Ro ber ta Schu man -
na, de dy ko wa nym J. Jo achi mo wi. Ge nial ny skrzy pek ni gdy go nie wy -
ko nał, a w te sta men cie za strzegł, by nikt te go nie uczy nił
przed upły wem 100 lat od je go śmier ci. Na krót ko przed upły wem ter -
mi nu zła mał za pis G. Ku len kampff, a póź niej pró bo wa li spo pu la ry -
zo wać utwór Me nu hin i Sze ryng. Czy uda się to D. An der szew skiej?
Co naj mniej środ ko wą, me lan cho lij ną czę ścią Kon cer tu za fra po wa ła
słu cha czy. Wy kla skaw szy bis, otrzy ma li od mu zycz ne go ro dzeń stwa
jesz cze do dat ko wy bo nus: Piotr siadł do for te pia nu i za grał prze pięk -
ny wstęp do tej czę ści, nim ode zwa ła się skrzy pacz ka z or kie strą. Wy -
jąt ko wy wie czór uzu peł niał b. cie ka wy ko men tarz Mag da le ny Łoś. 

yŻałoba na ro do wa w związ ku ze śmier cią Ja na Ol szew skie go
spra wi ła, że fil har mo ni cy roz po czę li (15. II) kon cert ele gij ną

Etiu dą b -moll K. Szy ma now skie go (w instr. M. Żół tow skie go), przy -
ję tą przez słu cha czy mi nu tą ci szy. Po tem spo tka li śmy się z fe no me -

nal ną ro syj ską pia nist ką, jed ną z dwóch do tąd ko biet, któ re wy gra -
ły Kon kurs Kró lo wej Elż bie ty w Bruk se li. An na Vin nit -
skaya – w zna ko mi tej współ pra cy z or kie strą FP i dy ry gen tem
Mar kiem Pi ja row skim – za chwy ci ła in ter pre ta cją III Kon cer tu S.
Pro ko fie wa, a tak że bi sem – mi nia tu rą P. Czaj kow skie go „Ma rzec”
z cy klu „Po ry ro ku”. Spo rą owa cję ze bra li też fil har mo ni cy
po VII Sym fo nii A. Dwo rza ka. Ko men to wa ła R. Świat czyń ska.

yDwie od sło ny miał (17. II) wa len tyn ko wy kon cert „Ama deu -
sa”. Or kie stra Ka me ral na PR pod dyr. An ny Ducz mal -Mróz,

naj pierw wy stą pi ła z Ewe li ną No wic ką, uta len to wa ną pol ską skrzy -
pacz ką za miesz ka łą w Ham bur gu – w dwóch utwo rach Mie czy sła -
wa Wajn ber ga: Con cer ti no op. 42 i Rap so dii na te ma ty moł daw skie,
prze dzie lo ny mi Su itą „Ra dif ” na te ma ty irań skie Lva Knip pe ra.
Po prze rwie roz brzmie wa ły prze bo je Asto ra Piaz zol li z mi strzow -
skim so li stą Wie sła wem Prząd ką, naj wy bit niej szym pol skim ban -
do ne oni stą. Nie spo dzian ką był udział w fi na le wie czo ru pa ry
ta necz nej: Aga ty Czar to ry skiej i Mi cha ła Kacz mar ka.

y„Muzyką po wra ca ją cą do ży cia” za ty tu ło wał swój esej w pro -
gra mie 475. Kon cer tu Po znań skie go (23. II) Łu kasz Bo ro -

wicz – tak że je go dy ry gent i nar ra tor. Usły sze li śmy ko lej ne dzie ło M.
Wajn ber ga, pol skie go Ży da uro dzo ne go w War sza wie 100 lat te mu,
wy cho wa ne go w b. ZSRR (gdzie ro dzi na schro ni ła się przed za gła -
dą), któ ry ni gdy nie wy rzekł się swych ko rze ni. Nie ste ty, bo ga ta
i cen na twór czość kom po zy to ra do pie ro te raz wra ca na eu ro pej skie
es tra dy i sce ny. Kon cert skrzyp co wy g -moll za grał 42-let ni Li nus
Roth, uty tu ło wa ny wie lo ma pre sti żo wy mi lau ra mi nie miec ki ar ty -
sta, za ło ży ciel w 2005 r. Mię dzy na ro do we go To wa rzy stwa Mie czy -
sła wa Wajn ber ga. 

yBodaj po raz pierw szy w Pol sce po ja wi ło się też jed no z naj -
ory gi nal niej szych dzieł Hec to ra Ber lio za, wiel kie go fran cu -

skie go twór cy XIX wie ku. „Le lio, czy li po wrót do ży cia”,
sym fo nia – ora to rium, a więc utwór z chó rem, dwo ma so li sta mi
i par tią nar ra to ra, de kla mu ją ce go b. oso bi sty tekst kom po zy to ra.
Przej mu ją co prze ka zał go Woj ciech Pszo niak, per fek cyj nie za śpie -
wa li swe ro le te nor An drzej Lam pert i ba ry ton Szy mon Ko ma sa
oraz Po znań ski Chór Ka me ral ny, przy go to wa ny przez B. Mi cha łow -
skie go. Ra zem z roz bu do wa ną (m.in. o for te pian) or kie strą pod zna -
ko mi tą ba tu tą Ł. Bo ro wi cza, stwo rzy li nie za po mnia ny te atr
wy obraź ni mu zycz nej. 

yW set ną rocz ni cę ro zej mu w Tre wi rze, TVP Po znań i Za kła -
dy Kór nic kie urzą dzi ły (24. II) kon cert „Mu zy ka pol ska dla

zwy cię stwa” m.in. z udzia łem Tria A. Ja go dziń skie go i Or kie stry
Col le gium F pod dyr. M. Som po liń skie go. (rp)
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W ramach obchodów setnej rocznicy
utworzenia uniwersytetu poznańskiego,
obok wydarzeń podniosłych,
refleksyjnych czy naukowych, nie mogło
zabraknąć zdarzenia bardziej
rozrywkowego, odnoszącego się
do wieloletniej tradycji zabaw w Auli
uniwersyteckiej. 

z te go po wo du w ostat nią so bo tę
kar na wa łu pięk nie oświe tlo na,
ma gicz na Au la Uni wer sy tec ka

UAM za mie ni ła się w sa lę ba lo wą. Rek -
to rzy czte rech uczel ni ob cho dzą cych ju -
bi le usz: prof. An drzej Le sic ki z UAM,
prof. Mi chał Mu sie lak z UMP, prof. Da -
riusz Wie liń ski z AWF oraz prof. Jan Pi -
kul z UPP po wi ta li wie lu zna ko mi tych
go ści. Na bal przy by li m.in. by li rek to rzy
i pro rek to rzy po znań skich uczel ni, przed -
sta wi cie le władz mia sta i sa mo rzą du oraz
in sty tu cji kul tu ral nych. Nie za bra kło par -
la men ta rzy stów, przed się bior ców, pra -
cow ni ków i wie lu przy ja ciół śro do wi ska
aka de mic kie go.

Ad rian Wy kro ta

u C H W yCO N e  W  K A D R z e

A na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych uAM odbył się Xi bal

Karnawałowy pod hasłem „Nasze wielkie greckie wakacje”. błękitny wystrój,

pyszna grecka kuchnia i takaż muzyka zapewniły doskonałą zabawę

fo
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bAl nA sto pAR...
A mo że i wię ceJ

Przybyli goście mogli spotkać się z prof. Heliodorem Święcickim

i prof. ludwiką Dobrzyńską-Rybicką, których duchy specjalnie z tej

okazji odwiedziły mury uczelni

Rek to rzy czterech uniwersytetów po kro ili ju bi le uszo wy tort

uczest ni cy ba lu za tań czy li po lo ne za na sto par




