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Czekają nas zatem kolejne stulecia. Co można powiedzieć
o przyszłości? Można postrzegać ją w krótszej i dłuższej
perspektywie, można ją widzieć w wymiarze uczelnianym,
regionalnym, krajowym i europejskim, by nie powiedzieć
światowym.

Przyszłość najbliższa w uczelnianym wymiarze zdeterminowana
jest tym, co stanowi wyzwanie dnia dzisiejszego – wdrażaniem
nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Gdy piszę te
słowa, gotowy jest projekt nowego statutu, który wymaga jeszcze
przyjęcia przez senat. Projekt ten powstał w wyniku szerokiej
dyskusji ze społecznością uniwersytetu i zawiera rozwiązania,
które – według mojego przekonania – powinny sprzyjać rozwojowi
uczelni przy zachowaniu fundamentalnych zasad autonomii
uniwersytetu, wolności badań naukowych i kształceniu opartym
na własnych badaniach, z poszanowaniem reguł demokracji. Sądzę
zatem, że mogę na jego podstawie przedstawić wizję uniwersytetu
w nowej strukturze. Dzisiejsza rzeczywistość prawna każe nam
organizować funkcjonowanie uczelni wokół uprawianych
dyscyplin naukowych – przede wszystkim dlatego, że te
wspomniane pasje realizujemy w ich ramach (choć powinienem

P rzewidywanie przyszłości nie jest zadaniem łatwym.
Niedawno, w trakcie konferencji zorganizowanej przez
Wydział Prawa i Administracji pt. „Ustawa 2.0 – rozwiązania

statutowe w sprawach pracowniczych”, jeden z jej uczestników
przywoływał fakt niestabilności prawa regulującego szkolnictwo
wyższe w Polsce. Od odzyskania niepodległości w 1918 roku
mieliśmy już 10 ustaw (i wiele ich nowelizacji), co pokazuje, jak
trudno jest snuć prognozy na przyszłość. Jestem jednak głęboko
przekonany, że niezależnie od tego, jak przepisy prawa będą
regulowały nasze działanie, uniwersytet pozostanie instytucją,
w której będą pracować uczeni – ludzie, których życiowym
posłannictwem jest odkrywanie praw dotyczących świata,
w którym żyjemy, praw odnoszących się do każdego wymiaru
świata ożywionego i nieożywionego. Ludzie, którzy pasję badawczą
łączą z kształceniem studentów. Akademia od swego zarania – czy
to starożytnego czy średniowiecznego – była wspólnotą mistrzów
(nauczycieli – profesorów) i uczniów (studentów). Głęboko wierzę
w to, że nasz uniwersytet będzie funkcjonował zgodnie z tymi
zasadami przez kolejne lata (a chciałbym powiedzieć: wieki) swego
istnienia. 

Dokładnie w środę, 8 maja 2019 roku, nasz uniwersytet wejdzie w drugie stulecie swojego istnienia.

Rozpocznie się kolejny wiek, a po nim przyjdą następne... we wrześniu ubiegłego roku miałem zaszczyt

podpisywać w imieniu Uniwersytetu im. adama Mickiewicza wielką kartę Uniwersytetów 

(Magna charta Universitatum) – w trzydziestolecie deklaracji bolońskiej z 1988 roku dołączyliśmy 

do 889 uniwersytetów z 88 krajów – sygnatariuszy tego dokumentu. Uroczystość zorganizowano

na Uniwersytecie w Salamance dla uczczenia obchodów jego 800-lecia. cieszymy się stuletnią historią, 

ale spotkanie w Salamance uczyć nas powinno pokory w ocenie długotrwałości naszych dziejów.

U N I W E R S Y T E T  P R Z Y S Z ŁO Ś C I

fot. MacIej Nowaczyk
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powiedzieć: specjalności w obrębie dyscyplin, bo opracowany przez
ministerstwo katalog dyscyplin nie wyczerpuje wszystkich naszych
zainteresowań badawczych). Od wyników ewaluacji dyscyplin
w bliskiej już przyszłości (prawdopodobnie w 2021 roku) zależeć
będą ponadto warunki naszego istnienia, a także uprawnienia
do realizacji kolejnego fundamentalnego zadania uniwersytetu,
jakim jest nadawanie stopni naukowych, czyli kształcenie naszych
następców w działalności badawczej. Kierunki studiów, zgodnie
z obecnie obowiązującym prawem, także przypisać winniśmy
do określonych dyscyplin. 

Ten praw ny na cisk na dys cy pli ny na uko we był pod sta wą
dwóch za ło żeń: po pierw sze, za roz wój dys cy pli ny po win na być
od po wie dzial na kon kret na oso ba (dzie kan), a po dru gie, naj le -
piej, gdy by or ga nem wy ko nu ją cym za da nie przy pi sa ne w usta -
wie se na to wi, tj. za da nie nada wa nia stop ni na uko wych, by ła ra da
na uko wa dys cy pli ny. Ozna cza to, że naj waż niej szy mi jed nost ka -
mi or ga ni za cyj ny mi uni wer sy te tu bę dą na dal dys cy pli no we wy -
dzia ły kie ro wa ne przez dzie ka nów. Po nie waż licz ba dys cy plin
upra wia nych przez pra cow ni ków uni wer sy te tu jest znacz nie
wyższa niż licz ba dzi siej szych wy dzia łów, za tem wy dzia łów dys -
cy pli no wych po wsta nie wię cej. By jed nak nie do szło do roz drob -
nie nia or ga ni za cyj ne go uni wer sy te tu, roz wią za niem
kon so li du ją cym bę dą szko ły dzie dzi no we. Ich po wo ła nie znacz -
nie uła twi za rzą dza nie tak du żą uczel nią jak na sza – two rzy my
kil ka (za pew ne czte ry) szkół dzie dzi no wych, in te gru ją cych i ko -
or dy nu ją cych ba da nia i kształ ce nie w ra mach dzie dzin na uki. Po -
wią za ne z ni mi bę dą tak że szko ły dok tor skie – no wa for ma
kształ ce nia dok to ran tów. Szko ła mi kie ro wać bę dą pro rek to rzy
w imie niu rek to ra (na pod sta wie sto sow ne go peł no moc nic twa),
za tem nie two rzy my do dat ko we go szcze bla w hie rar chii po mię -
dzy dzie ka na mi a rek to rem. Struk tu rę we wnętrz ną wy dzia łów
dys cy pli no wych okre ślą ich spo łecz no ści (sta tut do pusz cza za -
rów no struk tu rę jed no stop nio wą, jak i dwu stop nio wą). Pod kre -
ślę raz jesz cze, że pro po no wa ne roz wią za nie po zwa la nam
za cho wać wszyst kie obec ne wy dzia ły, a tak że utwo rzyć no we.
Wśród nich bę dą ta kie, któ re ja ko in sty tu ty od daw na zgła sza ły
chęć prze kształ ce nia w wy dział. Szko ły dzie dzi no we za pew nią
spraw niej sze za rzą dza nie oraz ko or dy no wa nie ba dań i dy dak ty -
ki oraz kształ ce nie dok to ran tów na po szcze gól nych wy dzia łach. 

W wymiarze regionalnym ustawa 2.0 pozwala na to, by
w przyszłości uniwersytet w Poznaniu przybrał formę wielkiej
uczelni federacyjnej, złożonej z tych szkół wyższych, które
w ciągu pierwszych stu lat wyodrębniły się z niego w osobne

uczelnie, a były to: Uniwersytet Przyrodniczy, Akademia
Wychowania Fizycznego i Uniwersytet Medyczny. Powstałby
w ten sposób potężny, wieloobszarowy uniwersytet badawczy
o wielkim potencjale. To nie jest tylko czcza fantazja, coraz
częściej bowiem myślimy w Poznaniu o takiej formie
konsolidacji. Rozmowy na ten temat są wprawdzie na wstępnym
jeszcze etapie, ale mam wrażenie, że atmosfera dla tego typu
rozwiązania jest coraz bardziej sprzyjająca. Słyszałem pozytywne
reakcje z ust rektorów innych poznańskich uczelni publicznych,
w tym rektorów Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu
Przyrodniczego, a nawet Uniwersytetu Medycznego, podczas gdy
jeszcze do niedawna taka koncepcja wydawała się niemożliwa
do realizacji. Politechnika Poznańska także przyłączyła się do tych
rozmów. Tak nakreślona perspektywa niesie ze sobą szereg
wyzwań, które wymagają szczegółowego dopracowania. To pilne
zadanie na najbliższe miesiące. Wizja przyszłego uniwersytetu
federacyjnego ma wymiar nie tylko regionalny. Połączenie
naszych potencjałów powinno ulokować Poznań wśród
wiodących ośrodków uniwersyteckich w Polsce.

Ubie ga my się tak że o sta tus uni wer sy te tu eu ro pej skie go i to nie
tyl ko dla te go, że już te raz ma my po nad 200 umów dwu stron nych
z in ny mi uczel nia mi Eu ro py (i spoza Eu ro py). Pro wa dzi my wspól -
ne ba da nia, re ali zu je my wy mia nę stu den tów i pra cow ni ków w ra -
mach pro gra mu Era smus+. Pa trzy my jed nak da lej, w przód,
i dla te go zło ży li śmy w mię dzy na ro do wym kon sor cjum EPICUR
(Eu ro pe an Part ner ship for an In no va ti ve Cam pus Uni fy ing Re -
gions) wnio sek o sta tus uni wer sy te tu eu ro pej skie go. Kon sor cjum
to two rzy osiem uczel ni – dwie fran cu skie (Uni ver sité de Stras bo -
urg i Uni ver sité de Hau te -Al sa ce), ho len der ska (Uni ver si ty of Am -
ster dam), dwie nie miec kie (Al bert -Lu dwigs -Uni ver sität Fre iburg
i Karls ru her In sti tut für Tech no lo gie), au striac ka (Uni ver sität für
Bo den kul tur Wien), grec ka (Ari sto tle Uni ver si ty of Thes sa lo ni ki)
oraz Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza. Je śli w tym gro nie sta -
nie my się jed ną z sie ci uni wer sy te tów re ali zu ją cych ideę pre zy -
den ta Fran cji Em ma nu ela Ma cro na, na sza po zy cja eu ro pej ska
sta nie się dro gą do dal sze go roz wo ju ba dań i kształ ce nia. Ry wa li -
za cja po mię dzy po dob ny mi ze spo ła mi uni wer sy te tów eu ro pej -
skich jest bar dzo du ża, ale też ta ka jest de ter mi na cja człon ków
na sze go kon sor cjum, by nie usta wać w sta ra niach. 

A zatem, choć przyszłość zawsze jest wielką niewiadomą,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ma jasno wytyczone cele
i drogę, na której może je osiągnąć. Wszystkim nam
tego – z okazji setnych urodzin – życzę.
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P od su mo wu ją cy ob ra dy pro rek tor UAM, prof. Ta de usz Wal -
las stwier dził, że za rów no z wy po wie dzi re fe ren tów, jak
i z dys ku sji wy ni ka, że więk szość opo wia da się za hum bold -

tow ską wi zją uni wer sy te tu. Do dał jed nak, iż przez te dwa dni nie
bra ko wa ło gło sów, że w do bie czwar tej re wo lu cji prze my sło wej ist -
nie je za po trze bo wa nie za rów no na uni wer sy te ty, któ re łą czą ba da -
nia na uko we z dy dak ty ką, jak i na uni wer sy te ty, któ re kształ cą
ko rzy sta jąc z do rob ku na uko we go in nych uni wer sy te tów. Jest tak -
że miej sce dla uni wer sy te tów, któ re za trud nia ją wy bit nych na -
ukow ców i zaj mu ją się przede wszyst kim ba da nia mi na uko wy mi.

Spo tka nie za czę ło się od nie zwy kle sil ne go ak cen tu, ja kim był wy -
kład wy bit ne go so cjo lo ga z UJ prof. Pio tra Sztomp ki, któ ry roz po -
czął „po je dy nek” z prof. Ma cie jem Ży li czem, pre ze sem Fun da cji
na Rzecz Na uki Pol skiej. O ile pierw szy okre ślił się we wstę pie, że
nie dość, iż jest  kon ser wa ty stą, to do te go z Kra ko wa, o ty le dru gi
stwier dził, że jest li be ra łem, a do te go z Gdań ska. Róż ne by ły też te -
ma ty obu wy stą pień. za nim usły sze li śmy pre lek cję na te mat uni -
wer sy te tu ba daw cze go i wy zwań oraz za gro żeń ja kie mu to wa rzy szą,
prof. Sztomp ka nie zwy kle barw nie opo wie dział i przy po mniał o mi -
sji uni wer sy te tu. Sam okre ślił swo je wy stą pie nie ja ko ma ni fest.

We dług pro fe so ra wiek XX, a zwłasz cza je go dru ga po ło wa, to
stop nio we od cho dze nie od kla sycz nej idei uni wer sy te tu. zda niem
na ukow ca na stą pi ło to w czte rech kie run kach. Po pierw sze, na -
ucza nie wie lo kie run ko we, po nad dy scy pli nar ne w za kre sie sztuk
wy zwo lo nych za stą pio no kształ ce niem wą sko spe cja li stycz nym.
Po dru gie ak cent na po zna nie teo re tycz ne, ba da nia pod sta wo we
za stą pio no do mi na cją na uk sto so wa nych, ma ją cych kształ cić

umie jęt no ści prak tycz ne. Po trze cie sze ro ką edu ka cję w dzie dzi nie
na uk hu ma ni stycz nych, któ rą uwa ża no za nie zbęd ną dla wszyst -
kich wy cho wan ków uni wer sy te tów tak że w dzie dzi nie na uk przy -
rod ni czych czy tech nicz nych, po trak to wa no ja ko osob ną
dzie dzi nę, wy izo lo wa no od ści słej na uki czy tech ni ki i za re zer wo -
wa no dla nie prak tycz nych pięk no du chów. I wresz cie po czwar te,
po stu lat nie zbęd ne go wią za nia dy dak ty ki z wła sny mi ba da nia mi
i prze ka zy wa nia stu den tom taj ni ków wła sne go warsz ta tu na uko -
we go za stą pio no ze zwo le niem na prze ka zy wa nie in for ma cji za sta -
nych, z dru giej rę ki, przez uczo nych z cu dzych pod ręcz ni ków
na uczy cie li.

Ko niecz na jest re ak ty wa cja idei uni wer sy te tu – mó wił prof.
Sztomp ka – No we cza sy wy ma ga ją po wro tu do daw nych, spraw -
dzo nych stra te gii edu ka cyj nych. Bez zwro tu ku od po wie dzial no -
ści i mi sji uni wer sy te tu w kie run ku bu do wa nia u stu den tów
kom pe ten cji i wraż li wo ści nie tyl ko za wo do wych, ale i oby wa tel -
skich i cy wi li za cyj nych, na sza or ga ni za cyj na re wo lu cja za czę ta
w 1989 ro ku nie zo sta nie do koń czo na i bę dzie my nie ustan nie go -
nić świat. za wsze ta kie Rze czy po spo li te bę dą, ja kie jej uni wer sy -
te ty – spa ra fra zo wał pro fe sor na za koń cze nie swe go wy kła du za pis
fun da cyj ny Aka de mii za moy skie go.

Ko lej nym mów cą był pre zes Fun da cji na Rzecz Na uki Pol skiej
prof. Ma ciej Ży licz. Te mat wystąpienia brzmiał: „Uni wer sy tet ba -
daw czy. Wy zwa nia i za gro że nia”.

– Pro szę pa mię tać, że hi sto rycz nie rzecz uj mu jąc, za wsze by ło
na pię cie mię dzy wol no ścią ba dań na uko wych a na ucza niem, za -
rzą dza niem i fi nan so wa niem ba dań na uko wych – roz po czął prof.

Od Hum bOld ta dO uni weR sy te tu 4.0
Dwa dni kon fe ren cji, peł na sa la wy kła do wa w col le gium Mi nus, spo ro kon tro wer sji i ście ra ją cych się opi nii

na te mat przy szło ści i toż sa mo ści uni wer sy te tu. tak wy glą da ło jed no z naj waż niej szych wy da rzeń w ro ku

ju bi le uszu – kon fe ren cja „Uni wer sy tet XXI wie ku: od Hum bold ta do uni wer sy te tu 4.0”
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jed no rod nych. Co cie ka we, do świad cze nie pra cy za gra ni cą nie tyl -
ko otwie ra na świat i tak zwa nych ob cych, ale też wy zwa la więk szą
kre atyw ność.

za po śred nic twem Eu ro pej skie go Son da żu Spo łecz ne go zba da -
no, ja ki kli mat pa nu je w Pol sce. z ro ku na rok zwięk sza się stycz -
ność ro da ków z mo wą nie na wi ści – ok. 80 pro cent do ro słych sty ka
się z nią w te le wi zji, a 95 pro cent mło dzie ży w in ter ne cie. Szcze -
gól nie wzro sła nie na wiść wo bec mu zuł ma nów i Ukra iń ców, któ -
rych jest co raz wię cej na pol skich uczel niach. Na ty siąc
ob co kra jow ców stu diu ją cych na Uni wer sy te cie War szaw skim aż 59
pro cent do świad czy ło ja kiejś for my dys kry mi na cji.

Emo cji nie bra ko wa ło tak że w wy stą pie niu prof. Je rze go Brze -
ziń skie go, sze fa ra dy pro gra mo wej kon fe ren cji. 

zda niem pro fe so ra zwięk sza nie licz by szkół, ob ni ża nie do fi nan -
so wa nia, do sto so wy wa nie pro gra mów do sła be go po zio mu ma tu -
rzy stów pro wa dzi do de gra da cji uni wer sy te tu i spo so bu
kształ ce nia. Uni wer sy tet to nie szko ła za wo do wa. Na uka jest eli -
tar na i je śli się o tym za po mi na, to dro ga do by le ja ko ści stoi otwo -
rem.

– Nie wol no nam za mie niać uni wer sy te tu na za kład pro du ku ją -
cy rze sze nie do uczo nych ab sol wen tów, któ rych dy plo my nie ma ją
po kry cia w ich wie dzy. Wy rzą dza się w ten spo sób krzyw dę i tym
mło dym lu dziom i spo łe czeń stwu – mó wił wy kła dow ca. Ar ty kuł 3.
Wiel kiej Kar ty Uni wer sy te tów Eu ro pej skich mó wi, że swo bo da
pro wa dze nia ba dań na uko wych i kształ ce nia jest naj bar dziej fun -
da men tal ną za sa dą ży cia uni wer sy tec kie go.  Pro gram ba dań pod -
sta wo wych sta no wi o si le uni wer sy te tu, a nie pro gram ba dań

sto so wa nych czy wdro żeń. Czło wiek uni wer sy te tu to nie tyl ko spe -
cja li sta. To tak że czło wiek wraż li wy i to le ran cyj ny na in ność. Upra -
wia ne na uni wer sy te cie na uki spo łecz ne po win ny przy go to wy wać
mło de go czło wie ka do ak tyw ne go, kre atyw ne go i od po wie dzial -
ne go ży cia w de mo kra tycz nym spo łe czeń stwie.

Prof. Brze ziń ski roz pra wił się też z po rów na niem aka de mic kiej
kul tu ry wspól no to wej z kul tu rą kor po ra cyj ną. – Mo je mu ser cu bli -
ska jest ta pierw sza. Od rzu cam zim ną i wy ra cho wa ną kul tu rę kor -
po ra cyj ną. Je że li nie ma my zre du ko wać mi sji uni wer sy te tu
wy łącz nie do mi sji in sty tu tu ba daw cze go i nie do strze gać je go ar -
cy waż nej mi sji for ma cyj nej, to mu si my od rzu cić pro po zy cję re or -
ga ni za cji uni wer sy te tu na wzór przed się bior stwa z je go kul tu rą
kor po ra cyj ną. Je że li te go nie zro bi my, to w miej scu uni wer sy te tu
po wsta nie ahu ma ni stycz na hy bry da.

W dal szej czę ści wy kła du prof. Brze ziń ski po rów nał dzia ła nia
nie któ rych rek to rów i dzie ka nów do Win cen te go Pstrow skie go,
przo dow ni ka pra cy z epo ki sta li ni zmu. Mó wił o wy ści gu o to, kto
wy rą bie wię cej punk tów.

– Uni wer sy tet jest naj lep szym two rem eu ro pej skiej kul tu ry. Nas
ufor mo wał uni wer sy tet Hum bold ta. To jest nasz uni wer sy tet, a nie
uni wer sy tet po li ty ków. Nie niszcz my go, dzia ła jąc pod dyk tan -
do po li tycz nych wi zjo ne rów – za koń czył swo je prze mó wie nie prof.
Je rzy Brze ziń ski.

ewa ko na rzew ska Mi cha lak

krzysz tof Smu ra

y Uniwersytet jest najlepszym tworem
europejskiej kultury. Nas uformował
uniwersytet Humboldta. To jest nasz

uniwersytet, a nie uniwersytet polityków
prof. Jerzy Brzeziński

Ży licz – Mu si my ko rzy stać z au to no mii uczel ni, ale mu si my też
dzia łać trans pa rent nie. Uni wer sy tet na każ dym kro ku wi nien ak -
tyw nie uza sad niać swo je ist nie nie i szu kać praw dy.

zda niem pre le gen ta, do brym mo de lem fi nan so wa nia uni wer -
sy te tów jest mo del nie miec ki, gdzie pie nią dze na roz wój ba dań są
za gwa ran to wa ne na okres 4 lat – Nie tak jak u nas – za uwa żył pro -
fe sor – I nie ste ty no wa usta wa tej sy tu acji nie zmie nia.

We dług nie go wa run kiem ist nie nia uni wer sy te tu kla sy świa to wej
jest kon cen tra cja ta len tów, róż no rod ność fi nan so wa nia, a tak że au -
to no mia aka de mic ka. – O ile in sty tu cjo nal ną wol ność za pew ni cie
so bie dzię ki sta tu to wi – mó wił –  o ty le z eko no micz ną za wsze jest
pro blem. Spo ro uwa gi w swym wy stą pie niu mów ca po świę cił ini -
cja ty wie do sko na ło ści, ran kin gom i pa ra me try za cji osią gnięć na -
uko wych.

W dys ku sji po stro nie prof. Sztomp ki opo wie dział się prof. Sta -
ni sław Pup pel z Wy dzia łu Neo fi lo lo gii UAM.

– Ja ko że zda je my so bie spra wę, że pa ra me try za cja jest to coś, co
do pie ro wscho dzi, to jed nak je stem prze ciw ny te mu, by trak to wać
uni wer sy tet jak stad ni nę w Ja no wie – mó wił – To zna czy, że by wy -
cią gać te peł nej krwi ko nie arab skie i prze pro wa dzać je po par ku -
rze tyl ko po to, że by nie któ rzy so bie na te ko ni ki wsia da li. Uwa żam,
że do sko na łość jest wpi sa na w mi sję uni wer sy te tu. Jest je go isto tą.

Emo cji nie bra ko wa ło i w wypowiedzi prof. Da riu sza Je miel nia -
ka z Aka de mii Le ona Koź miń skie go, któ ry pod czas swo je go wy -
stą pie nia po pro sił ze bra nych, że by we szli na stro nę men ti. com
i od po wie dzie li na py ta nie, czy usta wa 2.0 zmie ni uni wer sy tet
na lep sze. Gło sy by ły po dzie lo ne. Wy kła dow ca zwró cił uwa gę
na kil ka tren dów, któ re po wo du ją, że zmia ny za cho dzą ce na uczel -
niach trud no jed no znacz nie oce nić. Po ja wił się np. trend pre ka ry -
za cyj ny dą żą cy ku te mu, że by pra ca na uko wa pod le ga ła ści słej
kon tro li, jak w kor po ra cjach. z jed nej stro ny po mo że on wy zna -
czać ce le pro duk cyj ne i pre cy zyj nie pla no wać, z dru giej jed nak ta -
ka kul tu ra za rzą dza nia mo że znie chę cać do pra cy na uczel ni zdol ne
oso by, któ rym za le ży na wol no ści.

Wiel ki mi kro ka mi zbli ża się wpro wa dze nie sztucz nej in te li gen -
cji do edu ka cji, na co uni wer sy te ty w Pol sce, ba zu ją ce na kla sycz -
nych me to dach na ucza nia, nie są przy go to wa ne. Tym cza sem
moż li we jest już przy sto so wa nie ścież ki ucze nia do in dy wi du al -
nych po trzeb ko gni tyw nych i per cep cyj nych stu den tów np. w na -
ucza niu ję zy ków ob cych.

Co zde fi niu je przy szłość uni wer sy te tów? Uczest ni cy kon fe ren -
cji szcze gól nie pod kre śli li zna cze nie hu ma ni zmu i ka pi ta łu.

– Je śli uni wer sy tet nie bę dzie hu ma ni stycz ny, bę dzie fa bry -
ką – kon ty nu ował roz wa ża nia prof. Je miel niak – Ale czy przy obec -
nym sta nie środ ków je ste śmy w sta nie two rzyć hu ma ni stycz ny
uni wer sy tet? Być mo że ka pi tał jest tym, cze go naj bar dziej nam bra -
ku je.

W pew nym mo men cie pre le gent za sko czył słu cha czy py ta niem,
kie dy ostat nio by li na pi wie ze stu den ta mi: – Sam przy zna ję, że nie
by łem ani ra zu, bo kul tu ra aka de mic ka do te go nie skła nia. Jed nak
two rze nie wspól no ty, w któ rej sta je my się rów ni, jest istot ną funk -
cją uczel ni. Jed ną z cech spo łe czeń stwa de mo kra tycz ne go jest wła -
śnie rów ność. Prze ka zy wa nie wie dzy z ka te dry w dół, w mo im
od czu ciu już się nie spraw dza.

– Imi gran ci są na uko wo bar dziej płod ni, je że li cho dzi o naj do -
nio ślej sze na uko we od kry cia. Py ta nie, jak jest u nas? Czy w Pol sce
two rzy my kli mat, któ ry sprzy ja imi gra cji? – py tał z ko lei prof. Mi -
chał Bi le wicz z UW w dru gim dniu kon fe ren cji. I od po wia dał, że
kli mat imi gra cyj ny ma wpływ na efek tyw ność na uko wą uczel ni,
tam gdzie jest przy ja zny, jest ona wyż sza. Ba da nia na uko we do wo -
dzą, że mia sta o wie lo et nicz nej spo łecz no ści roz wi ja ją się dy na -
micz niej, po dob nie jest z gru pa mi ludz ki mi – je śli w ze spo le znaj dą
się oso by z róż nych kul tur, ich pra ca bę dzie efek tyw niej sza niż grup
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T ra fi ły one do sied miu part ne rów uni wer sy te tu, któ rzy
w szcze gól ny spo sób przy czy ni li się do pro mo wa nia uczel -
ni, roz wo ju ba dań i no wych form kształ ce nia, bu do wa nia

pre sti żu kra jo we go i mię dzy na ro do we go śro do wi ska aka de mic -
kie go. Oprócz naj waż niej szych part ne rów ca łej uczel ni tak że wy -
dzia ły i cen tra ba daw cze uho no ro wa ły tych, z któ ry mi
współ pra cu ją od lat.

Wśród ob da ro wa nych klu cza mi UAM są: Urząd Mar szał kow -
ski, Urząd Mia sta Po zna nia, San tan der Bank Pol ska, Mi cro soft,
Kul czyk Fo un da tion, CK za mek i Fun da cja UAM. 

Fo rum roz po czął rek tor UAM prof. An drzej Le sic ki, któ ry przy -
po mniał, że obec ny rok jest ro kiem szcze gól nym, bo zwią za nym
z ju bi le uszem 100-le cia. – Ten uni wer sy tet za kła da li po zna nia cy
i Wiel ko po la nie. z jed nej stro ny był sym bo lem no we go po cząt ku,
ale tak że sym bo lem od zy ska nej
nie pod le gło ści – mó wił prof. Le sic -
ki – Ta współ pra ca po zna nia ków
i Wiel ko po lan z uni wer sy te tem
kon ty nu owa na by ła przez wszyst -
kie na stęp ne la ta, a w XXI wie ku
dy na micz ny roz wój za owo co wał
no wy mi pro gra ma mi kształ ce nia
pro wa dzo ny mi we współ pra cy
z pra co daw ca mi, wspól ny mi ba da -
nia mi na uko wy mi i in no wa cyj ny -
mi pro jek ta mi. 

Fo rum by ło rów nież oka zją
do po dzię ko wa nia za współ pra cę
part ne rom na szych wy dzia łów.
Pro rek tor UAM prof. Ma rek Na -
wroc ki, po my sło daw ca i głów ny

or ga ni za tor fo rum, podkreślił, że choć ze wzglę du na ra my cza -
so we moż li we by ło za pro sze nie i bez po śred nie po dzię ko wa nie
za le d wie nie wiel kiej licz bie osób, to wszyst kim swo im part ne rom
uni wer sy tet jest nie zwy kle wdzięcz ny. Wspar cie władz sa mo rzą -
do wych, in sty tu cji pu blicz nych, edu ka cyj nych, sto wa rzy szeń pra -
co daw ców i wie lu firm dla uczel ni jest bar dzo cen ne. – Klu czo wi
part ne rzy wspie ra ją UAM w wie lu dzia ła niach – pod kre śla prof.
Ma rek Na wroc ki – Fun du ją sty pen dia i sta że, wska zu ją ob sza ry
współ pra cy, po trze by re gio nu i mia sta, pro wa dzą z na mi pro jek -
ty ba daw cze, kul tu ral ne i spo łecz ne. War to za uwa żyć, że mu ry
uni wer sy te tu w trak cie je go 100-let niej hi sto rii opu ści ło już pra -
wie 290 tys. ab sol wen tów. Mie li i ma ją oni istot ny wpływ na roz -
wój spo łecz ny i go spo dar czy na sze go re gio nu. 

Obec nie trwa dys ku sja na te mat kształ tu pro gra mów stu diów,
uchwy ce nia wła ści wych pro por cji mię dzy ofe ro wa ną stu den tom
ogól ną wie dzą teo re tycz ną i bar dziej prak tycz ną, zwią za ną z bie -
żą cy mi po trze ba mi ryn ku pra cy. Tak zna czą ce fir my jak Pol skie
Gór nic two Naf to we i Ga zow nic two, Volks wa gen, IKEA, Wol ters
Klu wer Pol ska, Lidl Pol ska, Pe ar son IOKI, McKinsey EMEA Sha -
red Se rvi ces i wie le in nych dzie lą się swo imi do świad cze nia mi,
ofe ru ją stu den tom prak ty ki i sta że, a czę sto ich przed sta wi cie le
wcho dzą w skład rad pra co daw ców dzia ła ją cych przy wy dzia łach.

Uzy sku je my me ry to rycz ne i tech nicz ne wspar cie dla pro wa -
dzo nych przez uni wer sy tet stu diów. Na si in for ma ty cy, wraz z Al -
le gro i Ro che Glo bal IT So lu tion Cen tre pro wa dzą stu dia BigData
kie ro wa ne do stu den tów, ale rów nież bez po śred nio do dzia łów
IT wie lu wiel ko pol skich firm. Glo bal na fir ma Si van tos wspie ra
stu dia z fi zy ki me dycz nej, Gru pa Es si lor z opty ki oku la ro wej,
a Wiel ko pol ska Te le wi zja Ka blo wa stu dia na kie run ku dzien ni -
kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na. To tyl ko kil ka przy kła dów.

– Uni wer sy tet świad czy usłu gi i pro wa dzi wspól ne pro jek ty ba -
daw cze da ją ce na szym uczo nym do świad cze nia apli ka cyj ne i lep -
sze ro ze zna nie ryn ku, a uczel ni kon kret ne do cho dy – wy ja śnia
prof. Ma rek Na wroc ki – Wspo mnij my tyl ko o jed nym z naj więk -

szych pro jek tów, re ali zo wa nym
z Sam sung Elec tro nics w opar ciu
o wspól ne la bo ra to rium ba daw -
cze dzia ła ją ce na Wy dzia le Ma te -
ma ty ki i In for ma ty ki. z ko lei
pra cow ni cy firm re ali zu ją np.
na Wy dzia le Che mii ba da nia
i przy go to wu ją dok to ra ty wdro -
że nio we.

W trak cie fo rum „Nasz wspól -
ny uni wer sy tet” mie li śmy oka zję
prze ko nać się, jak wie lu i jak
róż nych ma my part ne rów i ile
zy sku je my na wza jem nej współ -
pra cy. 

krzysz tof Smu ra

„klu cze dO uam” 
w dO wód uzna nia

Uni wer sy tet im. ada ma Mic kie wi cza po dzię ko wał za współ pra cę swym part ne rom ze wnętrz nym. 

w trak cie fo rum “Nasz wspól ny uni wer sy tet” wrę czo no sym bo licz ne klu cze do UaM. 

woj ciech jan ko wiak, wi ce mar sza łek wo je wódz twa wiel ko pol skie -
go, któ ry przy znał, że w li czą cej kil ka ty się cy pra cow ni ków ka drze
urzę du z pew no ścią oko ło po ło wa koń czy ła UaM.
ja cek jaś ko wiak, pre zy dent Po zna nia, nie po zo stał dłuż ny i stwier -
dził, że spo śród czte rech je go za stęp ców trzech ukoń czy ło UaM,
a on sam jest dum ny, że stu dio wał na wy dzia le Pra wa UaM. za -
po wie dział też, że jest otwar ty na współ pra cę przy zor ga ni zo wa -
niu kon kur su na naj lep sze tłu ma cze nie li te ra tu ry pol skiej.
„klu cze” ode brał tak że pre zes Mi chał ga jew ski z San tan der Bank
Pol ska, a po nim Pa weł ja ku bik, czło nek za rzą du Mi cro soft Pol ska.
z kul czyk fo un da tion w imie niu Do mi ni ki kul czyk list z po dzię -
ko wa niem od czy ta ła Be ata ko peć, dy rek tor pro jek tów spo łecz -
nych. „klu cze” ode bra ła rów nież an na Hry nie wiec ka z ck za mek
oraz prof. ja cek gu liń ski z fun da cji UaM.

w Ro ku ju Bi le uSzu „klu cze do uaM” ode BRa li:
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Po wo ła ny przez rek to ra UAM prof. An drze ja Le sic kie go
czte ro oso bo wy ze spół roz po czął już pra cę nad przy go to wa -
niem wnio sku kon kur so we go. ze spół ten two rzą pro rek to -
rzy: pro fe so ro wie Ry szard Na skręc ki, Be ata Mi ko łaj czyk
i Ma rek Na wroc ki oraz prof. Ma rek Kwiek. Po nad to po wsta -
nie też gru pa kon sul ta cyj na, w skład któ rej wej dą m.in. przed -
sta wi cie le wy dzia łów z ka te go rią A+. ze spół pro jek to wy
wy ko rzy sta licz ne da ne i ana li zy, któ re po wsta ją w ra mach re -
ali za cji in ne go pro jek tu „Stra te gia do sko na ło ści – uczel nia
ba daw cza”.

Wnio sek kon kur so wy mu si za wie rać dwa istot ne ele men -
ty: ana li zę SWOT w od nie sie niu do ce lów, do któ rych dą żyć
bę dzie UAM ja ko uczel nia ba daw cza oraz szcze gó ło wy plan
dzia łań (wraz z har mo no gra mem), któ re przy czy nią się
do istot ne go pod nie sie nia po zio mu ja ko ści dzia łal no ści na -
uko wej i po zio mu ja ko ści kształ ce nia, szcze gól nie w kon tek -
ście pod nie sie nia mię dzy na ro do we go zna cze nia dzia łal no ści
uczel ni. 

To du że wy zwa nie, zwłasz cza z uwa gi na ogrom ne na uko -
we zróż ni co wa nie na szej uczel ni oraz wie lość re pre zen to wa -
nych w niej dys cy plin na uko wych. 

Klu czo we zna cze nie, za rów no w ana li zie SWOT, jak i w przy -
ję tej stra te gii roz wo ju, mieć bę dzie wy zna cze nie tzw. prio ry te -
to wych ob sza rów ba daw czych (POB), któ re po win ny zo stać
zi den ty fi ko wa ne przede wszyst kim na pod sta wie ilo ścio wej
ana li zy wie lu wskaź ni ków. Nie tyl ko ja kość wska za nych
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uam ROz PO czy na wy ścig
O sta tus uczel ni ba daw czeJ

komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 26 marca 2019 r. rozpoczął się wyścig

najlepszych polskich uczelni o status uczelni badawczej. Dziś nie ulega już wątpliwości, że jedną

z najważniejszych konsekwencji ustawy 2.0 będzie niespotykana do tej pory dywersyfikacja (także

finansowa) polskich uczelni. 
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y Nabór wniosków konkursowych trwać
będzie do 24 czerwca 2019 r., a wnioski

oceni międzynarodowy zespół ekspertów

T rzy ka te go rie uczel ni – za wo do we, aka de mic kie i ba daw -
cze – bę dą nie tyl ko fi nan so wa ne według od ręb nych za -
sad, ale tak że zróż ni co wa ne bę dą ich moż li wo ści

funk cjo no wa nia oraz sta wia ne im wy ma ga nia. Uczel nie ba -
daw cze bę dą re ali zo wać opi sa ną we wnio sku stra te gię uczel ni
na rzecz do sko na ło ści na uko wej wraz z pod no sze niem ja ko -
ści kształ ce nia w sil nym związ ku z ba da nia mi na uko wy mi.

Ce lem pro gra mu „Ini cja ty wa do sko na ło ści – uczel nia ba -
daw cza” jest więc wy ło nie nie i wspar cie uczel ni, któ re bę dą
dą żyć do osią gnię cia sta tu su uni wer sy te tu ba daw cze go. 

Na bór wnio sków kon kur so wych trwać bę dzie do 24 czerw -
ca 2019 r., a wnio ski oce ni mię dzy na ro do wy ze spół eks per -
tów – istot nym ele men tem tej oce ny jest roz mo wa au to rów
wnio sku z ze spo łem oce nia ją cym.

Cza su jest więc nie wie le, za to kon se kwen cje bę dą od czu -
wa ne przez wie le lat. Lau re aci – nie wię cej niż 10 uczel -
ni – oprócz za szczyt ne go ty tu łu uczel ni ba daw czej otrzy ma ją
przede wszyst kim do dat ko we wspar cie fi nan so we – rocz ne
zwięk sze nie sub wen cji o 10 %. W przy pad ku na sze go uni wer -
sy te tu ta do dat ko wa kwo ta mo że wy nieść po nad 50 mln zł
rocz nie, a za tem w pla no wa nym 6-let nim okre sie fi nan so wa -
nia bę dzie to po nad 300 mln zł. To zna czą ca kwo ta, szcze gól -
nie, że uczel nie ba daw cze sa me mo gą zde cy do wać jak
naj le piej te środ ki wy ko rzy stać dla swo je go roz wo ju. Ab so -
lut nym prio ry te tem mu si być pod nie sie nie po zio mu ja ko ści
dzia łal no ści na uko wej i po zio mu ja ko ści kształ ce nia, oraz,
w kon se kwen cji, pod nie sie nia mię dzy na ro do we go zna cze nia
dzia łal no ści uczel ni. 

Do kon kur su mo gą przy stą pić uczel nie speł nia ją ce kry te -
ria usta wo we: 8 uni wer sy te tów (UG, UAM, UJ, UŁ, UMK,
UŚl., UW, UWr), 6 po li tech nik (AGH, PG, PŁ, PŚl., PW,
PWr), 4 uczel nie me dycz ne (GUMed, UMP, UMB, UMŁ)
i jed na uczel nia „li fe scien ces” (UPWr). Wia do mo więc z kim
przyj dzie nam się zmie rzyć w tym pre sti żo wym kon kur sie.

PROf. Ry szaRd na skRęc ki PROf. ma Rek kwiek PROf. be ata mi kO łaJ czyk PROf. ma Rek na wROc ki

►
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ba da pan róż ne zja wi ska w in ter ne cie, ale o pa nu rów nież mó -
wi się w sie ci. na przy kład o na gro dzie im. prof. to ma sza Hof -
mo kla. co to za na gro da i za co ją pan otrzy mał?

Ta na gro da jest dla mnie bar dzo istot na. Przy zna ła ją NASK (Na -
uko wa i Aka de mic ka Sieć Kom pu te ro wa – Pań stwo wy In sty tut Ba -
daw czy) z oka zji 25-le cia funk cjo no wa nia tej in sty tu cji. To czo ło wa
pla ców ka w kra ju, któ ra zaj mu je się sze ro ko ro zu mia nym bez pie -
czeń stwem w sie ci. Na gro dę otrzy ma ły trzy oso by; ja w ka te go rii:
spo łe czeń stwo in for ma cyj ne. W uza sad nie niu wska zy wa no na mo -
je ba da nia z ostat nich dzie się ciu lat zwią za ne z funk cjo no wa niem
dzie ci i mło dzie ży on li ne. Naj wię cej uwa gi po świę ci łem w tym cza -
sie eks plo ra cji zja wi ska agre sji elek tro nicz nej, któ rą nie któ rzy na -
zy wa ją cy ber prze mo cą.

Wła śnie wy da li śmy mo no gra fię w Wy daw nic twie Na uko wym
UAM przed sta wia ją cą pol ską część wy ni ków ba dań zre ali zo wa nych
w sie ci na uko wej EU Kids On li ne. To naj więk sze eu ro pej skie ba da -
nia po rów naw cze do ty czą ce ak tyw no ści funk cjo no wa nia mło dych
lu dzi w in ter ne cie. Więk szość ba dań, któ re pro wa dzi łem, mia ła cha -
rak ter ze spo ło wy. Ka pi tu ła za tem zde cy do wa ła się nie tyl ko na gro -
dzić mo je ba da nia, ale tak że ze spo ły, w tym mię dzy na ro do we,
z któ ry mi pra cu ję.

wiem, że współ pra cu je pan z Ja po nią, a do kład nie z po li tech -
ni ką w ki ta mi. w ja ki spo sób?

To uni kal na współ pra ca na ukow ców na uk spo łecz nych i tech nicz -
nych. W Ki ta mi mia łem oka zję go ścić na sta żu kil ka lat te mu. Tam -
tej szy ze spół pra cu je nad tzw. au to ma tycz ną de tek cją agre sji
elek tro nicz nej w sie ci, czy li zaj mu je się tym co ja, ale przy po mo cy

PRze mOc
ROz gRy wa się
w mi kRO ska li

z prof. jackiem Pyżalskim z wydziału Studiów

edukacyjnych UaM 

rozmawia ewa konarzewska-Michalak.
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przez uczel nię POB pod le gać bę dzie oce nie, ale
tak że spo sób ich wy ło nie nia (ana li za spo so bu iden ty -
fi ka cji). 

Obo wiąz ko wym uzu peł nie niem tej czę ści wnio sku
bę dzie imien ne wska za nie naj wy bit niej szych na -
ukow ców oraz wy bit nych mło dych na ukow ców pro -
wa dzą cych dzia łal ność na uko wą w prio ry te to wych
ob sza rach ba daw czych. 

Uczel nia mu si tak że okre ślić sze reg ce lów szcze gó -
ło wych oraz spo so by ich re ali za cji. W szcze gól no ści
po win ny być to ce le, któ re wzmoc nią współ pra cę ba -
daw czą z in sty tu cja mi na uko wy mi o wy so kiej re no -
mie w ska li mię dzy na ro do wej oraz po słu żą
na uko we mu roz wo jo wi pra cow ni ków uczel ni,
w szcze gól no ści mło dych na ukow ców. Waż ne bę dą
tak że ce le, któ re przy czy nią się do pod nie sie nia ja ko -
ści za rzą dza nia uczel nią i pro ja ko ścio wych zmian
organizacyjnych. za pro po no wa ny plan dzia łań mu si
zo stać obu do wa ny wska za ny mi przez MNiSW wskaź -
ni ka mi bi blio me trycz ny mi, jak choć by od se tek ar ty -
ku łów na uko wych w naj wyż szym prze dzia le po zio mu
cytowalności, czy też od se tek ar ty ku łów na uko wych
po wsta łych we współ pra cy mię dzy na ro do wej
(wszyst ko wy łącz nie na pod sta wie baz Web of Scien -
ce lub Sco pus) – tak aby po ka zać zwięk sza nie wpły -
wu dzia łal no ści na uko wej uczel ni na roz wój
świa to wej na uki. 

Po nad to du że go zna cze nia na bie ra ją ce le słu żą ce
pod nie sie niu ja ko ści kształ ce nia stu den tów i dok to -
ran tów, w szcze gól no s ści na kie run kach i w dys cy pli -
nach na uko wych zwią za nych z prio ry te to wy mi
ob sza ra mi ba daw czy mi, z uwzględ nie niem po trze by
włą cze nia stu den tów i dok to ran tów w pro wa dze nie
ba dań na uko wych, a tak że po trze by sku tecz ne go kon -
ku ro wa nia o naj zdol niej szych kan dy da tów na stu dia
i do szkół dok tor skich, rów nież z za gra ni cy oraz za -
rzą dza nia ta len ta mi. Uni wer sy tet ja ko uczel nia ba -
daw cza, wbrew wie lu opi niom, nie ma być
uni wer sy te tem bez stu den tów czy z nie wiel ką ich licz -
bą. Uczel nia ba daw cza po win na w naj wyż szym stop -
niu kie ro wać swo ją ak tyw ność dy dak tycz ną
na eli tar ne kształ ce nie, szcze gól nie na stu diach II stop -
nia, sil nie po wią za ne z pro wa dzo ny mi ba da nia mi na -
uko wy mi. Waż ną wi zy tów ką uczel ni ba daw czej
po win na być tak że szko ła dok tor ska, au to no micz -
na w swo im dzia ła niu, sku tecz nie za rzą dza na i przede
wszyst kim sil nie umię dzy na ro do wio na.

Wszyst ko to ozna cza, że za pro po no wa ny we wnio -
sku pro gram na uko we go roz wo ju uczel ni re ali zo wa ny
bę dzie w dwóch płasz czy znach – uczel ni ja ko ca ło ści
oraz za pro po no wa nych prio ry te to wych ob sza rów ba -
daw czych, ja ko szcze gól nych kie run ków jej roz wo ju.

W stu le cie swo je go ist nie nia sta je nasz uni wer sy -
tet przed wy zwa niem god nym swe go ju bi le uszu. Sta -
tus uczel ni ba daw czej to nie mgli ste ma rze nie
na od le głą przy szłość – to przede wszyst kim wy zwa -
nie, któ re mu mu si my spro stać już dziś. I z wy zwa -
niem tym nie mo gą się mie rzyć tyl ko wła dze uczel ni
i ze spół pro jek to wy – bo sta tus „uczel ni ba daw czej”
to no wa ogrom na szan sa na na stęp ne stu le cie. 

uam ROz PO czy na wy ścig O sta tus uczel ni ba daw czeJ
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ra so lem z na pi sem: agre sja ró wie śni cza. Bul ly ing ma trzy cha rak te -
ry stycz ne ce chy: jest czymś, co się dzie je re gu lar nie wo bec tej sa mej
oso by przez dłuż szy czas, spraw ca lub spraw cy ma ją prze wa gę
nad ofia rą, mo że to być prze wa ga psy cho lo gicz na zwią za na z ko mu -
ni ko wa niem się. W pew nym mo men cie po ja wia się tak że dzia ła nie
in ten cjo nal ne – spraw cy chcą skrzyw dzić i to ro bią. Je śli przyj mie -
my ta kie kry te ria, nie mó wi my o ma so wym zja wi sku, to 5-10 pro -
cent z rocz ni ka. Na to miast wy ni ki ba dań są spój ne – oso by, któ re
do świad cza ją te go ro dza ju drę cze nia, po no szą po waż ne szko dy
w po sta ci de pre sji, za bu rzeń psy cho so ma tycz nych. Ta kie dziec ko nie
mo że nor mal nie funk cjo no wać w szko le. Nie któ re ba da nia np. Au -
stra lian Tem pe ra ment Pro ject po twier dza ją dłu go trwa ły cha rak ter
kon se kwen cji, któ rych śla dy po zo sta ją na wet w do ro sło ści.

co w Pol sce ro bi się, że by prze ciw dzia łać bul ly in go wi?
Ro bi się spo ro rze czy, zwłasz cza w mo de lu edu ka cyj nym. Jed nak

sa ma wie dza nie wy star czy do te go, że by oso ba sto su ją ca prze moc
prze sta ła jej uży wać. Sku tecz ne ra dze nie so bie le ży w kom pe ten -
cjach i umie jęt no ściach na uczy cie la. Mu szę umieć sen sow nie za re -
ago wać, gdy wi dzę, że uczeń jest ośmie sza ny na lek cji. To jest iskra,
któ ra mo że wy wo łać po waż niej sze pro ble my. Mu szę też wie dzieć,
co ro bić w no wej gru pie kla so wej, by uczy nić z niej wspól no tę. Wie -
rzę w ta kie dzia ła nia. Wszyst ko roz gry wa się w mi kro ska li, nie w za -
kre sie wiel kich słów czy ogól ni ko wych pro gra mów. 

czy my, Po la cy, je ste śmy bar dzo agre syw nym na ro dem, sko ro
ty le te raz jest mo wy nie na wi ści w in ter ne cie?

Jest te go spo ro – choć znów wbrew me dial nym do nie sie niom,
więk szość osób tak się nie za cho wu je. Po ja wia się py ta nie, jak re -
agu je pań stwo, na ile ta kie rze czy są eg ze kwo wa ne. Do brze, że się
o tym mó wi. Oczy wi ście in ter net nie jest przy czy ną zja wi ska, tyl ko

prze ko na nia i po sta wy lu dzi. Sieć moż na po trak to wać, ja ko szkło
po więk sza ją ce dla te go pro ble mu. Fakt, pod czas ko rzy sta nia z in -
ter ne tu po ja wia się kil ka me cha ni zmów psy cho lo gicz nych, np. efekt
ka bi ny pi lo ta, kie dy nie wi dzi się efek tów swo ich dzia łań, więc wy -
da je się, że moż na ro bić wię cej al bo efekt po zor ne go po czu cia ano -
ni mo wo ści. Re asu mu jąc – je śli mam więzi z in ny mi ludź mi i ich
sza nu ję, to chro ni mnie ona przed zro bie niem nie wła ści wych rze -
czy, za rów no twa rzą w twarz, jak i on li ne.

zo stał pan po wo ła ny do ko mi te tu za rzą dza ją ce go sie ci na -
uko wej cOst do ty czą cej współ pra cy na uko wej  w ba da niach
prze mo cy ró wie śni czej w kon tek ście pro ble mów mi gra cyj nych.
czym bę dzie się pan tam zaj mo wał?

Prze mo cą ró wie śni czą, ale w kon tek ście mi gra cji czy li sy tu acji,
któ ra w na szych szko łach kie dyś by ła rzad ko ścią. Te raz ma my wie -
le dzie ci, któ re nie do koń ca opa no wa ły ję zyk pol ski, po cho dzą
z róż nych kra jów, pre zen tu ją zróż ni co wa ne war to ści kul tu ro we
i ma ją trud no ści ada pta cyj ne. z punk tu wi dze nia me cha ni zmów
bul ly in gu mo gą ła twiej zo stać ofia ra mi. Wie le ba dań zresz tą po ka -
zu je, że dzie ci ze spe cjal ny mi po trze ba mi edu ka cyj ny mi, nie peł no -
spraw no ścia mi, na wet od mien ne fi zycz nie są czę ściej ofia ra mi niż
te, któ re są bliż sze sze ro ko ro zu mia nej nor my. Na ukow cy za pro po -
no wa li sieć na uko wą COST, by za jąć się tym pro ble mem. Już pla -
nu je my w Pol sce ba da nia, ale też bę dzie my pra co wać nad tym, co
mo że zro bić in sty tu cja edu ka cyj na, by ta kie dzie ci by ły le piej przyj -
mo wa ne przez ró wie śni ków.

y Nie powinno się traktować cyberprzemocy,
zwłaszcza rówieśniczej, jako osobnego

zjawiska. Jest ona mocno zakorzeniona
w codziennych relacjach
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in nej me to do lo gii. Ja poń scy na ukow cy po trze bo wa li kon sul ta cji
z dzie dzi ny na uk spo łecz nych, dla te go skon tak to wa li się ze mną. Aby
w ten spo sób prze ciw dzia łać agre sji w sie ci, ko niecz ne jest uży cie
dwóch per spek tyw: spo łecz nej, że by do wie dzieć się, czym jest to zja -
wi sko, kto w nim uczest ni czy, ja kie są je go kon se kwen cje i uwa run -
ko wa nia, ale też nie zbęd na jest tu taj wie dza in for ma tycz na, czy li
stwo rze nie ta kich in stru men tów, któ re po zwo lą iden ty fi ko wać hejt
w in ter ne cie. Ja poń czy cy wy ko rzy stu ją opro gra mo wa nie, któ re po -
tra fi wy kryć ta kie tre ści. Wbrew po zo rom to bar dzo trud ne, bo trze -
ba wy ła pać kon tekst wy po wie dzi. Na pi sa nie ta kie go pro gra mu
wy ma ga grun tow nej wie dzy o zja wi sku. 

z agre sją w sie ci wią że się prze moc ró wie śni cza. wi dzia łam
film na youtu bie, w któ rym za pra szał pan na uczy cie li na szko le -
nie. mó wił pan o prze mil cza nych fak tach do ty czą cych te go pro -
ble mu. Pa mię ta pan ten film?

Oczy wi ście, że tak. Je że li cho dzi o prze moc ró wie śni czą, to jest
wie le ele men tów, na któ re nie zwra ca się uwa gi. Po ja wie nie się prze -
mo cy w ze spo le kla so wym jest dłu gim pro ce sem. Wszy scy wi dzą
czyn ną prze moc: fi zycz ną, wer bal ną, a na wet cy be ra gre sję. Na to -
miast umy ka uwa dze coś, co jest po cząt kiem, co sta no wi ko rzeń
pro ble mu czy li tzw. prze moc re la cyj ną, po le ga ją cą na wy klu cze niu
ko goś z gru py. Je śli przez dłuż szy czas ze spół kla so wy nie stwo rzy
z ta ką oso bą żad nej wię zi, bli ska jest stąd dro ga do agre sji czyn nej.
Bar dzo ła two skrzyw dzić ko goś, z kim nic nas nie łą czy; ni kła jest
szan sa, że ktoś sta nie w je go obro nie. Wszy scy się za sta na wia ją, co
zro bić, je śli ta ka prze moc już na stą pi, na to miast nie wie le osób wie,
że wcze śniej na le ży wspie rać wię zi, któ re w du żym stop niu jej za -
po bie gną. Osob ną spra wą jest to, że na wet gdy już wie my, że chce -
my ta kie wię zi wspie rać, mu si my jesz cze wie dzieć jak to ro bić – a to
tak że ła twe nie jest. W ogó le w pro fi lak ty ce prze mo cy ró wie śni czej
ła two jest za szko dzić po mi mo do brych in ten cji.

wy ni ka z te go, że cy ber prze moc jest zwią za na z prze mo cą
w re al nym świe cie.

Naj czę ściej jest. Rzad ko w mię dzy na ro do wych ba da niach wy ni -
ki są tak spój ne. Więk szość z nich bar dzo moc no po ka zu je pro sty
me cha nizm: ci, któ rzy są spraw ca mi twa rzą w twarz, są też spraw -
ca mi agre sji in ter ne to wej. Ale by wa, że ci, któ rzy są ofia ra mi agre -
sji tra dy cyj nej, by wa ją spraw ca mi w in ter ne cie, bo to bez piecz ne
miej sce, gdzie mo gą do ko nać re wan żu. Wy raź ne jest tu jed nak po -
wią za nie. Nie po win no się trak to wać cy ber prze mo cy, zwłasz cza ró -
wie śni czej, ja ko osob ne go zja wi ska. Jest ona moc no za ko rze nio na
w co dzien nych re la cjach. zresz tą wra ca jąc do py ta nia – sta ra my się
mó wić o funk cjo no wa niu w świe cie of fli ne i on li ne, a nie re al nym
i wir tu al nym, jak mó wi ło się daw niej. Te obec nie uży wa ne okre śle -
nia wska zu ją na róż ni ce w kon tek ście, ale nie war to ściu ją, co jest
praw dzi we, a co nie.

co raz czę ściej sły szy się o sa mo bój stwach wśród na sto lat ków
wy wo ła nych prze mo cą w sie ci. czy to zja wi sko po głę bia się
w ostat nich la tach?

Mó wi się o tzw. bul ly ci de – ter min po cho dzi od angielskich słów:
bul ly ing (drę cze nie) i su ici de (sa mo bój stwo). Mo wa tu taj o sy tu acji,
gdy do świad cza nie prze mo cy by ło zna czą cym czyn ni kiem, któ ry
pchnął mło de go czło wie ka w kie run ku sa mo bój stwa. Więk szość
ba dań po ka zu je, że w kon kret nym przy pad ku zwy kle nie je dy nym. 

Je śli idzie o roz po wszech nie nie zja wisk prze mo cy i cy ber prze mo -
cy ró wie śni czej, to pol skie wy ni ki są na prze cięt nym po zio mie. Ba -
da nia nie po twier dza ją tak że me dial nej wi zji o ja kimś sko ku,
zna czą cym przy ro ście te go ty pu pro ble mów. Nie ste ty, kie dy przy glą -
da my się prak ty ce, to oka zu je się, że wię cej się o bul ly in gu mó wi niż
mu prze ciw dzia ła. To nie jest ta kie pro ste, nie wy star czą dzia ła nia
edu ka cyj ne, zmia ny do ty czą ra czej sty lu co dzien nej pra cy szko ły.
Trze ba wie dzieć, jak od róż nić kon flikt dwóch uczniów od znę ca nia
się wie lu osób nad ofia rą. Jed no i dru gie mie ści się pod wiel kim pa -
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Pa nie pro fe so rze, in sty tut, któ re go do nie daw na był pan sze -
fem, prze szedł dłu gą dro gę. za czy nał wraz z uni wer sy te tem
Po znań skim. dziś to wio dą ca jed nost ka na uko wa, o któ rej się
mó wi. ba dań, któ ry mi się zaj mu je cie, jest co raz wię cej…

To praw da. Tyl ko w tej chwi li je ste śmy w trak cie re ali za cji kil -
ku pro jek tów eu ro pej skich. Pięć z nich jest zwią za nych z Eu ro -
pej ską Agen cją Ko smicz ną, a o szó stym z ESA roz ma wia my.
Dru ga ścież ka to gran ty Ko mi sji Eu ro pej skiej i w jej ra mach zre -
ali zo wa li śmy du ży pro jekt do ty czą cy śmie ci ko smicz nych – bu -
do wy la se ra do eli mi na cji ko smicz nych od pa dów. Ko le dzy
koń czą ko lej ny pro jekt do ty czą cy fi zy ki ma łych pla net, a obec nie
bar dzo in ten syw nie wcho dzi my w pro jekt fi nan so wa ny przez Ko -
mi sję Eu ro pej ską w ra mach Ho ry zon tu 2020 tj. w kwe stię uczest -
nic twa Pol ski w kon sor cjum eu ro pej skim do wy kry wa nia
i śle dze nia sztucz nych sa te li tów i śmie ci ko smicz nych. 

Pol ska od stycz nia te go ro ku sta ła się człon kiem te go kon sor -
cjum i do łą czy ła do pię ciu państw za ło ży cie li. Wraz z ca łym kon -
sor cjum przy stę pu je my obec nie do prac zwią za nych
z przy go to wa niem ko lej ne go pro jek tu, tym ra zem na 70 mln eu -
ro. Cho dzi o bu do wę nie za leż ne go sys te mu eu ro pej skie go
do wy kry wa nia i śle dze nia sztucz nych sa te li tów i śmie ci ko -
smicz nych. Nie za leż ne go od USA. Nasz uni wer sy tet bar dzo
moc no w tym uczest ni czy. Po wie dział bym na wet, że je ste śmy tu
jed nost ką wio dą cą. 

sło wem ogrom ne pie nią dze „wrzu ca my w śmie ci”?
Eu ro pej ski pro gram SSA – Spa ce Si tu atio nal Awa re ness, czy li

okre śle nie sy tu acji w ko smo sie, któ ra za gra ża zie mi, to nasz prio -
ry tet. SSA skła da się z trzech ele men tów: NEO – pla ne to idy zbli -
ża ją ce się do zie mi (przy kład Cze la biń ska), dru gi to SWE –
po go da ko smicz na, czy li wpływ Słoń ca na to, co dzie je się na zie -
mi i wo kół niej, i trze ci to SST – sztucz ne sa te li ty i śmie ci ko -
smicz ne, ob ser wa cje i mo ni to ro wa nie ich ru chu or bi tal ne go.
Wła śnie on jest obec nie na szym prio ry te tem. z jed nej stro ny jest
to po gra ni cze na uki i apli ka cji, bo nie jest to czy sta na uka. Po -
trze ba na rzę dzi teo re tycz nych i ob li cze nio wych, któ re zo sta ły wy -
pra co wa ne na uczel niach. Na uka mu si w tym uczest ni czyć,

a z dru giej stro ny mu szą w tym uczest ni czyć fir my bran ży ko -
smicz nej. 

Rów nież na uam w tej kwe stii wią że my współ pra cę mię dzy
fir ma mi a na uką?

Jak naj bar dziej. Te pro jek ty są re ali zo wa ne w kon sor cjach, w któ -
rych uczest ni czą np. 2-3 fir my i dwie jed nost ki na uko we. Przy kła -
do wo w PPNT mie ści się jed na z firm, z któ rą re ali zu je my więk szość
pro jek tów. Bar dzo sil nie współ pra cu je my z astro no mem -ama to -
rem, le ka rzem Mi cha łem Żoł now skim z Kra ko wa, ma ją cym wła -
sne ob ser wa to rium i kil ka te le sko pów na świe cie. Bu du je ko lej ne.
On re pre zen tu je nas też na naj waż niej szej kon fe ren cji SST, któ ra
rok rocz nie od by wa się na Ha wa jach. To dzia ła nie na po gra ni czu
na uka -apli ka cje i nie wszy scy po tra fią to do ce nić. Trze ba jed nak
od dać praw dę np. dr. Żoł now skie mu, któ ry od krył po nad sto pla -
ne to id za re je stro wa nych przez Mię dzy na ro do wą Unię Astro no -
micz ną. Ba, jed na z nich no si je go imię, a in na je go żo ny. Obok
Skło dow skiej, Cho pi na jest więc i pa ni Mar ta. Astro nom -ama tor
do sta je dziś gran ty z Eu ro pej skiej Agen cji Ko smicz nej. 

Ro la uam w ba da niach i pro jek to wa niu sys te mu mo ni to ro -
wa nia, a na wet zwal cza nia za gro żeń, jest za tem nie ba ga tel na.
co mu sie li śmy zro bić, że by tak się sta ło?

Od po cząt ku ery sa te li tar nej, a więc od 1957 ro ku, zaj mu je my
się ob ser wa cja mi sztucz nych sa te li tów i je ste śmy w tym wy spe -
cja li zo wa ni. Po dob nie jak i w teo rii ich ru chu. Nie zaj mu je my się
np. po go dą ko smicz ną, bo to jest do me na Wro cła wia, ale
od lat 50., 60. roz po czę ły się u nas ba da nia pla ne to id. Po wsta ła
nie zwy kle sil na gru pa na uko wa (dziś około 10-osobowa) i nie -
skrom nie mó wiąc, je ste śmy dziś z pew no ścią jed ną z naj sil niej -
szych grup w Eu ro pie. Ma my kil ka nie zwy kle wy daj nych
na uko wo mło dych osób, bar dzo za an ga żo wa nych. To da je du żą
sa tys fak cję i spra wia, że ze spo ko jem mo że my my śleć o przy szło -
ści po znań skiej jed nost ki. 

czy wal ka z ko smicz ny mi śmie cia mi nie przy po mi na pa nu
wal ki z wia tra ka mi?

Era ko smicz na spo wo do wa ła, że nikt na po cząt ku nie zda wał
so bie spra wy z za gro żeń w tej wiel kiej prze strze ni. z cza sem obiek -

gwiezd ne
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chodzi o kosztujący niemal 3 mld dolarów envisat?
Tak. Nie ste ty, na dal nie ma po my słu, jak go zneu tra li zo wać,

ścią gnąć. Trze ba by go w koń cu zła pać, bo skut ki zde rze nia mo -
gą być ogrom ne.

Po znań ski ośro dek opra co wał pro gram do te go ty pu dzia -
łań. mó wił pan o tym w jed nej z au dy cji na uko wych. kosz tu je
on po nad mi liard eu ro…

Nie ste ty. To mu si kosz to wać. Po my słów jest spo ro. Od ta kich,
któ re su ge ru ją po je dyn cze wy ła py wa nie obiek tów i spro wa dza -
nie ich na zie mię – kosz ty był by nie wy obra żal ne – po ze strze li -
wa nie ich la se rem. Nasz pro jekt na zy wał się CLEANSPACE
i wy ko ny wa li śmy go ra zem z Fran cu za mi, Niem ca mi i Hisz pa -
na mi w ra mach FP7. Na sza me to da opie ra ła się wła śnie o wy ko -
rzy sta nie la se ra ogrom nej ener gii. Pra ca trwa ła trzy la ta.
Po trze bo wa li śmy po tęż nej ener gii i lu stra o śred ni cy 7-10 me -
trów, któ re for mu je wiąz kę la se ro wą wiel ko ści lu stra i na wy so -
ko ści ty sią ca ki lo me trów sku pia się do śred ni cy pół me tra.
Na szym za da niem by ło opra co wa nie teo rii ru chu, któ ra po zwa -
la ła by tra fić w obiekt po ru sza ją cy się z ogrom ną szyb ko ścią oko -
ło 7 km/s. Pro to typ stwo rzy li Fran cu zi i Niem cy i oka za ło się, że
to dzia ła. Pro ble mem by ło ta kie tra fie nie obiek tu, by nie pod wyż -
szać je go or bi ty tyl ko go z niej wy trą cić, a efek tem mia ło być spa -
le nie go w at mos fe rze. Ob li cze nia by ły bar dzo skom pli ko wa ne,
bo prze cież każ dy obiekt, śmieć – ma in ny kształt. Osta tecz nie
otrzy ma li śmy bar dzo wy so kie oce ny za na szą pra cę, ale ob li czy -

li śmy też, że po trzeb ne jest kil ka te go ty pu urzą dzeń, a każ de
kosz to wa ło by oko ło 1 mld eu ro.

ko go na to stać?
No wła śnie. Kon klu zja nie na pa wa opty mi zmem, ale by ła ta -

ka, że spon so rzy znaj dą się w sy tu acji, gdy kil ka waż nych sa te li -
tów zo sta nie uszko dzo nych. A to się sta nie. Obec nie na wet
ucznio wie czy stu den ci bu du ją sa te li ty i wy sy ła ją je w ko smos.
Pry wat ne fir my go ni mi za śmie ca ją. Licz ba mi ni sa te li tów o roz -
mia rach pu deł ka 10x10 cen ty me trów ro śnie la wi no wo. Ba, są po -
my sły, by na or bi cie umiesz czać re kla my. Ce lu ją w tym
Ja poń czy cy.

Jak w ta kim ra zie ustrzec się przed ty mi naj mniej szy mi od -
pa da mi – do 5 cen ty me trów?

Bu do wa ne są spe cjal ne osło ny w po sta ci kil ku warstw, któ re
po wo du ją wy tra ca nie ener gii przez in tru za w mo men cie ude rze -
nia. In tru za o wiel ko ści do 1 cen ty me tra, bo ta ka ochro -
na przed więk szy mi obiek ta mi jest nie sku tecz na.

nie moż na przed ni mi uciec?
Moż na, pod wa run kiem, że chro nio ny sa te li ta jest wy po sa żo -

ny w sil ni ki (i za pas pa li wa), umoż li wia ją ce wy ko na nie uni ku,
czy li ma new ru or bi tal ne go. zmia na tra jek to rii lo tu sa te li ty mo -
że być wy ko rzy sta na tak że do in ne go ce lu. Pół to ra ro ku te mu,
w cza sie mo je go po by tu w Pen syl wa nii po ka za no nam przy kła -
dy sy tu acji, w któ rych sa te li ty chiń skie i ro syj skie pod cho dzi ły
i mo ni to ro wa ły np. sa te li ty ame ry kań skie. To sy tu acja bar dzo nie -
bez piecz na, świad czą ca o tym, że każ de z tych państw mo że zro -
bić co ze chce z „ob cym”.

mó wi my już o ko smicz nej bro ni?
Jak naj bar dziej. Ale Ame ry ka nie so bie po ra dzą.

y 70 mln euro ma kosztować pierwszy etap
budowy  niezależnego systemu

europejskiego do wykrywania i śledzenia
sztucznych satelitów i śmieci kosmicznych

tów za czę ło przy by wać i dziś ro dzi się py ta nie, czy ko smicz ne
śmie ci za gra ża ją ziem skiej cy wi li za cji? Ogrom na licz ba wy strze -
li wa nych sa te li tów po wo du je, że po zo sta ło ści po nich jest bar dzo
du żo. I licz ba ta ro śnie la wi no wo. Dziś mo że my wręcz do mnie -
my wać, że każ dy sa te li ta po ja kimś cza sie mo że zo stać roz bi ty
przez ko smicz ne śmie ci i trze ba te mu za ra dzić. Ina czej za gro żo -
na bę dzie go spo dar ka świa to wa, rol nic two, te le ko mu ni ka cja.

Eu ro pa bu du je nie za leż ny sys tem do na wi ga cji Ga li leo, a tak -
że sys tem Co per ni cus, któ ry słu ży do mo ni to ro wa nia wszyst kie -
go, co się dzie je w za kre sie śro do wi ska. Obec nie ma my
oko ło 1700 ak tyw nych sa te li tów, w tym sa te li tów ukie run ko wa -
nych na obron ność. Stąd ochro na jest ko niecz na. 

W 1993 ro ku zo sta łem za pro szo ny do U. S. Na val Ob ser wa to -
ry w Wa szyng to nie. Ame ry ka nie or ga ni zo wa li kon fe ren cję
przed wy strze le niem sta cji ko smicz nej. za pro szo no 30 osób z ca -
łe go świa ta, a te mat był je den – za po bie że nie znisz cze nia sta cji
ko smicz nej przez ko smicz ne śmie ci. Ja ko że zaj mo wa łem się teo -
rią ru chu sa te li tów, zo sta łem za pro szo ny. I od te go cza su pra cu -
ję z eks per ta mi, któ rych wów czas po zna łem. Ame ry kań ski
sys tem NORAD śle dzi ruch oko ło 25 ty się cy obiek tów sa te li tar -
nych (w tym śmie ci), z cze go oko ło 5 ty się cy jest taj nych. Chcąc
się unie za leż nić od Ame ry ka nów, kil ka lat te mu Ko mi sja Eu ro -
pej ska zde cy do wa ła o bu do wie wła sne go sys te mu do śle dze nia
i wy kry wa nia sa te li tów. Pra cę roz po czę ło 5 kra jów. Od 1 stycz -
nia te go ro ku do łą czy ła do nich Pol ska, a od 1 kwiet nia za czę ła
się pra ca ope ra cyj na. Dla Cen trum Ope ra cyj ne go w War sza wie
ośro dek po znań ski przy go to wu je so ftwa re pro jek tu. W ca łość
bar dzo za an ga żo wa na jest stro na woj sko wa, więc wie le z na szych
ba dań ob ję tych jest klau zu lą taj no ści.

czy, po sia da jąc dzi siej sze na rzę dzia, je ste śmy w sta nie ob -
ser wo wać wszyst kie ko smicz ne śmie ci?

Obec nie je dy nym dzia ła ją cym sys te mem jest sys tem ame ry -
kań ski. To jest ze spół kil ku dzie się ciu ra da rów do ob ser wa cji
obiek tów bliż szych zie mi. Do ob ser wa cji dal szych słu żą te le sko -
py. Ame ry ka nie mo gą ob ser wo wać wszyst ko, co ma roz mia ry po -
wy żej 10 cen ty me trów i krą ży wo kół zie mi po ni skich or bi tach,
do 2000 km, oraz o roz mia rach 30 cm na or bi cie geo sta cjo nar -
nej. Two rząc sys tem eu ro pej ski wcho dzi my do gry tyl ko z te le -
sko pa mi. 

Na szym uni wer sy tec kim te le sko pem w Ari zo nie je ste śmy
w sta nie ob ser wo wać obiek ty mniej sze niż Ame ry ka nie – w gra -
ni cach od 5 do 10 cen ty me trów. Jak już wspo mnia łem, Ame ry -
ka nie ob ser wu ją obec nie do 25 ty się cy obiek tów. Ile w ta kim ra zie
jest tych mniej szych, któ rych nie wi dzi my, a któ re sta no wią re al -
ne za gro że nie dla ko smicz nych mi sji? Jest ich mnó stwo. Ich licz -
bę sza cu je się na 600-700 ty się cy…

Przy kład za gro że nia?
Kul ka alu mi nio wa o śred ni cy 1 cm, po ru sza ją ca się w prze -

strze ni z pręd ko ścią 7 km na se kun dę, ma ta ką ener gię ki ne tycz -
ną jak sa mo chód oso bo wy, ja dą cy z pręd ko ścią 50 km/go dzi nę.
Pro szę so bie wy obra zić sku tek ude rze nia te go sa mo cho du. Jest
on po rów ny wal ny ze wspo mnia ną kul ką alu mi nio wą. 

zde rzeń sa te li tów jest co raz wię cej. tym sa mym licz ba
odłam ków -śmie ci się mno ży.

Win na te mu jest choć by nie fra so bli wość Chiń czy ków. Dzie sięć
lat te mu gło śna by ła spra wa ze strze le nia przez nich wła sne go sa -
te li ty. Je go roz bi cie spo wo do wa ło na mno że nie nie bez pie czeństw
w ska li nie wy obra żal nej. Po wsta ło po nad 3 ty się cy ka wał ków
o roz mia rze prze kra cza ją cym 10 cm. A ile tych mniej szych, nie
wia do mo. W mar cu te go ro ku po dob ne dzia ła nie, w nie co mniej -
szej ska li, prze pro wa dzi ły In die. Nie tę dy dro ga. Wię cej – Eu ro -
pej ska Agen cja Ko smicz na stra ci ła kon tro lę nad sa te li tą wiel ko ści
au to bu su.
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czy to praw da, że na na ukę ję zy ka ni gdy nie jest za póź no?
Mo ja od po wiedź brzmi: tak. Ni gdy nie jest za póź no. Je stem

o tym prze ko na na. Do wo dzą te go ba da nia, któ re m.in. rów nież
sa ma pro wa dzę. Ow szem, ist nie je prze ko na nie, że uczy my się ję -
zy ka naj le piej w pierw szym, wcze snym okre sie ży cia. W grun cie
rze czy ten okres do ty czy opa no wa nia pierw sze go ję zy ka, nie
ozna cza to jed nak, że po tym okre sie nie mo że my dru gie go czy
ko lej ne go ję zy ka do ło żyć. Praw dą jest, że im wię cej ję zy ków
w tym pierw szym okre sie mło de go wie ku bę dzie my sta ra li się
opa no wać, tzn. bę dzie my oto cze ni in ny mi ję zy ka mi, tym więk -
szą ma my szan sę stać się oso ba mi bi lin gwal ny mi (dwu - lub wie -
lo ję zycz ny mi). Im wię cej bę dzie oka zji przy swo je nia ję zy ków
w tym mło dym wie ku, tym szyb ciej bę dzie my mie li tę pra cę
za so bą, ale to nie ozna cza, że w wie ku póź niej szym, a na wet star -
szym nie mo że my pod jąć się za da nia na ucze nia się ko lej ne go ję -
zy ka. Nie ma żad nych prze szkód neu ro lo gicz nych, ani
ko gni tyw nych. Moż na wręcz po wie dzieć, że za le tą jest uczyć się
ję zy ka w do ro słym ży ciu, gdyż ma my już do świad cze nie z ję zy -
kiem pierw szym lub in ny mi, a tak że z ucze niem się w in nych ob -
sza rach wie dzy oraz je ste śmy świa do mi te go pro ce su, czy li ma my
wy kształ co ne i utrwa lo ne umie jęt no ści ko gni tyw ne.

Ja kie są za le ty by cia oso bą dwu ję zycz ną?
Na le ży za cząć od naj bar dziej oczy wi stych: je że li ję zyk trak tu -

je my przede wszyst kim ja ko na rzę dzie ko mu ni ka cji, to wte dy
po pro stu ko mu ni ku je my się z więk szą licz bą osób. Ko lej ną za le -
tą wie lo ję zycz no ści jest zwięk sze nie po ten cja łu ko gni tyw ne go.
W tym wy pad ku nasz mózg jest bar dziej po bu dzo ny. Im wię cej

ję zy ków tym wię cej moż na po znać „rze czy wi sto ści” od da wa nych
przez da ny ję zyk za wsze nie co ina czej. Oso by dwu ję zycz ne są bar -
dziej kre atyw ne, ła twiej się uczą, są wie lo za da nio we i ela stycz ne,
ła twiej sku pia ją się na za da niach, wcze śniej do strze ga ją
i uwzględ nia ją per spek ty wę in nych.

a wy zwa nia?
U dwu ję zycz nych dzie ci ro dzi ce za uwa ża ją na przy kład, że

dziec ko mo że mieć mniej szy lek sy kon (za sób słów) w ję zy -
ku X i w ję zy ku Y, niż dziec ko jed no ję zycz ne w każ dym z tych ję -
zy ków. Wte dy ro dzi ce mo gą są dzić, że dziec ko jest opóź nio ne.
Jest to mit, po nie waż dziec ko to ma fak tycz nie więk szy za sób
słow nic twa, czy li ko gni tyw nie jest bar dziej roz wi nię te, a róż ni ce
z bie giem cza su wy rów na ją się. Ko lej nym wy zwa niem mo że być
szko ła, któ ra nie pro wa dzi za jęć w ję zy ku do mi nu ją cym dziec ka.
Wte dy ta kie mu dziec ku trze ba po móc.

i wte dy wkra cza cie wy, w ko lo rach bm.
Tak. Na sza wie dza i dzia ła nia mo gą po móc, np. po przez do -

star cze nie na uczy cie lom wska zó wek dy dak tycz nych przy dat nych
w kon tek ście dwu ję zycz nym, uspo ko je nie ro dzi ców oraz za chę -
ce nie dzie ci do na uki. Pro po nu je my szko le nia, warsz ta ty, ma te -
ria ły in for ma cyj ne, któ re ma ją na ce lu za sto so wa nie w prak ty ce
wy ni ków ba dań na temat wie lo ję zycz no ści. Uczest ni cy pro ce su
akwi zy cji ję zy ków mo gą też stać się dla nas po ten cjal ny mi obiek -
ta mi ba dań. 

w kwiet niu zo stał otwar ty w Po zna niu pre sti żo wy ośro dek
bi lin gu alism mat ters. czym do kład nie jest bm?

Na zwa te go pro jek tu „Bi lin gu alism Mat ters” w wol nym tłu ma -

dwu Ję zycz nOść ma zna cze nie
z prof. katarzyną Dziubalską-kołaczyk, dyrektorką Bilingualism Matters Poznań i dziekaną wydziału

anglistyki UaM rozmawia jagoda Haloszka
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cze niu ozna cza „dwu ję zycz ność ma zna cze nie”. Jest to ini cja ty wa
i jed no cze śnie or ga ni za cja, któ ra po czą tek ma na Uni wer sy te cie
w Edyn bur gu. za ło ży ciel ką jest wy bit na ję zy ko znaw czy ni, pro -
fe sor An to nel la So ra ce. Od wrze śnia 2018 r. do łą czy li śmy do 22
od dzia łów Bi lin gu alism Mat ters dzia ła ją cych na świe cie. A te raz
otwo rzy li śmy sie dzi bę, któ ra mie ści się na Św. Mar ci nie w Col le -
gium Mar ti neum.

Ja kie są ce le te go pro jek tu?
Głów nym ce lem jest nie sie nie wie dzy in te re sa riu szom, a są ni -

mi oso by bi lin gwal ne oraz na uczy cie le i opie ku no wie tych osób,
a za tem dzie ci i ich ro dzi ce, na uczy cie le w szko łach, ale rów nież
in sty tu cje, któ re są za in te re so wa ne lo sem osób wie lo ję zycz nych
w szko łach. Dru gi cel to przede wszyst kim pro wa dze nie ba dań
na te mat dwu ję zycz no ści, któ re od po wie dzą nam na py ta nia, co
dzie je się w na szej gło wie, gdy uczy my się lub uży wa my wię cej
niż jed ne go ję zy ka. z tych dwóch ce lów wy ni ka trze ci, czy li
współ pra ca z ty mi wszyst ki mi oso ba mi. Trze ba tu taj pod kre ślić,
że mi gra cje są od za wsze. Tu taj, w Pol sce czy w Po zna niu, wi dzi -
my bar dzo du żo ro dzin z Ukra iny, któ rych pierw szym ję zy kiem
jest ukra iń ski lub ro syj ski i na gle znaj du ją się w pol skiej szko -
le. I to jest na sze po le do dzia ła nia.

Jak to po le do dzia ła nia w ta kim ra zie wy glą da?
Na po cząt ku chcia ła bym pod kre ślić, że ko rzy sta my i bę dzie my

ko rzy stać z ca łej sie ci Cen trum BM. Ma my pe wien za sób wie dzy
na te mat dwu ję zycz no ści, któ ry po cho dzi nie tyl ko od nas, czy
z na szych ba dań, ale mo że my czer pać wie dzę z in nych kra jów.
Jed no kon kret ne dzia ła nie to przy sto so wy wa nie wy ni ków ba dań
na uko wych do kon kret nych przy pad ków. Bę dzie my się uczyć tłu -
ma cze nia i za sto so wa nia na szej wie dzy dla po trzeb lu dzi. Chce -
my prze pro wa dzać róż ne go ro dza ju szko le nia dla ro dzi ców,
na uczy cie li, dzie ci, uczniów, in sty tu cji. We dług mnie waż nym jest
roz pa try wa nie każ de go przy pad ku in dy wi du al nie, dla te go otwo -
rzy li śmy tę sie dzi bę na Św. Mar ci nie, aby ro dzic miał gdzie przyjść
z dziec kiem i uzy skać po moc. Na pew no ta ki ro dzic, któ ry przyj -
dzie z wąt pli wo ścia mi np. „Czy mo je dziec ko po win no prze stać
mó wić w swo im ję zy ku, a za cząć mó wić po pol sku” od ra zu
otrzy ma od po wiedź „Nie. Ma ten swój ję zyk jak naj bar dziej uży -
wać i za cho wy wać”. Oczy wi ście, mo gli by śmy to zro bić ma ilo wo,
ale na pi sa nie ko muś „rób to” jest trud ne i nie od po wie dzial ne, po -
nie waż trze ba znać ca ły kon tekst. 

ze spół bm ma więc już swo ją sie dzi bę. Jak bę dzie wy glą dać
pra ca w tym miej scu?

Przede wszyst kim bę dzie to mia ło cha rak ter punk tu kon tak to -
we go. Jest to miej sce, w któ rym od by wać się bę dą dy żu ry na szych
pra cow ni ków, dok to ran tów, stu den tów czy wo lon ta riu szy, któ rzy
wy po sa że ni bę dą w pod sta wo wy pa kiet wie dzy, po trzeb ny
w pierw szej roz mo wie z osobą zainteresowaną. My śli my rów nież,
aby to by ło miej sce spo tkań, gdzie bę dzie my mo gli zro bić szko -
le nia i warsz ta ty, czy też prze pro wa dzić wy kła dy. Pierw sze już są
za pla no wa ne, w ra mach uni wer sy tec kie go pro jek tu Ko la bo ra to -
rium. Miej sce jest po lem do współ pra cy z mia stem i wszyst ki mi
jed nost ka mi w Po zna niu, któ re się zaj mu ją kon tak ta mi z oso ba -
mi z za gra ni cy.

czy li dzię ki pra cy w bm speł nia cie iii mi sję uni wer sy te tu.
Tak, po nie waż współ pra cu je my z oto cze niem na rzecz oto cze -

nia. Jest to Cen trum, któ re sku pia róż ne for my dzia ła nia i in sty -
tu cje, któ re pra cu ją w jed nym ce lu. Wia do mo tu taj, że cho dzi
o prze kła da nie zdo by czy na uki na za sto so wa nie ich w spo łe czeń -
stwie. Nie mo gli by śmy stwo rzyć ta kie go Cen trum jak BM, gdy -
by śmy nie ro bi li ba dań na uko wych w tej dzie dzi nie. Nie
wy star czy tyl ko chcieć mieć ta kie Cen trum, trze ba speł niać od -
po wied nie kryteria. A tym wa run kiem, któ ry my speł nia my, jest
pro wa dze nie przez wie le osób na Wy dzia le An gli sty ki ba dań

nad akwi zy cją ję zy ków. Trze cia mi sja bę dzie po le ga ła na tym, że
jak naj wię cej z tych osią gnięć bę dzie my sta ra li się prze ło żyć
na prak ty kę, czy li jak naj wię cej po ka zać. Kwin te sen cją trze ciej
mi sji jest rów nież uświa da mia nie lu dziom spo za uni wer sy te tu,
czym się zaj mu je my, czy li przy bli ża nie wza jem ne nas do sie bie.
Bar dzo by śmy chcie li, aby ro zu mia no nas i na sze ba da nia. 

mó wi ła pa ni o ba da niach na uko wych, któ re pro wa dzi cie
w tej dzie dzi nie. Ja kie to ba da nia?

Stwo rzy li śmy wła śnie no we la bo ra to rium EEG. W tym mo -
men cie, w ra mach WA LABS, ma my za tem lab EEG, lab psy cho -
lin gwi stycz ny, La bo ra to rium Ję zy ka i Ko mu ni ka cji, lab
oku lo gra ficz ny (eye -trac kin go wy) oraz La bo ra to rium Prze twa -
rza nia Mo wy i Ję zy ka. Ba da nia psy cho lin gwi stycz ne (rów nież
neu ro lin gwi stycz ne) to sze ro ko za kro jo ne ba da nia in dy wi du al -
ne go użyt kow ni ka ję zy ka. In ne ba da nia z dzie dzi ny wie lo ję zycz -
no ści to ba da nia fo ne tycz ne. Ma my la bo ra to rium do na grań, ale
rów nież jest wie le opro gra mo wań, któ re nam słu żą. Ba da nia te
sku pia ją się przede wszyst kim na wy mo wie oraz wza jem nym od -
dzia ły wa niu ję zy ka pierw sze go i dru gie go w za kre sie fo ne ty ki.
Ko lej ne ba da nia pro wa dzo ne są w ra mach ję zy ko znaw stwa ko -
gni tyw ne go oraz prag ma ty ki, czy li w ja ki spo sób uży wa my ję zy -
ka ja ko na rzę dzia do wpły wa nia na in nych. Pro wa dzi my rów nież
ba da nia z za kre su so cjo lin gwi sty ki, np. do ty czą ce ję zy ków mniej -
szo ścio wych oraz skład ni mów ców dwu ję zycz nych. We współ -
pra cy z in ny mi ośrod ka mi pró bu je my też sił w ba da niach
neu ro lin gwi stycz nych z za sto so wa niem re zo nan su ma gne tycz -
ne go. Dzię ki te mu zo ba czyć moż na ob sza ry mó zgu, któ re się ak -
ty wu ją u osób mo no - i wie lo ję zycz nych. 

z ja ki mi in sty tu cja mi współ pra cu je cie?
Od po cząt ku współ pra cu je my z Ośrod kiem Do sko na le nia Na -

uczy cie li. Ta współ pra ca WA z ODN trwa już od lat, dzię ki niej
or ga ni zu je my kon fe ren cje, w któ rych udział bio rą set ki na uczy -
cie li. Na wią za li śmy ak tyw ną współ pra cę z Mi grant In fo Po int.
Współ pra cu je my z mia stem, pro wa dzi my roz mo wy z Wy dzia -
łem Roz wo ju Mia sta i Współ pra cy Mię dzy na ro do wej. Roz po czy -
na my współ pra cę z ze spo łem ds. Po li ty ki Rów no ści
i Róż no rod no ści Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Wiel -
ko pol skie go. Chce my współ pra co wać z ty mi jed nost ka mi, któ re
zaj mu ją się już wspo ma ga niem ro dzin imi granc kich. Oczy wi ście
bar dzo waż ny mi part ne ra mi są szko ły. za war li śmy już no we po -
ro zu mie nia, na przy kład z II LO i CDN w Lesz nie oraz XXXVIII
LO w Po zna niu. Bę dzie my wy ko rzy sty wać licz ne ist nie ją ce już
umo wy, po ro zu mie nia i kon tak ty z na szy mi szko ła mi part ner -
ski mi, ale w tym no wym za kre sie. Dzię ki te mu roz sze rzy się świa -
do mość ję zy ko wa. Bę dzie my sta rać się, aby na szą ofer tę
roz sze rzyć na przed szko la. Je ste śmy rów nież otwar ci na no we
pro po zy cje współ pra cy. za pra sza my na tu ral nie do współ pra cy
in ne chęt ne jed nost ki UAM, już pla nu je my pro jekt wspól nie
z WSE. Ma my obiet ni cę współ pra cy od Kul czyk Fo un da tion.

wiem, że pew nie za wcze śnie na to py ta nie, ale jak chce cie
w przy szło ści roz wi nąć cen trum bm?

Te raz, gdy stwo rzy li śmy pew ną plat for mę, gdzie bę dzie my mo -
gli złą czyć si ły, bę dzie my mo gli po zy skać fun du sze na dal sze ba -
da nia i dzia ła nia. za da niem na sze go Cen trum mo że być
wpro wa dze nie do pro gra mów na ucza nia wie dzy o wie lo ję zycz -
no ści po przez wy tycz ne pro gra mo we. Mo że my rów nież stwo rzyć
no wy kie ru nek na WA, któ ry bę dzie się tyl ko tym zaj mo wał.
Od pew ne go cza su ma my na wy dzia le stu dia po dy plo mo we dla
na uczy cie li pro gra mów wcze snosz kol nych i przed szkol nych, więc
mo że war to rów nież te pro gra my ukie run ko wać. Waż ne bę dzie
na wią za nie współ pra cy z in ny mi ośrod ka mi BM na świe cie. Mam
na dzie ję, że bę dzie my mo gli wspól nie zro bić coś do bre go dla lu -
dzi i znaj dzie my na to fi nan so wa nie.
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kie dyś mó wio no o uP – smar ka ty uni wer sy tet. nie daw -
no, w trak cie kon cer tu no wo rocz ne go wspo mniał pan, że
sto lat to pięk ny wiek, ale w po rów na niu z in ny mi wciąż je -
ste śmy bar dzo mło dzi. czy to nasz atut czy wręcz prze ciw -
nie?

„Smar ka tym uni wer sy te tem” na zy wa no uczel nię w po cząt -
kach jej hi sto rii, głów nie ze wzglę du na wiek za trud nia nych
tu pro fe so rów, ścią ga nych z róż nych stron Pol ski i Eu ro py.
Dziś mi nio ne stu le cie po zwa la nam trak to wać uni wer sy tet ja -
ko uczel nię już doj rza łą, ukształ to wa ną, z ba ga żem do świad -
czeń i ta ką, któ ra mo że słu żyć spo łe czeń stwu i je go
in sty tu cjom mą dro ścią, wy ni ka mi ba dań na uko wych i wie -
dzą eks perc ką. z dru giej stro ny nasz sto sun ko wo mło dy wiek
mo że być atu tem, bo struktury uczelni ła twiej do sto so wać
do zmie nia ją cej się rze czy wi sto ści, bo je ste śmy wciąż otwar -
ci na zmia ny, no we ini cja ty wy, ma my ener gię by po dą żać
za no wo cze sno ścią. Je ste śmy w ide al nym wie ku, by twór czo
kon fron to wać tra dy cyj ne war to ści aka de mic kie z wy zwa nia -
mi współ cze sne go świa ta. 

Roz ma wia my o uni wer sy te cie przy szło ści. tę naj bliż szą
przy szłość mo że my kształ to wać sa mi. Pa nie rektorze, gdy -
by ze wszyst kich za dań sto ją cych przed pa nem i je go naj -
bliż szy mi na stęp ca mi miał pan wy mie nić trzy
naj waż niej sze na naj bliż sze 10 lat, by ły by to…?

Pierw sze to wy ko rzy sta nie szan sy, ja ką dla roz wo ju uni wer -
sy te tu stwa rza usta wa Pra wo o szkol nic twie wyż szym i na uce.
Aby do sto so wać do niej uni wer sy tet, przy go to wu je my no wy
sta tut, a w ślad za nim sze reg ko lej nych ak tów we wnętrz nych:
re gu la min or ga ni za cyj ny, re gu la min ocen okre so wych, re gu -
la min wy na gro dzeń. Naj trud niej szy bę dzie pierw szy z wy -

mie nio nych, bo za wie rać mu si no wą uczel nia ną struk tu rę,
łącz nie z cen tra mi kom pe ten cyj ny mi w ad mi ni stra cji. Bę dzie
on kon kre ty za cją za pi sów sta tu to wych, któ re wy zna czą ra my
dla na szych roz wią zań. Do 1 paź dzier ni ka br. mu si my wie -
dzieć, ile po wsta nie szkół dzie dzi no wych, ja kie wy dzia ły dys -
cy pli no we bę dą je two rzyć. To za da nia na naj bliż sze dni
i ty go dnie. W tro chę dal szej per spek ty wie wi dzę nie mniej
waż ne za da nie mo ni to ro wa nia i we ry fi ka cji na szych no wych
roz wią zań. Mo że nie wszyst ko roz wią że my naj traf niej, mo że
coś umknie uwa dze. Sta tut i za rzą dze nia rek to ra to na sze we -
wnętrz ne pra wo, któ re ma nam słu żyć i po ma gać.

Dru ga spra wa to na sze pla ny in we sty cyj ne. za da niem
władz uczel ni jest za pew nie nie wszyst kim stu den tom ta kich
sa mych wa run ków kształ ce nia, a pra cow ni kom – wa run ków
ba dań i za jęć dy dak tycz nych. Waż nym za da niem in we sty cyj -
nym jest zbu do wa nie dru gie go obiek tu dla praw ni ków. In sty -
tut Hi sto rii Sztu ki (a mo że po wi nie nem mó wić o no wym
wy dzia le) cze ka na swo ją sie dzi bę. Uni wer sy tec kie obiek ty
w cen trum mia sta są o wie le star sze niż te na kam pu sie Mo -
ra sko i zwy kle wy ma ga ją do in we sto wa nia. Re wi ta li za cja Col -
le gium He lio do ri Swie cic ki (czy li daw ne go bu dyn ku
Wy dzia łu Che mii) po win na być skoń czo na w 2020 r. Na Mo -
ra sku pil na jest bu do wa do mu stu denc kie go wraz z za ple czem
stu denc kim. Spo rym wy zwa niem bę dzie zgra nie or ga ni za cyj -
ne jed no stek z ba zą lo ka lo wą, bo na sza wie lo let nia po li ty ka
in we sty cyj na, lo ku ją ca po szcze gól ne wy dzia ły w osob nych
bu dyn kach sta je się te raz nie ak tu al na.

Trze cie waż ne za da nie to na rów ni: uzy ska nie sta tu su uni -
wer sy te tu eu ro pej skie go oraz za wią za nie fe de ra cji Uni wer sy -
te tu Po znań skie go (o czym już pi sa łem w ar ty ku le
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wstęp nym), a tak że sta ra nia i wal ka o utrzy ma nie sta tu su
uczel ni ba daw czej oraz sta łe po sze rza nie współ pra cy z na -
szym oto cze niem spo łecz nym, go spo dar czym i kul tu ral nym
(pi szą o tym w tym wy da niu Ży cia Uni wer sy tec kie go moi za -
stęp cy prof. Ry szard Na skręc ki i prof. Ma rek Na wroc ki).

cy fry za cja, roz wój sztucz nej in te li gen cji. czwar ta re wo -
lu cja prze my sło wa. Jest tu gdzieś miej sce na tra dy cje
kształ tu ją ce uni wer sy tet od wie ków? na kul tu rę wspól no -
to wą, a nie kor po ra cyj ną?

Na tu ral nie. Uni wer sy tet, tak jak przez ca łe wie ki, mu si po -
zo sta wać no śni kiem war to ści uni wer sal nych, ta kich jak hu -
ma nizm, współ pra ca, roz wój, po szu ki wa nie praw dy, do bra
i pięk na. Prze cież wła śnie z pra gnie nia po szu ki wa nia praw -
dy – o czło wie ku i o świe cie – wy ra sta je go idea. Praw da ja ko
war tość sta no wi ele ment de fi niu ją cy uni wer sy tet, po zwa la jąc
od róż nić go od in nych in sty tu cji. Służ ba praw dzie „bę dą cej
dla czło wie ka naj wyż szą war to ścią in te lek tu al ną” – jak pi sał
prof. Ka zi mierz Twar dow ski – jest też je go za sad ni czym ce -
lem. Dziś umie jęt ność jej po szu ki wa nia jest szcze gól nie po -
trzeb na, w do bie ma so we go roz prze strze nia nia się kłamstw
czy pół prawd, słu żą cych re ali za cji do raź nych ce lów... 

Bez wzglę du na zmie nia ją ce się tech no lo gie uni wer sy tet
po wi nien na te uni wer sal ne war to ści wska zy wać, zgod nie
z ideą uni ver si tas. To w uni wer sy te cie stu dent ma so bie wy -
pra co wy wać krę go słup świa to po glą do wy, mo ral ny i osa dzić
się w na szej kul tu rze, że by móc po tem czer pać ze wszyst kich
zdo by czy tech no lo gicz nych mą drze i etycz nie. Bo prze cież
w ca łym po stę pie i roz wo ju naj waż niej szy jest czło wiek. 

Pięk nie na pi sał kie dyś prof. Ta de usz Sła wek, że: „w wy ści -
gu za in no wa cyj no ścią nie wol no zlek ce wa żyć wy sił ku zro -
zu mie nia rze czy, któ re nas ota cza ją; to do me na sze ro ko
ro zu mia nej dzia łal no ści hu ma ni stycz nej i ar ty stycz nej. (...)
Nie wol no przy stać, by uti li tas tłam si ła cu rio si tas”. Bo prze -
cież naj lep szym mo ty wem dzia ła nia ba da cza jest je go nie -
okieł zna na cie ka wość. Pie lę gnu je my ją w uni wer sy te cie z ca łą
pie czo ło wi to ścią.

Nie mów my za tem o wy pie ra niu kul tu ry aka de mic kiej
przez kul tu rę kor po ra cyj ną. Kul tu ra aka de mic ka na le ży
do kul tur sil nych i jest bar dzo głę bo ko za ko rze nio na w in sty -
tu cjach szkol nic twa wyż sze go, a nie uchron ne zmia ny, któ re
ob ser wu je my, in no wa cje i pro fe sjo na li za cja za rzą dza nia uni -
wer sy te ta mi nie za mie nia ją ich w przed się bior stwo usłu go -
we, ma ją tyl ko pro wa dzić do aka de mic kiej do sko na ło ści,
do naj wyż szych stan dar dów w dy dak ty ce, ba da niach na uko -
wych i we wszyst kich in nych sfe rach dzia łal no ści uczel ni. 

Mi sja aka de mic ka uczel ni, uzna wa na za tra dy cyj ną, to nie -
ustan nie ba da nia, na ucza nie i służ ba spo łecz na. A na sza spe -
cy ficz na misja, zapisana w strategii rozwoju brzmi:
Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu ja ko wspól -
no ta uczo nych, stu den tów i pra cow ni ków jest prze strze nią in -
no wa cyj nej na uki i in spi ru ją cej dy dak ty ki, uczel nią sil ną
i dum ną ze swo jej tra dy cji, z od wa gą spo glą da ją cą w przy -
szłość, kształ tu ją cą ak tyw nych uczest ni ków ży cia spo łecz ne go
i go spo dar cze go. 

Odro bi na fu tu ro lo gii. nie mo gę nie za dać te go py ta nia
z oka zji 100-le cia uP. Pa nie pro fe so rze, ja ki bę dzie uni wer -
sy tet w 2119 ro ku? Ja kim pan go wi dzi?

To trud ne za da nie prze wi dy wać przy szłość, gdy każ de dzie -
się cio le cie przy no si nam tak wie le prze ło mo wych zmian. Jak
bar dzo zmie nił się świat w cią gu ostat nich 30 lat! Gdy w la -
tach osiem dzie sią tych przebywałem na Uni wer sy te cie w Oks -
for dzie, zo ba czy łem pra cę z kom pu te rem, z edy to rem tek stu
i dru kar ką igło wą, któ rej moż na by ło po wie rzyć na noc dru -

ko wa nie przy go to wa ne go tek stu (w tym cza sie sam pi sa łem
na tra dy cyj nej ma szy nie do pi sa nia, a w pra cy mia łem pierw -
szą ma szy nę elek trycz ną). Jak pry mi tyw ne by ły pierw sze
kom pu te ry (Spec trum, Com mo do re), edy to ry tek stów (kto
pa mię ta Chi -Wri ter lub już bardziej za awan so wa ny
AmiPro?). Nie by ło in ter ne tu, smart fo nów, ta ble tów. 

Mo gę so bie wy obra zić, że za sto lat uni wer sy tet bę dzie or -
ga ni za cją otwar tą i ela stycz ną, że – ucząc in nych – bę dzie
nie ustan nie uczyć się sam. Wie rzę, że mi mo upły wu lat wol -
ność aka de mic ka i war to ści oraz za sa dy uni wer sy tec kie (wie -
lo ści dys cy plin, twór czo ści, wspól no ty, do star cza nia
wzor ców mo ral nych) po zo sta ną głów ną de ter mi nan tą aka -
de mic kie go ła du. 

Jed nak uni wer sy tet XXII wie ku z pew no ścią bę dzie in ny.
Pod kre śla my zna cze nie ba dań in ter dy scy pli nar nych. Czym
one są? Ba dacz po szu ku ją cy od po wie dzi na nur tu ją ce go pro -
ble my w ob rę bie swo jej dys cy pli ny stwier dza, że ła twiej mu
bę dzie je roz wią zać we współ pra cy z uczo nym w in nej dys -
cy pli nie. Tak, na sty ku obec nych dys cy plin na uko wych po -
wsta nie sze reg no wych dys cy plin – na wet nie po ku szę się
prze wi dy wać ja kich. Gdy czy tam o pla nach He lio do ra Świę -
cic kie go do ty czą cych ob sza rów ba daw czych powstającej

Wszech ni cy, to mógł bym po wie dzieć, że ta ki bę dzie nasz uni -
wer sy tet za ko lej ne sto lat, ale w tych ob sza rach bę dą zu peł -
nie no we dys cy pli ny. Uni wer sy tet bę dzie na dal łą czyć,
in te gro wać róż ne kie run ki, mą dro ści Wscho du z za cho dem.
A lu dzie aka de mii bę dą mieć otwar te umy sły, bę dą go to wi
na cią głe zmia ny, bę dą po szu ki wać dróg po ro zu mie nia
i wpły wu, któ re do pro wa dzą do „tak” po mi mo róż nic. 

gdy za sto lat wła dze uni wer sy te tu otwo rzą kap su łę cza -
su, któ rą wmu ru je my 7 ma ja, z pew no ścią od bę dzie się
kon fe ren cja po świę co na uP i uam oraz ich osią gnię ciom.
w tym kon tek ście, o czym bę dą mó wić za sto lat wspo mi -
na jąc uam?

Naj bar dziej mnie nur tu je py ta nie, czy otwie ra ją cy za sto lat
kap su łę bę dą w sta nie od czy tać na sze prze sła nie, bo prze cież
tak że sprzęt tech nicz ny bę dzie zu peł nie in ny. Ale my ślę, iż
na szym na stęp com to wa rzy szyć bę dą my śli, że UAM to li czą -
cy się uni wer sy tet w ska li re gio nal nej i glo bal nej. Że w cią gu
dru gie go stu le cia zna czą co wpły nął na na ukę świa to wą. Że tu
re ali zo wa no pre sti żo we gran ty i do ko na no do nio słych od -
kryć, któ re zre wo lu cjo ni zo wa ły ży cie spo łecz ne. Że ab sol wen -
ci Uni wer sy te tu by li i są li de ra mi zmian w swo ich
śro do wi skach, bo my ślą kry tycz nie, kre atyw nie i nie sza blo -
no wo. Że w au li uni wer sy tec kiej od by wa ły się naj waż niej sze
wy da rze nia kul tu ral ne. Że uni wer sy tet był przy kła dem zrów -
no wa żo ne go roz wo ju i dba ło ści o za so by na tu ral ne śro do wi -
ska. Oraz że przez ten ca ły czas dbał o uni wer sy tec kie
war tości, pie lę gna cję eto su i kul tu ry aka de mic kiej. Bo, jak
pięk nie pi sał Alek san der Gieysz tor: „Ta in sty tu cja ma w so -
bie do sto jeństwo, po zwa la jące jej wciąż na no wo od zy ski wać
mło dość”.

y Uniwersytet, tak jak przez całe wieki, 
musi pozostawać nośnikiem wartości
uniwersalnych, takich jak humanizm,
współpraca, rozwój, poszukiwanie prawdy,
dobra i piękna.


