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20 lat
programu
Erasmus
na Uniwersytecie 

im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu 

Mobilność studentów i pracowników w programie Erasmus
rozpoczęła się w Polsce w 1998 roku. Od samego początku

istnienia programu UAM bierze aktywny udział w jego realizacji. 

Uczest ni cy – stu den ci i pra cow ni cy UAM, ko rzy sta ją z pro jek tów mo bil no -
ścio wych. Są to wy jaz dy za gra nicz ne na stu dia i sta że za wo do we, wy jaz dy w ce -
lu pro wa dze nia za jęć dy dak tycz nych, szko le nia, kur sy ję zy ko we i spe cja li stycz ne
do uczel ni i przed się biorstw znaj du ją cych się w 33 kra jach pro gra mu.

W cią gu 20 lat ist nie nia Era smu sa z wy jaz dów sko rzy sta ło nie omal 15 tys. stu -
den tów i pra cow ni ków UAM. Do mi nu ją cą gru pę sta no wią oczy wi ście ci pierw si.
Po nad 12,5 tys. stanowią wy jaz dy na stu dia i prak ty ki. 

W tym okre sie z moż li wo ści wy jaz du sko rzy sta ło tak że po nad 2200 na uczy cie li
aka de mic kich i pra cow ni ków ad mi ni stra cyj nych. Wy so kość przy zna ne go do fi -
nan so wa nia wy nio sła pra wie 19 mi lio nów eu ro. Na wią za li śmy współ pra cę z 390
za gra nicz ny mi uni wer sy te ta mi. 

W tym sa mym cza sie po znań ski Uni wer sy tet przy jął pra wie 4 tys. stu den -
tów za gra nicz nych. Od kil ku lat ob ser wu je my po zytyw ny trend stop nio we go
wy rów na nia róż ni cy po między stu den ta mi wy jeż dża ją cy mi, a przy jeż dża ją -
cy mi na stu dia. 

W ostat nich trzech la tach z na sze go Uni wer sy te tu wy je cha ło 1648 stu den tów,
a w tym sa mym okre sie przy ję li śmy 1268 za gra nicz nych stu den tów. Dla po rów -
na nia – jesz cze w la tach 2000-2003 ta dys pro por cja by ła za uwa żal nie więk sza:
na 927 wy jeż dża ją cych stu den tów przy pa dło 84 przy jeż dża ją cych stu den tów.

Ozna cza to, że obec nie każ de go ro ku z moż li wo ści wy jaz do wych ko rzy sta nie -
mal 1000 stu den tów i pra cow ni ków UAM. Przy kła do wo, w ro ku aka de mic -
kim 2015-2016 łącz nie w programie Era smus+ wzię ło udział 965 osób. 

Od lat nie zmien ne po zo sta ją głów ne kie run ki, do któ rych uda ją się na si stu den -
ci. Do gru py naj chęt niej wy bie ra nych państw na le żą: Hisz pa nia, Niem cy, Wło chy,
Fran cja oraz Cze chy.

Obec ny za kres dzia ła nia pro gra mu Era smus+ jest bar dzo sze ro ki. Za stą pił on
bo wiem sie dem wcze śniej szych unij nych ini cja tyw m.in.: „Ucze nie się przez ca łe
ży cie” (Era smus, Co me nius, Grund tvig), Le onar do da Vin ci, Era smus Mun dus,
Tem pus, „Mło dzież w dzia ła niu”. Obej mu je on tak że cen tral nie za rzą dza ny pro -
gram Je an Mon net oraz pro gram wspar cia dla ini cja tyw spor to wych. 

Jed nym z klu czo wych ele men tów pro gra mu po zo sta ła jed nak mię dzy na ro -
dowa mo bil ność edu ka cyj na. Do tyczy ona za rów no stu den tów jak i pra cow -
ni ków uczel ni, a tak że ab sol wen tów. Stu den ci mo gą wy je chać na część stu diów
lub na prak ty ki, a pra cow ni cy – w ce lu pro wa dze nia za jęć na za gra nicz nej
uczel ni lub na szko le nia. 

W „kla sycz nej” for mu le pro gra mu moż li wa by ła wza jem na wy mia na z pań -
stwa mi Unii Eu ro pej skiej, kra ja mi EOG (Nor we gia, Lich ten ste in, Is lan dia) oraz
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Szanowni Państwo,

lipiec i sierpień to tradycyjne miesiące

urlopowego lub wakacyjnego oddechu.

Na ten właśnie czas chciałbym Państwu

złożyć życzenia wspaniałego odpoczynku,

wielu pięknych chwil i wrażeń,

pozostawiających ślad w pamięci

na długie miesiące i lata.

Niech zbliżające się wakacje będą udane

i ciekawe, a powroty z bliskich i dalekich

podróży zawsze bezpieczne.

Przede wszystkim jednak życzę Państwu

wytchnienia po intensywnej pracy.

Wyzwania, jakie na nas czekają w roku

Jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu

Poznańskiego oraz wprowadzania

Ustawy 2.0, nie będą łatwe.

Państwa energia i pomoc są niezbędne,

aby im sprostać.

Miłych, spokojnych wakacji

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Rektor UAM
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do dat ko wo by łą Ju go sło wiań ską Re pu bli ką Ma ce do nii i Tur cją. Od ro ku 2015
mo bil ność otwo rzy ła się na kra je po za eu ro pej skie. W unij nym słow ni ku te dzia -
ła nia są okre śla ne ja ko współ pra ca z pań stwa mi part ner ski mi (w od róż nie niu
od państw pro gra mu, czy li – w uprosz cze niu – państw eu ro pej skich) i kry ją się
pod skró tem KA 107. Uczel nie mo gą za tem ubie gać się o współ pra cę z m.in.
pań stwa mi Bał ka nów Za chod nich, Azji Cen tral nej, Azji Po łu dnio wo -Wschod -
niej, Ame ry ki Ła ciń skiej, Afry ki, Ka ra ibów, Pa cy fiku, Ame ry ki Pół noc nej oraz
z wy bra ny mi pań stwa mi Bli skie go Wscho du, re gio nem unij nej ini cja ty wy Part -
ner stwa Wschod nie go i Ro sją. W prak ty ce ozna cza, to, że w pro jek cie mo bil -
no ści KA 107 moż na uzy skać do fi nan so wa nie na pro wa dze nie
wy mia ny – za rów no stu den tów jak i pra cow ni ków – z uczel nia mi z po nad 150
państw part ner skich. Współ pra ca obej mu je oczy wi ście za rów no przy jaz dy
do Po la ki jak i wy jaz dy do za gra nicz nych part ne rów.

UAM uczest ni czy w pro jek cie KA 107 od pierw szej je go edy cji. W ra mach kon -
kur sów wnio sków w la tach 2015-2018, UAM otrzy mał fun du sze na re ali za cję nie -
omal 150 wyjazdów stu den tów i pra cow ni ków z na stę pu ją cy mi kra ja mi: Ja po nia,
Taj wan, Ser bia, Mo zam bik, Se ne gal, Ukra ina, Ro sja, Ka zach stan, Pe ru, Izra el, Ar -
me nia, Al ba nia, Jor da nia, Bo śnia i Her ce go wi na, Bia ło ruś, Bo śnia i Her ce go wi na,
Ka me run, In die, Ko so wo, Ka na da, Ser bia, USA, Taj wan, Fi li pi ny, Al gie ria, Ka zach -
stan, Mek syk, Uz be ki stan.

In te re su ją cych da nych do star cza ją tak że an kie ty wy peł nia ne przez każ de go
be ne fi cjen ta pro gra mu. Wy ni ka z nich, że zde cy do wa na więk szość za gra nicz -
nych go ści, któ rzy wy bra li UAM, jest za do wo lo nych ze swo je go wy bo ru. Wśród
stu den tów przy jeż dża ją cych satysfakcję ze stu diów lub prak tyk re ali zo wa nych
na UAM deklarowało po nad 96% ba da nych. Po dob nie by ło wśród przy jeż dża -
ją cych na nasz uni wer sy tet wy kła dow ców i pra cow ni ków ad mi ni stra cyj nych.
Nie omal 99% z nich wy ra zi ło swo je za do wo le nie i sa tys fak cję z pobytu na UAM.
W przy pad ku pol skich pra cow ni ków – za do wo le nie z uczest nic twa w pro gra -
mie wy ra zi ło… 100% ba da nych – każ da z 202 osób uzna ła swój po byt za sa tys -
fak cjo nu ją cy.

Od 2014 ro ku stu den ci za ak cep to wa ni na wy jazd w ra mach Era smus+ ko rzy -
sta ją z fun du szy pro gra mu PO WER – Pro gram Ope ra cyj ny Wie dza Edu ka cja
Roz wój, któ ry umoż li wia przy zna nie do dat ko we go wspar cia fi nan so we go  stu den -
tów nie peł no spraw nych oraz znaj du ją cych się w trud nej sy tu acji ma te rial nej. O do -
dat ko we środ ki w ra mach pro gra mu na wy jaz dy na stu dia i prak ty ki mo gą ubie gać
się stu den ci z orze czo nym stop niem nie peł no spraw no ści oraz stu den ci z przy zna -
nym sty pen dium so cjal nym. 

W la tach 2014-2018 z fun du szy PO WER sko rzy sta ło nie mal że trzy stu stu den -
tów UAM, wy jeż dża ją cych na stu dia i prak ty ki za gra nicz ne.

Sylwia Ogórkiewicz
Dział Współpracy z Zagranicą
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najlepszą uczelnią w ju jitsuUAM



6 czerwca 2018 r. około godz. 9 w holu budynku WNPiD
ujawniono paczkę niewiadomego pochodzenia.

Jednocześnie na numer telefonu znajdującego się
w portierni Wydziału nieznana osoba zadzwoniła

i poinformowała, że w budynku jest bomba.

To był po czą tek te go, cze go by li śmy świad ka mi na te re nie Wy dzia łu Na uk
Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa. Ćwi cze nie przy go to wa ne przez Ma cie ja Kru -
kow skie go, spe cja li stę Ze spo łu Za rzą dza nia Kry zy so we go i Ochro ny In for -
ma cji Nie jaw nych mo gło się za czy nać. A po tem by ło już tyl ko le piej.
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Prof. es te ra że rom ska kie row nik Ka te dry
Orien ta li sty ki na Wy dzia le neo fi lo lo gii zo -
sta ła od zna czo na przez rząd Ja po nii.
Otrzy ma ła Or der Wscho dzą ce go Słoń ca,
Zło te Pro mie nie z ro ze tą. W ko mu ni ka cie
Am ba sa dy Ja po nii czy ta my: Pro fe sor an -
ga żu je się w ba da nia ja po ni stycz ne oraz
na ucza nie ję zy ka ja poń skie go, przy czy nia -
jąc się wy dat nie do ich roz wo ju. 

An na Paw lak -Ku li ga po pię ciu la tach pra cy
w IKeA retail Pol ska, w tym dwóch na sta -
no wi sku pre ze ski IkEA re ta il, obej mie
sta no wi sko pre ze ski IkEA w Chi nach.
Przy szła pre zeska IkEA Chi ny jest ab sol -
went ką Wy dzia łu Pra wa UAM.

Ho no ro wą na gro dę Led nic kie go Or ła Pia -

stow skie go dzie sią tej edy cji otrzy mał prof.

To masz Ja siń ski, kie row nik Za kła du Źró -
dło znaw stwa i Na uk Po moc ni czych Hi -
sto rii w In sty tu cie Hi sto rii. Ob da ro wa ny
jest hi sto ry kiem me die wi stą i ba da czem
śre dnio wiecz nych dzie jów Eu ro py.

Prof. Mi ko łaj Jaz don z In sty tu tu Fil mu, Me -
diów i Sztuk Au dio wi zu al nych UAM  za -
sia da w ju ry pre sti żo we go kra ków Film
Fe sti val.

Prof. To masz Łu czak z Wy działu Ma te ma ty ki

i In for ma ty ki zo stał te go rocz nym lau re atem

Me da lu im. Wa cła wa Sier piń skie go. Me dal
jest przy zna wa ny co rocz nie przez Wy -
dział Ma te ma ty ki, In for ma ty ki i Me cha ni -
ki Uni wer sy te tu War szaw skie go oraz
Pol skie to wa rzy stwo Ma te ma tycz ne.

Ma rek Ma gie row ski, ab sol went fi lo lo gii
hisz pań skiej na UAM, zo stał am ba sa do rem
nad zwy czaj nym w Izra elu.

No mi na cję w imie niu Pre zy den ta rP
wrę czył mi ni ster Ja cek Cza pu to wicz.

Dr Łu kasz So ko łow ski z Wy działu Pra wa

i Ad mi ni stra cji zdo był na gro dę I stop nia
w II ogól no pol skim kon kur sie im. Pro f.
An drze ja Stel ma chow skie go na naj lep -
sze pra ce ha bi li ta cyj ne, dok tor skie i ma -
gi ster skie z dzie dzi ny pra wa rol ne go

Książ ka „I cóż, że o Szwe cji” na ta lii Ko ła -
czek, dok to rant ki Wy dzia łu Neo fo lo lo gii
zo sta ła uzna na za naj lep szą książ kę po -
dróż ni czą 2018 ro ku. książ ka uho no ro -
wa na zo sta ła Na gro dą Ma gel la na.
Na ta lia kołaczek jest fi lo loż ką skan dy -
naw ską, tłu macz ką i lek tor ką ję zy ka
szwedz kie go. Od 2013 ro ku pro wa dzi
Szwe cjo blog.

U n I W e r S y T e C K I  P r e S T I ż :
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Dźwięk po li cyj nych ko gu tów, pisk opon za trzy mu ją cych się ka re tek po go -
to wia czy dzia ła nia stra ża ków wzbu dzi ły re spekt, ale i spo re za in te re so wa nie
spo łecz no ści na Mo ra sku. Gdy do ak cji wkro czy li an ty ter ro ry ści zro bi ło się
na praw dę go rą co. Za nim to jed nak na stą pi ło, nad je chał pa trol pi ro tech nicz -
ny. Ćwi cze nie bo wiem zo sta ło po dzie lo ne na dwie fa zy. Pierw szą, w trak cie
któ rej ujaw nio no i zneu tra li zo wa no ła du nek -pacz kę i dru gą, w cza sie któ rej
do au li, gdzie pro wa dzo ne są za ję cia, do sta je się dwóch za ma sko wa nych
i uzbro jo nych na past ni ków. Pa da ją strza ły, zo sta ją wzię ci za kład ni cy.

Na WNPiD wszyst ko skończyło się szczę śli wie. Naj waż niej szy jed nak jest
efekt przy go to wy wa ne go od ty go dni ćwi cze nia i za po zna nie uczest ni ków z sy -
tu acją re al ne go za gro że nia oraz prze ćwi cze nie obu wa rian tów przez prze szko -
lo ne do te go służ by.

Oby ni gdy do po dob nych sy tu acji nie do szło. Kris

Pierw szy ta ki me dal

W Au li Lu brań skie go Col le gium Mi nus od by ła się uro czy stość
przyznania Me da lu Ho mi ni Ve re Aca de mi co prof. Jarosławowi
Mikołajewiczowi. Po raz pierw szy w hi sto rii wy róż nie nie to przy -
zna ne zo sta ło po śmiert nie. Jak mó wi ła pro wa dzą ca uro czy -
stość pro rek tor, prof. Be ata Mi ko łaj czyk, Uni wer sy tet nie zdą żył
na gro dzić swo je go za słu żo ne go pro fe so ra.
Zmar ły przed wcze śnie, w peł ni sił twór czych prof. Ja ro sław
Mi ko ła je wicz był wy bit nym spe cja li stą teo rii pra wa, au to rem
pu bli ka cji do ty czą cych pra wa in ter tem po ral ne go, fi lo zo ficz -
nych pod staw obo wią zy wa nia pra wa i za sad orzecz ni czych
try bu na łu kon sty tu cyj ne go. Medal odebrała małżonka prof.
Mikołajewicza.

Ze spe cjal ną de dy ka cją
W Sa li Po sie dzeń
PtPN od by ła się
spe cjal na se sja pt.
„kul tu ro we
aspek ty ewo lu cji
ję zy ka” de dy ko -
wa na Mi strzo wi
prof. Bog da no wi

Wal cza ko wi przez pra cow ni ków Za kła du Lin gwi sty ki An -
tro po lo gicz nej UAM oraz Po znań skie go to wa rzy stwa Przy -
ja ciół Na uk.
Pro fe sor Bog dan Wal czak to mistrz i na uczy ciel, au to ry tet
w za kre sie ję zy ko znaw stwa i kul tu ry ję zy ka, ale tak że zna -
ny na ca łym uni wer sy te cie (i nie tyl ko) twór ca oko licz no -
ścio wych fra szek. 

Au la imienia prof. Fran ci szka Kacz ma rka
Au la Au di to rium
Ma xi mum na Wy -
dzia le Fi zy ki UAM
otrzy ma ła imię zna -
ko mi te go pa tro na. 
Zo stał nim prof.
Fran ci szek kacz -
ma rek – wy bit ny
pol ski fi zyk, pro -
rek tor w ga bi ne -

cie pierw sze go de mo kra tycz nie wy bra ne go rek to ra
Ja nu sza Ziół kow skie go i rek tor UAM w la tach 1984-1985.

prosto z facebooka…ciE
UNiWErSytEcKiE
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Za pro sze nie na stu denc ką kon fe ren cję spo tka ło się z cie -
płym przy ję ciem ze stro ny władz wy dzia łu, uczel ni
a tak że mia sta. Głos w dys ku sji za bra li m.in.

wiceprezydent Po zna nia Ma riusz Wi śniew ski, przed sta wi cie -
le ZTM, pro rek tor ds. stu denc kich, prof. Bo gu mi ła Ka niew -
ska oraz przed sta wi cie le rad sa mo rzą dów stu denc kich
z wy dzia łów, któ re miesz czą się na Mo ra sku. Swo imi spo -
strze że nia mi chęt nie dzie li li się też sa mi za in te re so wa ni,
a więc stu den ci. 

– Za le ża ło nam, aby zjed no czyć się, ale też i wza jem nie po -
znać – mó wi We ro ni ka Do pie ra ła, or ga ni za tor ka spo tka nia.
Więk szość z nas spę dza tu dłu gie go dzi ny, a mi mo to ży je my
obok sie bie, nie ma jąc tak na praw dę ze so bą więk szej stycz -
no ści. 

Kam pus mo ra ski to m.in. sie dem wy dzia łów, dwa cen tra
oraz obiek ty spor to we. Mi mo ogrom nej po wierzch ni i oży -
wio nej dzia łal no ści na uko wo -ba daw czej, miej sce to wie czo -
ra mi pu sto sze je, po zba wia ne obec no ści stu den tów.
Roz wią za niem, jak obie cy wa ła w trak cie kon fe ren cji prof. Bo -
gu mi ła Ka niew ska, już nie dłu go mo że oka zać się bu do wa do -
mu aka de mic kie go. Aka de mik na 400 miejsc ma po wstać
do 2020 ro ku i praw do po dob nie bę dzie sty mu lo wał na tu ral -
ny roz wój te go miej sca, wy mu sza jąc ko niecz ność utwo rze nia
w je go są siedz twie te re nów re kre acyj nych. 

Tym cza sem, gdy wsłuchać się w gło sy stu den tów, ich ocze -
ki wa nia są znacznie więk sze. Ich zda niem po żą da ne w tym
miej scu byłyby też klub stu denc ki, ka fej ki – sło wem miej sca,
w któ rych wie czo rem moż na się spo tkać, po roz ma wiać, a tak -
że po tań czyć. Wśród uczest ni ków kon fe ren cji po ja wi ła się też
pro po zy cja, aby w po bli żu Wy dzia łu Fi zy ki po wstał mu ro wa -
ny grill. Miej sce to obec nie cie szy się du żą po pu lar no ścią
wśród mo ra skich stu den tów, któ rzy w cie płe dni chęt nie spę -
dza ją tu wol ny czas. Ta ka wspól na prze strzeń za pew ne
wpłynęłaby na in te gra cję śro do wi ska. 

W dys ku sji po ja wi ły się też uwa gi na te mat obec ne go sta -
nu kam pu su. Stu den ci pro szą przede wszyst kim o po pra wę
in fra struk tu ry m.in.: chod ni ków pro wa dzą cych do przy stan -
ku MPK przy Wy dzia le Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa,
a tak że na od cin ku przed pę tlą tram wa jo wą na So bie skie go.
Zwra ca no rów nież uwa gę na uspraw nie nia ru chu pie szych
i ro we rzy stów. Zwłasz cza ci ostat ni stwa rza ją re al ne za gro że -
nie dla osób spa ce ru ją cych po kam pu sie. Po wo dem mo że być
brak w nie któ rych miej scach ście żek ro we ro wych. 

Kon fe ren cja za sko czy ła sa mych or ga ni za to rów. Nie spo -
dzie wa li się, że spo tka się z aż tak du żym za in te re so wa niem
i za an ga żo wa niem, zwłasz cza ze stro ny rad sa mo rzą dów stu -
denc kich z Mo ra ska. Wspól nie wy stą pi li oni do Urzę du Mia -

sta z pro jek tem „Rzecz po spo li ta Mo ra ska”, któ ry, jak się
do wie dzie li śmy, zo stał wstęp nie za ak cep to wa ny przez Po -
znań ski Bu dżet Oby wa tel ski.

Po mysł za kła da or ga ni za cję „Dni Mo ra ska”, któ re za in au gu -
ru ją rok aka de mic ki 2019/2020. Wy da rze nie bę dzie też wpi sy -
wać się w ob cho dy 100-le cia ist nie nia Uni wer sy te tu
Po znań skie go. W pla nach dwu dnio we go pik ni ku prze wi dzia -
ne są warsz ta ty dla dzie ci i do ro słych zor ga ni zo wa ne przez stu -
den tów wy dzia łów znaj du ją cych się na te re nie Kam pu su
Mo ra sko, atrak cje mu zycz ne, za ję cia ru cho we dla se nio rów oraz
gry i za ba wy in te gru ją ce spo łecz ność. Stu den ci chcą swo im pro -
jek tem za chę cić miesz kań ców po bli skich osie dli do wzię cia
udzia łu w dys ku sji na te mat przy szło ści i roz wo ju za rów no kam -
pu su, jak i te re nów przy le głych oraz po ka zać, że są gru pą otwar -
tą na współ pra cę w tej kwe stii. Magda Ziółek

rzecz po spo li ta Mo ra ska? 
Je ste śmy za!

rzecz po spo li ta Mo ra ska? 
Je ste śmy za!

W trakcie tegorocznego Wielkiego Grillowania studenci z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
UAM zaprosili swoich kolegów do dyskusji na temat przyszłości kampusu na Morasku. Pomysł okazał

się strzałem w dziesiątkę, a o pierwszych sukcesach tej akcji już niebawem będzie
głośno – przynajmniej tak zapowiadają organizatorzy dyskusji. 

y Zda niem studentów po żą da ne na Morasku
byłyby też klub stu denc ki, ka fej ki 

FOt.  PrZEMySłAW StANULA
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Choć Po znań ska Na gro da Li te -
rac ka jest jed ną z naj bar dziej
pre sti żo wych pol skich na -

gród w kon kur sie li te rac kim, to, jak
za uwa żył fi lo zof, pu bli cy sta i ese ista
To masz Sta wi szyń ski – mo de ra tor
roz mo wy z lau re at ką Na gro dy im.
Ada ma Mic kie wi cza An ną Bi kont
oraz z no mi no wa ny mi do Na gro dy -
-Sty pen dium Ilo ną Wit kow ską
i Szcze pa nem Ko py tem (trze ci kan -
dy dat – Wik tor Ma rzec nie mógł
przy je chać), zna mien ne jest to, że
w na gro dzo nej i no mi no wa nych
do na gro dy książ kach prze wi ja się
wą tek opo ru, sprze ci wu, kon fron ta -
cji z sys te mem. 

Au tor ka książ ki Sen dle ro wa. W ukry ciu stwier dzi ła, że sa -
mej sie bie nie uwa ża za oso bę ra dy kal ną, ale fak tycz nie wy -
bie ra ra dy kal nych bo ha te rów, bo ta ka jest w jej oce nie
Ire na Sen dle ro wa, ale tak że bo ha ter ka jed nej z wcze śniej szych
ksią żek – Wi sła wa Szym bor ska. Naj bar dziej zaj mu je ją jed -
nak kwe stia re la cji pol sko -ży dow skich w do bie Ho lo cau stu,
bo we dług niej po okre sie, gdy moż na by ło mó wić wię cej
i bar dziej otwar cie na ten te mat, na stą pił od wrót i po ja wia ją
się pró by ne go wa nia fak tów oraz po pra wia nia hi sto rii. Jej ce -
lem jest przy wra ca nie gło su, spy cha nym na trze ci plan ofia -
rom, to też książ kę, nad któ rą obec nie pra cu je, rów nież
po świę ci Ży dom oca la łym z Za gła dy. 

Zda niem Szcze pa na Ko py ta mo ment dzie jo wy, kie dy na -
stą pił ta ki roz wój ka pi ta li zmu, pro duk cji itp., któ ry za gra ża
ca łej pla ne cie, fak tycz nie zmu sza nas do ra dy kal nych ocen
i dzia łań. We dług nie go pró bę oca le nia pla ne ty na pew no
trze ba bę dzie za cząć od ra dy kal nej prze mia ny rze czy wi sto -
ści, w któ rej ży je my. Mo że się jed nak zda rzyć, że ludz kość
prze oczy mo ment, kie dy ta kie zmia ny jesz cze bę dą moż li we. 

– Bar dzo bym chcia ła, że by ża den zły, głu pi czło wiek nie czuł
się bez piecz nie, bo przez tych złych, głu pich lu dzi nie win ne isto -
ty czu ją się bar dzo za gro żo ne – stwier dzi ła Ilo na Wit kow ska,
któ ra nie ma wąt pli wo ści, że za wsze na le ży kon fron to wać się
z sys te mem wła dzy, bo głów ną za sa dą dzia ła nia ludz kiej cy -
wi li za cji – co jest nie do przy ję cia – jest za sa da do mi na cji. 

Za py ta ni przez mo de ra to ra, ja ka jest ro la pi szą cych i jak
na sta wie nie etycz ne czy po li tycz ne wpły wa na ję zyk, au to rzy
zgod nie stwier dzi li, że obec nie pi sa rze, po eci po win ni przede
wszyst kim wy raź nie po ka zy wać pa lą ce pro ble my i za gro że -
nia współ cze sne go świa ta, któ rych lu dzie nie chcą do pu ścić
do swo jej świa do mo ści. Stąd, zda niem I. Wit kow skiej, ko -
niecz ny jest ra dy kal ny ję zyk i ra dy kal ne środ ki, bo „czas nam
się koń czy”. An na Bi kont pod kre śli ła, że dla niej waż nym pro -

ble mem po zo sta je uka za nie Ho lo -
cau stu z per spek ty wy ofiar, na to -
miast w ogó le nie za sta na wia się, jak
pi sze, bo pi sze tyl ko o tym, co ją po -
ru sza. We dług Sz. Ko py ta, pi sa nie
nie jest wy łącz nie za my słem czy ja -
kąś stra te gią po li tycz ną, wy ni ka ją cą
z ro li au to ra w spo łe czeń stwie, tyl ko
ra czej pró bą do tar cia do od bior cy.
Po li ty ka nie na rzu ca for my es te tycz -
nej, w po ezji cho dzi bo wiem o to, by
przy ca łym twór czym no wa tor stwie
ję zyk od wo ły wał się do wspól nych
do świad czeń, po zo sta jąc na ty le ko -
mu ni ka tyw ny, by ktoś chciał to czy -
tać. – Mię dzy tym, co ro bię i mó wię,

a tym, jak mó wię, za cho dzi ab so lut na spój ność – stwier dzi ła I.
Wit kow ska, któ ra ko cha ję zyk, bo tyl ko w ję zy ku czu je wol -
ność od ja kiej kol wiek wła dzy. Stwier dzi ła, że ob co wa nie z tek -
stem po zwa la wy two rzyć wspól ną prze strzeń wy obra żeń, co
mo że za po biec okru cień stwu, któ re bie rze się z bra ku wy -
obraź ni. – Mam na dzie ję, że lu dzie bę dą czy tać. Czy ta nie jest
su per – pod su mo wa ła, wy wo łu jąc okla ski uczest ni ków Ga li. 

– Prze czy ta my, zwy cię ży my – w swo im sty lu spu en to wał de -
ba tę prze wod ni czą cy Ka pi tu ły PNL prof. Piotr Śli wiń ski, do -
da jąc m.in., że na gro dy są spła tą cią gle ro sną ce go dłu gu
wdzięcz no ści wo bec au to rów ksią żek, a jest to „je dy ny dług,
któ ry czy ni za dłu żo ne go i za dłu ża ją ce go się bo gat szym od te -
go, kto się nie za dłu ża i nie jest za dłu żo ny”. 

Ode braw szy Na gro dę -Sty pen dium im. Sta ni sła wa Ba rań -
cza ka Szcze pan Ko pyt po dzię ko wał Ka pi tu le i czy tel ni kom,
jed nak nie wy gło sił żad nej mo wy, bo jak stwier dził, nie spo -
dzie wał się te go wy róż nie nia. Sta rał się za cho wać dy stans
do no mi na cji, w czym po mo gło mu to, że zna i lu bi dwo je po -
zo sta łych no mi no wa nych. Jak za uwa żył, w je go przy pad ku pi -
sa nie wier szy nie jest ja kimś wy bo rem, de cy zją, lecz for mą
wy po wie dzi: – Od kąd pró bu ję wy ra zić to, co czu ję i my ślę, po -
ezja jest na tu ral nym środ kiem wy ra zu. Po za pre sti żem na gro -
da (40 tys. zł) po zwo li mu spo koj niej pra co wać i sku pić się
na twór czo ści oraz na no wych for mach jej po pu la ry zo wa nia.
Ja ko ab sol went fi lo zo fii na UAM przy zna je, że to, czym się zaj -
mu je w ży ciu, ma zwią zek z tym, czym prze siąk nął pod czas
stu diów, czy li fi lo zo fią mark si stow ską. – Spró buj cie się gać
po Mark sa – za chę cał.

Da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz

zwy cię stwo po ezji ra dy kal nej
Jesteśmy w takim momencie dziejowym, gdy potrzebny jest radykalizm – powiedział poeta i muzyk

Szczepan Kopyt, laureat tegorocznej edycji Poznańskiej Nagrody Literackiej w kategorii
Nagroda-Stypendium im. Stanisława Barańczaka, przyznanej za książkę zabic. W Gali, podczas której

ogłoszono jego nazwisko i wręczono nagrody w obu kategoriach Poznańskiej Nagrody Literackiej,
po raz pierwszy wzięła udział wdowa po wybitnym poecie i tłumaczu Anna Barańczakowa. 

uniwersyteckie.pl
z pasją o życiU

Pe łen tekst na stronie

Szczepan KopytSzczepan KopytIlona Witkowska
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Nie pozwalajmy sobie na zbyt uproszczone stwierdzenia, bo rzeczywistość jest złożona. W tej jej
złożoności właśnie upatruję nadzieję, bo to ona nie pozwoli na czarne scenariusze – podsumował

dyskusję prof. Rafał Drozdowski z Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Media czyli wyścigi 
kłamstwa i prawdy

Był oprócz prof. Do ro ty Pion tek z WNPiD, prof. Woj -
cie cha Cel la re go z UEP oraz dr. Krzysz to fa Go ła ty
z UEP jed nym z czte rech pa ne li stów X De ba ty Aka -

de mic kiej (11.06 w gma chu UEP), po świę co nej kłam stwu
i praw dzie we współ cze snych me diach. Prof. Ta de usz Ko -
wal ski z UEP, pro wa dzą cy spo tka nie, po pro sił naj pierw
o na kre śle nie ogól ne go ob ra zu me dial nej rze czy wi sto ści

i za gro żeń, ja kie z niej wy ni ka ją. Prof. Pion tek uspo ka ja ła,
że nie po ko ją cy prze syt in for ma cji, kło po ty z jej se lek cją czy
we ry fi ka cją to nie są zja wi ska no we, bo po ja wi ły się w świe -
cie już od lat 70. Za nie po ko je nie bu dzi ich ska la, na co
wpływ ma roz wój tech no lo gicz ny i ko mer cja li za cja in for -
ma cji, ma ją cej war tość tyl ko wte dy, je śli ją moż na sprze dać.
Wtó ro wał jej dr Go ła ta, pod kre śla jąc, że ta blo idy ist nie ją

od 200 lat, a już Win ston Chur chill ma wiał,
że kłam stwo obie gnie świat, za nim praw da
wło ży buty. We szli w ten spo sób w spór
z prof. Cel la rym, któ ry uwa żał, że to nie jest
kwe stia ska li, a zja wi sko jest zu peł nie no we,
bo dziś nie ma in for ma cji ogól nej, zro zu -
mia łej dla wszyst kich, tyl ko każ dy w swo jej
„bań ce” od bie ra ta kie in for ma cje, ja kie są
zgod ne z je go wła sny mi prze ko na nia mi. On
też kil ka krot nie zwra cał uwa gę na to, że je -
ste śmy przez 24 go dzi ny pod glą da ni w sie -
ci i ana li za tych gi ga da nych po zwa la
na cał ko wi te sper so na li zo wa nie in for ma cji:
je śli bo ję się uchodź ców, do sta nę in for ma -
cje ten lęk po twier dza ją ce, je śli bez ro bo -
cia – to o bez ro bo ciu, je śli wzro stu
po dat ków – to o po dat ku itp. 

Czy są to in for ma cje praw dzi we? Mar ke -
tin gow cy daw no od kry li, że aby sprze dać
pro dukt, trze ba dzia łać na emo cje i ta re gu -
ła sto su je się dziś i do „sprze da ży” in for ma -
cji – mó wił prof. Cel la ry. I co do te go
wszy scy by li zgod ni: dziś od bior cy nie szu -
ka ją in for ma cji wia ry god nych, lecz emo cjo -
nu ją cych i sta ra ją się uni kać dy so nan su
po znaw cze go, co uła twia ją me dia spo łecz -
no ścio we. Prof. Droz dow ski na zwał to re -
ali zmem emo cjo nal nym. A bę dzie jesz cze
go rzej – roz ta czał wi zję prof. Cel la -
ry – w go spo dar ce 4. 0, w któ rej czło wie ka
za stą pią ro bo ty, głów ną po win no ścią czło -
wie ka bę dzie nie pra ca a roz ryw ka, a ta
w ogó le nie po trze bu je in for ma cji tyl ko
emo cji.

Co ro bić, by bro nić się przed ty mi za gro -
że nia mi? Tu wszy scy też by li zgod ni, że
trze ba tę rze czy wi stość przy jąć i zro zu mieć
za sa dy jej dzia ła nia. Jak stwier dzi ła bru tal -
nie prof. Pion tek, aby wyjść z na ło gu, trze -
ba naj pierw sy tu ację, że to jest na łóg,
za ak cep to wać. A więc na le ży ba dać te me -
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k an dy da tu rę prof. Edwar da Bal ce rza na zgło sił Uni wer sy tet
im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu. Au to rzy wnio sku
pod kre śla li do nio słość do rob ku pro fe so ra w pol skiej po -

wo jen nej na uce o li te ra tu rze. – Dzię ki swo im stu diom teo re tycz -
nym ba dacz ten stał się współ twór cą zro dzo nej
w la tach 60. XX wie ku szko ły struk tu ral no -se mio tycz nej, któ ra
roz sła wi ła Po znań ja ko ośro dek ba dań hu ma ni stycz nych. Ja ko je -
den z pierw szych uczy nił tak że za gad nie nia sztu ki prze kła du
przed mio tem za in te re so wań po lo ni stów -li te ra tu ro znaw ców,
kon sty tu ując w la tach 60. i 70. XX wie ku tzw. „po znań ską szko łę
trans la to lo gicz ną”. W mo no gra fii „Li te ra ri ness. Mo dels, gra da -
tions, expe ri ments” prof. Bal ce rzan udo wod nił, że pol ska myśl
teo re tycz na w ba da niach li te rac kich ma do za pro po no wa nia za -
gra nicz nym krę gom na uko wym ory gi nal ne kon cep cje i me to dy.

Na gro da tra dy cyj nie zo sta nie wrę czo na na uro czy stej se sji Ra -
dy Mia sta Po zna nia w świę to pa tro nów mia sta św. Pio tra i Paw -
ła, w Ra tu szu. 

Ka pi tu ła wy ło ni ła rów nież 12 sty pen dy stów wśród ba da czy,
któ rzy nie ukoń czy li 30 ro ku ży cia, a po chwa lić się mo gą zna czą -
cym do rob kiem na uko wym. Lau re aci otrzy ma ją po 5 tys. zł sty -
pen dium dla mło dych ba da czy z po znań skie go śro do wi ska
na uko we go. Wśród na gro dzo nych zna la zło się dwóch na ukow -
ców z UAM:

• Piotr Ale xan dro wicz (pra wo), któ ry otrzy mał sty pen dium
za osią gnię cia na uko we w za kre sie ba dań nad hi sto rią pra wa,
w tym pu bli ka cję mo no gra fii na uko wej, udział w za gra nicz nych
kon gre sach na uko wych, za gra nicz ne sta że na uko we oraz kie ro -
wa nie pro jek ta mi na uko wy mi

• An na Wal czak (che mia) na gro dzo na za in no wa cyj ne ba da -
nia w dzie dzi nie che mii su pra mo le ku lar nej oraz wy bit ne osią -
gnię cia na uko we

Kon kurs ko or dy no wa ny jest przez Wy dział Roz wo ju Mia sta
i Współ pra cy Mię dzy na ro do wej Urzę du Mia sta Po zna nia. (red)

prof. Edward Balcerzan
laureatem   Nagrody Naukowej

Miasta poznania 

Decyzją kapituły laureatem tegorocznej
Nagrody Naukowej Miasta Poznania został prof.

Edward Balcerzan – literaturoznawca, poeta,
prozaik, tłumacz, eseista od lat związany

z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. 

y de ba ty Aka de mic kie to wspól na ini cja ty wa UAM
i UEP. Od by wa ją się na prze mian w obu uczel niach.

Gro no uczo nych dys ku tu je o naj waż niej szych i naj go ręt -
szych pro ble mach współ cze sno ści, de mon stru jąc za ra zem
styl aka de mic kiej roz mo wy, opar tej na fak tach i to czo nej
w kul tu ral nej at mos fe rze. to by ła ostat nia w tym ro ku aka -
de mic kim de ba ta, lecz ko or dy na to rzy: prof. krzysz tof Po de -
mski (UAM) i prof. ta de usz ko wal ski (UEP) za po wie dzie li ich
kon ty nu ację.

dial ne zja wi ska, a z dru giej – edu ko wać od bior cę, tak by
umiał uży wać nie tyl ko emo cji, ale i ro zu mu przy od bio rze
in for ma cji. Sa ma uczest ni czy w pro jek tach, gdzie ba da się
po pu li stycz ne me dia czy przy go to wu je me to dy ucze nia ro -
zum ne go ko rzy sta nia z sie ci. Dr Go ła ta upa trzył iskier kę na -
dziei w tym, że rze tel ne me dia pa pie ro we (Fi nan cial Ti mes,
Eco no mist, Los An ge les Ti me) dzię ki in ter ne to wym – płat -
nym! – wy da niom zwięk szy ły kil ka krot nie licz bę czy tel ni -
ków, a więc sieć nie jest tyl ko za gro że niem i są gru py – choć
nie tak licz ne – szu ka ją ce kom pe tent nych in for ma cji. Prof.
Droz dow ski wią zał na dzie ję z or ga ni za cja mi straż ni czy mi
w sie ci, „pa trzą cy mi na rę ce”, wy szu ku ją cy mi prze kła ma nia
czy z po wsta ją cą mo dą na od wrót od bez myśl ne go ko rzy -
sta nia z sie ci, bo kul tu ra nie lu bi me ga ten den cji. Zwró cił
tak że uwa gę na to, że cze ka nas jesz cze dys ku sja o no wych
in sty tu cjach, bo no we me dia są skon stru owa ne we dług sta -
rych za sad, a te no we in sty tu cje bę dą nas mo że le piej chro -
ni ły ja ko kon su men tów in for ma cji. (Tu wtrą cił dr Go ła ta,
że pol skie me dia wciąż funk cjo nu ją wg za sad praw nych
z 1984 ro ku…). Wal ki z post -praw dą nie uła twi też brak
prak tycz nej de fi ni cji fa ke new sów: przyj mu je się, że to świa -
do ma dez in for ma cja, ale jak udo wod nić, że by ła rze czy wi -
ście świa do ma?

Z każ dej dys ku sji oprócz waż nych fak tów i roz wa żań przy -
no si się do do mu i te, któ re zro bi ły za ska ku ją ce wra że nie (te
emo cje!). Zwy kle mó wi my wte dy: wy obraź so bie, że…
Po ostat niej de ba cie w wie lu do mach za pew ne bę dzie mo wa
o przed sta wio nym przez jed ną z dys ku tan tek try bie pra cy
w pew nym pi śmie tzw. pra sy ko bie cej: dzien ni kar ki tej ga ze -
ty otrzy mu ją spis wy ra zów naj czę ściej kli ka nych, co ma być

in spi ra cją do tek stu; fo to edy tor przed sta wia plik zdjęć ce le -
bry tów w róż nych sy tu acjach – do tych fo tek trze ba na pi -
sać – z wy obraź ni – tek sty, któ re tra fia ją na stęp nie nie
do re dak cji czy ko rek ty, jak by wa ło daw niej, lecz do praw ni -
ka, któ ry oce nia, czy te wy my sły nie za gra ża ją kosz tow nym
pro ce sem…Czy to pra sa kształ tu je czy tel nicz ki czy czy tel -
nicz ki ta ką pra sę? – za da ła py ta nie. Od po wiedź na to py ta -
nie to tak że do wód zło żo no ści me dial ne go świa ta. 

Ma ria ry bic ka

y Marketingowcy dawno odkryli, 
że aby sprzedać produkt, trzeba

działać na emocje i ta reguła stosuje
się dziś i do „sprzedaży” informacji 
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D la cze go jest to ta kie waż ne? Przede wszyst kimdla te go, że jed nym z naj bar dziej zglo ba li zo -wa nych ob sza rów dzia łal no ści czło wie kajest na uka i szkol nic two wyż sze. Umię dzy na ro do -wie nie ba dań na uko wych i sys te mów fi nan so wa -nia, mo bil ność ka dry i stu den tów orazpu bli ko wa nie wy ni ków ba dań – wszyst ko to pod -le ga glo ba li za cji. Stu dent, dok to rant czy pro fe sorpo szu ku ją mia ry pre sti żu uczel ni, w któ rej chcie -li by stu dio wać lub pra co wać. 
Świa to we mu ran kin go wa niu pod le ga bli sko 20 000uczel ni wyż szych. To w spo sób oczy wi sty de fi niu je ska -lę ewen tu al ne go suk ce su lub po raż ki. Czy więc miej sce w 4set ce Ran kin gu Szan ghaj skie go to suk ces, czy po raż ka Uni wer sy te -tu War szaw skie go? Je śli sły szy my: „400 miej sce”, to my śli my po raż -ka, ale je śli od nieść to do 20 000 uczel ni – to po wie my, że ra czejsuk ces. Bo to ozna cza, że UW jest wśród 2% naj lep szych uczel nina świe cie. Czy ma my in ny ob szar dzia łal no ści np. go spo dar ka lubsport, w któ rych lo ku je my się w dwóch pro cen tach naj lep szych? Na do bry wy nik w ran kin gach trze ba jed nak za pra co wać i tona wie lu płasz czy znach, na wet tak pro za icz nych, jak rze tel ne ewi -den cjo no wa nie da nych. For mu la rze ran kin go we ule ga ją co razwięk sze mu sfor ma li zo wa niu, po ja wia się sze reg no wych, cza sa mitrud no mie rzal nych kry te riów, do któ rych trze ba się od nieść ilo -ścio wo, udo ku men to wać da ne, zwe ry fi ko wać je. To spra wia, że ran -kin gi sta ją się swo istą oce ną pa ra me trycz ną uczel ni. Dzi siaj już niewy star czy po dać, że uczel nia współ pra cu je z set ka mi uni wer sy te -tów i ma ty sią ce współ pra cow ni ków. Dziś na le ży przed sta wić ichpo twier dzo ną li stę, ad re sy e -ma ilo we. Po dob nie w za kre sie środ -ków zdo by wa nych na ba da nia. Z tych też po wo dów przy go to wy -wa nie wia ry god nych da nych jest co raz bar dziej cza so chłon ne.Po ja wia ją się tak że bar dziej obiek tyw ne ele men ty oce ny, ta kie jaknp. wi docz ność pro duk cji na uko wych w świa to wych ba zach da -nych, w In ter ne cie czy w re po zy to riach.Nie ma my w Uni wer sy te cie cen tral ne go sys te mu ewi den cji osią -gnięć. Ta ki sys tem mu si zo stać wdro żo ny i mu si sku tecz nie i na bie -żą co wszyst kie po trzeb ne da ne ewi den cjo no wać. Ale sys tem ta kibę dzie tak do bry, jak rze tel ni bę dą lu dzie współ pra cu ją cy z ta kimsys te mem. Pol skie uczel nie cha rak te ry zu je roz drob nio ny sys tem za -rzą dza nia. Po ziom cen tral ny – rek tor i pro rek to rzy oraz kanc le rze,da lej wy dzia ły i dzie ka ni, na stęp nie in sty tu ty, ka te dry, za kła dy, pra -cow nie, cen tra, z któ rych część ma du żą au to no mię. Roz drob nio nyjest tak że sys tem fi nan so wa nia na uki i szkol nic twa wyż sze go i zwią -za nej z tym spra woz daw czo ści. Mia rą roz drob nie nia jest tak że to, że

oce nie pa ra me trycz nej pod le ga w Pol sce pra wie 1000 jed no -stek! To ge ne ru je okre ślo ne trud no ści w ewi den cjo no wa -niu osią gnięć, utrud nia też cen tral ne ra por to wa nieosią gnięć. A w ran kin gach oce nia ne są nie jed nost ki or -ga ni za cyj ne, ale oce nia ny jest uni wer sy tet ja ko ca łość. Na le ży tak że bu do wać świa do mość wśród pra cow -ni ków uczel ni, że ran kin gi są sta łym ele men tem oce -ny pre sti żu uczel ni i bez na szej w nich obec no ścibę dzie bar dzo trud no być za uwa żo nym w zglo ba li zo -wa nej na uce. Mu si my być prze ko na ni, że zbie ra nie da -nych o osią gnię ciach to nie zło ko niecz ne – ale waż naczęść na szej aka de mic kiej dzia łal no ści. Świa do mość, jakważ ne za da nie speł nia ją ran kin gi, jest cią gle ni ska. Przy wy kli -śmy, że je ste śmy kla sy fi ko wa ni ni sko lub wca le, a ran kin gi są prze -zna czo ne tyl ko dla naj lep szych uczel ni na świe cie: jak Ha rvard,Prin ce ton czy Oxford, ale już nie dla UAM. Dla te go waż nym za da niem mu si być za zna cza nie na szej obec -no ści w naj waż niej szych ran kin gach na świe cie. Na stęp nym eta -pem bę dzie po pra wa na szej po zy cji po przez istot ny wzrostpo zy ski wa nia środ ków na ba da nia, wzrost ja ko ści na szych pu bli -ka cji oraz po ja wie nie się wy bit nych uczo nych pu bli ku ją cych z afi -lia cją UAM. To, że UAM po ja wił się w ran kin gu Szan ghaj skim tojest osią gnię cie. Jed nak pa mię taj my, że ran king ten pu bli ku je dwieli sty uczel ni. Li sta głów na to pierw sza pięć set ka, my je ste śmyna tzw. dru giej li ście z miej sca mi 501-1000. I trze ba zro bić wszyst -ko, aby w per spek ty wie kil ku lat zna leźć się na li ście głów nej. Ana -li za wy ni ków po ka zu je, że od le gło ści w punk tach po mię dzyuczel nią, któ ra jest na 500 miej scu, a na miej scu 700 jest re la tyw -nie nie wiel ka. Być mo że wy star czy, że wzmoc ni my świa to wą wi -dzial ność osią gnięć naj lep szych na szych na ukow ców, żepu bli ko wać bę dzie my wię cej w cza so pi smach o świa to wym obie -gu i uda nam się awan so wać. 
O pre sti żu uni wer sy te tu decydują przede wszyst kim lu dzie, na -ukow cy, któ rzy pu bli ku ją swo je wy ni ki w wy daw nic twach i cza so -pi smach wi docz nych na świe cie, któ rych pu bli ka cje sąod no to wy wa ne przez świa to we ba zy da nych, któ rzy po zy sku jąspek ta ku lar ne gran ty na ba da nia, któ rzy współ pra cu ją z naj lep szy -mi i przez to są dostrzegani przez swo je śro do wi ska na uko we.W XXI wie ku, w zglo ba li zo wa nym świe cie, uni wer sy tet jest in sty -tu cją, któ ra mu si uczest ni czyć w świa to wym wy ści gu na uko wym,w któ rym tak że uczest ni czą tak że je go pra cow ni cy. A staw ką jestnie tyl ko pre stiż uczel ni, ale tak że pre sti żo we gran ty na uko we, fun -du sze sty pen dial ne czy za pro sze nie do udzia łu w re ali za cji du żych,spek ta ku lar nych pro jek tów ba daw czych. 

prorektor UAM prof. Ryszard Naskręcki

RAN KIN GI
MIA RĄ PRE STI ŻU UCZEL NI

R A N K I N G I

RANKINGI W POWSZECHNYM ODCZUCIU SĄ MIARĄ PRESTIŻU UCZELNI, DLATEGO TEŻ TRUDNOJE IGNOROWAĆ – WPROST PRZECIWNIE – TRZEBA DOŁOŻYĆ WSZELKICH STARAŃ, ABY UNIWERSYTET NASZ BYŁ ODNOTOWANY W NAJWAŻNIEJSZYCH ŚWIATOWYCH RANKINGACH. TO MUSI BYĆ NASZYM CELEM, CHOCIAŻ NIE ŁATWYM DO REALIZACJI.
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W roz mo wach o ro li i zna cze niu ran kin gów dla współ -
cze snych uni wer sy te tów cen ny – a rów no cze śnie sta -
ran nie wy wa żo ny – jest zwłasz cza głos pro rek to ra

UAM ds. na uki i współ pra cy mię dzy na ro do wej, prof. Ry szar da
Na skręc kie go. Ta ka rów no wa ga w rze tel nej oce nie wszyst kich
„za” i „prze ciw” jest jed nak w na szym śro do wi sku wciąż zbyt
rzad ka. Pod czas gdy licz ni do strze ga ją w „ran kin go zie” wy łącz -
nie zło ko niecz ne, in ni z neo fic ką żar li wo ścią prze ko nu ją, że
wy so ka po zy cja w ran kin gu i sku tecz ne za bie gi mar ke tin go we
to pro sta ścież ka do osią gnię cia aka de mic kie go ra ju. Pierw szych
gu bi za tem re sen ty ment, dru gich bes ser wis ser stwo. 

Je stem człon kiem uni wer sy tec kie go ze spo łu ds. ran kin gów,
a tak że ba da czem, któ ry pod czas ostat niej oce ny pa ra me try za -
cyj nej przy niósł wła sne mu wy dzia ło wi zna czą cą licz bę punk -
tów. To też do brze zda ję so bie spra wę z ro li za bie gów, ma ją cych
na ce lu wzmoc nie nie po zy cji UAM w świa to wych ran kin gach.
Nie po koi mnie tyl ko, kie dy w roz mo wach na ten te mat sły szę
słow nic two i spo sób ar gu men ta cji żyw cem przej mo wa ne ze…
szko leń biz ne so wych. Nie czas tu jed nak i miej sce, aby roz po -
czy nać nie zwy kle po ucza ją cą dys ku sję o tym, dla cze go i w ja ki
spo sób współ cze sne uni wer sy te ty przej mu ją me to dy funk cjo -
no wa nia cha rak te ry stycz ne głów nie dla kul tu ry kor po ra cyj nej,
opar tej na „po li ty ce wy daj no ści”. 

Ja ko fi lo log przy wią zu ję szcze gól ną wa gę do słów. I do strze -
gam, że w ostat nim cza sie co raz wię cej człon ków spo łecz no ści
aka de mic kiej nie ste ty ule ga mo dzie na uży wa nie po jęć i sty lu,
ja kie jesz cze do nie daw na by ły wy róż ni kiem przede wszyst kim
tzw. co achin gu biz ne so we go. Tak, nad uży wa nie okre śleń w ro -
dza ju „mar ka”, „pro ak tyw ność”, „wy daj ność”, „mo ty wa cja” czy
„pro duk cja na uko wa” bu dzi mój opór. 

Po pierw sze na da ją one de ba cie o szkol nic twie wyż szym ton
skraj nie tech no kra tycz ny, co na jej uczest ni kach i ob ser wa to -
rach mo że wy wo ły wać wra że nie, ja ko by roz wój na uko wy i pre -
stiż uni wer sy te tu dał się spro wa dzić do mie rzal ne go do rob ku
na uko we go przy po mi na ją ce go pre zen ta cje kwar tal nych wy ni -
ków spół ki gieł do wej. Zgo da, ta kiej po sta wy czę sto wy ma ga
od nas uni wer sy tec ka Re al po li tik. Ape lu ję jed nak, aby śmy wy -
raź nie mó wi li o zwią za nych z tym za gro że niach dla do tych cza -
so we go cha rak te ru ba dań na uko wych. Mam na my śli np.
po stę pu ją cą ho mo ge ni za cję prak tyk ba daw czych, bę dą cą
w pierw szej ko lej no ści efek tem my śle nia w ka te go riach punk -
tów, for mu la rzy gran to wych, ocen pa ra me try za cyj nych czy baz
da nych. Bar dzo ne ga tyw ną ten den cją jest po nad to utrwa la nie

eks klu zy wi stycz ne go mo de lu upra wia nia na uki, nakazującego
pu bli ko wa nie w cza so pi smach o wy so kim im pact fac tor. Ale
o tych za gro że niach sły szy my bar dzo rzad ko, za zwy czaj mo wa
o ko rzy ściach. 

Dru gi po wód mo je go scep ty cy zmu bie rze się z prze ko na nia,
że nie ist nie je coś ta kie go jak je den mo del na uki, do któ re go da
się za sto so wać uni wer sal ne roz wią za nia sys te mo we. Moż na spra -
wiać świet ne wra że nie, że ta kie roz wią za nia się wdra ża, ale to nie
to sa mo, co rze czy wi ście je wdra żać, bo do pie ro prak ty ka we ry -
fi ku je po my sły, któ re na pa pie rze i w dys ku sjach „na naj wyż szym
szcze blu” pre zen tu ją się za zwy czaj tak do sko na le. 

Pod kre ślam raz jesz cze: ja ko czło nek uni wer sy tec kie go ze -
spo łu ds. ran kin gów zda ję so bie spra wę z wy zwań, przed ja ki -
mi stoi współ cze sna na uka. I wiem, że mu si my tym wy zwa niom
spro stać; że nie mo że my so bie po zwo lić na to, by je igno ro wać.
Co w kon se kwen cji ozna cza, że je ste śmy zmu sze ni pod po rząd -
ko wy wać się tak że tym tren dom, któ re nie bu dzą na sze go en -
tu zja zmu. Chciał bym jed nak, aby śmy nie ule ga li tak pręd ko
my śle niu ży cze nio we mu; aby śmy ja sno so bie po wie dzie li, ja kie

są za le ty no wych me cha ni zmów funk cjo no wa nia na uki, a ja -
kie ich wa dy; aby śmy nie za po mi na li, że je ste śmy w pierw szym
rzę dzie ba da cza mi a nie wy rob ni ka mi, któ rzy mu szą co raz czę -
ściej wy słu chi wać de kla ra cji o więk szej wy daj no ści, efek tyw no -
ści, suk ce sie, mo ty wa cji, mar ce, pro cen tach – jak gdy by to
wszyst ko by ło rów no znacz ne z roz wo jem i po stę pem.

To prze cież pro ste: po win ni śmy wszy scy dbać
o to, by uni wer sy tet roz wi jał się w spo sób har -
mo nij ny (czy li re ago wał na wy zwa nia
współ cze sne go świa ta), ale też, gdy zaj -
dzie ta ka po trze ba, od no sił się do nich
z od po wied nią re zer wą. Nie wy da je mi
się, że by by ło to wy zwa nie prze ra sta ją -
ce na sze moż li wo ści.

Prof. Łu kasz Mu siał

raN KiN gi – z UMia rEM
Numer 5/2018 „Życia Uniwersyteckiego” zawierał szereg interesujących wypowiedzi, dotyczących roli

rankingów w procesie budowania marki współczesnego uniwersytetu. 

y Nadużywanie określeń w rodzaju
„marka”, „proaktywność”,

„wydajność”, „motywacja” czy
„produkcja naukowa” budzi mój opór
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Metoda jak cholera 
czyli Granda na całego

N AU K A

Kremie nasz codzienny!

IS
SN

 1
23

1-
 8
82

5 

CIE
UNIWERSYTECKIE

L A T
nr 5 (296) maj 2018

s.18

s.16

Będzie głośno
o jubileuszu

s. 4

s. 10WSZYSTKO O UCZELNIANYCH RANKINGACH

uniwersyteckie.pl
z pasją o ŻYCIU



O P I n I e

l i p i e c / s i e r p i e ń 2 0 1 8  | życiE UNiWErSytEcKiE |  1 1

r e dak cja Życia Uniwersyteckiego po pro si ła mnie
o krót ki ko men tarz na te mat miej sca kie run -
ków hu ma ni stycz nych pro wa dzo nych przez

nasz Uni wer sy tet. Aby to wła ści wie uczy nić, na le ży
wspo mnieć o me to do lo gii, we dług któ rej do ko na -
no oce ny. Oce nia no od 11 do 13 wskaź ni ków po -
gru po wa nych w sześć kry te riów. By ły to m.in.:
pre stiż (oce nia ny przez ka drę aka de mic ką), lo sy ab -
sol wen tów na ryn ku pra cy (na pod sta wie da nych
ZUS), po ten cjał aka de mic ki (w tym wy ni ki oce ny pa -
ra me trycz nej jed no stek oraz po sia da ne upraw nie nia
do nada wa nia stop ni na uko wych), efek tyw ność na uko wa, któ -
rej mia rą są pu bli ka cje i ich cy to wal ność, po ten cjał dy dak tycz ny,
w tym po sia da ne przez jed nost kę akre dy ta cje oraz kry te ria do -
dat ko we, a wśród nich m.in. ja kość kan dy da tów przy ję tych
na stu dia. 

W gru pie kie run ków hu ma ni stycz nych oce nia no sie dem kie run -
ków: ar che olo gię, hi sto rię, fi lo lo gię pol ską, fi lo lo gie ob ce, fi lo zo fię,
kul tu ro znaw stwo oraz teo lo gię. Z ra do ścią przy ję łam fakt, że pięć
hu ma ni stycz nych kie run ków stu diów, pro wa dzo nych na UAM zna -
la zło się „na po dium”. Pierw sze miej sce za ję ła fi lo lo gia pol ska, dla
któ rej mak sy mal ną licz bę punk tów przy zna no za: wy nik oce ny pa -
ra me trycz nej Wy dzia łu, upraw nie nia do nada wa nia stop ni oraz pre -
stiż wy ra żo ny przez ka drę aka de mic ką.

W ka te go rii fi lo lo gie ob ce dwa pierw sze miej sca przy pa dły
fi lo lo giom Wy dzia łu An gli sty ki (miej sce pierw sze) i Wy dzia łu
Neo fi lo lo gii (miej sce dru gie). Oba wy dzia ły cha rak te ry zu je wy -
so ka oce na pre sti żu przez ka drę aka de mic ką, po sia da ne upraw -
nie nia do nada wa nia stop ni na uko wych oraz dla Wy dzia łu
An gli sty ki wy nik oce ny pa ra me trycz nej, a dla Wy dzia łu Neo fi -
lo lo gii wy ni ki akre dy ta cji. 

Kie run ka mi, któ re upla so wa ły się na miej scu dru gim w swo ich
ka te go riach są ar che olo gia i hi sto ria. War to pod kre ślić, że dy stans
obu tych kie run ków do li de ra, Uni wer sy te tu War szaw skie go, wy -

no si za le d wie 0,3 pkt. w ska li do 100 punk tów. O wy so kim
miej scu ar che olo gii i hi sto rii zde cy do wa ły m.in. cy to wal -

ność pu bli ka cji na uko wych, do stęp ność ka dry aka de -
mic kiej dla stu den tów oraz po sia da ne upraw nie nia
do nada wa nia stop ni na uko wych. 

Zaś teo lo gia oraz kul tu ro znaw stwo zna la zły się
w swo ich gru pach na miej scu trze cim. Do dać na le -

ży, iż kul tu ro znaw stwo od no to wa ło naj więk szy wzrost
po zy cji w sto sun ku do ubie głe go ro ku. W przy pad ku

kul tu ro znaw stwa wy so ko oce nio no po sia da ne upraw nie -
nia do nada wa nia stop ni oraz oce nę pre sti żu przez ka drę

aka de mic ką. Pa ra me tra mi, któ re za pew ni ły na szej teo lo gii wy -
so kie miej sce w ran kin gu są efek tyw ność na uko wa mie rzo na pu -
bli ka cja mi, po sia da ne upraw nie nia do nada wa nia stop ni oraz
eko no micz ne lo sy ab sol wen tów. 

Ran king kie run ków stu diów ma przede wszyst kim du że zna -
cze nie dla kan dy da tów na stu dia. Ze bra nie upo rząd ko wa nych in -
for ma cji o 68 kie run kach stu diów oraz pro wa dzą cych je
wy dzia łach po zwa la le piej zo rien to wać się, z jed nej stro ny w gąsz -
czu szcze gó ło wych prze pi sów re kru ta cyj nych, z dru giej zaś w za -
le wie mar ke tin go wych in for ma cji. Wy so ka po zy cja kie run ków
hu ma ni stycz nych UAM jest wy ni kiem wie lo let niej i kon se kwent -
nej po li ty ki Uczel ni i jej wy dzia łów w za kre sie ści słe go po wią za -
nia kształ ce nia z ba da nia mi na uko wy mi, co raz więk sze go
„uprak tycz nie nia” stu diów oraz sku tecz ne go roz wi ja nia sys te mu
za pew nie nia ja ko ści kształ ce nia. Cie szy tak że fakt, że na na sze kie -
run ki hu ma ni stycz ne re kru tu je my du żą licz bę kan dy da tów z naj -
lep szy mi wy ni ka mi eg za mi nu ma tu ral ne go (w tym lau re atów
olim piad przed mio to wych). Do bre kształ ce nie po twier dzo ne wy -
so ką po zy cją na szych kie run ków hu ma ni stycz nych w tym ran kin -
gu oraz obec nie po dej mo wa ne przez UAM dzia ła nia, ma ją ce
za chę cić naj zdol niej szych mło dych lu dzi do wy bo ru na szej Uczel -
ni, po zwa la ją są dzić, że w ko lej nych la tach na sze mu Uni wer sy te -
to wi nie za brak nie świet nych kan dy da tów na stu dia. 

DoBrE pErSpEKtyWy Dla UaM 

PROF. BE ATA 
MI KO ŁAJ CZYK 

W dniu 29 maja 2018 roku na uroczystej gali w Warszawie ogłoszono wyniki tegorocznego Rankingu Szkół
Wyższych tygodnika Perspektywy. Na ranking ten składają się trzy podrankingi: ranking szkół wyższych, w tym

uczelni akademickich, ranking kierunków studiów oraz ranking studiów inżynierskich. Kierunki studiów
(łącznie 68) oceniono w ośmiu obszarach, w tym w obszarze nauk humanistycznych.
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13 czerwca odbył się na Placu Mickiewicza w Poznaniu ogólnopolski protest studentów przeciw Ustawie 2.0. 
Studenci przedstawili swoje postulaty i oczekiwania wobec planowanej reformy
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za łóż my, że je stem w cią ży i mam złe do świad cze nia
zwią za ne z pol ską służ bą zdro wia, gdzie mo gła bym wy je -
chać, aby uro dzić w znie czu le niu ze wną trzo po no wym?

Je śli miesz ka pa ni w Pol sce, to je dy nym pew nym roz wią -
za niem jest po ród w pry wat nej kli ni ce. Wów czas w ra mach
wy bra ne go pa kie tu otrzy ma pa ni wie le udo god nień, w tym
znie czu le nie. I to nie ste ty jest je dy na le gal na dro ga, po nie waż
w myśl prze pi sów, każ dy oby wa tel UE ma pra wo do po sia da -
nia ubez pie cze nia zdro wot ne go tyl ko w jed nym kra ju i w tym
kra ju po wi nien od być się też po ród. 

Na to miast sy tu acja zmie ni ła by się, gdy by za miesz ka ła pa -
ni w An glii. Wów czas po zgło sze niu do le ka rza GP czy li Ge -
ne ral Prac ti tio ner – to ta ki od po wied nik na sze go le ka rza
ro dzin ne go, na by wa pa ni pra wo do usług me dycz nych. Po tej
re je stra cji ma pa ni do stęp do peł ne go pa kie tu usług bę dąc
w cią ży: wi zyt u po łoż nej, wy ma ga nych ba dań a tak że po ro -

du w znie czu le niu ze wną trzo po no wym, któ re jest tam stan -
dar dem. 

a co mo że pa ni po wie dzieć o do świad cze niach po lek
mieszkających w in nych kra jach UE?

Przez kil ka lat, zbie ra jąc ma te riał do książ ki, pro wa dzi łam
ba da nia et no gra ficz ne wśród osób prze by wa ją cych w Lon dy -
nie, Bar ce lo nie i Ber li nie. Ich do świad cze nia są bar dzo zróż -
ni co wa ne, po nie waż po ziom usług me dycz nych w tych
kra jach jest in ny. Za tem nie za leż nie od sy tu acji ży cio wej, czy
zna ły one lo kal ny ję zyk czy nie, ich sy tu acja znacz nie się róż -
ni ła. W An glii np. czas ocze ki wa nia na wi zy tę spe cja li stycz -
ną jest dłuż szy niż w Niem czech. Po nad to w Niem czech
więk szość za bie gów pre wen cyj nych jest re fun do wa na. Oczy -
wi ście za le ży to od wy so ko ści skład ki i wy bra ne go fun du szu,
ale na wet w ra mach prze cięt ne go pa kie tu do stęp nych jest
wie le usług. Np. w przy pad ku cią ży mo gą to być raj sto py czy

Szla chet ne zdro wie... 
czy li jak cho ru ją po la cy

Z dr Izabellą Main z Instytutu Etnologii i Antropologii kulturowej UAM, autorką
wydanej właśnie książki „Lepsze światy medyczne? Zdrowie, choroba i leczenie
polskich migrantek w perspektywie antropologicznej” rozmawia Magda Ziółek

FOt.  AdrIAN WykrOtA



O kleszczach i boreliozie na spokojnie  –

w artykule prof. Jerzego Michalika

znajdują się zarówno informacje

praktyczne, jak i materiały poglądowe.

Zatem kto jeszcze kleszcza nie spotkał,

tego zapraszamy na naszą stronę 

Latem jak znalazł…

N AU K A

1 8 |  ŻYCIE UNIWERSYTECKIE |  C Z E R W I E C 2 0 1 8

D
o tych czas na ca łym świe cie opi sa no po nad 900 ga -

tun ków klesz czy, wśród któ rych 77 wy stę pu je na kon -

ty nen cie eu ro pej skim, w tym 21 na ob sza rze Pol ski.

Zła „sła wa” tych krwio pij nych ek to pa so ży tów wią że się

przede wszyst kim z ich bio lo gicz ną zdol no ścią do prze no sze -

nia (wek to ro wa nia) cho ro bo twór czych wi ru sów, bak te rii,

pier wot nia ków, okre śla nych ogól nie pa to ge na mi. Po wo du ją

one cho ro by od zwie rzę ce zwa ne zoo no za mi trans mi syj ny mi,

po nie waż do ich sze rze nia w przy ro dzie ko niecz ny jest od ży -

wia ją cy się krwią wek tor. Wszyst kie Ixo di da to ze wnętrz ne

pa so ży ty że ru ją ce cza so wo na lą do wych ga tun kach ssa ków,

pta ków i ga dów. Czło wiek to przy pad ko wy ży wi ciel dla oko -

ło 220 ga tun ków klesz czy, z któ rych bli sko 90 uczest ni czy

w prze no sze niu pa to ge nów o istot nym zna cze niu me dycz -

nym lub we te ry na ryj nym. A za tem tyl ko oko ło 10% wszyst -

kich opi sa nych na świe cie Ixo di da ma bez po śred nie

zna cze nie dla zdro wia czło wie ka i zwie rząt do mo wych. 

Kleszcz po spo li ty. W Pol sce, po dob nie jak w ca łej Eu ro -

pie, ga tun kiem o naj więk szym zna cze niu w epi de mio lo gii

cho rób od klesz czo wych i naj czę ściej ata ku ją cym czło wie ka

jest kleszcz po spo li ty, Ixo des ri ci nus. W je go cy klu ży cio wym

wy stę pu ją ko lej no trzy ak tyw nie pa so ży tu ją ce sta dia: lar wa,

nim fa (dwa sta dia mło do cia ne) i po stać do ro sła (ryc. 1). Każ -

de sta dium po bie ra krew jed no ra zo wo w okre sie trwa ją cym

od kil ku (sta dia mło do cia ne) do kil ku na stu dni (sa mi ca).

Sam ce uczest ni czą tyl ko w ko pu la cji, a za tem nie są dla nas

za gro że niem. Stro na grzbie to wa sam ca jest przy kry ta ciem -

no bru nat ną tarcz ką, któ ra u sa mi cy jest o po ło wę krót sza.

Resz ta jej cia ła ma czer wo na wy ko lor. Cykl ży cio wy od mo -

men tu zło że nia ja ja do po sta ci do ro słej trwa w wa run kach

Eu ro py Środ ko wej 2-3 la ta.

Sta dia ata ku ją ce czło wie ka. Naj czę ściej ata ku ją nas

nim fy, rza dziej sa mi ce, któ rych jest wie lo krot nie mniej. Ba -

da nia wy ko na ne w Szwe cji wy ka za ły, że wśród 1800 osób,

u któ rych stwier dzo no obec ność I. ri ci nus, nim fy sta no wi ły

aż 72%, sa mi ce 24%, a lar wy tyl ko 4% ogó łu oka zów. Za tem

naj więk szym za gro że niem dla czło wie ka są nim fy, któ re z ra -

cji pra wie 2-krot nie mniej szych roz mia rów w po rów na niu

z sa mi ca mi, moż na ła twiej prze oczyć na po wierzch ni cia ła.

Ry zy ko jest więk sze u osób z licz ny mi zna mio na mi barw ni -

ko wy mi tj. pie przy ka mi i pie ga mi. Nim fa ide al nie ma sku je

się na ta kiej skó rze.

Lo ka li za cja klesz czy na cie le. Kleszcz po do sta niu się

na na sze cia ło nie wbi ja się od ra zu, lecz wy szu ku je opty mal -

ne go dla sie bie miej sca, któ rym są naj de li kat niej sze frag men -

ty skó ry. U osób do ro słych naj wię cej klesz czy stwier dza się

w re jo nie nóg, po ślad ków i pa chwin. Od wrot ny roz kład jest

u dzie ci: ulu bio nym re jo nem jest gło wa, szy ja i ple cy (ryc. 2).

Sam pro ces umiej sco wie nia się klesz cza w skó rze trwa co naj -

mniej kil ka na ście mi nut. Naj pierw przy po mo cy pa ry szty le -

to wa tych szczę ko czuł ków z ząb ka mi na ci na na skó rek

i stop nio wo za głę bia w skó rę lan ce to wa ty wy ro stek po kry ty

licz ny mi zę ba mi (hy po stom). Ich obec ność za pew nia sta bil -

ne za mo co wa nie i utrud nia wy cią gnię cie wbi te go klesz cza. 

Pre fe ren cje sie dli sko we. Na tu ral nym miej scem naj bar -

dziej licz ne go wy stę po wa nia I. ri ci nus są la sy mie sza ne i li -

ścia ste z gru bą war stwą ściół ki, szcze gól nie miej sca

za cie nio ne. Bę dąc ga tun kiem wil go cio lub nym, uni ka su chych

bo rów so sno wych i miejsc na sło necz nio nych. Nie lu bi tak że

te re nów pod mo kłych np. tor fo wisk. Po nad to mo że wy stę po -

wać w par kach miej skich i ogród kach dział ko wych, gdzie

O kleszczach
i boreliozie

na spokojnie… 

Kleszcze Ixodida to najwięksi reprezentanci rzędu roztoczy (Acari),

które należą do liczącej ponad 90.000 gatunków gromady

pajęczaków.

Kleszcze Ixodida to najwięksi reprezentanci rzędu roztoczy (Acari),

które należą do liczącej ponad 90.000 gatunków gromady

pajęczaków.
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skar pe ty kom pre syj ne po pra wia ją ce ukrwie nie czy oko ło 10
se sji re ha bi li ta cyj nych przy pro ble mach z krę go słu pem.
Za tem wra ca jąc do pa ni py ta nia, te do świad cze nia z re gu -
ły by ły po zy tyw ne. Na to miast część ba da nych miesz ka ją -
cych np. w An glii czy Hisz pa nii, na wi zy ty spe cja li stycz ne
przy jeż dża ła do Pol ski. To wy ni kło z wie lu przy czyn. Przede
wszyst kim pro ble mem by ła nie do sta tecz na zna jo mość ję zy -
ka. Te oso by uwa ża ły, że le piej do ga da ją się z le ka rzem w kra -
ju. Istot na by ła też róż ni ca w do cho dach. Za rob ki w An glii
umoż li wia ły im ko rzy sta nie z pry wat nej opie ki me dycz nej
w Pol sce. Ta kim naj częst szym przy kła dem jest np. le cze nie
sto ma to lo gicz ne, któ re za rów no w An glii jak i Hisz pa nii jest
bar dzo dro gie. W An glii jest jesz cze jed no cie ka we zja wi sko,
a mia no wi cie po rad nie, w któ rych przyj mu ją le ka rze przy jeż -
dża ją cy z Pol ski. Staw ki za wi zy ty są jed nak po rów ny wal ne
z ty mi w an giel skim pry wat nym sek to rze me dycz nym, a więc
znacznie wyż sze niż w na szym kra ju. Na to miast tam pa cjent -
ka ma moż li wość uzy ska nia po ra dy w ję zy ku pol skim. 

a czy po la cy le czą się po za gra ni ca mi na sze go kra ju?
W mniej szym stop niu, po nie waż z re gu ły to le cze nie jest

du żo droż sze. Cho ciaż są wy jąt ki np. oso by, któ re ma ją po -
dwój ne oby wa tel stwo. To jest do syć czę ste na ob sza rze Ślą ska
wśród osób, któ re pra co wa ły w Niem czech i ma ją pra wo
do tam tej szej opie ki me dycz nej. Ci lu dzie czę sto de cy du ją się
na po dróż do Nie miec w ce lu po pra wie nia sta nu zdro wia. Po -
dob nie jest w miej sco wo ściach przy gra nicz nych. Po ja wi ło się
na wet w tam tej szych szpi ta lach za po trze bo wa nie na mię dzy -
na ro do wy per so nel me dycz ny. To na pew no uła twia de cy zję
pol skim pa cjen tom, aby tam wła śnie wy ru szyć na le cze nie.
To jest jed na gru pa, dru gą sta no wią oso by, któ re ko rzy sta ją
z dy rek ty wy UE o opie ce trans gra nicz nej. W jej myśl pa cjent
ma pra wo le czyć się za gra ni cą, je śli speł ni pew ne okre ślo ne
wy mo gi. Jed nym z ta kich kry te riów jest czas ocze ki wa nia na
za bieg. Je śli jest on dłuż szy w oj czy stym kra ju, pa cjent mo że
wy ko nać go za gra ni cą. Kosz ty te go le cze nia naj czę ściej są re -
fun do wa ne do po zio mu kosz tów usług w kra ju, w któ rym jest
ubez pie czo na da na oso ba. Cza sem te świad cze nia wy ce nia -
ne są na po dob nym poziomie np. w Pol sce i Cze chach. To
spo wo do wa ło, że spo ra część pa cjen tów z po łu dnio wej Pol -
ski uda je się na le cze nie oku li stycz ne czy ope ra cje chi rur gicz -
ne np. sta wu ko la no we go lub sta wu bio dro we go do Czech.
Wcze śniej mu szą oczy wi ście uzy skać zgo dę NFZ i przejść
przez ca łą pro ce du rę or ga ni za cyj ną, co rów nież mo że być
prze szko dą. Z te go po wo du w tych re gio nach po ja wi ły się fir -
my, któ re or ga ni zu ją ta kie le cze nie. Pa kiet usług, któ re ofe ru -
ją jest bar dzo zróż ni co wa ny, od za pew nie nia trans por tu,
tłu ma cze nia w trak cie za bie gu, po wy peł nie nie do ku men tów
i do peł nie nie wszel kich for mal no ści w NFZ, ale by wa, że
moż li we jest tak że pre fi nan so wa nie. 

W pol skiej te le wi zji czy ra diu emi to wa nych jest bar dzo
du żo re klam środ ków far ma ko lo gicz nych czy su ple men -
tów die ty. znacz nie wię cej niż np. w Hisz pa nii. czy to ma
wpływ na to, jak cho ru ją pol scy?

To, że re klam jest wię cej, wy ni ka z pra wo daw stwa. W wie -
lu kra jach jest to po pro stu za ka za ne. Czy to wpły wa na to,
jak sie bie od bie ra my? W An glii Po la cy po strze ga ni są ja ko hi -
po chon dry cy. Wy ni ka to z fak tu, że czę sto ko rzy sta ją z kon -
sul ta cji le kar skich na wet w przy pad kach gdy są one
nie po trzeb ne np. w wy pad ku prze zię bie nia. My ślę, że jest to
po chod na na sta wie nia pa cjen ta do wła sne go zdro wia, wy ni -
ka z so cja li za cji, z te go jak funk cjo nu ją dzie ci w pol skich ro -
dzi nach. Roz ma wia łam m.in. z oso bą, któ ra po cho dzi
z ro dzi ny le kar skiej. W jej do mu by ła spe cjal na szu flad ka z le -

kar stwa mi. Ta ko bie ta, już ja ko dzie się cio lat ka, wie dzia ła ja -
ką pi guł kę wziąć, gdy źle się po czu je. Uczy my się te go
od ma łe go, ob ser wu jąc swo ich ro dzi ców czy dziad ków. 

W Cze chach za każ dą wi zy tę u le ka rza na li cza na jest mi -
ni mal na opła ta. To po wo du je, że lu dzie bar dziej za sta na -

wia ją się nad tym, czy jest to za sad ne. Mam wra że nie, że
w na szym kra ju wi zy ta w przy chod ni mo że też peł nić funk -
cję spo łecz ną. To jest oka zja, aby spo tkać się z dru gim czło -
wie kiem, po roz ma wiać i opo wie dzieć o swo ich pro ble mach.
Ale jest też prze ja wem źle po ję tej tro ski o wła sne zdro wie. 

W wy wia dach prze pro wa dza nych w Niem czech za da wa -
łam m.in. ta kie py ta nie: co to zna czy być zdro wym? Dla wie -
lu Niem ców by cie zdro wym to do bra kon dy cja
fi zycz na i psy chicz na, rów no wa ga w ży ciu i … ak tyw ny tryb
ży cia. Upra wia nie spor tu jest dla nich bar dzo waż ne za rów -
no na eta pie na uki jak i póź nej w ży ciu za wo do wym. Do bry
pra co daw ca to ten, któ ry za pew nia swo im pra cow ni kom do -
stęp do obiek tów spor to wych. W Pol sce na to miast by cie zdro -
wym to ły ka nie su ple men tów i le ków. Nie do bre jest, że
do dat ko wo wpi su je się to w szer szy kon tekst spo łecz ny. Te
oso by z re klam zwy kle po ka zy wa ne są w oto cze niu ro dzi ny
i zna jo mych, ro ze śmia ne. Tak jak by le ki mo gły roz wią zać nie
tyl ko pro ble my ze zdro wiem, ale za pew nić szczę śli we ży cie. 

czy li de fi ni cja te go, czym jest zdro wie, jest za leż na kul -
tu ro wo. a czy zna pa ni cho ro by, któ re wy stę pu ją tyl ko
w na szym kra ju?

Je dy na rzecz, któ ra przy cho dzi mi te raz do gło wy to koł -
tun. W me dy cy nie lu do wej funk cjo no wał on ja ko źró dło
ener gii wi tal nej. Je śli po ja wiał się we wło sach, to go nie wy -
cze sy wa no po nie waż po wszech ne by ło prze ko na nie, że mo -
że to mieć ne ga tyw ne kon se kwen cje dla zdro wia. Je den
z ostat nich koł tu nów znaj du je się w Mu zeum Et no gra ficz nym
w To ru niu, a wie rze nie w koł tun za ni kło. W Pol sce ra czej nie
ma cho rób kul tu ro wych. Na to miast są in ne zja wi ska.
Na przy kład cią ża, o któ rą pa ni py ta ła, jest moc no zme dy ka -
li zo wa na. Du żo ko biet uwa ża, że tak po win no być, ocze ku ją
od swo ich le ka rzy co mie sięcz nych kon tro li ul tra so no gra ficz -
nych, cho ciaż nie ma to uza sad nie nia me dycz ne go. Rów nież
świad czy o tym wy so ki od se tek ce sar skich cięć wy ko ny wa -
nych w Pol sce. W na szym kra ju opie ka gi ne ko lo gicz na na sta -
wio na jest na wy szu ki wa nie pro ble mów. Le karz kon cen tru je
się na tym, co mo że pójść nie tak. Mo że to wy ni ka z kon struk -
cji sys te mu fi nan so wa nia opie ki zdro wot nej. U nas opła ca się
skie ro wać cię żar ną na ob ser wa cje do szpi ta la. Tym cza sem
w in nych czę ściach świa ta po wszech ne jest prze ko na nie, że
naj ko rzyst niej szym dla pa cjen ta oto cze niem jest dom
i wspar cie ro dzi ny. 

uniwersyteckie.pl
z pasją o życiU
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W zrost za po trze bo wa nia na mia ro daj ne wy ni ki po -
mia rów che micz nych w wie lu dzie dzi nach, w któ -
rych ja kość wy ni ków ana li tycz nych jest nie zmier nie

istot na, spra wia, że przed che mią ana li tycz ną sta wia ne są co -
raz to no we wy zwa nia, przy czym co raz bar dziej do ce nia ne
jest zna cze nie pra cy che mi ka ana li ty ka. Szcze gól nie w ta kich
dzie dzi nach, któ re są fi nan so wa ne z pu blicz nych środ ków,
na przy kład ba da nia na uko we, zdro wie, ochro na śro do wi ska
i ja kość żyw no ści, mia ro daj ność wy ni ków jest nie zmier nie
istot na. 

Wy bór i umie jęt ność oce ny sto so wa nych me tod ana li tycz -
nych oraz kry tycz na oce na uzy ska nych wy ni ków na le żą obec -
nie do głów nych za dań che mi ka ana li ty ka. Dla te go też
nie zmier nie istot ne jest to, że od kil ku lat che mi cy ana li ty cy
za czę li do ce niać wa gę me tro lo gicz ne go po dej ścia do pro wa -
dzo nych po mia rów. Naj bar dziej wi docz nym do wo dem za cho -
dzą cych zmian jest upo wszech nia nie się no wych po jęć,
a do nich na le żą wa li da cja pro ce du ry po mia ro wej, spój ność
po mia ro wa i nie pew ność wy ni ku po mia ru. Me tro lo dzy bio rą
od po wie dzial ność za mia ro daj ność wy ni ków po mia rów mię -
dzy in ny mi po przez za pew nie nie ich spój no ści po mia ro wej.
W za kre sie po mia rów wiel ko ści fi zycz nych me tro lo gicz na ja -
kość wy ni ków jest moż li wa dzię ki utwo rze niu in fra struk tu ry
me tro lo gicz nej w ska li mię dzy na ro do wej, co ozna cza obec -
ność sie ci róż nych in sty tu cji zaj mu ją cych się utrzy ma niem
wzor ców, do któ rych od no szą się wszyst kie po mia ry. 

Po wszech ne za po trze bo wa nie na mia ro daj ne wy ni ki po -
mia rów wła sno ści che micz nych wy ma ga, aby rów nież w tym
ob sza rze po wsta ła in fra struk tu ra me tro lo gicz na. War to
w tym miej scu przy po mnieć, że pra wi dło we wy ko rzy sta nie
naj le piej na wet dzia ła ją cej in fra struk tu ry nie jest moż li we bez
od po wied nie go po zio mu wie dzy w tym za kre sie, stąd ak tyw -
ny mi jej uczest ni ka mi po win ny być in sty tu cje od po wie dzial -
ne za edu ka cję. Bio rąc pod uwa gę fakt, że edu ka cja che mi ków
w za kre sie me tro lo gii sta no wi jed no z naj słab szych ogniw
mię dzy na ro do wej in fra struk tu ry me tro lo gicz nej, w wy ni ku
ak tyw no ści che mi ków ana li ty ków z róż nych kra jów eu ro pej -
skich uru cho mio ny zo stał Eu ro pej ski pro gram TrainMiC
(Tra inig Me tro lo gy in Che mi stry), po my śla ny ja ko plat for ma
umoż li wia ją ca współ pra cę po mię dzy in sty tu cja mi, kra ja mi,
or ga ni za cja mi. Ce lem pro jek tu TrainMiC by ło za ini cjo wa nie
sze ro kiej współ pra cy w za kre sie sze rze nia wie dzy na te mat
me tro lo gii che micz nej na po zio mie eu ro pej skim. Pro jekt jest
ko or dy no wa ny i fi nan so wa ny przez eu ro pej ski in sty tut me -
tro lo gicz ny IRMM (In sti tu te for Re fe ren ce Ma te rials and Me -
asu re ment, Ge el, Bel gia). 

Z uwa gi na du że za po trze bo wa nie na ryn ku eu ro pej skim
na spe cja li stów w za kre sie in ter pre ta cji oraz oce ny ja ko ści wy -
ni ków ana li tycz nych, dzie więć uni wer sy te tów, w tym Uni wer -
sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu, utwo rzy ło
Kon sor cjum i uzy ska ło mię dzy na ro do wą akre dy ta cję Eu ro -
ma ster® pro gra mu stu diów II stop nia „Me asu re ment Scien ce

in Che mi stry (MSC)”, przy zna ną przez sto wa rzy sze nie Eu ro -
pe an Che mi stry The ma tic Ne twork (ECTN). 

Akre dy ta cja Eu ro ma ster® jest przy zna na ze spo ło wi uczel -
ni (Kon sor cjum), któ ry po sia da wspól ny pro gram na ucza nia
(JDP – Jo int De gree Pro gramm). Je ste śmy dru gim w Eu ro pie
kon sor cjum, któ re otrzy ma ło akre dy ta cję Eu ro ma ster®
w 2007 ro ku.

Kon sor cjum MSC jest wspie ra ne me ry to rycz nie i fi nan so -
wo, mię dzy in ny mi w ra mach pro jek tu EC JRC IRMM
TrainMiC, przez In sty tut Ma te ria łów Od nie sie nia i Po mia -
rów (In sti tu te for Re fe ren ce Ma te rials and Me asu re ments,
IRMM) pro mu ją ce go eu ro pej ski sys tem po mia ro wy, zgod ny
z po li ty ką Unii Eu ro pej skiej.

Opra co wa ny przez Kon sor cjum pro gram na ucza nia, ma -
ją cy na ce lu po pra wę i zhar mo ni zo wa nie pro gra mów szkol -
nic twa wyż sze go w dzie dzi nie che mii ana li tycz nej ca łej
Eu ro py, speł nia wy ma ga nia sta wia ne przez ECTN, tj. uzy ska -
nie w ra mach pro gra mu 120  punk tów ECTS, kształ ce nie
zgod nie z wy ma ga nia mi pro ce su bo loń skie go oraz z do ku -
men tem „Bu da pest De scrip tor”. 

W pro gra mie mo gą brać udział stu den ci ma ją cy sto pień od -
po wia da ją cy li cen cja to wi z che mii lub przed mio tów po krew -
nych z róż nych uni wer sy te tów (nie ko niecz nie uni wer sy te tów
na le żą cych do Kon sor cjum). Pro ce du ra przy ję cia stu den tów
do pro gra mu jest dwu stop nio wa. Po pierw sze, stu dent po wi nien
zgło sić się do ko or dy na to ra UAM, a na stęp nie zło żyć po da nie
o miej sce w pro gra mie MSC. Dru gim eta pem jest po stę po wa -
nie kwa li fi ka cyj ne, w wy ni ku któ re go do ko nu je się wy bo ru stu -
den tów do stu dio wa nia w ra mach MSC na pod sta wie ocen
uzy ska nych pod czas stu diów li cen cjac kich, udo ku men to wa nej
zna jo mo ści ję zy ka an giel skie go oraz moż li wo ści wy ko na nia pra -
cy ma gi ster skiej za wie ra ją cej ele men ty me tro lo gii
che micz nej. Rdze niem re ali zo wa ne go pro -
gra mu w ra mach MSC jest uni wer sy tet
ma cie rzy sty (UAM).

Prof. Danuta Barałkiewicz
Pracownia Analizy 

Spekroskopowej Pierwiastków

Wydział Chemii UAM

trainMic w pol sce
Przed rokiem 1993 analitycy nie przywoływali bezpośrednio zasad metrologii w odniesieniu

do pomiarów chemicznych. Obecnie prawie codziennie w różnych zakątkach świata 
odbywają się spotkania, wykłady i kursy poświęcone temu zagadnieniu.

y Powszechne zapotrzebowanie
na miarodajne wyniki pomiarów

własności chemicznych wymaga, aby
również w tym obszarze powstała

infrastruktura metrologiczna
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pań ska książ ka wy da na przez piX. HoUSE do ty czy głów -
nie zmia ny i do ku men tu. Wpły wu fo to gra fii na zmia nę. to
roz mo wy z kil ku na sto ma wy bit ny mi po sta cia mi świa ta fo -
to gra fii. Bar dzo róż ne roz mo wy, ale łą czy je jed no sło wo.
zmia na. Jest pan zda nia, że fo to gra fia mo że zmie nić świat?

My ślę, że do wie my się wię cej, kie dy za py ta my jak tę fo to -
gra fie ro zu mie my i czy moż na do ko ny wać za jej po mo cą ce -
lo wych zmian. Po prze my śle niu od kry je my, że tam, gdzie
my śli my iż do ku ment nie wie le mo że, tych zmian jest zde cy -
do wa nie wię cej. 

No do brze. to jed nak tro chę ogól ne. By ły przy kła dy fo -
to gra fii, któ re zmie ni ły świat?

Tra dy cyj ne my śle nie o fo to re por ta żu pod po wia da, że zdję -
cie jest ko mu ni ka tem, któ ry mo że wpły wać na po sta wy. Obej -
rzy je ja kiś ge ne rał np. z woj ny w Wiet na mie
i stwier dzi – do syć te go! Dziś fo to gra fia, a za tem i jej zdol ność
do zmia ny, to jed nak du żo wię cej, niż tak ro zu mia ne zdję cie.
To też ry tu ał po rząd ku ją cy re la cje w prze strze ni pu blicz nej.
To tak że ogrom ny ry nek – lu dzie ze zdzi wie niem przyj mu ją
in for ma cję, że Snap chat, a więc apli ka cja uży wa na przez na -
sto lat ków do dzie le nia się zdję cia mi, jest wię cej wart niż Or -
len. Zna cze nie fo to gra fii ja ko prze my słu ła two też do strzec
dzię ki ma pom Go ogle, któ re po ka zu ją miej sca naj czę ściej fo -
to gra fo wa ne, a za tem ge ne ru ją ce naj wię cej za in te re so wa nia.
Do ku men ta li sta Kon rad Pu sto ła zwra ca też uwa gę, że współ -
cze śnie fo to gra fo wa nie dla wie lu sta ło się pre tek stem, że by
po pro stu wyjść z do mu i wejść w ja kiś kon takt z oto cze niem.
Fo to gra fia zmie nia więc świat, z pew no ścią. Do gło wy przy -
cho dzi też przy kład Ry szar da Pe tru i zdję cia z sa mo lo tu, któ -
re za ini cjo wa ło roz pad cał kiem spo rej par tii po li tycz nej.
Zbie ra jąc te wszyst kie for my prze obra żeń, po wie dział bym, że
fo to gra fia co raz bar dziej zmie nia świat, w od róż nie niu jed nak
od sa mych fo to gra fów, któ rzy ma ją nad swo imi zdję cia mi co -
raz mniej szą kon tro lę. Zdję cia wę dru ją swo imi ścież ka mi cho -
ciaż by w In ter ne cie, gdzie zy sku ją no we ży cie. Czę sto bez
wie dzy i udzia łu sa mych za in te re so wa nych. Jed no cze śnie bo -
je się jed nak ta kie go stwier dze nia, że na sza od po wie dzial ność
za zmia nę koń czy się z mo men tem wy zwo le nia mi gaw ki.

ale np. Krzysz tof Mil ler sam mó wił, że zdję cie jest dzie -
łem skoń czo nym.

Krzysz tof Mil ler fak tycz nie tak mó wił, ale to wca le nie ozna -
cza, że by ło mu wszyst ko jed no, co się z nim po tem sta nie. On
był bar dzo przy zwy cza jo ny do fo to gra fii pra so wej, opa trzo -
nej tek stem. Je go stwier dze nie jest dla mnie ra czej ro dza jem
zbroi, któ rą mu si przy odzie wać wraż li wy fo to re por ter wo jen -
ny, bo gdy by brał do sie bie wszyst kie tra ge die, któ re fo to gra -
fu je, to dłu go by zdjęć nie wy ko ny wał. 

przy kład Mi cha ła Szla gi, któ ry wo kół dzia łań fo to gra ficz nych
w Stocz ni stwo rzył ca łą po li ty kę. Fo to gra fo wał, po ka zy wał jej in -
du strial ne pięk no i chciał wpły nąć na lu dzi, że by ja za cho wać. Nie
uda ło się?

Mo im zda niem osią gnął za kła da ne ce le. Wpraw dzie ze Stocz -
ni wy ru go wa no ar ty stów, część bu dyn ków znik nę ła, ale część
zo sta ła wpi sa na do re je stru za byt ków. Ten pro jekt trwał kil ka -
na ście lat i to, że część za bu do wań się za cho wa ła, za wdzię cza -
my rów nież dzia ła niom Mi cha ła Szla gi. Zresz tą, ten fo to graf nie
tyl ko ro bił zdję cia. Ko lę do wał z fo to gra ficz ną książ ką, pu kał
do róż nych ga bi ne tów, swój spo sób fo to gra fo wa nia wy pra co wał
z kon ser wa to ra mi za byt ków. 

przy kład ucie ki nie rów z Sy rii i kwe stia wy re ży se ro wa ne go zdję -
cia uto pio ne go dziec ka u wy brze ży gre cji. to był szok dla świa -
ta. to by ła ta mi gaw ka.

To zdję cie nie by ło sfin go wa ne. To dziec ko zo sta ło prze nie sio -
ne, ale nie przez fo to graf kę. Być mo że zro bi li to wcze śniej woj sko -
wi np. z sza cun ku że by ten chło piec nie le żał wśród skał. Przy oka zji
te go zdję cia od by ło się zresz tą spo ro dys ku sji etycz nych na te mat
pu bli ka cji. Czy na le ży to ro bić na głów nych stro nach po waż nych
dzien ni ków, bo prze cież jest ta ka umo wa nie pi sa na, że śmier ci
dzie ci się nie po ka zu je w ten spo sób. Zde cy do wa no się jed nak
na ten ruch i rze czy wi ście pre mier Wiel kiej Bry ta nii po wie dział
w któ rymś z wy wia dów, że po obej rze niu te go zdję cia w pra sie za -
de cy do wał o zwięk sze niu wspar cia dla uchodź ców. Ale py ta nie jest
in ne. Co z woj ną w Sy rii? Czy to zdję cie coś w tym kon tek ście
zmie ni ło? Py ta nie ko lej ne. Czy ce lem fo to graf ki by ło za trzy ma nie
woj ny w Sy rii?

Ko lej ny przy kład. Ka ta rzy na czar no ta do ku men tu je zda rze -
nia do ty czą ce lu dzi po zba wia nych miesz kań. Jej fo to gra fie są, ma -
ją być do wo dem na bez pra wie. Wpły wa na zmia nę. a Ma riusz
Fo rec ki? Mó wi, że każ de zdję cie sta ra się umie ścić w luk su so wym
wnę trzu wy obraź ni i je śli tam pa su je to zna czy, że jest złe…

Ma riusz Fo rec ki był oso bą, z któ rą przed wy wia dem dłu go roz -
ma wia łem przez te le fon. Po wie dział, że nie chce mnie roz cza ro wy -
wać, ale nie uwa ża, że je go fo to gra fia po win na co kol wiek zmie niać.
Nie jest po li ty kiem. Je go za da niem jest ro bić zdję cia. Są fo to gra fo -
wie, któ rzy, jak wspo mnia ny Szla ga, chcą za trzy mać zmia ny w Stocz -
ni, są ta cy, któ rzy je chcą ini cjo wać, jak np. Woj ciech Wil czek, któ ry
za po mo cą zdjęć wal czy z uprze dze nia mi i an ty se mi ty zmem. Ma -
riusz Fo rec ki z ko lei, jak stwier dza, po pro stu do ku men tu je, cho ciaż -
by zmia ny w oby cza jo wo ści. Kil ka lat te mu Ma rek Kra jew ski i Ra fał
Droz dow ski, pro fe so ro wie z na sze go Uni wer sy te tu, na pi sa li książ kę
o fo to gra fii, w któ rej – w nie co in nym kon tek ście – stwier dza ją, że
ro lą zdjęć nie jest wca le za trzy my wa nie, lecz uru cha mia nie: dzia łań,
nar ra cji, uwa gi. Im szyb ciej zda my so bie z te go spra wę, tym ła twiej
bę dzie nam tak że dzia łać za jej po mo cą.

Fotografia 
czyli poszukiwanie

zmiany
Z socjologiem i badaczem fotografii 

Maciejem Frąckowiakiem przygotowującym 
rozprawę doktorską w Instytucie Socjologii 

rozmawia krzysztof Smura

Z socjologiem i badaczem fotografii 
Maciejem Frąckowiakiem przygotowującym 

rozprawę doktorską w Instytucie Socjologii 
rozmawia krzysztof Smura

FOt.  AdrIAN WykrOtA
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– Czy są tam niedź wie dzie? No pew nie, że są. I to nie je -
den – śmie je się dr Ma łec ki – Kie dyś ich nie by ło, ale od kie -
dy w 2011 ro ku mo rze wy rzu ci ło na ląd tru chło ka sza lo ta to
za czę ły się scho dzić z ca łej oko li cy. No i zo sta ły i cza sem pu -
ka ją w okno.

Pe tu nia buk ta. Trzy kon te ne ry. Oko ło 10 miejsc do spa nia,
wę zeł sa ni tar ny, ma ga zyn żyw no ści. Na zwa? Nie, nie od kwia -
tu pe tu nii. To od stat ku o tej na zwie, któ ry kie dyś tu za wi nął.
A buk ta? To za to ka. Za to ka Pe tu nii. Od le głość od ga bi ne tu
Rek to ra to oko ło trzy tysiące ki lo me trów w li nii pro stej. Ła -
two tra fić, bo po łu dnik nie mal iden tycz ny z tym, na któ rym
le ży Collegium Mi nus. 

Uni wer sy tet od wie lu lat mo że się po szczy cić tym, czym
nie je den chciał by się szczy cić. Ma my ba zę. Wpraw dzie do jej
po wsta nia do cho dzi ło w tru dzie i zno ju, to jed nak jest. Po -
cząt ki dzia łań na Spits ber ge nie to rok 1984. Wte dy pierw sza
wy pra wa pod kie run kiem Woj cie cha Stan kow skie go osia dła
na Sval bar dzie. Te go rocz na eska pa da od bę dzie się 23. raz,
a by ły chwi le, w któ rych wąt pio no w dal szy roz wój ba zy. Dla -
cze go? Otóż w 2009 ro ku po zna nia cy nie otrzy ma li po zwo -

le nia na po byt w uro kli wej tra per skiej chat ce i ma rze nia mo -
gły lec w gru zach. Sta ło się ina czej, bo rok póź niej UAM spał
w na mio tach, a dwa la ta póź niej efekt przy nio sły dzia ła nia
władz na sze go Uni wer sy te tu. Rę ko ma na ukow ców, któ rym
bra ko wa ło wpra wy w te go ty pu za da niach, zbu do wa no no wą
ba zę. Dwa kon te ne ry miesz kal ne po 10 me trów kwa dra to -
wych każ dy. Nie był to jed nak ko niec kło po tów. W 2015 ro -
ku znów skoń czy ło się po zwo le nie, ale jed no cze śnie
po lar ni kom po wie dzia no, że ow szem, ba za mo że stać, ale kil -

tam, gdzie
niedźwiedź 

mówi
dobranoc

y Istnienie stacji Petuniabukta i prowadzenie badań
nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie władz

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – rektora i dziekana
Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych,
wspomaganych grantami naukowców. to sprawia, że przez
dwa, trzy miesiące w roku baza tętni życiem i korzystają
z niej nie tylko naukowcy, ale i studenci, którzy prowadzą tu
badania i odbywają praktyki. 

e C H ,  g Dy By  n I e  r e K TO r …

– Wyobraź sobie taką sytuację. Mieszkasz w chacie na odludziu z aparatem fotograficznym przy boku.
Wstaje dzień. Spoglądasz w okno i tuż za szybą widzisz pysk niedźwiedzia polarnego! To byłaby

fota – rozmarzył się Adrian Wykrota, nasz redakcyjny fotografik. Chwilę później pukaliśmy do drzwi
pokoju za którymi „mieszka” dr Jakub Małecki. Nasz polarnik. Człowiek, który od kilkunastu lat razem

z kolegami z UAM uczestniczy w wyprawach na Spitsbergen. 

FOt.  AdrIAN WykrOtA
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ka ki lo me trów da lej. Trze ba by ło do my ro ze brać i pon to na -
mi prze wieźć je przez za to kę. Tak też się sta ło. Do dat ko wo
do bu do wa no trze ci do mek i te raz jest luk su so wo. 40 me trów
prze strze ni z gi ga -wi do kiem. Żyć nie umie rać.

– Przez la ta Spits ber gen bar dzo się zmie nił. Dość po wie -
dzieć, że stał się miej scem cie ka wych po dró ży. La ta ją tam sa -
mo lo ty rej so we. Dziś nie jest to już ta kie eks tre mal ne miej sce
jak by się mo gło wy da wać – mó wi dr Ma łec ki – Każ de go dnia
jest kil ka rej sów z Oslo do Lon gy ear by en, mia stecz ka w któ -
rym miesz ka oko ło 2 ty się cy osób. Pe tu nia buk ta jest ulo ko -
wa na w ser cu Spits ber ge nu. Nie da le ko znaj du je się
opusz czo na w 1998 ro ku po ra dziec ka ba za gór ni cza Py ra mi -
da, któ ra swym kli ma tem przy po mi na Pry peć i Czar no byl.
„Piel grzy mu ją” do niej lu dzie chcą cy prze żyć spo tka nie z ga -
tun ku cięż ki in du strial, wa lą ce się bu dyn ki czy wi ze run ki sier -
pa i mło ta. Ze sto li cy Spits ber ge nu za bie ra my się więc
z wy ciecz ką do po ra dziec kiej ba zy, a stam tąd pie szo go dzin -
ka mar szu i je ste śmy u sie bie. W tym ro ku uda ło mi się ku pić
bi le ty za 800 zło tych w obie stro ny. I to z Po zna nia przez Oslo.
Na miej scu trze ba jed nak się li czyć z ce na mi nor we ski mi,
choć i z tym moż na so bie po ra dzić np. śpiąc w ho ste lu za 200
zło tych czy na cam pin gu za… 50 zło tych. Pod wa run kiem, że
ma się wła sny na miot.

– Nie za zim no?
– Nie ee. La tem jest od 5 do 10 stop ni. Do dat ko wo ca ły czas

świe ci słoń ce. Dość po wie dzieć, że Spits ber gen w ska li Ark -
ty ki jest naj cie plej szym miej scem. Za wdzię cza to prą do wi za -
to ko we mu, któ ry ob my wa rów nież Eu ro pę i ocie pla nasz
kli mat jak i kli mat Spits ber ge nu.

Oka zu je się, że tak że zi my nie są w tym miej scu tra gicz nie
zim ne. Rzad ko kie dy tem pe ra tu ra spa da po ni żej mi nus 20
stop ni Cel sju sza. By wa ją tem pe ra tu ry do dat nie. Nie ste ty kli -
mat wa riu je. Wi dać to każ de go ro ku bar dziej. Za wdzię cza my
to oczy wi ście ocie ple niu. Przy kład? Pro szę bar dzo. W środ ku
no cy po lar nej ro bi się plus pięć stop ni i za czy na pa dać deszcz…
Na zmar z nię tej zie mi two rzy się sko ru pa lo do wa, a re ni fe ry nie
mo gą się do stać do tra wy i zdy cha ją. Nasz roz mów ca z nie po -
ko jem ob ser wu je ob umie ra nie lo dow ców. Do ku men tu je ten
fakt, a za miesz czo ne na je go blo gu gif -y jed no znacz nie wska -
zu ją, że ma my do czy nie nia z dra ma tem, któ ry do tknie przy -
szłe po ko le nia.

– No bo jak ina czej po wie dzieć o sy tu acji, w któ rej nie bez -
piecz nie pod no si się po ziom wód, a ję zo ry lo do we ma le ją
z mie sią ca na mie siąc. Znów pew nie na zwą mnie wo ju ją cym
le wa kiem, ale to fakt – de ner wu je się dr Ma łec ki – Ocie ple nie
ma ka ta stro fal ny wpływ na Ark ty kę i co ro ku je ste śmy te go

świad ka mi pra cu jąc w na szej ba zie. Spits ber gen to jed no wiel -
kie mię dzy na ro do we la bo ra to rium, któ re oży wa la tem wraz
z do dat ni mi tem pe ra tu ra mi. Zi ma od cho dzi, a my ob ser wu je -
my i ba da my pro ce sy de struk cji. Ma my se rie po mia ro we i do -
ku men ta cje sprzed lat. Sku pia my się na sfe rze nie oży wio nej,
ale ba da my też tun drę, Sku pia my się jed nak na geo mor fo lo gii.
Na współ cze snych i daw nych pro ce sach, któ re kształ tu ją kra -
jo braz. Zmia ny są dra ma tycz ne. Choć by lo dow ce, któ re są jak
ba lon, z któ re go ucho dzi po wie trze. Za przy jaź ni łem się z ni -
mi, a wi dzę jak umie ra ją. To przy kre i trze ba o tym mó wić, bo
do koń ca wie ku śred nia tem pe ra tu ra ma się pod nieść o kil ka
stop ni. Czym to gro zi, nie trud no so bie wy obra zić. Tyl ko sta ła
ob ser wa cja i ze sta wie nie wy ni ków ba dań wszyst kich sta cji ba -
daw czych na Ark ty ce po zwo lą nam zo bra zo wać za gro że nia,
jak i dra mat, któ ry od by wa się tu każ de go dnia.

Wła śnie o tych za gro że niach, ale nie tyl ko, po lar ni cy roz -
ma wia li w trak cie 37. Sym po zjum Po lar ne go zor ga ni zo wa ne -
go przez Wy dział Geo gra fii i Na uk Geo lo gicz nych
na Mo ra sku. Na spo tka nie zo sta ło za pro szo ne po nad 140 na -
ukow ców, a pa nel dys ku syj ny roz ło żo ny na kil ka dni. By ło
kil ka na ście se sji te ma tycz nych: lo dow ce, zmar z li na, hy dro lo -
gia, eko lo gia – to tyl ko nie któ re z nich. By ła szan sa, by spoj -
rzeć na zmia ny śro do wi ska in ter dy scy pli nar nie i przy kła do wo
na wią zać współ pra cę bio lo ga z geo mor fo lo giem. 

A my? My już nie ba wem wró ci my do na szych po lar ni ków,
by prze ka zać na ła mach „Ży cia” naj waż niej sze wy da rze nia
z te go rocz nych ba dań. Krzysz tof Smu ra

Jeśli jednak już teraz chcecie Państwo dowiedzieć się więcej
o poznańskich badaniach polarnych i o tym, z czym można się
zetknąć w Arktyce, zapraszamy na bloga dr. Jakuba Małeckiego:
glacjoblogia.wordpress.com

na czole lodowca Tuyuksu ża ba mo je go syn ka po dró żu je ze mną po ca łym świe cie – pisze

na blogu Jakub Małecki
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Po li ty cy przy zna ją so bie na wza jem żół -
te i czer wo ne kart ki, aby wy ra zić dez -
apro ba tę wo bec dzia łań prze ciw ni ka.

Po li ty cy gra ją na czas, aby skło nić prze ciw -
ni ka do przy chyl nej dla nich de cy zji, strze -
la ją bram ki sa mo bój cze za cho wa niem
szko dzą cym im sa mym lub ob ra zo wi par tii.
Cza sa mi wbrew róż nym po glą dom i ra cjom
po tra fią się zjed no czyć i grać  do jed nej
bram ki, mi mo że w pił ce noż nej mecz
do jed nej bram ki ozna cza spo tka nie z wy -
raź ną do mi na cją i wy so kim zwy cię stwem
jed nej z dru żyn.

Czas mun dia lu to jed nak przede wszyst -
kim oka zja do przy słu cha nia się spra woz -
daw com i ko men ta to rom spor to wym. Ich
ję zyk mó wi nam o tym, jak po strze ga ny jest
mecz pił kar ski i po zwa la stwo rzyć ję zy ko wy
ob raz pił ki noż nej. W spra woz da niach nie -
zmien nie do mi nu je me ta fo ry ka wo jen na,
gdy pił ka rzom bra ku je amu ni cji, by ostrze li -
wać bram kę prze ciw ni ka, sfor so wać twier dzę,
ata ko wać i na pie rać. Mecz po strze ga ny jest
tak że ja ko przed sta wie nie te atral ne czy kon -
cert, gdy mo wa jest o spek ta klu, wi do wi sku z ak to ra mi pierw -
szo pla no wy mi i ja ko wy da rze nie re li gij ne, spo tka nie wier nych
ki bi ców, wiel bią cych swo ich ido li w świą ty ni. 

Ję zyk spra woz daw ców prze peł nio ny jest wy szu ka ny mi me -
ta fo ra mi, z któ rych zna ny jest ra dio wy dzien ni karz To masz
Zi moch, ale tak że pe łen po wta rza nych do znu dze nia utar tych
„prawd pił kar skich” – że trze ba grać do ostat niej mi nu ty, że
nie wy ko rzy sta ne oka zje się msz czą, że nie za wsze wy gry wa lep -
szy, że do pó ki pił ka grze, wszyst ko jest moż li we, że gra się tak,
jak po zwa la prze ciw nik. Spon ta nicz ność ję zy ka w re la cjach,
a tak że w wy wia dach, przy no si w efek cie lap su sy, wpad ki ko -
men ta to rów, któ re za czy na ją żyć swo im ży ciem, jak np. słoń -
ce za cho dzą ce za wschod nią try bu ną.

W ję zy ku pił ki noż nej za ko do wa ne są wresz cie róż ni ce
mię dzy kul tu ro we, obec ne już w sa mej ter mi no lo gii okre śla -
ją cej ki bi ca i fa na. Co cie ka we, okre śle nie ki bic, po cho dzą ce
ety mo lo gicz nie od nie miec kie go Kie bitz („czaj ka”), od no si się
w ję zy ku pol skim wy łącz nie do spor tu, na to miast fan, po dob -
nie jak an giel ski fan czy nie miec ki Fan, tak że do in nych dzie -
dzin jak na przy kład mu zy ka. Od okre śle nia ki bic po cho dzą
pe jo ra tyw nie ko no to wa ne ki bol i pseu do ki bic, któ rych ana lo -
gii próż no szu kać na przy kład w ję zy ku nie miec kim, po dob -
nie jak po tocz ne okre śle nia pik nik lub Ja nusz, któ ry mi
na zy wa się ki bi ców sku pio nych na oglą da niu me czu pił kar -
skie go i kon sump cji, bez za an ga żo wa nia w ak tyw ny do -

ping – w ję zy ku ro syj skim ich od po wied ni kiem jest od imien -
ny ku zmicz. Z dru giej stro ny w ję zy ku nie miec kim spo ty ka -
ny jest Kut ten fan, ki bic ubra ny w kurt kę (Kut te)
z na szyw ka mi, typ ki bi ca nie obec ny w Pol sce. 

Obec ność wy ra żeń z ję zy ka pił ki noż nej w dys kur sie pu -
blicz nym, po pu lar ność i me dial ność pił ki noż nej jak rów nież
róż ni ce ter mi no lo gicz ne i mię dzy kul tu ro we czy nią z ję zy ka
fut bo lu cie ka wy przed miot ba dań lin gwi stycz nych pro wa dzo -
nych m.in. przez utwo rzo ną w 2015 ro ku Gru pę Ba daw czą
Ję zy ka Spor tu na Wy dzia le Neo fi lo lo gii. Był on tak że przed -
mio tem za koń czo nej przed kil ko ma dnia mi mię dzy na ro do -
wej kon fe ren cji „Fußbal l kul tur und Fußbal l kom mu ni ka tion
im na tio na len und trans na tio na len Di skurs”, któ ra
w przeded niu mun dia lu zor ga ni zo wa na zo sta ła przez Pań -
stwo wy Uni wer sy tet Smo leń ski z udzia łem ba da czy z Au strii,
Nie miec, Pol ski i Ro sji.

Prof. UAM dr hab. Janusz Taborek, germanista i informatyk,

kierownik Zakładu Gramatyki Opisowej Języka Niemieckiego

i wicedyrektor ds. nauki w Instytucie Filologii Germańskiej UAM, 

autor m.in. słowników Piłka nożna. Fußball. Słownik niemiecko-polski

polsko-niemiecki (2006) i Das Wörterbuch der Fußballsprache.

Polnisch-Russisch-Englisch-Deutsch (2014), współzałożyciel w roku 2015

Grupy Badawczej Języka Sportu na Wydziale Neofilologii UAM.

Dopóki piłka w grze
Rozpoczynające się właśnie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Rosji sprawią, że w mediach

i rozmowach częściej niż zazwyczaj pojawią się piłkarskie wyrażenia – mundial,
biało-czerwoni – i dyskusje o spalonym, rzucie karnym, meczach ostatniej szansy czy niewykorzystanych

okazjach, które się mszczą. Ale język piłki nożnej obecny jest w języku codziennym, w prasie
i w dyskusjach politycznych także bez okazji wielkich wydarzeń piłkarskich. 
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Wmar cu br. na kła dem Fun da cji Za -
kła dy Kór nic kie uka za ła się gra
plan szo wa „Hra bia”. Po za do star -

cza niem przy jem no ści z sa me go gra nia po sia -
da ona wa lo ry edu ka cyj ne – ma na ce lu
roz wi ja nie umie jęt no ści stra te gicz no -lo gicz -
nych i ma te ma tycz nych oraz wie dzy hi sto -
rycz nej. Oś cza su gry, wy ty cza ją cą jej
po czą tek i ko niec, sta no wią naj istot niej sze
wy da rze nia hi sto rycz ne, w któ rych brał udział
ty tu ło wy hra bia, człon ko wie je go ro dzi ny
oraz in ni wy bit ni pa trio ci, or ga nicz ni cy wiel -
ko pol scy i przy wód cy Po wsta nia Wiel ko pol -
skie go, w tym za ło ży cie le, człon ko wie i pre ze si Po znań skie go
To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk. Po za po sta cią hr. Za moy skie -
go po ja wia ją się więc w niej kar ty przed sta wia ją ce dr. Ka ro la
Mar cin kow skie go, dr. Hi po li ta Ce giel skie go, gen. Ta cza ka,
a tak że Se we ryn hra bia Miel żyń ski (fun da tor gma chu PTPN),
Ma ciej hra bia Miel żyń ski, Le on We gner, Ka zi mierz Ja ro chow -
ski, dr Ka rol Li belt, Sta ni sław Eg bert Koź mian, Adam Ty tus
hra bia Dzia łyń ski, Au gust hra bia Ciesz kow ski, dr Ro man May,
Wła dy sław Bent kow ski, dr Teo dor Teo fil Ma tec ki (ini cja tor
wy sta wie nia po mni ka Ada ma Mic kie wi cza w Po zna -
niu – pierw sze go po mni ka wiesz cza na zie miach pol skich)
i oczy wi ście prof. He lio dor Świę cic ki – pierw szy Rek tor
Wszech ni cy Pia stow skiej bę dą cej an te na tem UAM oraz sa ma
uczel nia. Wśród wy da rzeń prze wi ja ją cych się
w trak cie gry po za m.in. za ło że niem „Ka sy -
na Go styń skie go”, po wo ła niem „Spół ki Ak -
cyj nej Ba zar”, po wsta nia mi: li sto pa do wym,
stycz nio wym i – wień czą cym każ do ra zo wo
grę – wiel ko pol skim jest za ło że nie To wa rzy -
stwa Na uko wej Po mo cy dla Mło dzie ży Wiel -
kie go Księ stwa Po znań skie go oraz
utwo rze nie Po znań skie go To wa rzy stwa Przy -
ja ciół Na uk.

Jak czy ta my w in struk cji: „Hra bia” w du -
żej mie rze jest grą ko ope ra cyj ną. Gra cze
wcie la ją się w po sta cie wy bit nych or ga nicz -
ni ków wiel ko pol skich i pa trio tów oraz przy -
wód ców Po wsta nia Wiel ko pol skie go. Ma ją
oni na ce lu wspie ra nie wy da rzeń pro wa dzą -
cych do wy bu chu po wsta nia i przy czy nie nie
się do je go suk ce su. W swych dzia ła niach łą -
czy ich wspól na spra wa – krze wie nie i umac -
nia nie pol sko ści i toż sa mo ści na ro do wej
wśród ro da ków ży ją cych na te re nach ob ję -
tych za bo ra mi, po moc Po la kom na emi gra cji
i w kra ju, roz wi ja nie przed się bior czo ści
na zie miach pol skich, a w koń cu od zy ska nie
przez Pol skę nie pod le gło ści i sca le nie ziem
pol skich. Gra cze sta ra ją się jak naj le piej przy -
słu żyć Oj czyź nie i kon ku ru ją ze so bą, sta ra -
jąc się jak naj moc niej wspie rać wszel kie
pa trio tycz ne ini cja ty wy, by osta tecz nie uzy -

skać jak naj więk sze uzna nie ro da ków
i za pi sać się zło ty mi zgło ska mi na kar tach
hi sto rii. Każ dy z nich chce zo stać naj -
więk szym bo ha te rem na ro do wym i wy -
grać grę.

Czas wy da nia gry zbie ga się z set ną
rocz ni cą wy bu chu Po wsta nia Wiel ko pol -
skie go oraz swo ją te ma ty ką i obec no ścią
sze re gu bo ha te rów wpi su je się rów nież
w ob cho dy stu le cia utwo rze nia Uni wer sy -
te tu Po znań skie go, przy czy nia jąc się
do po pu la ry za cji na szej Uczel ni. Gra ob -
ję ta jest ho no ro wym pa tro na tem Pol skie -

go To wa rzy stwa Ba da nia Gier. Kie row ni kiem pro jek tu
konstrukcji gry oraz współ twór cą w za kre sie tre ści me ry to rycz -
nych jest dr Au gu styn Sur dyk (ad iunkt w In sty tu cie Lin gwi sty -
ki Sto so wa nej Wy dzia łu Neo fi lo lo gii UAM w Po zna niu oraz
kierownik Pracowni Badań Ludologicznych ILS na wydziale
Neofilologii UAM ). Współ au to rem opra co wa nia me ry to rycz -
ne go gry jest rów nież Do ro ta Ćwi kliń ska -Sur dyk. Au to rem sil -
ni ka i me cha ni ki gry jest Prze my sław Wojt ko wiak – twór ca gier
plan szo wych zwią za ny obec nie z fir mą REBEL, a opra co wa -
niem gra ficz nym za jął się Ar tur Mi kuc ki.

Paweł Hostyński
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM, 

Pracownia Badań Ludologicznych

„Hra bia” na set ną rocz ni cę
„Hrabia” to edukacyjna gra planszowa o Władysławie hr. Zamoyskim 

i założycielach Uniwersytetu Poznańskiego.

4 czerwca w Bibliotece Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM im. Józefa Tomasza

Pokrzywniaka odbyło się otwarcie Pracowni Kolekcji Literatury dla Dzieci. Wydarzenie połączone

zostało z głośnym czytaniem Chatki Puchatka A.A. Milne'a dla najmłodszych.
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1 maja, dokładnie w Święto pracy i w rocznicę przystąpienia
polski do Unii Europejskiej, wróciliśmy z dwutygodniowej
chóralnej podróży koncertowej. tak się złożyło, że ani
z pracy – bo śpiewanie to nasza pasja, ani z Europy. czasem
tak bywa. Drugą połowę kwietnia spędziliśmy na drugiej
półkuli. 

Go dzi się wy ja śnić, iż nasz po byt w Bo li wii i w Chi le zwią za ny
był z udzia łem ze spo łu w dwóch mię dzy na ro do wych fe sti wa lach
po świę co nych mu zy ce daw nej, pod czas któ rych mie li śmy za szczyt
wy ko ny wać przede wszyst kim
dzie ła po li chó ral ne: Mis sa sen za le
ce ri mo nie Bar tło mie ja Pę kie la, mo -
te ty An dre asa Ha ken ber ge ra, a tak -
że – dzię ki na sze mu żeń skie mu
okte to wi – ano ni mo we utwo ry
na dwa chó ry, po cho dzą ce z I po -
ło wy XVII wie ku, a śpie wa ne nie -
gdyś przez pol skie be ne dyk tyn ki.
Cie szy my się, że mo gli śmy pro mo -
wać mu zy kę pol skie go ba ro -
ku – pew nie nie bez przy czy ny
wy ru szy li śmy w tra sę aku rat
w Świa to wy Dzień Sztu ki…

Barocco, znaczy perła…
W Bo li wii go ści li śmy już po raz dru gi. Tak jak dwa na ście lat te mu,

tak i te raz mie li śmy szan sę kon cer to wać w po je zu ic kich ko ścio łach
dzię ki za pro sze niu ks. Pio tra Na wro ta – mi sjo na rza, mu zy ko lo ga,
pro fe so ra Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu i Kon -
ser wa to rium Mu zycz ne go w La Paz, a na de wszyst ko – dy rek to ra
Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Mu zy ki Re ne san su i Ba ro ku Ame ry -
kań skie go „Mi sio nes de Chi qu itos”. W ra mach tra sy kon cer to wej od -

wie dzi li śmy nie tyl ko fe sti wa lo wą sto li cę – San ta Cruz czy „Po cze kal -
nię Nie bios” (An te sa la del Cie lo), czy li San tia go de Chi qu itos wraz
z je go zie lo ny mi płu ca mi, któ re przy oka zji do star cza ją tlen znacz nej
czę ści Zie mi, lecz tak że ca ły sze reg miej sco wo ści o uro czo bliź nia -
czych na zwach: San Ra fa el, San Xa vier, San ta Ana, San Igna cio de Ve -
la sco i… Con cep ción.

Wszyst kie one (być mo że za przy zwo le niem wszyst kich pa tro nu -
ją cych im świę tych) wy glą da ją bar dzo po dob nie. Są to za ło żo ne przez
je zu itów na prze ło mie XVII i XVIII wie ku re duk cje mi syj ne, któ rych

ce lem by ło na wra ca nie In dian
na chrze ści jań stwo, ale rów nież ich
edu ka cja i ochro na przed nie wol nic -
twem. Dziś ży cie w każ dej z wio sek
to czy się, a ra czej le ni wie prze ta cza,
do oko ła wznie sio ne go w cen trum,
oka za łe go ko ścio ła – ar chi tek to nicz -
nej per ły oko li cy oraz przy le ga ją ce -
go do nie go, ob szer ne go pla cu.
Prze by wa nie w tej nie spiesz nej, bło -
giej at mos fe rze mą ci ła nam, oprócz
cho dzą cych po uli cach ko nia czy
osła, je dy nie cią gła ko niecz ność po -
spiesz ne go pa ko wa nia się i prze -

miesz cza nia w no we miej sca, w któ rych jed nak cze ka ła na nas no wa
at mos fe ra, no wy ko ściół, no we ko nie i… no wa pu blicz ność – na wet
je śli był to od dział woj ska, re pre zen ta cja wio ski w wie ku gim na zjal -
nym czy też słu cha cze upar cie od bie ra ją cy ca ły kon cert zza okna. Nie -
wy po sa żo ne go, rzecz ja sna, w szy by. Po za tym to wa rzy szy ła nam
mię dzy na ro do wa pu blicz ność fe sti wa lo wa – nie kie dy na wet jeż dżą -
ca za chó rem do ko lej nych miej sco wo ści.

Tak mi nę ły nam, zgod nie z mię dzy na ro do wym ka len da rium,
m.in.: Mię dzy na ro do wy Dzień Ochro ny Za byt ków, Mię dzy na ro -

z pasją na misję, 
czyli podróż życia z UaM

z pasją na misję, 
czyli podróż życia z UaM

Boliwia i Chile tropem Chóru Kameralnego UAM. Krótkie kalendarium świąt wszelakich
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do wy Dzień Pa sku dy, Dzień Ję zy ka Arab skie go, Dzień Ję zy ka Chiń -
skie go, Dzień Czosn ku, jak rów nież Dzień Pra cow ni ka Prze my słu
Włó kien ni cze go, Odzie żo we go i Skó rza ne go. Za byt ki by ły, i ow -
szem, czo snek – bez na tar czy wo ści, zaś na miej scu prze my słu włó -
kien ni cze go – przy tul ny skle pik z wy ro ba mi au tor stwa oko licz nych
miesz kań ców, któ ry za opa trzył nas w ar te fak ty, mo gą ce przed ro -
dzi ną i przy ja ciół mi po twier dzić praw dzi wość na szych za pew nień
o to urnée po Ame ry ce Po łu dnio wej.

Bar dzo waż nym wy da rze niem był dla nas kon cert fi na ło wy Fe sti -
wa lu. Miał on miej sce 22 kwiet nia w Ca pil la Los Hu er fa nos (ka pli ca
sie rot) i wień czył na sze wy stę py w Bo li wii. Mię dzy na ro do wy Dzień
Mat ki Zie mi na szczę ście oka zał się sprzy ja ją cy – jak póź niej pi sa li -
śmy w Bo li wia do mo ściach, czy li chó ral nej re la cji na Fa ce bo oku: Re -
ak cja pu blicz no ści by ła tak go rą ca, jak tem pe ra tu ry to wa rzy szą ce nam
pod czas bo li wij skiej „zi my”... Na stęp ne go dnia po fi na ło wym kon cer -
cie z du mą oglą da li śmy na sze zdję cie w pra sie. 

chile, czyli ile
Jak przy sta ło na Eu ro pej ski Dzień Śnia da nia (23 kwiet nia), na na -

szym pierw szym chi lij skim śnia da niu nie za bra kło pysz nych owo -
ców, grza nek z se rem, ja jecz ni cy ani po łu dnio wo ame ry kań skie go
spe cja łu à’la krów ka: dul ce de le che. Trze ba przy znać, że róż ni ca mię -
dzy je dze niem chi lij skim a bo li wij skim jest za uwa żal na. Tak jak i róż -
ni ce kul tu ro we. Bacz nie ob ser wo wa li śmy uli ce, do strze ga jąc no we
ty py ludz kich twa rzy, in ny od cień skó ry, wzrost i od mien ną uro dę
miesz kań ców sto li cy.

Ko lej nym fe sti wa lem, w ra mach któ re go kon cer to wa li śmy na dru -
giej pół ku li, był Fe sti val In ter na cio nal de Mu si ca An ti gua, or ga ni zo -
wa ny przez Uni wer sy tet w San tia go de Chi le. Opła ci ło się jesz cze
w oj czyź nie szli fo wać hisz pań skie słów ka – po to, by ucie szyć pu blicz -
ność prze bo jem zna nej i ce nio nej w Chi le pie śniar ki, Vio le ty Par ry,
La jar di ne ra. Do tej czę ści miesz kań ców sto li cy naj pew niej nie do -
tar ły in for ma cje o Mię dzy na ro do wym Dniu Świa do mo ści Za gro że -
nia Ha ła sem (24 kwiet nia). A przy naj mniej ma my na dzie ję, że na sze
wy stę py się z tym nie ko ja rzy ły… Wie rzy my, że suk ces na wią za nia
ni ci po ro zu mie nia z Chi lij czy ka mi mo gli śmy za wdzię czać rów nież
ist nie niu Dnia Ję zy ka (na resz cie!) Hisz pań skie go.

Po byt w dru gim z kra jów, któ re ob ra li śmy so bie za cel, nie ogra -
ni czył się jed nak że do wy stę pów sce nicz nych. We zwa ły nas rów nież
obo wiąz ki dy plo ma tycz ne – wzię li śmy udział w spo tka niu z przed -
sta wi ciel ka mi Am ba sa dy RP, któ ra pa tro no wa ła na sze mu wy jaz do -

wi. Ser decz nie dzię ku je my zwłasz cza Pa ni An nie Ko wal czyk – dzię -
ki jej dzia ła niom mie li śmy spo sob ność zwie dzić dom Igna ce go Do -
mey ki, pol skie go geo lo ga i pierw sze go rek to ra sto łecz ne go
uni wer sy te tu, a pry wat nie przy ja cie la Ada ma Mic kie wi cza, któ re go
wieszcz uczy nił pier wo wzo rem Że go ty z III czę ści Dzia dów. Zna lazł
się za tem i nasz Pa tron na krań cu świa ta! A przy naj mniej je go au to -
graf – z du mą po ka zy wa ny przez pra wnu ka słyn ne go Po la ka, Pa bla
Do mey kę. Dla nie go wła śnie, jak rów nież dla je go ro dzi ny (m.in. żo -
ny – słyn nej chi lij skiej so pra nist ki), współ pra cow ni ków i przed sta -
wi cie li miej sco wej Po lo nii, da li śmy spe cjal ny kon cert z re per tu arem
pol skim. Nie za bra kło tak że cza su na roz mo wę i spa cer po tchną -
cym zie le nią ogro dzie. 

Ostat nie dni na szej po dró ży spę dzi li śmy na chi lij skim wy brze żu
Pa cy fi ku (Viña del Mar, Val pa raíso) pod czuj ną opie ką no wych przy -
ja ciół – chó rzy stów z Uni wer sy te tu Tech nicz ne go Fe de ri co San ta
María. Do oko ła nas ma lo wa ły się urze ka ją ce wi do ki: oce an, przy -
brzeż ne ska ły, ko lo ro we do my i mu ra le, a no cą – pięk nie oświe tlo ne
uli ce, któ re mo gli śmy po dzi wiać wprost z okna ho te lo we go, chy ba
że… aku rat wy stę po wa li śmy przed pu blicz no ścią (m.in. przed Kon -
sul Ho no ro wą RP w Val pa raíso) w re no mo wa nej Au li Ma gna tam -
tej sze go uni wer sy te tu. 

Ile zna czy dla nas ta ka po dróż? Dla nas, któ rzy po kil ku, nie raz kil -
ku na stu la tach wspól ne go śpie wa nia, zna my się – jak moż na by przy -
pusz czać – od pod szew ki… Na pew no nie tyl ko ty le, co prze by wa nie
ze so bą i współ pra ca na sce nie. Praw dzi wą pró bą chó ral ną jest bo -
wiem ta nie dy ry go wa na, ży cio wa. Ostat ni, nie kon cer to wy już dzień,
spę dzi li śmy na zwie dza niu win ni cy w San Es te ban oraz gór skiej osa -
dy Por til lo – z pew no ścią jesz cze dłu go nie za po mni my pro wa dzą -
cych do niej nasz au to kar dwu dzie stu dzie wię ciu za krę tów. Dzię ki
no wo po zna nej świę tej – Te re sie z Los An des, wró ci li śmy ca li i zdro -
wi. Ży wi my na dzie ję, że rów nież mi mo Świa to we go Dnia Ma la rii.

Anna Komendzińska

y liczba osób wyruszających w podróż: 25
w tym:
y liczba tenorów: 4 
y liczba swobodnie mówiących po hiszpańsku: 2
y liczba osób, które powróciły z podróży: 25
w tym:
y liczba tenorów: 4
y liczba swobodnie mówiących po hiszpańsku: 25
y liczba pokonanych kilometrów: 25 000 samolotem oraz ponad 2200

autokarami
y liczba wymienionych opon: 1
y liczba odwiedzonych krajów: 2
y liczba odwiedzonych miejscowości: 10
y liczba festiwali, w których wzięliśmy udział: 2
y łączna liczba koncertów: 10 + śpiewanie w metrze, na molo, na dachu

wieżowca oraz w łazience hotelowej
ybędziemy wspominać: wzruszające powitanie nas przez dzieci w Santiago

de Chiquitos

ZA PIękNE WSPOMNIENIA I WSPArCIE dZIękUJEMy
UNIWErSytEtOWI OrAZ SENAtOWI rP.

y Chór kameralny UAM pod dyrekcją prof. krzysztofa Szydzisza
w październiku rozpocznie swój 27. sezon artystyczny. Jeśli

chciałabyś/chciałbyś dołączyć do zespołu – i to nie tylko z powodu
zagranicznych wyjazdów – nie zwlekaj! Zapraszamy na przesłuchanie.
Nie tylko studentów.

Strona internetowa chóru: choir.amu.edu.pl
rekrutacja: dr Joanna Piech-Sławecka, tel. 604 525 554; 
e-mail: choir@amu.edu.pl

B O L I W I A - C H I L e  –  bi lans:
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po wie dział pan w jed nym z wy wia dów, że wy brał po ma -
tu rze stu dia praw ni cze, bo pra wo wy da wa ło się pa nu, cy tu -
ję: naj mniej bo le sne. ty sią ce ma tu rzy stów ma rzy o stu diach
praw ni czych, wal czy o nie jak lwy, a pan swój wy bór spro wa -
dza do ta kie go uza sad nie nia?

Pra wo by ło naj mniej bo le sne, pro szę Pa ni. A ja mu sia łem
mieć ja kieś tzw. po rząd ne stu dia, prócz wy ma rzo nych ar ty stycz -
nych, fil mo wych. Stu dia praw ni cze trwa ły wów czas tyl ko czte -
ry la ta. Po za tym by ły stu dia mi pa mię cio wy mi i lo gicz ny mi,
w związ ku z tym opa no wa nie ma te ria łu by ło dość pro stą spra -
wą. Rów nież opis świa ta, któ re pro po nu je pra wo ra cjo nal ne,
czy li przy czy no wo -skut ko wy, bar dzo mi od po wia dał. Uczęsz -
cza łem na se mi na rium do prof. Zyg mun ta Ziem biń skie go, któ -
re obej mo wa ło lo gi kę, teo rię pań stwa, teo rie róż nych sys te mów
praw nych i mo ral nych, do ty ka ło fi lo zo fii. 

prze pra szam, że się wtrą cę, ale lo gi ka oraz teo ria pań stwa
i pra wa, to aku rat przed mio ty, któ re wśród stu den tów pra wa
ucho dzą za bo le sne. 

A mnie fa scy no wa ły. To by ła naj waż niej sza szko ła in te lek tu -
al na, w ja kiej mo głem wów czas uczest ni czyć, bar dzo so bie ją
do dziś chwa lę, bar dzo du żo z niej ko rzy sta łem i ko rzy stam.

za mo ich cza sów, a stu dio wa łam pra wo w la tach 90.,
mó wi ło się, że aby do stać się na se mi na rium do prof.
ziem biń skie go trze ba by ło być stu den tem co naj mniej nie -
prze cięt nym.

Ja do sta łem się przy pad ko wo. Mie li śmy w ma ju ko lo kwium
za li cza ją ce z lo gi ki. Prze pro wa dzał je, wów czas jesz cze asy stent,
a dziś pro fe sor Ma ciej Zie liń ski. Nie pa mię tam do kład nie jak to
się sta ło, ale tak się wów czas ja koś za nie dba łem w na uce (my -
ślę, że tzw. grze chy mło do ści za tym sta ły), że nie by łem w sta -
nie od po wie dzieć na żad ne z pię ciu po dyk to wa nych nam py tań.
W związ ku z tym na pi sa łem, na tym pa pie rze z pie cząt ka mi,
któ ry przede mną spo czy wał, wier szyk: Ham let przy być al bo

nie być miał chwi lę wa ha nia, ale czym że jest je go jed no przy mo -
ich pię ciu py ta niach? Pod pi sa łem: Fi lip Ba jon – wiersz ten po -
świę cam wszyst kim lo gicz nie my ślą cym lu dziom. I od da łem
pra cę. Mi nął ty dzień. Ma ciej Zie liń ski po in for mo wał nas, że ten
do stał ta ki sto pień, ten ta ki, ten ta ki, a mo ja pra ca zna la zła się
po za oce ną i że prof. Ziem biń ski mnie pro si do sie bie. Po sze -
dłem do pro fe so ra, a on py ta mnie: Pa nie Fi li pie, a jak pa na do -
pusz czę do te go eg za mi nu z lo gi ki, to zda go pan?
Od po wie dzia łem, że oczy wi ście, że zdam. Na uczy łem się i zda -
łem na do bry plus chy ba. Wte dy pro fe sor za pro po no wał mi
pro se mi na rium ma gi ster skie u sie bie, na co ja się z ra do ścią zgo -
dzi łem. Więc, by ła hi sto ria mo je go uczest nic twa w pro wa dzo -
nym przez nie go se mi na rium. Mia łem zresz tą ja kiś czas te mu
nie wąt pli wą przy jem ność pro wa dze nia wy kła du dla po znań -
skich stu den tów pra wa i wcho dząc na ten wy kład, a od był się
on w Col le gium Iu ri di cum No vum, zo ba czy łem, że sa la w któ -
rej bę dę go pro wa dził jest imie nia prof. Zyg mun ta Ziem biń skie -
go. Po my śla łem, że wła śnie za my ka się ja kiś cykl.

Jest pan sy nem po znań skie go ad wo ka ta, któ ry ma rzył
pew nie o tym, by ob jął pan po nim kan ce la rię, ale któ ry rów -
no cze śnie wie dział, że pań skie da le ko sięż ne pla ny nie ma ją
z pra wem nic wspól ne go. Jak się w tym od naj dy wał?

Nie tyl ko oj ciec, ale obo je moi ro dzi ce od po cząt ku wie dzie -
li, że do ce lo wo chcę iść do szko ły fil mo wej. Jed nak po nie waż,
stu diu jąc pra wo, ja koś nie pod no si łem te go te ma tu, my śle li, że
spra wa umar ła śmier cią na tu ral ną. Jak to u mło dych lu dzi, wie
pa ni, na za sa dzie: Mło dy jest, przej dzie mu. Wy ro śnie z te go.

a prof. ziem biń ski? czy miał świa do mość, że ma wśród
se mi na rzy stów przy szłe go re ży se ra?

Tak. Pod ko niec ostat nie go ro ku stu diów praw ni czych, kie dy
nad szedł czas zda wa nia eg za mi nu ma gi ster skie go, ja mu sia łem
przy go to wy wać się do eg za mi nów wstęp nych do szko ły fil mo -
wej. Po sze dłem więc do pro fe so ra i po pro si łem go o moż li wość

Z Filipem Bajonem – znanym reżyserem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UAM, 
o jego latach studenckich rozmawia Aleksandra Polewska

prawo było najmniej bolesne
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bro nie nia pra cy ma gi ster skiej po wa ka cjach. Wy ja śni łem mu,
ja kie mam pla ny i że nie dam ra dy za ła twić oby dwu spraw
w tym sa mym cza sie. Pro fe sor się zgo dził. Po eg za mi nach do fil -
mów ki prze szło mi przez myśl, że by mo że od pu ścić już so bie
ma gi ste rium z pra wa. Jed nak przez to, że obie ca łem Ziem biń -
skie mu, że za koń czę pra wo jak na le ży, za bra łem się za pi sa nie
pra cy ma gi ster skiej. Pi sa łem ją ca ły sier pień. Ty tuł brzmiał „Ra -
cjo nal ny usta wo daw ca w świe tle orze czeń Są du Naj wyż sze go”.
Bro ni łem się, o ile do brze pa mię tam, 8 paź dzier ni ka, bę dąc już
stu den tem I ro ku re ży se rii. Zresz tą po ban kie cie wień czą cym
tę obro nę, moi go ście od pro wa dzi li mnie na dwo rzec ko le jo wy,
gdzie wsia dłem do po cią gu ja dą ce go do sta cji Łódź Ka li ska,
na któ rej mia łem wy siąść.

pro fe sor ziem biń ski to le gen da po znań skie go wy dzia łu
pra wa, ale czy po za nim miał pan w cza sie stu diów tak że in -
nych men to rów wśród wy kła dow ców col le gium iu ri di cum?

Pro fe sor Hen ryk Ol szew ski, pa mię tam go do brze rów nież
z te go po wo du, że dla prof. Ziem biń skie go, waż ne by ło ja ką oce -
nę ma ją je go stu den ci z pro wa dzo ne go przez Ol szew skie go
przed mio tu „Hi sto ria dok tryn po li tycz nych i praw nych”.

Ko lej ny bo le sny przed miot.
Bo le sny? Ja mia łem z nie go piąt kę. Pa mię tam też prof. Lu -

dwi cza ka wy kła da ją ce go wspa nia le pra wo mię dzy na ro do we,
zna ko mi te go hi sto ry ka pań stwa i pra wa prof. Jó ze fa Scza niec -
kie go, Lesz ka No wa ka, któ ry wów czas pi sał swój dok to rat. Po -
nad to mi ło wspo mi nam, dziś pro fe so ra, a w mo ich cza sach
stu denc kich jesz cze dok to ra Sta ni sła wa Soł ty siń skie go. Z prof.
Soł ty siń skim, na wia sem mó wiąc, spo tka łem się kie dyś w po -
cią gu. Za pro sił mnie wów czas na ko la cję wy da wa ną u nie go
w do mu z oka zji wej ścia Pol ski do Unii Eu ro pej skiej. Wspa nia -
łe przy ję cie.

W książ ce „cień po dniu” na pi sał pan: „Igno ran tia ju ris
no ce t1 by ło sta rą mak sy mą ła ciń ską, z któ rej groź ne go ostrze -
że nia zda łem so bie spra wę, roz wią zu jąc ko lej ne sy lo gi zmy.
Wy mo wa tej ła ciń skiej mak sy my by ła dla zwy kłe go czło wie -
ka prze ra ża ją ca, ale do mnie naj bar dziej prze ma wia ła stra -
we sto wa na prze ze mnie jej in na wer sja: igno ran tia vi tae
no ce t2. i uda łem się w stro nę te atrów stu denc kich.” Nie mo -
gę więc nie za py tać o te te atry.

Te atry stu denc kie by ły wów czas bar dzo mod ne, wy ra sta ły ni -
czym przy sło wio we grzy by po desz czu. Każ dy wy dział miał
swój te atr stu denc ki, wy dział pra wa rów nież. I każ dy rok na da -
nym wy dzia le chciał się szczy cić swo im wła snym ma łym choć -
by te atrzy kiem, a stu den ci gar nę li się ocho czo do ak tor stwa.
Prym wiódł oczy wi ście Te atr Ósme go Dnia, ale nie mniej szym
uzna niem cie szył się rów nież po znań ski Te atr Sió de mek. Oba
zresz tą by ły na wy so kim po zio mie ar ty stycz nym.

od wo łam się raz jesz cze do książ ki „cień po dniu”.
Wspo mi na pan tam, że pew ne go dnia po wy kła dzie z hi -
sto rii pań stwa i pra wa, po de szła do nie go nie zna jo ma
dziew czy na i oznaj mi ła, że je go twarz jest stwo rzo -
na do ode gra nia ro li w sztu ce we dle jej kon cep cji. 

Tak i nie ukry wam, że bar dzo in spi ru ją co to brzmia ło.
W kon se kwen cji te go zda rze nia, już wkrót ce, sie dząc w sza fie
re cy to wa łem już fra zy z Na szej ma łej sta bi li za cji Ta de usza Ró -
że wi cza. A sza fa ta by ła i sce ną i po tro sze te atrem i sym bo lem
owej ma łej sta bi li za cji. By łem za chwy co ny.

pod kre ślił pan na wet, że do świad cze nie to da ło mu wów -
czas zde cy do wa nie wię cej sa tys fak cji niż ana li za sta tu tów wi -
ślic kich. i, że miał pan prze czu cie, że stał się czę ścią re wo lu cji
te atral nej. re wo lu cji w ja kim sen sie?

Mia łem na my śli oso bli wą re wo lu cję te atral ną. W Te atrze Pol -
skim ak to rzy sta li na sce nie. Cóż za brak wy obraź ni, praw da?

(śmiech) I stam tąd re cy to wa li treść wiel kich dra ma tów, pcha jąc
się do przo du i tym sa mym chcąc za ist nieć. Tym cza sem w sza -
fie by ło cał kiem ina czej. Tam li czył się te atr po pro stu. Nie by ło
miej sca na gwiaz dor stwo.

przy szedł czas, kie dy za ło żył pan swój wła sny te atrzyk.
pierw szą swo ją sztu kę osa dził rów nież w sza fie. 

Niezbyt ory gi nal nie, praw da? Ale mo ja au tor ska sza fa mia ła
sym bo li zo wać głę bię jaź ni mło de go przed sta wi cie la kla sy
miesz czań skiej. Mod ne by ło wów czas roz ła do wy wa nie ner wic
za po mo cą psy cho dra my i stąd po mysł.

De pre sja no bi li to wa ła – wspo mi na pan w książ ce. – a te -
atr zro bio ny z de pre sji no bi li to wał jesz cze bar dziej.

Sztu ka ta nie ste ty ni gdy nie zo sta ła wy sta wio na, bo w mię -
dzy cza sie, przy szedł mi do gło wy in ny po mysł. I na pi sa łem no -
wą sztu kę. Oczy wi ście ta mia ła być wy sta wio na już na 100%.
Otrzy ma łem na wet zgo dę cen zu ry, a na za ję ciach z „woj ska”, bo
ta ko we wte dy rów nież by ły w pro gra mie stu diów, mój ko le ga
z ro ku, Adam Kacz ma rek, zo bo wią zał się przed sta wie nie wy -
pro du ko wać. Za czę li śmy pró by, ale ko niec koń ców za bra kło
nam de ter mi na cji, by do pro wa dzić spra wę do koń ca.

U Ku by Wo je wódz kie go wspo mi nał pan, że w cza sach stu -
denc kich opro wa dzał pan po mu zeum w Kór ni ku gru py wy -
ciecz ko we. i, że każ dej opo wia dał pan o zwie dza nych
wnę trzach in ną hi sto rię. Mo gę po pro sić o przy kład?

Tych wy cie czek opro wa dza łem po osiem dzien nie, więc
w pew nym mo men cie znu dzi ło mi się po wta rza nie w kół ko te -
go sa me go. Trze ba je by ło więc ubar wić, coś zróż ni co wać. Opo -
wia da łem np. że hra bia Za moy ski stał się obiek tem klą twy
Pa pu asów, bę dą cej ka rą za zmniej sza nie im głów. I mó wiąc pro -
wa dzi łem wy ciecz ko wi czów do ga blo ty w Sa li Mau re tań skiej,
w któ rej prze cho wy wa ne są pa pu askie gło wy zmniej szo ne przez
tam tej szych sza ma nów.

Jak re ago wa li zwie dza ją cy? 
By li za chwy ce ni. 
Nikt nie zo rien to wał się, że pań skie opo wie ści nie do koń -

ca trzy ma ją się fak tów?
Ge ne ral nie nikt. Prze wod ni cy in nych grup cza sem pod słu -

chi wa li co mó wi łem – by wa li i roz ba wie ni i lek ko obu rze ni.
Szep ta li mi na bo ku, że nie moż na ta kich rze czy opo wia dać.
Na co ja od po wia da łem, że bę dę to ro bił, bo zwie dza ją cym bar -
dzo się mo je hi sto rie po do ba ją. Raz umó wi li śmy się z mo im ko -
le gą Prze mkiem, że zro bi my ma łą in sce ni za cję przed wy ciecz ką
po lo nij ną ze Sta nów. W zam ku kór nic kim jest ko mi nek,
nad któ rym wi si por tret Ty tu sa Dzia łyń skie go. Jest tam też scho -
wek obok ko min ka, któ ry się od sła nia ło, że by po ka zać go ściom,
któ rę dy Ty tus od dy chał. Scho wa łem się w tym schow ku i kie dy
Prze mo go od sło nił ja wy da łem z sie bie bar dzo dziw ny od głos.
Po lo nu si bar dzo się prze ra zi li. Ca ła spra wa opar ła się o ko mi tet
po wia to wy, ale ja się ni gdy nie przy zna łem, że by łem au to rem
od gło su.

Wła śnie pan to zro bił. Dzię ku ję za roz mo wę.

1 Nie zna jo mość pra wa szko dzi.
2 Nie zna jo mość ży cia szko dzi.

y Każ dy rok na da nym wy dzia le chciał
się szczy cić swo im wła snym ma łym

choć by te atrzy kiem
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Ma te ma ty ką za in te re so wał go oj ciec – w niż szych
kla sach szko ły pod sta wo wej uczył sy na ma -
te ria łu z wyż szych klas. W pią tej -szó stej

kla sie Krzyś zda wał ma te riał z siód mej i ósmej.
W li ceum – słyn nej po znań skiej „Ósem ce”,
w kla sie ma te ma tycz no -fi zycz nej, mło dy Jas -
sem ma te ma tycz ne taj ni ki zgłę biał już zgod nie
z pro gra mem, na to miast oj ciec – ję zy ko znaw -
ca spe cja li zu ją cy się w fo ne ty ce ję zy ka,
zwłasz cza an giel skie go (pro fe sor PAN i UAM,
wy da lo ny w 1968 r.), uczył go do dat ko wo te go
ję zy ka, roz wi ja jąc na tu ral ne zdol no ści sy na. Dru -
gą pa sją, czy li bry dżem, za ra zi ła go ma ma.
Od dziec ka grał z bab cią w re mi bry dża, kier ki, ka na -
stę itp., jed nak o wie le bar dziej fa scy no wa ły go roz gryw -
ki bry dżo we ma my i jej zna jo mych. Przy glą dał się im bacz nie
przy każ dej oka zji. W efek cie, ma jąc 7 lat umiał już li cy to wać,
ty le że nie bar dzo miał z kim grać, bo na wet kie dy na uczył tej
sztu ki star szą sio strę, bra ko wa ło „czwar te go do bry dża”. Był
to nie ma ły wy czyn, bo z re gu ły bry dży ści opa no wu ją tę grę
w wie ku kil ku na stu czy na wet wię cej lat. Na swo ją bry dżo wą
szan sę, czy li udział w bry dżu spor to wym, mu siał jed nak cze -
kać do 16 ro ku ży cia. W tym okre sie grał – z nie ma ły mi suk -
ce sa mi – w te ni sa sto ło we go w klu bie „Sto mil”. Pew ne go dnia
pod czas prze rwy w tre nin gu usły szał na wo ły wa nie, że po trzeb -
ny jest ósmy gracz do ro ze gra nia tur nie ju bry dżo we go. – Rzu -
ci łem wte dy szyb ko ra kiet kę w kąt i zgło si łem się. Tre ne rzy
szu ka li mnie po tem i za sta na wia li się, gdzie ja je stem, a ja
po kry jo mu gra łem w bry dża – wspo mi na. Brydż spor to wy,
czy li po rów naw czy wcią gnął go tak bar dzo, że zre zy gno wał
z dal szej gry w ping -pon ga i sku pił się na roz gryw kach bry dżo -
wych w klu bie „Ja giel lon ka”. Po dwóch la tach tra fił do naj lep -
sze go klu bu w Po zna niu i czo ło we go w Pol sce: „Bu dow la ni
Po znań”. Tam po znał też mi strzów bry dżo wych, któ rzy na uczy -
li go roz gry wa nia na wyż szym po zio mie. Wraz z dru ży ną za -
czął brać udział w roz gryw kach ogól no pol skich, choć – jak
wspo mi na – ja ko naj młod sze go za bie ra no go „tro chę na do -
czep kę”.

Po ma tu rze bez wa ha nia pod jął stu dia ma te ma tycz ne (spe -
cjal ność teo re tycz na) na ów cze snym Wy dzia le Ma te ma ty ki, Fi -
zy ki i Che mii UAM. Po ich ukoń cze niu przez 2 la ta pra co wał
w PAN, sku pia jąc się na ma te ma tycz nych teo riach gra fów, na -
stęp nie w 1990 r. otrzy mał pro po zy cję eta tu na UAM, ale
pod wa run kiem, że bę dzie pro wa dził za ję cia z in for ma ty ki.
Dal szą pra cę na uko wą po świę cił wła śnie tej dzie dzi nie. Choć
ję zy ki nie „wy gra ły” z ma te ma ty ką, to ode gra ły i ca ły czas od -
gry wa ją wiel ką ro lę w pra cy Pro fe so ra, bo głów nym przed mio -
tem je go ba dań jest kom pu te ro we prze twa rza nie ję zy ka
na tu ral ne go (roz pra wa ha bi li ta cyj na: Prze twa rza nie tek stów
pol skich w sys te mie tłu ma cze nia au to ma tycz ne go
POLENG, 2008). Od 2011 r. kie ru je Za kła dem Prze twa rza nia
Ję zy ka Na tu ral ne go (przed tem: Pra cow nia Sys te mów In for ma -

cyj nych) na Wy dzia le Ma te ma ty ki i In for ma ty ki UAM.
In for ma ty ka fa scy nu je go dla te go, że tak szyb ko prze -

su wa gra ni ce te go, co nie moż li we: – To, co tak nie -
daw no wy da wa ło się scien ce fic tion, dziś już jest
chle bem po wsze dnim. W ta kim ra zie, co bę dzie
chle bem po wsze dnim za kil ka lat?

Rów no le gle ca ły czas roz wi jał i roz wi ja
swo ją pa sję bry dżo wą. Po stu diach gry wał
w róż nych klu bach i z wie lo ma osią gał du że
suk ce sy – róż nej bar wy me da le Mi strzostw

Pol ski. Ca ły czas ma rzył jed nak o tym, by do -
stać się do re pre zen ta cji kra ju i star to wać w roz -

gryw kach mię dzy na ro do wych. Uda ło się to
w 1998 r. – ma jąc 33 la ta za grał po raz pierw szy

w dru ży nie re pre zen tu ją cej Pol skę i wraz z nią za jął
szó ste miej sce w Mi strzo stwach Eu ro py na Mal cie, co da -

wa ło pra wo gry na Mi strzo stwach Świa ta na Ber mu dach
w 1999 r. (dru ży na za ję ła tam 5 miej sce). Ja ko waż ne osią -
gnię cie wy mie nia też m.in. srebr ne me da le na dru ży no wych
Mi strzo stwach Świa ta w Tu ne zji (1997), na Olim pia dzie Bry -
dżo wej w Ma astricht (Bel gia 2000) oraz na Mi strzo stwach
Eu ro py w pa rach w 2006 r. w San Re mo. W tym sa mym ro -
ku otrzy mał też Brą zo wą Od zna kę Pol skie go Związ ku Bry -
dża Spor to we go. Wte dy my ślał, że już więk sze go suk ce su
nie osią gnie. 

Są bry dży ści, któ re gra ją z jed nym part ne rem przez ca łe ży -
cie, i ta cy gra cze, któ rzy zmie nia ją part ne rów co kil ka lat.
Krzysz tof Jas sem na le ży do tych dru gich. Jak pod kre śla, da -
ne mu by ło grać z kil ko ma wy bit ny mi, jak np. ze zna nym po -
li ty kiem, „ba ro nem pod kar pac kim”, Krzysz to fem Mar ten sem,
z któ rym roz stał się, bo ten prze sta wił się na pi sa nie ksią żek
o bry dżu i tre no wa nie. W tej sy tu acji, za na mo wą ko le gi, zgo -
dził się roz po cząć tre nin gi z no wym part ne rem – młod szym
o kil ka na ście lat biz nes me nem, któ ry śle dził je go suk ce sy
i ma rzył o gra niu z nim w pa rze. Kie dy za czy na li, Mar cin Ma -
zur kie wicz – bo o nim mo wa – wła ści ciel fir my dys try bu ują -
cej sprzęt me dycz ny, był śred nim, zu peł nie nie zna nym
bry dży stą. Oka za ło się jed nak, że jest bar dzo po jęt nym, uważ -
nym i po słusz nym uczniem, to też nie mu sie li tra cić cza su
na „do cie ra nie się”. Wkrót ce Krzysz tof Jas sem zo stał nie tyl -
ko je go men to rem, ale tak że part ne rem. Pod ję te ry zy ko opła -
ci ło się, bo to wła śnie z nim, w cią gu za le d wie pię ciu lat
wspól ne go gra nia, osią gnął nie sa mo wi te wręcz suk ce sy: mi -
strzo stwo Eu ro py (2013), trzy krot nie mi strzo stwo świa ta
(2014, 2016 i 2017), zło ty me dal Świa to wych Za wo dów
w Grach Umy sło wych w Chi nach (2016). Z per spek ty wy cza -
su „przy go dę” z Ma zur kie wi czem uwa ża za naj waż niej sze
i naj cie kaw sze do świad cze nie bry dżo we. Je śli cho dzi o ty tu -
ły, naj bar dziej ce ni so bie: World Grand Ma ster (WBF), Eu ro -
pe an Grand Ma ster i Eu ro pe an Cham pion w ka te go rii Open
(EBL) i ar cy mistrz świa to wy PZBS. Od wrze śnia 2017 r. nie
ma sta łe go part ne ra, dla te go w tym ro ku nie gra w re pre zen -

z brydżem przez świat
Zawsze marzył o zdobyciu mistrzostwa świata, ale przez ponad 30 lat grania w kraju i na świecie

myślał, że jest to marzenie niemożliwe do spełnienia. – Teraz już nie marzę, bo swoje marzenia spełniłem.
Gram, bo to bardzo lubię – mówi wielokrotny mistrz świata w brydżu sportowym i znakomity

informatyk prof. Krzysztof Jassem
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ta cji Pol ski, bo mu siał by po pra co wać z jed nym part ne rem,
aby osią gnąć po ziom re pre zen ta cyj ny.

Spo śród bar dzo wie lu wy jaz dów bry dżo wych wspo mi na za -
baw ną sy tu ację, ja ką prze żył kie dyś w USA, gdzie z lot ni ska
wziął tak sów kę, by do je chać na re gio nal ny tur niej bry dża. Kie -
dy tak sów karz za py tał go, do kąd je dzie, po dał na zwę miej sco -
wo ści. Kie row ca za py tał go za tem, w ja kim ce lu tam je dzie.
Usły szaw szy, że na bry dża, oznaj mił: – Nie, Pan nie je dzie
na bry dża. – Chy ba ja le piej wiem, na co ja dę – oznaj mił Pro -
fe sor. Kie row ca na to: – Ja tu taj pra cu ję od dwu dzie stu lat.
Od dwu dzie stu lat o tej po rze ro ku wo żę lu dzi na bry dża, ale
jesz cze ni ko go po ni żej 70. ro ku ży cia nie wio złem. Bo rze czy -
wi ście tam tej si bry dży ści, czę sto w ra mach pro gra mu „Brydż
i Al zhe imer”, wła śnie w tym wie ku jeż dżą po ca łych Sta nach.
Ja ko cie ka wost kę so cjo lo gicz ną przy wo łu je też Mi strzo stwa
Świa ta na Ba li w ro ku 2013, gdzie w tym sa mym bu dyn ku od -
by wa ły się wy bo ry Miss Świa ta: – Je śli obie kon ku ren cje uznać
za ro dzaj ry wa li za cji spor to wej, to więk szy kon trast trud no so -
bie wy obra zić: w jed nym bu dyn ku zna leź li się przed sta wi cie le
dwóch dys cy plin: te naj pięk niej sze – z naj mniej szym ob wo dem
w ta lii i ci „naj brzyd si” – z wy so ką śred nią w pa sie.

Jak uda ło mu się po go dzić pra cę na uczel ni z in ten syw ną grą
w bry dża? Przy zna je, że na po cząt ku by ło znacz nie trud niej
i nie czuł się kom for to wo w pra cy, wy jeż dża jąc na tur nie -
je. – Od ja kie goś cza su jest ina czej. Ko le dzy z Wy dzia łu cie szą
się mo imi suk ce sa mi – za uwa ża. W su mie wy jaz dy zaj mu ją mu
mniej wię cej kil ka dzie siąt dni w ro ku, ale wie le z nich przy pa -
da na week en dy, zaś naj więk sze im pre zy mię dzy na ro do we,
któ re trwa ją np. dwa ty go dnie, bar dzo czę sto od by wa ją się
w mie sią cach let nich. Kie dy wy jazd ko li du je z obo wiąz ka mi
na uczel ni, prze kła da za ję cia al bo pro si ko le gów o za stęp stwo.

War to do dać, że Pro fe sor rów no le gle za ło żył ro dzi nę i wy cho -
wał tro je dzie ci. Żo na Mag da jest na uczy ciel ką ma te ma ty ki,
sy no wie, za wo do wo in for ma ty cy, z suk ce sa mi na ucza ją bry -
dża w za ło żo nej przez sie bie szko le, cór ka stu diu je pra wo
i na ra zie nie za ra zi ła się wi ru sem bry dża. 

Wpraw dzie w bry dża moż na grać in ter ne to wo, ale to nie za -
stą pi bez po śred nie go spo tka nia i emo cji z nim zwią za nych. Pro -
fe so ra cie szy za tem wzra sta ją ce od ja kie goś cza su
za in te re so wa nie szko ła mi bry dżo wy mi. Jest prze ko na ny, że lu -
dzie nie cho dzą do nich tyl ko po to, że by utrzy mać w do brej
kon dy cji pa mięć, ale tak że dla te go, że ma ją oka zję re gu lar nie
spo ty kać się i spę dzać czas z in ny mi. – Brydż jest w cen trum,
ale nie jest je dy nym ce lem spo tkań w szko le – za uwa ża. Wśród
stu den tów UAM brydż nie jest obec nie na to pie, o czym Pro -
fe sor prze ko nał się wpro wa dza jąc ele men ty bry dża na swo ich
za ję ciach. Oka za ło się, że na 30 osób tyl ko jed na mia ła ja kieś
po ję cie o tej grze. – Kie dy ja by łem stu den tem, za wsze kil ka czy
na wet kil ka na ście osób w gru pie umia ło grać w bry dża – mó -
wi i do da je, że nie dzi wi go ta zmia na, bo mło dzi lu dzie ma ją
obec nie ogrom ny wy bór gier, np. kom pu te ro wych, któ re nie -
gdyś by ły nie do stęp ne. Pew nym świa teł kiem w tu ne lu jest ini -
cja ty wa re pre zen tant ki Pol ski Zo fii Bał dysz, stu dent ki UAM,
któ ra pro wa dzi w peł ni otwar te za ję cia bry dżo we dla wszyst -
kich stu den tów UAM. Wy bit ny bry dży sta jest prze ko na ny, że
brydż prze trwa ze wzglę du na swój spo łecz ny wy miar.

Da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz

uniwersyteckie.pl
z pasją o życiU

Więcej o profesorze Jassemie na naszej stronie

http://uniwersyteckie.pl/
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Uro dził się 23 lu te go 1893 w Wi śniow czy ku ko ło Trem -
bow li. Jak moż na w świa dec twie chrztu prze czy tać: z ło -
ża pra we go, zaś po wy mie nie niu na zwisk chrzest nych,

w ru bry ce „po łoż na” czy ta my: Ży dów ka… Oj ciec był le ka rzem
i za cho wa ło się je go świa dec two o tym, że „Au gu sto wi Zier -
hof fe ro wi 10 lat li czą ce mu za szcze pio na zo sta ła ospa ochron -
na w ro ku 1893 i 1905 i to ze skut kiem po myśl nym”. 

rzetelny łyk wina
Daw nym zwy cza jem na uki po bie ra w do mu, a po tem uczy

się w gim na zjum w Bu cza czu. Świa dec twa i te szkol ne i te
póź niej aka de mic kie za wie ra ją sa me bar dzo do bre oce ny.
W tych mło dzień czych pa pie rach jest też ka pi tal ny opis wy -
pra wy dwóch na sto lat ków w Ta try; opis, któ ry współ cze snych
ro dzi ców przy pra wił by o gro zę. Dwóch szes na sto lat ków wy -
bra ło się bez map, bez sprzę tu, bez do świad cze nia, bez ni cze -
go („11 w no cy, prze mo kli śmy, a ścież ki ani śla du” – pi sze
Zier hof fer). Zier hof fer po śli znąw szy się na śnie gu spadł. Ko -
le ga je go po spie szył po po moc do Za ko pa ne go. Uwię zio ny
pod gó rą Zier hof fer cze kał na nią do 2 w no cy. Je den z gó ra li
od mó wił prze szedł szy pół dro gi, bo noc i mgła, do pie ro
z dru gim uda ło się. Jak pi sze z hu mo rem Zier hof fer „pa rę rze -
tel nych ły ków wi na i ka wał sa la mi” po sta wi ły go na no gi. Za -
mi ło wa nia do gór nie stra cił, a na wet prze ka zał je sy no wi
Sta ni sła wo wi, le ka rzo wi i zna ne mu al pi ni ście. Wy bit nie pięk -
ny ję zyk je go prac jak i wy gła sza nych wy kła dów, a tak że rów -
nie ład ne, wręcz za chwy ca ją ce pi smo to dzie dzic two, któ re
prze ka zał z ko lei dru gie mu sy no wi Ka ro lo wi, ję zy ko znaw cy,
pro fe so ro wi na sze go uni wer sy te tu…

Jakoś się pozbierałem
Na stu diach wy brał pier wot nie po li tech ni kę, ale już po ro -

ku prze szedł na geo gra fię (i jak na pi szą póź niej w kon do len -
cjach An na i Jan Dy li ko wie: po zo stał wier ny idei praw dzi wej,
jed nej i je dy nej geo gra fii). Szyb ko za bły snął na stu diach, a mi -
strzem je go był Eu ge niusz Ro mer, naj słyn niej szy pol ski geo -
graf i wy bit ny kar to graf, dok tor ho no ris cau sa po znań skie go
uni wer sy te tu. Do koń ca ży cia Zier hof fer utrzy my wał z nim
ser decz ne sto sun ki i dbał o pa mięć o nim.

Ale tę pięk ną ka rie rę aka de mic ką prze rwa ła I woj na świa -
to wa, po wo ła nie do woj ska, nie wo la ro syj ska, zno wu woj sko,

a po tem udział w woj nie z bol sze wi ka mi. „Pro szę so bie wy -
obra zić mo je my śli, gdy w 1921 ro ku, po sied miu la tach wró -
ci łem do cy wi la, ma jąc lat 28 i za so bą 3 tyl ko la ta
uni wer sy te tu, głu pi jak sto ło wa no ga – i ja koś się po zbie ra -
łem” – pi sze w li ście, za chę ca jąc zna jo mą, by mi mo kło po tów,
bio rąc z nie go przy kład, nie po rzu ca ła pra cy na uko wej. W li -
ście z 1966 ro ku do tej że An ny Ko wal skiej jest pas sus do brze
od da ją cy po czu cie hu mo ru pro fe so ra: „My śla łem, że przy je -
dzie pa ni do Po zna nia na od sło nię cie ta bli cy Ró ży Luk sem -
burg, ale za wio dłem się!” Jest w spu ściź nie spo ro li stów,
w któ rych na róż ne spo so by usi łu je po móc swo im uczniom
czy zna jo mym, in ter we niu je w kło po tach, ra dzi, rę czy. Był
bar dzo życz li wym czło wie kiem. Spu ści zna za wie ra kil ka te -
czek z opi nia mi o róż nych pra cach (te po wo jen ne opi nie pi -
sa ne są z bra ku pa pie ru na od wro cie po uf nych map
nie miec kich) – wi dać, że sta ran nie je czy tał i za wsze sta rał się
zna leźć do bre stro ny, co naj le piej ilu stru je chy ba zda nie z jed -
nej z re cen zji: „ję zyk szwan ku je, li te ra tu ra przed sta wio na nie -
dba le i z błę da mi, ale w ca ło ści pra ca pra wie do bra”.

czas wojny
Cie ka wym na byt kiem w spu ściź nie jest opis sta ty stycz ny

dla Lwo wa z ro ku 1942, za wie ra ją cy skru pu lat nie za pi sa ne
przez Niem ców da ne: o za kła dach ką pie lo wych, o wszyst kich
ce nach, o cho ro bach lud no ści, o 13 przed sta wie niach w ope -
ret ce czy 5 kon cer tach wraz z licz bą wi dzów, a na wet o roz -
dzia le wśród lwo wia ków 483 185 sztuk ja jek. Pięk nym,
wy raź nym, choć mi kro sko pij nym pi smem Au gu sta Zier hof -

Wierny jednej i jedynej geografii
Życiorysów prof. Augusta Zierhoffera jest w teczkach kilka. Tylko pozornie brzmią tak samo. Z tych

powojennych znika fakt udziału w walkach o Lwów, znika ścisła współpraca z AK, bolszewicy zmieniają
się w żołnierzy Armii Czerwonej, a z ukraińskiego uniwersytetu zostaje zwolniony nie z powodu

odmowy wykładania po ukraińsku tylko z powodu „wprowadzenia języka ukraińskiego”. Ot, wymogi
różnych czasów, w których żył…

y Po znań ski od dział Ar chi wum PAN za wie ra 175 ze spo -
łów – to spu ści zny wy bit nych uczo nych. do ku men ty,

li sty, fo to gra fie za wie ra ją in for ma cje waż ne, a cza sem za -
baw ne i wzru sza ją ce. Mó wią to, cze go nie po wie krót ka not -
ka bio gra ficz na. W ko lej nych nu me rach Ży cia bę dzie my
po przez frag men ty tych spu ścizn po ka zy wać syl wet ki uczo -
nych, aby w ten spo sób i ci wiel cy po przed ni cy mo gli być
obec ni w ob cho dach 100-le cia na sze go uni wer sy te tu.
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fe ra wy peł nio ne są ma lut kie (za pew ne gdzieś prze ka zy wa ne)
no tat ki o sy tu acji ma te rial nej uczo nych w oku po wa nym Lwo -
wie. Czy ta my tam np.: Or licz ma na utrzy ma niu żo nę i ciot -
kę, 4 go dzi ny w szko le, za czy na kar mić wszy. 

W 1945 ro ku Zier hof fer opusz cza Lwów i przyj mu je kie -
row nic two In sty tu tu Geo gra fii na uni wer sy te cie po znań skim,
po za mor do wa nym przez hi tle row ców Sta ni sła wie Paw łow -
skim. Moż na w spu ściź nie zo ba czyć dwa no te sy z na zwi ska -
mi i oce na mi stu den tów. Jest wśród nich wie le na zwisk
zna nych dziś po znań skich na ukow ców: Woś, Stan kow ski,
Żyn da…

odra i nie tylko
Był bar dzo wszech stron nym geo gra fem: spe cja li stą od geo -

mor fo lo gii po geo gra fię eko no micz ną; od rzek po osad nic -
two i de mo gra fię. Wpro wa dzał do geo gra fii me to dy
tak so no micz ne. O rze ce Od rze na pi sał na wet sce na riusz fil -
mu „Z bie giem Od ry”. Pierw sza sce na to spo tka nie stra ży gra -
nicz nej (pi sze w sce na riu szu: „je śli to ze wzglę dów
po li tycz nych moż li we i je śli ko mi sja kul tu ral na do pusz cza,
zro bić zdję cia na ob cym te ry to rium”). Ja ko eks pert wy po wia -
dał się na te mat za chod niej gra ni cy Pol ski. Uwa żał, że do Pol -
ski po wi nien na le żeć kil ku na sto ki lo me tro wy pas zie mi
po dru giej stro nie Od ry, gdyż ina czej, jak chłod no ar gu men -

tu je Zier hof fer – ta rze ka bę dzie mar twa go spo dar czo i kul -
tu ral nie. A jest przez do pły wy – pod kre śla – 2, 5-krot nie sil -
niej zwią za na z brze giem wschod nim.

Cięż ka cho ro ba ser ca utrud ni ła mu w ostat nich la tach peł -
ne za an ga żo wa nie w kie ro wa nie In sty tu tem. To wte dy stu -
den ci przy cho dzi li na se mi na ria ma gi ster skie do je go
miesz ka nia przy ul. Spor nej, sia da jąc na de sce do pra so wa -
nia, po ło żo nej na krze słach. Był bar dzo lu bia ny i jak wspo -
mi na je den z je go ów cze snych stu den tów, mło dzież zno si ła
go cza sem na krze śle po scho dach, by mógł użyć spa ce ru. To
z te go cza su po cho dzi za cho wa ny w spu ściź nie wzru sza ją cy
list żo ny Mał go rza ty do jed ne go z wy daw ców: „ja sta wiam
ve to na pra cę let nią mę ża i pro szę o prze su nię cie ter mi nu od -
da nia pra cy „O wo dach lą do wych”. Za du żo wło ży łam pra cy
i tro ski, by do pro wa dzić mę ża do te go sta nu zdro wia, w ja -
kim, dzię ko wać Bo gu, się znaj du je. Sa ma je stem geo graf ką
i pra gnę, by mąż mój jak naj dłu żej mógł dla niej pra co wać.”
(do cze go ko niecz ny był let ni wy po czy nek).

Zmarł 22 lutego 1969 roku. „Ileż dobrego zostało po tym
Człowieku w duszach ludzkich!” – napisała adresatka listu z
żartem o Róży Luksemburg.  

Maria rybicka

y W li ście z oka zji ob cho dów 50-le cia Atla su Ro me ra na -
pi sał:

„Aż strach po my śleć, ilu z nas bru tal nie po rwa ła ostat nia woj -
na (tu wy mie nia kil ka na ście na zwisk za bi tych lub wy wie zio -
nych osób), a ilu z nas roz sia nych po świe cie! Mia łem list
od Wła dy sła wa Ski by, któ ry jest sze fem służ by geo lo gicz nej
na Fi dżi, Ma zur ków na pra cu je w ka na dzie (..), Ste fan Le ge żyń -
ski w Lon dy nie pa ra się po ezją, nie za nie dbu jąc geo gra fii, Mi -
do wi czów na gdzieś w Azji mon su no wej, Gor czyń ski
w Pa le sty nie, gdzieś za gra ni cą ro ma now ska. Je śli od cza su
do cza su uda je mi się z kimś na wią zać kon takt, sta ram się go
pod trzy mać, znaj du jąc w wy mia nie my śli du że po krze pie nie.
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K U LT U r A

yDwa wie czo ry (10 i 11 V) fil har mo ni cy wy peł ni li mu -
zycz ny mi „Na stro ja mi róż nych epok”. Pierw szy był za -

ra zem tra dy cyj nym Kon cer tem Ma jo wym (w ra mach De ka dy
Ju bi le uszo wej na sze go Uni wer sy te tu). Otwo rzy ły go sło wa
po wi tal ne dy rek to ra Fil har mo nii Woj cie cha Nen twi ga i rek -
to ra UAM prof. An drze ja Le sic kie go oraz nie przy pad ko wo
wy bra na na tę oko licz ność Uwer tu ra Aka de mic ka Jo han ne -
sa Brahm sa z mo ty wem hym nu Gau de amus igi tur. A po tem
Łu kasz Bo ro wicz – dy ry gent i ko men ta tor kon cer -
tów – przed sta wił dwa in te re su ją ce, lecz ra czej nie zna ne nam
utwo ry: pol skie pra wy ko na nie III Sym fo nii Hu go Al fve na,
szwedz kie go kom po zy to ra z prze ło mu XIX i XX stu le cia
i Ada gio III – obec ne go na sa li – Pio tra Mos sa, pol skie go
twór cy, ży ją ce go głów nie we Fran cji. W fi na le za brzmia ła
Fan ta zja chó ral na na for te pian so lo, chór, gło sy so lo i or kie -
strę Lu dwi ga van Beetho ve na. I tym sa mym ko lej ny raz mie -
li śmy oka zję po dzi wu dla pia ni sty ki Mi cha ła Fran cu za oraz
po łą czo nych, świet nych chó rów UAM – Aka de mic kie go Be -
aty Biel skiej i Ka me ral ne go Krzysz to fa Szy dzi sza, a tak że sze -
ścior ga so li stów obu ze spo łów – pięk nie współ brz mią cych
z or kie strą pod po ry wa ją cą ba tu tą Łu ka sza Bo ro wi cza. 

yTy dzień póź niej (18. V) nad zwy czaj ny tłum me lo ma -
nów przy cią gnął Ra fał Ble chacz – w tym se zo nie ar ty -

sta -re zy dent na szej Fil har mo nii. Wraz z an giel skim
dy ry gen tem Pau lem McCreeshem, rów nież wy bit nym chór -
mi strzem, zwią za nym m.in. z Fe sti wa lem Wra ti sla via Can tat,
stwo rzy li przej mu ją cą, kla sycz ną in ter pre ta cję XXIII Kon cer -
tu A -dur W. A. Mo zar ta, uzu peł nio ne go dwo ma bi sa mi so li -
sty: In ter mez zem J. Brahm sa i Ma zur kiem Fr. Cho pi na.

A po prze rwie fil har mo ni cy do słow nie wy cza ro wa li słyn ną
Sym fo nię fan ta stycz ną Hec to ra Ber lio za. Na wet naj więk si
znaw cy te go dzie ła twier dzi li, że – dzię ki McCreeshowi i emo -
cjo nal nie za an ga żo wa nej or kie strze z jej licz ny mi so li sta -
mi – usły sze li je w no wej kra sie, peł nej mnó stwa wy do by tych
cu dow nych szcze gó łów, bez uszczerb ku dla zwar tej ca ło ści.
Pro gram ko men to wał prof. Ry szard Da niel Go lia nek.

yW mar cu 1970 r., 71. Kon cer tem Po znań skim, 26-let ni
An to ni Wit roz po czął 2-let nią współ pra cę z Fil har mo -

nią Po znań ską. Te raz (26. V 2018) – pod czas 468. edy cji te go
cy klu, je den z naj wy bit niej szych pol skich mi strzów ba tu ty,
zna ny na wszyst kich kon ty nen tach – na wią zał do te go fak tu,
wi ta jąc z es tra dy obec ne go wśród słu cha czy, skrzyp ka Alek -
san dra Ka sprza ka, j e d y n e g o mu zy ka ów cze sne go ze spo -
łu FP. I tym ra zem, jak przed 48 la ty, w pro gra mie zna la zła
się m.in. II Su ita z „Trój gra nia ste go ka pe lu sza” Ma nu ela de
Fal la, obok I Su ity i Tań ca ognia z ba le tu „Cza ro dziej ska mi -
łość” oraz trzech kom po zy cji na skrzyp ce i or kie strę Pa blo de
Sa ra sa te go – Fan ta zji na te ma ty z oper „Car men” i „Faust”
oraz Me lo dii cy gań skich. Współ bo ha ter ką te go hisz pań skie -
go wie czo ru by ła 21-let nia An ge la Wee – Ame ry kan ka z ko -
re ań ski mi ko rze nia mi, lau re at ka kil ku mię dzy na ro do wych
kon kur sów skrzyp co wych, m.in. w 2015 r. im. Sa ra sa te go,
na któ rym otrzy ma ła tak że na gro dę Fil har mo nii Po znań -
skiej – w po sta ci kon cer tu w na szej au li. Za chwy ci ła swą mu -
zy kal no ścią i tech ni ką oraz współ brz mie niem z or kie strą, we
wszyst kich trzech utwo rach swe go z pew no ścią ulu bio ne go
twór cy, bo i wspól ny bis – Ka prys ba skij ski – to po twier dził.
W su mie – pięk ny wie czór wspo mnień i na dziei.

yMu zycz ny maj za mknę ło (28. V) ory gi nal ne spo tka nie
z pa rą pia ni stów ame ry kań skich: dr Pa me lą How land

i prof. Sta nem Brec ken rid ge, go ść mi Wy dzia łu An gli sty ki
UAM – sty pen dyst ką Fun da cji Ful bri gh ta i pro fe so rem wi zy -
tu ją cym. Ucze ni i ar ty ści w pół to ra go dzin nym pro gra mie ba -
wi li pu blicz ność pro fe sjo nal nym wy ko naw stwem – ra zem
i osob no – trans kryp cja mi słyn nych rag ti mów, blu esów, Ne -
gro spi ri tu als, prób ka mi jaz zu oraz po pu lar nych me lo dii fil -
mo wych i mu si ca lo wych. Wy stę py łą czy li cie ka wym sło wem
o mu zy ce i o…so bie. Na ko niec do for te pia nu do sia dła go -
spo dy ni wie czo ru – dzie kan Wy dzia łu An gli sty ki, prof. Ka -
ta rzy na Dziu bal ska -Ko ła czyk i na…sześć rąk do stoj ną au lą
po pły nę ły uro kli we dźwię ki bo ogie -wo ogie… (rp)

aU l a KoN c E r to Wa

KO LO r O W e  A B S O LU TO r I U M

Zakończona została VII edycja Kolorowego Uniwersytetu. 
W roku akademickim 2017/18 udział wzięło 390 absolwentów
z Poznania i Wielkopolski!



S P O r T
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W 2016 ro ku dr Mi chał Mar ci niak, pra cow nik Szko ły
Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu UAM, czyn ny za -
wod nik KU AZS UAM BJJ zor ga ni zo wał na ska lę re -

gio nal ną pierw sze aka de mic kie za wo dy dla wyż szych uczel ni
w Wiel ko pol sce. Wzbu dzi ły one du że za in te re so wa nie wśród za -
wod ni ków jak i ki bi ców. Za koń czy ły się du żym suk ce sem or ga -
ni za cyj nym i spor to wym UAM. Od tam tej po ry mi ło śni cy sztu ki
wal ki z ca łej Pol ski lob bo wa li na rzecz or ga ni za cji te go ty pu im -
pre zy, ale o za się gu ogól no kra jo wym. 

W 2017 ro ku dy na micz nie roz wi ja ją ca się sek cja bjj w na -
szej uczel ni zor ga ni zo wa ła I Aka de mic kie Mi strzo stwa Pol ski
w Bra zy lij skim Jiu jit su. Do udzia łu zgło si ło się 46 uczel ni
z ca łe go kra ju. Po nad 130 za wod ni ków sta nę ło do ry wa li za -
cji w róż nych ka te go riach wa go wych oraz stop niach
za awan so wa nia w roz wo ju w tej dys cy pli nie. W tych pierw -
szych, hi sto rycz nych za wo dach dru ży no we Mi strzo stwo
Pol ski zdo był Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza. 

Ko lej na edy cja tych za wo dów od by ła się 29 kwiet nia 2018
ro ku w ha li spor to wej UAM przy ul. Za gaj ni ko wej 9. Te go -

rocz ne za wo dy po sze rzo ne zo sta ły o for mu łę NO GI czy li bez
ki mon. Do ry wa li za cji zgło si ło się 67 uczel ni wyż szych z ca -
łe go kra ju, po nad 245 za wod ni ków ry wa li zo wa ło na 3 ma tach
o mia no naj lep szych w Pol sce. Nie za bra kło emo cji i spor to -
wej ry wa li za cji. Wal ki od by wa ły się w for mu le GI i NO GI,
w ka te go riach od bia łych, nie bie skich, pur pu ro wych oraz brą -
zo wych pa sów. Po za koń cze niu tych ka te go rii by ły
roz gry wa ne tak zwa ne ka te go rie open, bez po dzia łu na wa gę
i sto pień za awan so wa nia. Oprócz kla sy fi ka cji in dy wi du al nej
pro wa dzo na by ła rów nież punk ta cja dru ży no wa, by wy ło nić
naj sil niej szą uczel nię w kra ju w tej dys cy pli nie. Po dob nie jak
w ro ku ubie głym w kla sy fi ka cji dru ży no wej naj le piej za pre -
zen to wa li się za wod ni cy UAM, przed AWF Wro cław oraz
Uni wer sy te tem Przy rod ni czym w Po zna niu. 

Z każ dym ko lej nym ro kiem ro śnie za in te re so wa nie uczel -
ni pol skich uczest nic twem w tej im pre zie. Są one zna ko mi tą
pro mo cją na szej uczel ni oraz stwa rza ją moż li wość in te gra cji
śro do wi ska aka de mic kie go w na szym kra ju.

Adam Barabasz

UaM najlepszą uczelnią w ju jitsu
W ostatnich latach w Polsce bardzo dynamiczny rozwój przeżywa sztuka walki brazylijskie ju jitsu. 

Jest to połączenie judo, zapasów oraz ju jitsu. Jak do tej pory licznie obsadzone są zawody w tej dyscyplinie w formule GI
czyli w kimonie oraz w formule NO GI czyli bez kimona. Dotychczas były one rozgrywane w kategorii młodzieżowej oraz

seniorskiej, ale nie w kategorii akademickiej. 

K r óT KO

K r óT KO

y Znakomicie spisały
się nasze florecistki

w Mistrzostwach Polski
seniorów. Mistrzynią Polski
w rywalizacji florecistek
została Julia Walczyk,
w decydującym starciu
pokonując 14:13 Martynę
Jelińską z Budowlanych
toruń. Brązowy medal
zdobyła kolejna reprezentantka UAM – Hanna łyczbińska. W rywalizacji
drużynowej florecistki kU AZS-UAM w składzie Julia Chrzanowska, Marika
Chrzanowska, Hanna łyczbińska oraz Julia Walczyk okazały się
bezkonkurencyjne pokonując w meczu finałowym zespół Budowlanych
toruń.

y Studentki kU AZS UAM Poznań wywalczyły
Akademickie Mistrzostwo Wielkopolski w piłce

ręcznej kobiet. W finałowym meczu pewnie pokonały
Politechnikę Poznańską.

y Stu den ci UAM są naj lep si w uni ho ke ju w Wiel ko pol sce.
W ro ze gra nym tur nie ju na Uni wer sy te cie Przy rod ni -

czym, za rów no dru ży na ko biet i męż czyzn za ję ła I miej sca,
wy gry wa jąc Aka de mic kie Mi strzo stwa Wiel ko pol ski!

y Za wod ni cy UAM tria th -
lon Po znań świet nie roz -

po czę li se zon. re pre zen ta cja
klu bu sta nę ła na star cie Gar min
tria th lon w Płoc ku. Pod czas wy -
ści gu na dy stan sie 1/8 IM Ja kub
Ju sko wiak w kat. M16 wy wal czył
zło ty me dal. W wy ści gu na tym
sa mym dy stan sie w ka te go rii M18 Ma ciej Fal bo gow ski upla so wał się
na dru gim miej scu ze srebr nym me da lem, zaś Ma te usz Cie ślik w ka te -
go rii M20 zdo był zło to. tre ner Fi lip Przy mu siń ski w kat. M35 tak że
upla so wał się na pierw szym miej scu. 



Tak się ba wi, tak się ba wi AWF!
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Czekamy na Wasze

J U W e n A L I A  –  F OTO r e P O r TA ż  A D r I A n A  W y K r OT y

Patostatkiem w piękny
rejs. I tego wam
życzymy panowie!

Ćwiczenie
przedsesyjne.
na wypadek
gdyby trzeba
było koleżankę
ewakuować

Muzyczna oprawa
była w tym roku bez
zarzutu. Występy
gwiazd zgromadziły
tłumy na Łęgach
Dębińskich

Wieczorne przeciąganie
liny. na zdjęciu tylko płeć
piękna. ekipa rODO 
nie zgodziła się
na publikacje ich wizerunku.
niepotrzebnie, bo i tak 
by się nie zmieścili 
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W oczekiwaniu
na kolejne atrakcje
można się było
zrelaksować
przy plastikowym
kubku z oranżadą

Koło fortuny. Albo
zjem dziś kolację,
albo tylko popiję

Mamy rektora
z Hogwartu. 
To zdjęcie zrobiło
furorę
na uniwersyteckich
forach
społecznościowych. 
Harry Potter miał
szefa z Poznania?

I jak było Panie i Panowie?
naszym zdaniem było świetnie.
Brawa dla całego zespołu ludzi
przygotowujących tegoroczne
Juwenalia. I na pohybel tym,
którzy twierdzili, że Krzysiu
Krawczyk ich nie przekonuje.
że nie da rady. Dał. I to jak!
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