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Wernisaż wystawy pokonkursowej „UAM moją Uczelnią” 

Spotkanie opłatkowe emerytów w Collegium Historicum

Spotkanie Noworoczne w Auli UAM
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Wicewojewoda Przemysław Pacia odznaczył orderami
i medalami pracowników UAM
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◗Prof. Ja cek Wit koś, pro rek tor UAM od był ofi cjal ną ty go dnio wą wi zy -
tę w In diach. Pro gram po dró ży ob jął spo tka nie ze Zbi gnie wem Igiel skim,
kon su lem RP, oraz wi zy tę na uni wer sy te cie w Va ran si (Be na res Hin du
Uni ver si ty) i uni wer sy te cie w Pu ne. Ce lem spo tka nia ze Zbi gnie wem
Igiel skim by ło usta le nie try bu przy szłej współ pra cy i po mo cy stu den tom,
dok to ran tom i pra cow ni kom uczel ni in dyj skich współ pra cu ją cych
z UAM przy otrzy my wa niu wiz. Głów nym ce lem wi zyt na uni wer sy te -
tach by ło usta le nie moż li wo ści wza jem nej współ pra cy, wy mia ny pra cow -
ni ków, stu den tów, dok to ran tów. 

◗Za rząd To wa rzy stwa im. Hi po li ta Ce giel skie go po wo łał prof. Ta de usza
Wal la sa, dzie ka na Wy dzia łu Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa UAM,
na człon ka ka pi tu ły przy zna ją cej Sta tu et ki Zło te go Hi po li ta oraz na da ją -
cej god ność wy bit nej oso bi sto ści pra cy or ga nicz nej w ro ku 2012.  

◗Agniesz ka Mróz, ab sol went ka In sty tu tu So cjo lo gii UAM otrzy ma -
ła I na gro dę w ka te go rii prac ma gi ster skich w XIV edy cji kon kur su In -
sty tu tu Pra cy i Spraw So cjal nych na naj lep sze pra ce ma gi ster skie i dok -
tor skie w dzie dzi nie pra cy i po li ty ki spo łecz nej. Na gro da zo sta ła przy -
zna na za pra cę pt. „Mi gru ją ce z Pol ski po mo ce do mo we. Wa run ki pra -
cy i co dzien ne stra te gie opo ru”. Pro mo to rem pra cy był prof. Ra fał Droz -
dow ski.

◗Na Wy dzia le Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych UAM od by ły się
pierw sze obro ny prac dy plo mo wych in ży nier skich. Ty tu ły za wo do we in -
ży nie ra z go spo dar ki prze strzen nej otrzy ma ło 10 stu den tów stu -
diów I stop nia in ży nier skich. 

◗ Je rzy Stę pień, wi ce pre zy dent Mia sta Po zna nia wrę czył lau re atom kon -
kur su Po znań ski Wo lon ta riusz Ro ku 2012 na gro dy oraz wy róż nie nia.
San dra Ko peć, stu dent ka trze cie go ro ku pra cy so cjal nej na UAM, otrzy -
ma ła wy róż nie nie w ka te go rii in dy wi du al nej. 

◗Z po cząt kiem 2013 ro ku Wy dział Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa
UAM wraz z In sty tu tem Pa mię ci Na ro do wej w Po zna niu po dej mu ją
wspól nie no wy pro jekt edu ka cyj ny, któ ry bę dzie miał for mę mię dzysz -
kol ne go tur nie ju de bat oks fordz kich. W roz gryw kach bę dzie uczest ni -
czy ło 8 wiel ko pol skich li ce ów – za rów no z Po zna nia, jak i z mniej szych
ośrod ków, jak Ko ścian, Wrze śnia. W szko łach zo sta nie prze pro wa dzo ny
cykl warsz ta tów przy go to wu ją cych do udzia łu w de ba tach. Ce lem pro -
jek tu jest kształ to wa nie po sta wy oby wa tel skiej i pa trio tycz nej oraz po -
głę bia nie wie dzy na te mat naj now szej hi sto rii Pol ski. Wy bór spe cy ficz -
nej for my dys ku sji, ja ką są de ba ty oks fordz kie, ma umoż li wić re ali za cję
wszyst kich tych za ło żeń jed no cze śnie. Aby zwy cię żyć w de ba cie, ucznio -
wie bę dą mu sie li na uczyć się ści słe go prze strze ga nia jej re guł: kul tu ry sło -
wa, dys cy pli ny cza so wej, opa no wa nia i sza cun ku dla opo nen ta. 

◗11 stycz nia na Wy dzia le Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa UAM od -
by ła się de ba ta z cy klu „Po znań skich se mi na riów teo rii i prak ty ki me -
diów” nt. „Me dia lo kal ne i re gio nal ne w Pol sce”. Ideą cy klu jest stwo -

rze nie wspól nej płasz czy zny wy mia ny po glą dów przez ba da czy pro ble -
ma ty ki środ ków spo łecz ne go prze ka zu i przed sta wi cie li prak ty ki (dzien -
ni ka rzy, re dak to rów na czel nych, wła ści cie li przed się biorstw me dial nych,
po li ty ków) w klu czo wych kwe stiach funk cjo no wa nia pra sy, ra dio fo nii
i te le wi zji w zmie nia ją cej się dy na micz nie rze czy wi sto ści ryn ku me dial -
ne go. 

◗15 stycz nia na Wy dzia le Teo lo gicz nym UAM od był się wy kład otwar -
ty pt. „Siód my król i Gog. Śre dnio wiecz ne sce na riu sze cza sów osta tecz -
nych na pod sta wie Ap 12, 3-4”, któ ry wy gło sił ks. prof. Jan Grzesz czak.
Wy kład miał na ce lu uka za nie in spi ro wa ne go Apo ka lip są spoj rze nia na fi -
nał dzie jów ludz ko ści. Punk tem wyj ścia był „wiel ki Smok bar wy ognia”
z ko dek su Li ber Fi gu ra rum z Reg gio Emi lia (XIII w.), uka zu ją cy ory gi -
nal ną wi zję Jo achi ma z Fio re. 

◗W ra mach cy klu „Uni wer sy tec kie Wy kła dy Na Zam ku” 15 stycz nia
prof. Mar cin Mol ski z Wy dzia łu Che mii UAM wy gło sił wy kład pt. „Pięk -
no i che mia”. Pięk no, ta es te tycz na ka te go ria by tu, wciąż sta no wi przed -
miot in ten syw nych ba dań, za rów no ar ty stów, hu ma ni stów, jak i przed -
sta wi cie li na uk ści słych. 

◗Za kład Kul tu ry Ju da izmu Eu ro pej skie go przy In sty tu cie Kul tu ry Eu -
ro pej skiej UAM w Gnieź nie zor ga ni zo wał w dniach od 17 do 18 stycz -
nia Gnieź nień skie Dni Ju da izmu 2013. Punk tem kul mi na cyj nym Dni
by ła kon fe ren cja na uko wa pt. „Wschod nio eu ro pej ski ju da izm a kwe -
stia toż sa mo ści ży dow skiej”. W ra mach ob cho dów od by ło się rów nież
otwar cie wy sta wy szki ców Her man na Struc ka z ko lek cji Fun da cji Żyd
Nie ma lo wa ny oraz spek takl ze spo łu Szir Awiw, po świę co ny te ma ty ce
sza ba to wej. opr. mdz

◗Czy na le ży świę to wać da tę na ro do wej klę ski? Czym dla dzie jów Pol ski
by ło Po wsta nie Stycz nio we? Jak wpi sa ło się w toż sa mość na ro du? – o to
py ta li or ga ni za to rzy kon fe ren cji Po wsta li 1863. W 150 rocz ni cę wy bu -
chu, w hi sto rycz nej, rów nież dla Po wsta nia Stycz nio we go, Sa li Czer wo -
nej Pa ła cu Dzia łyń skich, ze bra ło się po kaź ne gro no uczest ni ków, w tym
rów nież lu dzi mło dych. Kon fe ren cję po pro wa dził prof. Sta ni sław Mi ko -
łaj czak, a wśród pre le gen tów zna leź li się po znań scy na ukow cy, za rów -
no hi sto ry cy jak i li te ra tu ro znaw cy. 
Po wsta nie stycz nio we, mi mo nie for tun nej da ty wy bu chu i nie ko rzyst nej
sy tu acji mi li tar nej, by ło naj sil niej po par tym spo łecz nie zry wem na ro do -
wym. Udział w nim wzię ło oko ło 150 tys. ochot ni ków wal cząc w ok. 1200
bi twach i po tycz kach. Po wstań czym zry wem do wo dzi ło pierw sze w hi -
sto rii Pol ski Pań stwo Pod ziem ne z Tym cza so wym Rzą dem Na ro do wym.
Mi mo po cząt ko wych suk ce sów mi li tar nych, Po wsta nie za koń czy ło się
klę ską, kil ka dzie siąt ty się cy osób zo sta ło za bi tych, bli sko 1 tys. stra co nych,
a ok. 38 tys. ska za nych na ka tor gę lub ze sła nych na Sy be rię. 
Or ga ni za to rem kon fe ren cji był Aka de mic ki Klub Oby wa tel ski im. Pre -
zy den ta Le cha Ka czyń skie go w Po zna niu, Ko mi sja Za kła do wa  NSZZ
„So li dar ność” UAM i Wy daw nic two ZYSK i Sp.

mz

www.kronika.amu.edu.pl 
Zapraszamy do przeglądania Kroniki UAM:
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Książ ka z dwóch od mien nych per spek -
tyw opi su je dy na micz ną i bo ga tą w tra -
dy cję re la cję od no sze nia się do sie bie

dwóch spo łecz no ści, któ rym przy szło żyć ra -
zem, a cza sem je dy nie obok sie bie. „Ży dow -
ski ob raz Pol ski. Pol ski ob raz Ży da” jest pra cą
zbio ro wą pod re dak cją ks. prof. Wal de ma ra
Szczer biń skie go, kie row ni ka Za kła du Kul tu -
ry Ju da izmu Eu ro pej skie go IKE oraz Bar to -
sza Lamp kow skie go. Au to rzy pu bli ka cji za -
da li so bie py ta nie o to, czy w przy pad ku spo -
łecz no ści ży dow skiej i pol skiej do cho dzi ło
do po pra wia nia re la cji i wza jem ne go prze ni -
ka nia się czy też do alie na cji i wro go ści. Wnio -
ski te go to mu są na der cie ka we i nie dla te go, że
zna leź li śmy ja kąś re cep tę, uni wer sal ny wzór
na od czy ta nie tej re la cji. Na pew no istot ne
i waż ne są po głę bio ne stu dia nad tym te ma tem.
Przy tak ogra ni czo nej ob ję to ści pra cy nie da się
po dać jed no znacz nej od po wie dzi. Sta ra my się
jed nak uka zać pro blem, spró bo wać uogól nić
cha rak ter tej re la cji i kon klu zja jest ta ka, ze re -

la cja pol sko – ży dow ska ja wi się ja ko wie lo barw -
ny ob raz, ukła dan ka z puz zli, któ re choć nie za -
wsze do sie bie pa su ją, to in spi ru ją, i są cie ka -
we – przy zna je Bar tosz Lamp kow ski.

To my cza so pi sma „Stu dia Eu ro pa ea Gne -
snen sia” oraz pu bli ka cję „Ży dow ski ob raz Pol -
ski. Pol ski ob raz Ży da” moż na na być w se kre -
ta ria cie IKE oraz w wy daw nic twie PTPN. Pra -
ca otrzy ma ła do fi nan so wa nie Mi ni ster stwa
Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go oraz Urzę du
Miej skie go w Gnieź nie. 

Pa weł Brzeź niak

Na 61. Mię dzy na ro do wych Tar gach Wy -
na laz czo ści, Ba dań Na uko wych i No wych
Tech nik „Brus sels In no va”, któ re od by ły
się w dniach 15-17 li sto pa da 2012 r.,
„Test dia gno stycz ny z re cep to rem w po -
sta ci ap ta me ru do de tek cji i iden ty fi ka cji
bak te rii z ga tun ku E. co li do de tek cji bak -
te riu rii ukła du mo czo we go” otrzy mał
Srebr ny Me dal. 

– Jest to wy nik współ pra cy z ze spo ła mi ba -
daw czy mi Po li tech ni ki Wro cław skiej i Uni wer -
sy te tu Me dycz ne go w Po zna niu.  Kon cep cja,
wraz z prze pro wa dze niem we ry fi ku ją cych ją
wstęp nych eks pe ry men tów, opra co wa na zo sta -
ła w na szym la bo ra to rium w Śre mie (Pra cow -
nia Fi zy ko che mii Ma te ria łów i Na no tech no lo -
gii, Wy dzia łu Che mii UAM), w cza sie sta żu

dok to ranc kie go mgr Paw ła Pię ty, dok to ran ta
Po li tech ni ki Wro cław skiej (fi nan so wa ne go
w ra mach pro gra mu Mło da Ka dra przy wspar -
ciu fun du szy Unii Eu ro pej skiej), a obec nie tak -
że pra cow ni ka Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Po -
zna niu, gdzie pra ce te by ły kon ty nu owa ne. 

Test opie ra się na re ak cji barw nej na no czą -
stek zło ta (w wy ni ku wpły wu ich aglo me ra cji
na re zo nans pla zmo nów – Sur fa ce Pla smon
Re so nan ce, SPR), zmo dy fi ko wa nych ap ta me -
rem, spe cy ficz nym dla bak te rii E. co li. Li mit
de tek cji opra co wa ne go roz wią za nia wy no si
oko ło 1x106 j. t. k (ang. CFU, co lo ny for ming
unit), co po zwa la na za sto so wa nie je go w dia -
gno sty ce bak te riu rii dróg mo czo wych, któ rych
głów ną przy czy ną są za ka że nia bak te ria mi
z ga tun ku Esche ri cha co li. na

Jak po da ła GW, UAM za jął III miej sce pod wzglę dem zdo by -
tych w cią gu nie speł na 2 lat gran tów Na ro do we go Cen trum
Na uki – za Uni wer sy te tem Ja giel loń skim i War szaw skim.

Wy zwa niem po wi nien być dla uczel ni fakt, że du żo bli żej nam
do miej sca czwar te go niż dru gie go w tym ran kin gu. UJ zdo był 409
gran tów, UW- 407, a UAM – 212. Kwo to wo jest to ko lej no 156 i 129
mln zł – a na UAM 64 mln zł, nie wie le wię cej niż zdo by ła ko lej -
na w ran kin gu AGH. We Wro cła wiu Uni wer sy tet Wro cław ski wraz
z Po li tech ni ką „zgar nę li” 233 gran ty, co tak że da je do my śle nia. War -

to rów nież od no to wać fakt, że na UJ nie mal po ło wę, bo 155 gran -
tów zdo by li dok to ran ci w pro gra mie Pre lu dium, co po zwa la przy -
pusz czać, że w na stęp nych la tach po tym „pre lu dium” za brzmi nie -
zła „sym fo nia”. W Po zna niu dok to ran ci zdo by li 80 gran tów( na Uni -
wer sy te cie Wro cław skim - 53). Przy po mnij my, że no wy dzie kan wy -
dzia łu Ma te ma ty ki i In for ma ty ki UAM prof. Je rzy Ka czo row ski za -
po wie dział, że na je go wy dzia le wszy scy dok to ran ci bę dą mie li obo -
wią zek skła dać apli ka cje do NCN. 

maj 

Jak ukła dan ka z puz zli
„Żydowski obraz Polski. 
Polski obraz Żyda” – taki tytuł
nosi jedna z najnowszych
publikacji naukowych
pracowników Instytutu Kultury
Europejskiej UAM w Gnieźnie
z serii monografie czasopisma
„Studia Europaea Gnesnensia”. 

Srebrny medal dla wynalazku 
w zakresie nanomedycyny 

UAM znów trze ci
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Na swo jej stro nie in ter ne to wej
www.ceg.amu.edu.pl  IKE ofe ru je moż li -
wość zo ba cze nia aż 19 pa no ram sfe rycz -

nych, skła da ją cych się na ob raz kom plek su. W ra -
mach wir tu al nej wy ciecz ki po IKE moż na prze -
nieść się w 19  plat form sfe rycz nych ca łe go kom -
plek su i zwie dzić bu dy nek dy dak tycz ny, dzie dzi -
niec, am fi te atr, kam pus aka de mic ki, dom stu denc -
ki, hol, ha lę spor to wą, au lę, bi blio te kę, I pię tro, sa -
lę 1.34, II pię tro, ta ras, sa lę 2.01, po tocz nie zwa -
ną „akwa rium”, bo isko, sto łów kę, si łow nię, przy -
kła do we miesz ka nie w do mu stu denc kim oraz po -
kój stu denc ki. Pa weł Brzeź niak

Wir tu al na po dróż z IKE
Sposobem na zareklamowanie miast,
zabytków czy też nieruchomości jest
wirtualna wycieczka. Ten zabieg
marketingowy wykorzystuje 
od niedawna również Instytut Kultury
Europejskiej UAM w Gnieźnie. 
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otwie ra do stęp

Wy szu ki war ka in dek su je róż no rod -
ne źró dła oraz peł ne tek sty lub opi -
sy bi blio gra ficz ne pu bli ka cji na da -

ny te mat. Szyb ko uzy sku je się wy ni ki po wpi -
sa niu na zwi ska, ty tu łu lub ha sła w wy szu ki wa -
niu pro stym. Wy szu ki wa nie za awan so wa ne
da je na to miast moż li wość ogra ni cze nia wy ni -
ków do słów klu czo wych, na zwy wy daw cy
oraz ram cza so wych. Ser wis po zwa la na im -
por to wa nie od na le zio nych opi sów bi blio gra -
ficz nych do pro gra mów za rzą dza nia bi blio gra -
fią (BibTeX, EndNote, RefWorks, RefMan).
War to jed nak pod kre ślić, że Go ogle Scho lar to
nie tyl ko wy szu ki war ka otwie ra ją ca sze ro ki do -
stęp do za so bów, ale tak że na rzę dzie bi blio me -
trycz ne. Przy każ dym ty tu le Go ogle Scho lar
po da je licz bę cy tu ją cych go prac. Au tor pu bli -
ka cji mo że więc śle dzić zna cze nie swo je go do -
rob ku w świe cie na uko wym i spraw dzać cy to -
wal ność swo jej pra cy, a dzię ki lin ko wi „Po wią -
za ne ar ty ku ły”, mo że ob ser wo wać, jak roz wi -
ja ją się ba da nia na uko we do ty czą ce da ne go za -
gad nie nia. 

Da ne z Go ogle Scho lar są po bie ra ne przez
no wą usłu gę uru cho mio ną w 2011 ro ku Go -
ogle Scho lar Ci ta tion (http://scho lar. go ogle.
com/ci ta tion). Jest to bez płat ne źró dło, któ re
po zwa la po zy skać da ne o licz bie cy to wań pu -

bli ka cji i in dek sie Hir scha. Go ogle Scho lar Ci -
ta tion da je na ukow com moż li wość stwo rze nia
wła sne go pro fi lu. Do kon ta au to ra zo sta ją
przy pi sa ne ty tu ły pu bli ka cji wi docz ne w Go -
ogle Scho lar. Pro gram po zwa la na ak tu ali zo -
wa nie swo je go pro fi lu po przez do da nie ty tu -
łów nie wi docz nych w wy szu ki war ce, po pra -
wia nie błę dów w ist nie ją cych już opi sach bi -
blio gra ficz nych i usu wa nie du pli ku ją cych się
wy ni ków. Pro fil na ukow ca jest bar dzo przej -
rzy sty. Za wie ra zdję cie au to ra i pod sta wo we in -
for ma cje, w for mie ta bel ki uka za ny jest do ro -
bek na uko wy: licz ba cy to wań, in deks Hir scha
i 10-in deks oraz ty tu ły pu bli ka cji. Sam au tor
de cy du je, czy chce mieć pry wat ny, nie wi docz -
ny pro fil, czy upu blicz ni in for ma cje o so bie.
W tym dru gim przy pad ku in for ma cje bi blio -
me trycz ne do ty czą ce au to ra bę dą wi docz ne dla
wszyst kich użyt kow ni ków Go ogle Scho lar.

Na cy to wa niach zin dek so wa nych w Go ogle
Scho lar opie ra się tak że opro gra mo wa nie Pu -
blish or Pe rish stwo rzo ne przez An ne -Wil Ha -
rzing z uni wer sy te tu w Mel bo ur ne. Pro gram ten
moż na bez płat nie ze stro ny www.ha rzing.com.
Opro gra mo wa nie opie ra ją ce się na da nych
z Go ogle Scho lar jest bar dzo przy dat nym na rzę -
dziem do zli cza nia i ana li zy cy to wań, tak że dla
na ukow ców spo za na uk ści słych. W czerw -

cu 2012 ro ku to wła śnie Pu blish or Pe rish (obok
ba zy Web of Scien ce) zo sta ło uzna ne przez Na -
ro do we Cen trum Na uki za źró dło licz by cy to -
wań i in dek su Hir scha dla na uk hu ma ni stycz -
nych i spo łecz nych. Je śli za tem na ukow cy hu -
ma ni ści chcą sta rać się o gran ty z NCN, po win -
ni za dbać o umiesz cze nie swo ich prac w Go ogle
Scho lar. Dla pra cow ni ków UAM naj prost szym
na to spo so bem jest umiesz cze nie swo ich pu bli -
ka cji w re po zy to rium AMUR. Pra ce zde po no -
wa ne przez au to ra w re po zy to rium AMUR są
wi docz ne w Go ogle Scho lar, co skut ku je od -
po wied ni mi wskaź ni ka mi w Go ogle Scho lar Ci -
ta tion i Pu blish or Pe rish. 

Pod su mo wu jąc – Go ogle Scho lar stwo rzo -
na ja ko dar mo wa, ogól no do stęp na usłu ga jest
uzu peł nie niem ko mer cyj nych baz da nych.
Otwie ra do stęp do za so bów w sie ci i jest waż -
nym na rzę dziem do ba da nia i śle dze nia do rob -
ku na uko we go. Jesz cze raz war to pod kre ślić, że
obec ność pu bli ka cji w wy szu ki war ce mo że
mieć nie ba ga tel ny wpływ na ka rie rę na ukow -
ca, przy czy nia jąc się do otrzy ma nia gran tu, czy
na wią za nia no wej współ pra cy na uko wej.

Wię cej in for ma cji moż na uzy skać w Od -
dzia le In for ma cji Na uko wej i Trans fe ru Wie -
dzy Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej.

Mo ni ka Theus, BU 

W 2004 ro ku fir ma Go ogle Inc. uru cho mi ła dar mo wą wyszukiwarkęGoogle Scho lar (http://scho lar.go ogle.pl),
któ ra in dek su je li te ra tu rę na uko wą. Ser wis po zwa la prze szu ki wać ar ty ku ły re cen zo wa ne, pra ce na uko we, książ ki,
stresz cze nia, ma te ria ły kon fe ren cyj ne i in ne pra ce o cha rak te rze na uko wym, po cho dzą ce z plat form wy daw ców
i to wa rzystw na uko wych, re po zy to riów i stron in ter ne to wych otwar tych dla Go ogle Scho lar.
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„inCLICK – In spi ru ją Nas Two je Po my sły” to pierw -
szy te go ty pu kon kurs Pre in ku ba to ra Aka de mic kie go
UAM, w któ rym uczest ni cy mie li szan sę pra co wać
nad roz wo jem, ulep sze niem i po sze rze niem za kre su
dzia łal no ści ist nie ją ce go pro jek tu biz ne so we go. Każ dy
stu dent i dok to rant po znań skiej uczel ni wyż szej miał
moż li wość zgło sze nia swo je go po my słu na no wą lub
zmo dy fi ko wa ną apli ka cję, usłu gę lub funk cjo nal ność
por ta lu inCLICK. pl – no wo cze sne go por ta lu dla
uczniów i stu den tów, umoż li wia ją ce go za ra bia nie pie -
nię dzy po przez zdal ne wy ko ny wa nie róż no rod nych za -
dań. Ideą na sze go kon kur su by ło wspar cie osób kre atyw -
nych, któ re ma ją cie ka we po my sły na roz wój ist nie ją cych
już firm lub pro jek tów, na to miast bra ku je im do świad -
cze nia biz ne so we go – mó wi Mał go rza ta Mar czak
z Uczel nia ne go Cen trum In no wa cji i Trans fe ru Tech -
no lo gii UAM. Chcie li śmy wyjść na prze ciw po trze bom
przed się bior czych stu den tów oraz dok to ran tów, dla te go
też za pro po no wa li śmy for mu łę kon kur su umoż li wia ją cą
skon fron to wa nie wła snych umie jęt no ści oraz wy obra żeń
o biz ne sie z prak ty ką.

Au to rzy naj cie kaw szych prac kon kur so wych za pro -
sze ni zo sta li do udzia łu w pro fe sjo nal nych kon sul ta -
cjach, w cza sie któ rych mo gli pra co wać nad udo sko na -
le niem za pro po no wa nych przez sie bie po my słów. Jak
twier dzą or ga ni za to rzy dzię ki te mu wspar ciu po my sły
fi na li stów wy raź nie ewo lu owa ły.

W kon kur sie zwy cię żył Woj ciech Ostrow ski, dok to -
rant Wy dzia łu Che mii UAM, któ re go po mysł zgod nie
uzna ny zo stał za naj bar dziej no wa tor ski i kre atyw ny.
Oprócz ta ble tu Woj ciech Ostrow ski otrzy mał pro po zy -
cję współ pra cy ze start -upem inCLICK. pl przy roz -
wo ju swo je go po my słu. Ze wzglę du na bar dzo wy rów -
na ny po ziom prac, ju ro rzy zde cy do wa li się tak że wy -
róż nić czte rech in nych au to rów naj cie kaw szych po my -
słów, dzię ki cze mu pro po zy cję współ pra cy z fir mą DGA
S. A otrzy ma ły rów nież Mag da le na Ocie pa i Ma tyl da
Bud niak z UAM.

Kon kurs 
dla kre atyw nych 
roz strzy gnię ty

14 grudnia br. oficjalnie ogłoszono wyniki
konkursu „inCLICK – Inspirują Nas Twoje
Pomysły” zorganizowanego przez Uczelniane
Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
Preinkubator Akademicki UAM oraz fundację
„Wspieramy Wielkich Jutra”. Było o co walczyć,
bowiem laureat konkursu otrzymał ufundowany
przez prof. Marka Nawrockiego, prorektora
UAM, nowoczesny tablet, a ze strony firmy DGA
S.A., będącej głównym inwestorem portalu
inCLICK.pl - ofertę współpracy.

inCLICK.pl to por tal umoż li wia ją cy mło dym lu dziom za ra bia nie pie nię dzy
w sie ci, bez wy cho dze nia z do mu. Ofer ta inCLICK jest skie ro wa na do uczniów
oraz stu den tów w wie ku od 16 do 26 lat, po sia da ją cych waż ną le gi ty ma -
cję uczniow ską/stu denc ką. Za ra bia nie w inCLICK po le ga na wy ko ny wa niu
róż no rod nych za dań za miesz czo nych na por ta lu. Za dań do wy bo ru jest wie -
le, a wśród naj po pu lar niej szych znaj du ją się mię dzy in ny mi: te sto wa nie apli -
ka cji (np. na te le fo nie ko mór ko wym), pra ce re dak tor skie i tłu ma cze nia, gra -
nie w gry on -li ne, dzia ła nia mar ke tin go we (np. vi ral mar ke ting), wy da wa -
nie opi nii o te sto wa nych pro duk tach bądź usłu gach. Użyt kow ni cy sa mi de -
cy du ją, któ re za da nia chcą wy ko ny wać.

Por tal inCLICK. pl po wstał pod skrzy dła mi fir my DGA S.A. – gru py kon -
sul tin go wo -in we sty cyj nej, któ ra od po nad 20 lat ak tyw nie dzia ła na ryn ku,
od 2005 ro ku jest no to wa na na gieł dzie i ca ły czas się roz wi ja. DGA S. A jest
gwa ran tem bez pie czeń stwa dla użyt kow ni ków por ta lu – dba o ochro nę
ich da nych oso bo wych, sta bil ność oraz wy pła cal ność por ta lu. 

Z lau re atem Woj cie chem Ostrow skim
roz ma wia Mag da Zió łek 

Uczest ni cy kon kur su mie li za za da nie przed sta wić wła sne po my sły
na ulep sze nie lub po pra wie nie funk cjo nal no ści stro ny in ter ne to wej.
Na czym po le gał Pań ski pro jekt?

Na „InCLICK pl” fir my mo gą wy sta wiać za da nia, za wy ko na nie
któ rych stu den ci otrzy mu ją punk ty. Są to po le ce nia ty pu: na pisz
ko men tarz al bo „po lub” nas na Fa ce bo oku itd., z któ rych każ de ma
swo ją okre ślo ną war tość punk to wą. Za da nia, któ re zle ca ją fir my
są dla nich for mą re kla my. Ze bra ne punk ty na to miast, prze li cza -
ją się na okre ślo ne „wy na gro dze nie” dla stu den tów. 

Kon kurs, po le gał na tym aby wpro wa dzić do te go pro jek tu ja -
kąś in no wa cję. Za pro po no wa łem aby za da nia cząst ko we o ma łych
war to ściach punk to wych po łą czyć w jed no, po wy ko na niu któ -
re go, stu den ci mo gli by otrzy mać więk szą ilo ści punk tów np. je śli
wy ko na ne zo sta ną 3 za da nia dla da nej fir my to wy pła ci ona do -
dat ko wy bo nus.

Zo stał Pan na gro dzo ny za kre atyw ność co to zna czy? 
To jest wyj ście po za obo wią zu ją ce sza blo ny. Czy li je śli zo stał wy -

ty czo ny ja kiś szlak np. za wo do wy to oso ba kre atyw na po tra fi wyjść
po za i mo dy fi ko wać go we dług wła snych upodo bań i moż li wo -
ści. Po tra fi po dą żać wła sną dro gą.

Dla cze go zde cy do wał się Pan na udział w kon kur sie? 
Otrzy ma łem in for ma cję o kon kur sie, za in te re so wa ła mnie na -

gro da i szan sa na współ pra cę. Po tem wpadł mi do gło wy po mysł.
Stwier dzi łem, że jest nie zły i za ry zy ko wa łem. Opła ci ło się. 
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Otwie ra jąc po sie dze nie prof. Bro -
ni sław Mar ci niak, rek tor UAM,
po wie dział: Od szedł wiel ki uczo -
ny, je den z naj zna mie nit szych
ba da czy pra wa cy wil ne go i je den

z naj wy bit niej szych au to ry te tów w tej dzie dzi -
nie pra wa w Pol sce i za gra ni cą, współ twór ca
współ cze snej pol skiej cy wi li sty ki, wspa nia ły
i nie zwy kle su mien ny na uczy ciel aka de mic ki,
ob da rza ją cy swą roz le głą wie dzą sze ro kie rze -
sze uczniów i wy cho wan ków. 

Czło nek licz nych to wa rzystw i rad na uko -
wych, m.in. od 1991 ro ku czło nek rze czy wi sty
Pol skiej Aka de mii Na uk. Lau re at pre sti żo wych
na gród i wy róż nień, uho no ro wa ny naj wyż szy -
mi god no ścia mi wie lu uzna nych in sty tu cji na -
uko wych, kra jo wych i za gra nicz nych, w tym
naj wyż szym od zna cze niem Rze czy po spo li -
tej – Or de rem Or ła Bia łe go, nada wa nym naj -
wy bit niej szym Po la kom.

Au tor po nad trzy stu pu bli ka cji, bę dą cych
dzie ła mi fun da men tal ny mi dla pra wa cy wil ne -
go i ro dzin ne go; ak tyw ny uczest nik mię dzy na -
ro do we go ży cia na uko we go; peł nią cy licz ne

funk cje w re dak cjach cza so pism praw ni czych. 
Od szedł czło wiek nie zwy kle za an ga żo wa ny

w spra wy swo jej oj czy zny, dzia ła ją cy ak tyw nie
w wie lu gre miach le gi sla cyj nych: prze wod ni czą -
cy Ra dy Le gi sla cyj nej przy Pre ze sie Ra dy Mi -
ni strów, wi ce prze wod ni czą cy Ko mi sji do spraw
Re for my Pra wa Cy wil ne go i prze wod ni czą cy
Sek cji Pra wa Cy wil ne go Ma te rial ne go, do koń -
ca swo ich dni czło nek Ko mi sji Ko dy fi ka cyj nej
Pra wa Cy wil ne go przy Mi ni strze Spra wie dli wo -
ści, a wcze śniej przez sze reg lat jej prze wod ni -
czą cy. 

Od szedł rek tor Al mae Ma tris Po sna nien sis,
peł nią cy wcze śniej na swo jej ma cie rzy stej
uczel ni wie le waż nych funk cji ad mi ni stra cyj -
nych, od zna cza ją cy się wiel kim ta len tem or -
ga ni za cyj nym. Na sta no wi sko rek to ra mia no -
wa ny w trud nym dla uczel ni okre sie po cząt -
ków sta nu wo jen ne go, pod jął za da nie ła go dze -
nia na brzmia łych w uni wer sy te cie kon flik tów.
W lu tym 1982 r. ape lo wał do wspól no ty aka -
de mic kiej: „... zjed nocz my się wszy scy w dą że -
niu do utrzy ma nia dzia łal no ści na szej uczel -
ni...”.

Nie za chwia ny
w trud nych cza sach
W dniu 2 stycznia,
wczesnym rankiem,
pogrążona w żałobie
społeczność uniwersytecka
zgromadziła się
na nadzwyczajnym
posiedzeniu Senatu UAM
oraz Rady Wydziału Prawa
i Administracji,
poświęconym uczczeniu
pamięci zmarłego w dniu
20 grudnia 2012 roku 
prof. Zbigniewa
Radwańskiego, 
rektora UAM
w latach 1982-84.
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Rek tor Ra dwań ski nie raz usi ło wał sta wiać
czo ła zbyt da le ko idą cym pre sjom ze wnętrz nym,
jak choć by wy ra ża jąc swe go ro dza ju aka de mic -
kie non po ssu mus wów czas, gdy za żą da no za -
ostrze nia dzia ła nia w sto sun ku do tzw. nie po kor -
nych stu den tów i pra cow ni ków UAM. Ca ły ze -
spół rek tor ski na cze le z rek to rem Ra dwań skim
zgło sił wów czas pi sem ną re zy gna cję ze swo ich
sta no wisk do mi ni stra na uki, szkol nic twa wyż -
sze go i tech ni ki, któ ry oso bi ście przy je chał do Po -
zna nia. Roz mo wy do pro wa dzi ły do wy co fa nia
re zy gna cji rek to ra, a zwol nie nia stu den tów i pra -
cow ni ków nie na stą pi ły. By ło to moż li we dzię ki
god nej, od waż nej i peł nej tro ski o spo łecz ność
aka de mic ką po sta wie prof. Ra dwań skie go. Prof.
Ra dwań ski ja ko rek tor prze pro wa dził uni wer sy -
tet przez trud ny okres sta nu wo jen ne go. 

Od szedł czło wiek wiel ki dzie łem swe go ży cia.
Pra co wi ty i od kryw czy, ak tyw ny do ostat nich
chwil ży cia, szla chet ny, pe łen skrom no ści i po -
ko ry. Cie szą cy się po wszech ną sym pa tią i nie -
kwe stio no wa nym au to ry te tem, cią gle słu żą cy
wie dzą, do świad cze niem oraz wszel ką po mo cą
udzie la ną młod szym po ko le niom ka dry na uko -
wej, czło nek na szej wspól no ty uni wer sy tec kiej.

Pa ra fra zu jąc słyn ną sen ten cję Cy ce ro na moż -
na dziś po wie dzieć pro fe so ro wi Zbi gnie wo wi
Ra dwań skie mu: Sa lus Al mae Ma tris su pre ma
lex ti bi fu it (Do bro na szej Al mae Ma tris by ło dla
cie bie naj wyż szym pra wem). Na za wsze po zo -
sta niesz w na szej wdzięcz nej pa mię ci.

Pod czas ża łob ne go Se na tu, głos za bra li mię -
dzy in ny mi prof. Ro man Bu dzi now ski, dzie -
kan Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji oraz prof.

Adam Olej ni czak, kie row nik Ka te dry Pra wa
Cy wil ne go, Han dlo we go i Ubez pie cze nio we -
go (tek sty pu bli ku je my obok).

Ca łej ro dzi nie prof. Ra dwań skie go i wszyst -
kim, któ rych śmierć ta na peł ni ła smut kiem,
rek tor UAM, za my ka jąc ża łob ne po sie dze nie,
zło żył wy ra zy głę bo kie go współ czu cia. Kon do -
len cje ro dzi nie zmar łe go zło żył rów nież li stow -
nie Pre zy dent RP Bro ni sław Ko mo row ski.

***

Zwło ki pro fe so ra Ra dwań skie go spo czę ły
na cmen ta rzu gór czyń skim. Tam też pa dły
ostat nie sło wa po że gna nia: Dro gi, nie od ża ło -
wa nej pa mię ci rek to rze – po wie dział prof. Bro -
ni sław Mar ci niak – speł ni łeś ocze ki wa nie Ho -
ra ce go: za cho wa łeś nie za chwia ny umysł w trud -
nych cza sach – Aequ am in re bus ar du is se rva -
vi sti men tem.

W imie niu ca łej uni wer sy tec kiej wspól no ty
chy lę czo ła przed wy bit nym pro fe so rem,
przed szla chet nym czło wie kiem i wiel ce za słu -
żo nym rek to rem. Na za wsze po zo sta niesz w na -
szej wdzięcz nej pa mię ci. Od po czy waj w po ko ju!

Nie ma w Pol sce doj rza łe go ad wo ka ta czy
pro ku ra to ra, sę dzie go, rad cy praw ne go czy
no ta riu sza, któ ry nie uczył by się wcze śniej
z Je go pod ręcz ni ków czy mo no gra fii. Nie ma
też praw ni ka z Po zna nia, któ ry nie cho dził
na Je go wy kła dy. Zmarł wy bit ny uczo ny i na -
uczy ciel aka de mic ki, wy cho waw ca wie lu po -
ko leń praw ni ków. 
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Trud no jest mó wić o pro fe so rze
Zbi gnie wie Ra dwań skim w cza sie
prze szłym. Był z na mi od daw na,
a dla nas  - młod szych – od za wsze.
Wy da wa ło się, że tak bę dzie cią gle.

Prze cież pro fe sor, mi mo przej ścia 18 lat te mu
na eme ry tu rę, na dal   uczest ni czył w ży ciu Wy -
dzia łu, tu taj spo ty kał się ze swo imi współ pra -
cow ni ka mi, wy stę po wał ja ko re cen zent,  jeź -
dził też do War sza wy na ko lej ne po sie dze nia
na uko we. Dzi siaj zaś przy cho dzi nam po że -
gnać pro fe so ra,  zna ko mi te go cy wi li stę, naj wy -
bit niej sze go przed sta wi cie la po znań skiej szko -
ły pra wa cy wil ne go, współ twór cę współ cze snej
pol skiej cy wi li sty ki.

Pro fe sor Ra dwań ski uro dził się 31 sierp nia
1924 r. w Choj ni cach. W trak cie woj ny prze -
by wał w róż nych miej sco wo ściach  w Ge ne ral -
nej Gu ber ni, jak też na ro bo tach przy mu so -
wych w Niem czech. Bez po śred nio po woj nie,
jesz cze w 1945 r.,  zdał ma tu rę w Sta ro gar dzie
Gdań skim. Jak sam po wia dał, wy brał stu dia
praw ni cze kie ru jąc się czę ścio wo tra dy cją ro -
dzin ną (je go oj ciec Mie czy sław był no ta riu -
szem), a po znań ski Wy dział Pra wa dla te go, że
był to je den z naj lep szych wy dzia łów pra wa,
nad to nie zbyt od le gły od do mu ro dzin ne go.
Stu dia te ukoń czył w 1948 r., a dwa la ta póź niej
obro nił pra cę dok tor ską pt. Pra wa kar dy nal -
ne w Pol sce, na pi sa ną pod kie run kiem prof.
Zdzi sła wa Kacz mar czy ka. W tym sa mym 1950
r. zdał eg za min sę dziow ski, a tak że za warł
zwią zek mał żeń ski z pa nią Ur szu lą z do mu Po -
łom ską, obec ną na dzi siej szej uro czy sto ści,
zna ną pro fe sor na uk me dycz nych.

Ten sam rok 1950 przy niósł tak że in ne wy -
da rze nie, któ re prze są dzi ło o kie run ku przy -
szłe go roz wo ju na uko we go – pro fe sor prze -
szedł z Ka te dry Hi sto rii Pań stwa i Pra wa Pol -
skie go do Ka te dry Pra wa Cy wil ne go, kie ro -
wa nej przez prof. Al fre da Oha no wi cza, któ -
re go uwa żał za swe go  mi strza i za  „oj ca po -
znań skiej cy wi li sty ki”. W 1954 r. zdał – po
trzy let niej apli ka cji – eg za min ad wo kac ki.
Wpraw dzie pra ca na uko wa by ła za wsze dla

pro fe so ra  prio ry te to wym  ce lem, ale  apli ka -
cja mia ła być głów nie pew nym za bez pie cze -
niem na przy szłość, na wy pa dek, gdy by – jak
to sam okre ślił – nie mógł funk cjo no wać na
uni wer sy te cie. 

Tak się szczę śli wie sta ło, że pro fe sor mógł
na dal pra co wać na uczel ni, mógł po świę cić się
wy łącz nie na uce. Już w 1955 r. ukoń czył  pra cę
ha bi li ta cyj ną na te mat Za dość uczy nie nie pie nięż -
ne za  szko dę nie ma jąt ko wą, w 1964 r. uzy skał
ty tuł pro fe so ra nad zwy czaj ne go, a w 1977 – pro -
fe so ra zwy czaj ne go. Wy ra zem  uzna nia po zy -
cji na uko wej był wy bór w 1986 r. na człon ka ko -
re spon den ta, a w 1991 r. – na człon ka rze czy wi -
ste go Pol skiej Aka de mii Na uk.   Dzia łal ność
uni wer sy tec ką  prof. Ra dwań skie go  wy róż nia
ogrom do ko nań w pra cy na uko wej, w za kre sie
kształ ce nia kadr oraz w sfe rze dy dak tycz nej. Jest
on przy kła dem uczo ne go, któ ry po tra fił zna ko -
mi cie po łą czyć swą bar dzo bo ga tą ak tyw ność
na uko wą z za an ga żo wa niem w spra wy  pu blicz -
ne, za rów no w swo jej ma cie rzy stej uczel ni, jak i
- zwłasz cza – po za nią.

Do ro bek na uko wy, bar dzo roz bu do wa ny,
cha rak te ry zu je  po dej mo wa nie pro ble mów
trud nych, no wych, w tym za gad nień  o cha rak -
te rze wy bit nie teo re tycz nym, nie zmier nie waż -
nych dla roz wo ju pol skiej na uki pra wa cy wil -
ne go. Ar gu men ta cja zaś za wsze by ła wspar ta
roz wa ża nia mi praw no po rów naw czy mi - pro -
fe sor pro wa dził ba da nia na uko we w trak cie
swo ich po by tów w wie lu ośrod kach na uko wych
we Fran cji i w Niem czech. Do ro bek pro fe so ra
Ra dwań skie go wy róż nia jesz cze jed na ce cha  -
pew na świe żość spoj rze nia wy ni ka ją ca z fak tu,
że bli sko współ pra co wał on  z nie od ża ło wa nej
pa mię ci  pro fe so rem Zyg mun tem Ziem biń -
skim i – cze go nie ukry wał – po dej mo wał nie -
któ re  je go kon cep cje teo re tycz ne i roz wi jał je
na płasz czyź nie pra wa cy wil ne go. Wresz cie do -
ro bek ten da je wy raz ca ło ścio wej wi zji pra wa
cy wil ne go, o czym świad czy re dak cja  wie lo -
to mo we go dzie ła  Sys tem Pra wa Pry wat ne go. 

Wła sne ba da nia i prze my śle nia, a tak że do -
świad cze nia wy kła dow cy, le gły u pod staw

opra co wa nia no wych pod ręcz ni ków z za kre -
su pra wa cy wil ne go -  je go czę ści ogól nej oraz
pra wa zo bo wią zań, pod ręcz ni ków zna nych i
uzna nych, ma ją cych już wie le wy dań, w
ostat nich la tach wzna wia nych przy udzia le
współ pra cow ni ków.  Nie są   one je dy nie  re -
la cją czy też stresz cze niem cu dzych roz wa -
żań z mi ni mal nym   wła snym wkła dem in te -
lek tu al nym, a za tem od bie ga ją od wca le nie -
rzad kiej dziś prak ty ki  przy go to wy wa nia  po -
mo cy dy dak tycz nych (pod ręcz ni ków czy
skryp tów) na pod sta wie je dy nie  cu dzych
usta leń. Ta ka ko lej ność wy sił ku na uko we go
– od grun tow nych ba dań   do upo wszech nia -

Wspo mnie nie o prof. Zbi gnie wie Ra dwań skim
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nia ich wy ni ków – za słu gu je na uzna nie i wy -
róż nia  pro fe so ra Ra dwań skie go i ja ko na -
ukow ca i ja ko dy dak ty ka.  

A dy dak ty kiem pro fe sor był zna ko mi tym,
co sam mo gę po twier dzić ja ko je den z licz -
ne go gro na je go stu den tów i se mi na rzy stów.
Do sko na le ope ro wał ko dek sem cy wil nym,
po ka zy wał związ ki mię dzy in sty tu cja mi ure -
gu lo wa ne w róż nych je go księ gach.  Był wy -
ma ga ją cy wzglę dem swo ich se mi na rzy stów,
ale nie na rze kał na ich brak. Je go se mi na ria
ma gi ster skie cie szy ły się wiel kim uzna niem
stu den tów,  uczest nic two w nich no bi li to wa -
ło, choć by ło – jak to okre ślił prof. Zyg munt
Ziem biń ski  -  wy ra zem  pew nej od wa gi. Sta -
no wi ło ono wszak że do brą szko łę cy wi li -
stycz ne go my śle nia, pre cy zji wy ra ża nia się,
po praw no ści ar gu men ta cji.  Ogrom nym za -
in te re so wa niem cie szy ło się tak że pro wa dzo -
ne przez pro fe so ra se mi na rium dok tor skie,
in te gru ją ce przez wie le lat śro do wi sko na -
uko we na sze go uni wer sy te tu oraz In sty tu tu
Na uk Praw nych PAN – Od dział w Po zna niu
(któ ry zor ga ni zo wał i któ rym przez pe wien
czas kie ro wał). Wy pro mo wał  10 dok to rów,
z któ rych więk szość zo sta ła pro fe so ra mi. 

Pro fe sor Ra dwań ski nie za bie gał o funk -
cje, ale li sta spra wo wa nych urzę dów  nie jest
krót ka;  za rów no na ma cie rzy stej uczel ni ( od
kie row ni ka ka te dry, dy rek to ra in sty tu tu, kie -
row ni ka stu diów, pro dzie ka na i dzie ka na na
god no ści rek to ra koń cząc), jak i po za nią.
Wśród nich by ły funk cje po wie rza ne pro fe so -
ro wi ze wzglę du na za ufa nie, ja kim ob da rza ła
go spo łecz ność aka de mic ka, a tak że funk cje i

god no ści bę dą ce wy ra zem uzna nia  kom pe ten -
cji, su mien no ści, pra co wi to ści i spraw no ści
dzia ła nia. Co do tych pierw szych, wy star czy
przy wo łać wy bór na prze wod ni czą ce go Związ -
ku Na uczy ciel stwa  Pol skie go na sze go uni wer -
sy te tu w prze ło mo wym 1956 r. To za ufa nie i
wspar cie ze stro ny dzie ka nów in nych wy dzia -
łów   le gło u pod staw  je go zgo dy na pod ję cie
się spra wo wa nia god no ści rek to ra w trud nych
la tach sta nu wo jen ne go i  re ali zo wa nia  te go
urzę du dla do bra na sze go uni wer sy te tu,  o
czym wspo mniał już  prof. Bro ni sław Mar ci -
niak, rek tor UAM. Wiel kie są za słu gi  pro fe so -
ra Ra dwań skie go ja ko re dak to ra na czel ne go
- w la tach 1981-1990 - naj star sze go wy dzia ło -
we go cza so pi sma - Ru chu Praw ni cze go, Eko -
no micz ne go i So cjo lo gicz ne go.

Li sta funk cji  spra wo wa nych po za ma cie -
rzy stą uczel nią jest na praw dę dłu ga. Gdy
idzie o naj waż niej sze z nich,  pro fe sor   był
wi ce pre ze sem  Pol skiej Aka de mii Na uk, był
też wi ce prze wod ni czą cym, a na stęp nie   tak -
że prze wod ni czą cym Ko mi te tu Na uk Praw -
nych Pol skiej Aka de mii Na uk. Szcze gól nie
wy róż nia ją się   funk cje zwią za ne z  pro ce sem
le gi sla cyj nym, z two rze niem pra wa. Pro fe sor
przez dłu gi czas był prze wod ni czą cym Ko -
mi sji Le gi sla cyj nej przy Pre ze sie Ra dy Mi -
ni strów i człon kiem Pre zy dium tej Ra dy. W
1987 r. zo stał wi ce prze wod ni czą cym Ko mi -
sji do Spraw Re for my Pra wa Cy wil ne go i
prze wod ni czą cym Sek cji Pra wa Cy wil ne go
Ma te rial ne go. W la tach 1997-2010 był prze -
wod ni czą cym Ko mi sji Ko dy fi ka cyj nej Pra wa
Cy wil ne go przy mi ni strze spra wie dli wo ści.

Pro fe sor w bar dzo  zna czą cy  spo sób wpły nął
na zmia ny pol skie go  pra wa, a  zwłasz cza na
pro ces do sto so wy wa nia ko dek su cy wil ne go
z 1964 r. do no wych wa run ków ustro jo wych,
a tak że na kształ to wa nie pro jek tu no we go ko -
dek su cy wil ne go – stał się  współ twór cą
współ cze sne go pra wa cy wil ne go. 

Osią gnię cia pro fe so ra Ra dwań skie go zo sta -
ły do strze żo ne i uzna ne. Ma cie rzy sta uczel nia
uho no ro wa ła pro fe so ra uro czy sto ścią od no -
wie nia dok to ra tu, a Uni wer sy tet Szcze ciń ski
– nada niem ty tu łu dok to ra ho no ris cau sa. Pro -
fe sor Ra dwań ski jest ka wa le rem wie lu or de rów,
w tym tak że naj zna mie nit sze go  – Or de ru Or -
ła Bia łe go. Or de rem  tym   pro fe sor zo stał  uho -
no ro wa ny   (cy tu ję) „w uzna niu zna mie ni tych
za sług dla roz wo ju współ cze snej pol skiej cy wi -
li sty ki, za wy bit ne osią gnię cia w pra cy na uko -
wej i zna czą cy wkład do prak ty ki sta no wie nia
i sto so wa nia pra wa oraz istot ny udział w do -
sto so wy wa niu pol skie go sys te mu praw ne go do
pra wa Unii Eu ro pej skiej”. Wśród wy róż nień
jest też dy plom ho no ro wy i sta tu et ka „Zło te go
Hi po li ta”, wy róż nie nie ce nio ne przez pro fe -
so ra,  bo – jak po wie dział: idea pra cy or ga nicz -
nej jest mi bar dzo bli ska.

Pro fe sor Ra dwań ski był nie tyl ko wiel kim
uczo nym, na uczy cie lem i wy cho waw cą wie lu
po ko leń praw ni ków, oso bą nie zwy kle za an ga -
żo wa ną w spra wy pu blicz ne, a przy tym oso bą
nie zwy kle skrom ną;  był    hu ma ni stą, wraż li -
wym na po trze by dru gie go czło wie ka.

Ta kim po zo sta nie w na szych ser cach i umy -
słach. 

Ro man Bu dzi now ski
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Gdy by pró bo wać w dwóch zda -
niach okre ślić przed miot dzia łal -
no ści na uko wej pro fe so ra Zbi -
gnie wa Ra dwań skie go, to na le ża -
ło by stwier dzić:

po pierw sze, że Pro fe sor Ra dwań ski roz po -
czął ba da nia na uko we nad hi sto rią pra wa; na -
stęp nie po świę cił się ba da niu obo wią zu ją cych
sys te mów praw nych, aby wresz cie przez ostat -
nie la ta Je go ba da nia na uko we zdo mi no wa ło
two rze nie pro jek tów no wych ak tów nor ma tyw -
nych, ze szcze gól nym uwzględ nie niem prac
nad no wym ko dek sem cy wil nym;

a po dru gie, że w do bie wą skich spe cja li za -
cji, wszech stron ność za in te re so wań ba daw czych
pro fe so ra Ra dwań skie go by ła na praw dę im po -
nu ją ca: ob jął swo imi ba da nia mi in sty tu cje na -
le żą ce do wszyst kich ko dek so wych dzia łów pra -
wa cy wil ne go: czę ści ogól nej, pra wa rze czo we -
go, zo bo wią zań, pra wa spad ko we go i pra wa ro -
dzin ne go.

Okres ba dań hi sto rycz nych był krót ki. Pod -
jął je jesz cze w cza sie stu diów i zo sta ły zwień -
czo ne bar dzo ce nio ną roz pra wą dok tor ską „Pra -
wa kar dy nal ne w Pol sce”, opu bli ko wa ną w Po -
zna niu w 1952 r. Rzad ko, ale wra cał jesz cze
do ana liz hi sto rycz nych tak że w póź niej szych
la tach.

W ba da niach nad pra wem współ cze snym
po dej mo wał te ma ty do nio słe i ak tu al ne, o istot -
nym teo re tycz nym i prak tycz nym zna cze niu.
Od wa ga in te lek tu al na, so lid ny warsz tat na uko -
wy, zwię złość i pre cy zja wy po wie dzi przy po głę -
bio nym uję ciu ma te rii to ce chy je go twór czo ści. 

W pierw szym okre sie po świę cił się głów nie
ana li zie pro ble ma ty ki dóbr oso bi stych i ich
ochro ny. Za gad nie nie cy wil no praw nej ochro ny
dóbr oso bi stych ma w Pol sce bar dzo bo ga tą li -
te ra tu rę, nie mniej jed ną z cen niej szych po zy cji
w tej ma te rii jest pu bli ka cja pro fe so ra Ra dwań -
skie go z 1956 r. Za dość uczy nie nie pie nięż ne
za szko dę nie ma jąt ko wą. Roz wój i funk cja spo -
łecz na. W tej wspa nia le udo ku men to wa nej roz -
pra wie pod wa żał po wszech nie wów czas obo -
wią zu ją cą te zę o nie zgod no ści tej in sty tu cji z tzw.
so cja li stycz nym sys te mem war to ści. Od wa ga in -
te lek tu al na i zręcz ność ar gu men ta cji au to ra
przy czy ni ły się naj pierw do zmia ny ju dy ka tu ry,
a w per spek ty wie ko dek so wej – do zmia ny re -
gu la cji praw nej. 

Ko lej nym ob sza rem po szu ki wań na uko wych
pro fe so ra Ra dwań skie go by ły in sty tu cje na le żą -
ce do pra wa rze czo we go i ob li ga cyj ne go. Naj -
pierw, jesz cze w dru giej po ło wie lat pięć dzie sią -
tych opu bli ko wał wy ni ki swo ich ba dań do ty czą -
cych od ręb nej wła sno ści lo ka li i naj mu lo ka li,

O naj istot niej szych osią gnię ciach w do rob ku na uko wym pro fe so ra Zbi gnie wa Ra dwań skie go

Wzorzec 
tyle godny co trudny
Profesor Zbigniew
Radwański, z racji swoich
osiągnięć naukowych
i wiedzy przekazywanej
kolejnym pokoleniom
prawników, cieszył się
ogromnym autorytetem.
Budzą uznanie i podziw
jego zasługi dla naszej
uczelni i dla nauki polskiej.
Jakakolwiek próba
syntetycznego ujęcia jego
olbrzymiego dorobku
będzie ułomna i wszyscy
mamy tego świadomość. 
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przy czym mo no gra fia z 1961 r. Na jem miesz -
kań w świe tle pu blicz nej go spo dar ki lo ka la mi sta -
no wi zna ko mi te osią gnię cie w tej dzie dzi nie.

Nie ule ga jed nak wąt pli wo ści, że naj war to -
ściow sze do ko na nia pro fe so ra Ra dwań skie go
zro dzi ły się z ana li zy za gad nień na le żą cych
do teo rii pra wa zo bo wią zań, a tak że teo rii pra -
wa cy wil ne go i ogól nej teo rii pra wa. Gdyż, jak
czę sto pod kre ślał, to ana li zy sto sun ków ob li -
ga cyj nych sta no wi ły pod sta wę roz wo ju teo rii
pra wa cy wil ne go, a ta za wsze po zo sta wa ła w ści -
słej wię zi z ogól ną teo rią pra wa.

W za zę bia ją cych się ob sza rach zo bo wią zań
i czę ści ogól nej pra wa cy wil ne go fun da men -
tal ne zna cze nie ma ją dwie pu bli ka cje. Pierw szą
z nich jest mo no gra fia Teo ria umów z 1977 r. To
dzie ło, bez któ re go usta leń nie da się obec nie na -
pi sać po praw nie wła ści wie żad nej pra cy na uko -
wej w za kre sie pra wa kon trak tów. Ta pu bli ka cja
ob fi tu je w wie le cen nych ana liz w przed mio -
cie: pod staw praw nych zwią za nia stron za wie -
ra ją cych umo wę, po ję cia oświad cze nia wo li,
czyn no ści praw nej i umo wy, swo bo dy kon trak -
to wa nia czy też re guł usta la nia skut ków praw -
nych umów oraz ty po lo gii umów.

Dru ga pu bli ka cja to Wy kład nia oświad czeń
wo li skła da nych in dy wi du al nym ad re sa tom
z 1992 r. To pierw sza w pol skiej li te ra tu rze mo -
no gra fia po świę co na wy kład ni oświad czeń wo -
li. Dla uza sad nie nia swo ich tez pro fe sor się gał
do ana liz praw no po rów naw czych, czer pał
z osią gnięć se mio ty ki i so cjo lin gwi sty ki. Pra ca
po wsta ła bez po śred nio po zmia nach spo łecz -
no -ustro jo wych w na szym kra ju. Tak że i w tym
przy pad ku pro fe sor Ra dwań ski przed in ny mi
do strzegł pil ną po trze bę przy sto so wa nia pol -
skie go sys te mu praw ne go do stan dar dów obo -
wią zu ją cych w pań stwach Eu ro py Za chod niej,
a więc pań stwach o zbli żo nym sys te mie pre fe -
ren cji spo łecz nych i któ rych sys tem praw ny
od daw na „ob słu gi wał” go spo dar kę ryn ko wą. 

Pra ce pro fe so ra Ra dwań skie go ma ją cha rak -
ter pio nier ski; wy ty cza ją cy wi li stom kie run ki
ba dań i dla tych ba dań sta no wią punkt od nie -
sie nia. O tej ce sze je go ba dań na uko wych niech
świad czy fakt, że ar ty kuł po świę co ny le asin go -
wi opu bli ko wał w 1974 r., a więc ok. 15 lat
przed roz wo jem te go in stru men tu praw ne go
w Pol sce.

Jak by uko ro no wa niem je go prac ba daw czych
w ob sza rze czę ści ogól nej pra wa cy wil ne go i pra -
wa zo bo wią zań by ły za wsze tek sty za miesz cza -
ne prze zeń w cie szą cych się naj więk szym uzna -
niem śro do wi ska praw ni cze go pu bli ka cjach,
a mia no wi cie w ko lej no uka zu ją cych się to mach:
naj pierw Sys te mu pra wa cy wil ne go (po wstał on
w la tach 70. i 80. ja ko dzie ło Pol skiej Aka de mii
Na uk oraz Wy daw nic twa Osso li neum),
a w ostat nim dzie się cio le ciu w Sys te mie Pra wa
Pry wat ne go – to naj więk sze przed się wzię cie
edy tor skie PAN i Wy daw nic twa C. H. Beck, któ -
re go pro fe sor był też na czel nym re dak to rem
i do pro wa dził do po wsta nie pra wie wszyst -
kich 20 za mie rzo nych to mów. 

Za war te w nich opra co wa nia pro fe so ra Ra -
dwań skie go na le żą do kla sy ki li te ra tu ry cy wi -

li stycz nej i są po wszech nie uzna wa ne za dzie ła
zna ko mi te. One bu do wa ły i umac nia ły w spo -
sób szcze gól ny po zy cję na uko wą pro fe so ra. Te
wy bit ne tek sty, lek tu ry obo wiąz ko we ba da czy
pra wa cy wil ne go, obej mu ją bar dzo po waż ne
czę ści po szcze gól nych to mów każ de go z sys te -
mów. Nie spo sób wska zać cho ciaż by więk szo -
ści, ale trze ba wy mie nić: no wa tor skie uję cie za -
gad nie nia tre ści i do ko ny wa nia czyn no ści praw -
nych oraz pro ble ma ty kę pra wa umów, w tym
zwłasz cza za war cia umo wy, po miesz czo ne w to -
mach Sys te mu pra wa cy wil ne go. Z ko lei w Sys -
te mie Pra wa Pry wat ne go po wyż szą pro ble ma -
ty kę roz wi jał i uzu peł niał. Po nad to pod jął
na no wo pro ble my sys te ma ty ki pra wa pry wat -
ne go, norm pra wa cy wil ne go, wy kład ni pra wa
cy wil ne go oraz sze ro kie spek trum za gad nień
zwią za nych ze skła da niem oświad czeń wo li
i do ko ny wa niem czyn no ści praw nych.

Dwu stron ność re la cji mię dzy na uką pra wa
cy wil ne go a ogól ną teo rią pra wa moż na za uwa -
żyć w więk szo ści dzieł pro fe so ra. Wska żę je dy -
nie naj moc niej sze przy kła dy. Wspie ra ny osią -
gnię cia mi zna ko mi tych teo re ty ków pra wa, że -
by tyl ko przy wo łać opra co wa nia pro fe so rów:
Ziem biń skie go, Zie liń skie go, Wron kow skiej -
-Jaś kie wicz i Cze pi ty, sfor mu ło wał pro fe sor Ra -
dwań ski obiek ty wi stycz ną kon cep cję czyn no ści
praw nej ja ko skon stru owa nej przez sys tem
praw ny czyn no ści kon wen cjo nal nej pod mio tu
pra wa cy wil ne go, któ rej treść – co naj mniej
w pod sta wo wym za kre sie – okre śla jej skut ki
praw ne. Nie ja ko „po dro dze” na kre ślił re gu ły
obiek tyw nej wy kład ni oświad czeń wo li. Wska -
zał na ko niecz ność ochro ny za ufa nia od bior cy
wo bec „wo li” skła da ją ce go oświad cze nie. 

Bli ska współ pra ca z teo re ty kiem pra wa pro -
fe so rem Ma cie jem Zie liń skim za owo co wa ła
zna ko mi tym tek stem po świę co nym sto so wa niu
i wy kład ni pra wa cy wil ne go. Przed sta wio -
na w tym opra co wa niu współ cze sna zin te gro -
wa na kon cep cja wy kład ni nie tyl ko sta no wi po -
waż ny wkład w roz wój na uki pra wa, ale wy po -
sa ża prak ty ków i teo re ty ków pra wa w no wo cze -
sne na rzę dzie po zwa la ją ce in ter pre to wać tek sty
praw ne.

Pro ble ma ty ka pra wa ro dzin ne go za wsze by -
ła nie sły cha nie bli ska pro fe so ro wi Ra dwań skie -
mu. Na le ży wy mie nić je go dzie ła po świę co ne
me to do lo gicz nym pro ble mom ba dań nad ro -
dzi ną, pro ble mom ko dy fi ka cji pra wa ro dzin ne -
go, sta tu so wi ro dzin no praw ne mu miesz ka nia,
funk cji po ję cia do bra dziec ka czy też wska -
zać – zno wu o pio nier skim zna cze niu – opra co -
wa nie z 1979 r. za wie ra ją ce ana li zę sta no wi ska
praw ne go dziec ka po czę te go w na stęp stwie
sztucz ne go za płod nie nia mat ki. 

Ale wspa nia łych, twór czych re zul ta tów dzia -
łal no ści pro fe so ra w za kre sie na uki pra wa ro -
dzin ne go na le ży szu kać tak że po za pu bli ka cja -
mi. Owe ba da nia nad pra wem ro dzin nym nad -
zwy czaj przy słu ży ły się bo wiem je go współ pra -
cow ni kom i uczniom. Na uka pra wa ro dzin ne -
go za wdzię cza pro fe so ro wi stwo rze nie w Po zna -
niu od pod staw ośrod ka na uko we go, któ re go
ba da cze, kształ ce ni przez pro fe so ra pod czas

wspól nej pra cy, roz wi ja ją obec nie z suk ce sem
ten dział pra wa cy wil ne go na wie lu pol skich
uczel niach. 

Z pra cą na uko wą pro fe so ra ści śle wią że się je -
go zna czą ce od dzia ły wa nie na for ma cję in te lek -
tu al ną stu den tów i cy wi li stów młod sze go po ko -
le nia oraz za an ga żo wa nie w do sko na le nie pol -
skie go pra wa pry wat ne go. Do osią gnięć pro fe -
so ra na le ży więc i to, że je go twór czość w istot -
nej mie rze kształ tu je umy sły i po sta wy osób, nie
tyl ko mło dych, któ re stu diu ją i zaj mu ją się dzia -
łal no ścią na uko wą w ob sza rze pra wa cy wil ne -
go. Pod sta wo wą ro lę peł nią tu cią gle ak tu ali -
zo wa ne no we wy da nia trzech pod ręcz ni ków
aka de mic kich „Pra wo cy wil ne – część ogól na”
oraz „Zo bo wią za nia – część ogól na” i „Zo bo -
wią za nia – część szcze gó ło wa”.

Wśród osią gnięć na uko wych pro fe so ra nie
moż na po mi nąć do rob ku ukie run ko wa ne go
na sta no wie nie pra wa. Cho dzi o za an ga żo wa -
nie je go wie dzy, umie jęt no ści, do świad cze nia
i au to ry te tu w pra cach nad przy go to wy wa niem
nie zli czo nych pro jek tów no wych i no we li zo wa -
nych ustaw oraz pod ję cie się tru du kie ro wa nia
pra ca mi nad no wym ko dek sem cy wil nym.
Cho ciaż no wy ko deks nie jest go to wy, to nie ule -
ga wąt pli wo ści, że w dal szych pra cach nad two -
rze niem pra wa cy wil ne go nie bę dzie moż na po -
mi nąć ani po wsta łej pod re dak cją pro fe so ra
w 2006 r. Zie lo nej Księ gi, jak sam ją na zwał
„opty mal nej wi zji Ko dek su cy wil ne go w Rzecz -
po spo li tej Pol skiej”, ani opu bli ko wa nej w 2009
r. Księ gi pierw szej Ko dek su cy wil ne go, za wie ra -
ją cej jej pro jekt z uza sad nie niem, ani in nych do -
tych cza so wych re zul ta tów prac o cha rak te rze
przy go to waw czym w pro ce sie two rze nia pra wa,
au tor stwa sa me go pro fe so ra jak i licz ne go gro -
na je go współ pra cow ni ków, któ rym kie ro wał.
Przy go to wa ne prze zeń opra co wa nia do ty czą -
ce struk tu ry ko dek su, tek sty pro po no wa nych
prze pi sów oraz oce ny eks perc kie są trwa łym
i god nym naj wyż sze go sza cun ku osią gnię ciem
ich au to ra. 

Do ro bek na uko wy pro fe so ra Zbi gnie wa Ra -
dwań skie go jest im po nu ją cy, za rów no gdy cho -
dzi o licz bę pu bli ka cji (po nad 300) jak i o wa lor,
ja ki je go dzie ła ma ją dla na uki pra wa, dla roz -
wią zy wa nia pro ble mów o istot nym zna cze niu
teo re tycz nym i w prak ty ce sto so wa nia pra wa. 

Gdy py ta no pro fe so ra jak moż na spro stać tak
licz nym obo wiąz kom, za cho wu jąc naj wyż szą
sta ran ność przy ich wy ko ny wa niu, zwykł od po -
wia dać: Pod jed nym na pew no wzglę dem wszy -
scy lu dzie są rów ni – każ dy ma do dys po zy cji 24
go dzi ny na do bę. Rzecz w tym, jak się ten czas
wy ko rzy sta. Do da wał tak że: Trze ba pra co wać ze
spo ko jem, nie spie sząc się. No cóż, wie my, że pro -
fe sor roz po czy nał swą nie spiesz ną, ale jak że
efek tyw ną pra cę o szó stej ra no...

Adam Olej ni czak 

Wro dzo ne ta len ty i nie by wa ła pra co wi tość
po zwo li ły Pro fe so ro wi Zbi gnie wo wi Ra dwań -
skie mu wy zna czyć ko lej nym po ko le niom cy -
wi li stów wzo rzec – ty le god ny co trud ny
do na śla do wa nia. 
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Wla ta ch1982 -1984 by łem pro rek to rem ds. na uki
i współ pra cy z za gra ni cą. Po kil ku dniach po ob -
ję ciu funk cji rek to ra prof. Zbi gniew. Ra dwań ski
za pro sił wszyst kich pro rek to rów do swo je go ga -
bi ne tu. Przy dzie lił każ de mu z nas za kres dzia ła nia

i po wie dział krót ko i zde cy do wa nie: Za wa sze dzia ła nia i de cy zje oraz
ich re ali za cje od po wia da cie sa mi. Niech więc bę dą one roz waż nie po -
dej mo wa ne. Pro szę nie przy cho dzić do mnie ce lem uzy ska nia ich ak cep -
ta cji, je dy nie w przy pad kach szcze gól nej wa gi i zna cze nia dla uczel ni. 

Z te go przy zwo le nia sko rzy sta łem bo daj dwa ra zy. Bar dzo wy so ko
ce ni łem so bie to za ufa nie rek to ra. Na sze co ty go dnio we po sie dze nia
ko le gium  ce cho wa ły zwię złość i ja sność pre zen to wa nia kwe stii oraz
pre cy zyj ność w po dej mo wa niu de cy zji. To był styl dzia ła nia rek to ra.
Był sze fem wy ma ga ją cym, spra wie dli wym, a w po le mi ce uważ nie słu -
cha ją cym ar gu men tów dru giej stro ny. Jak przy po mniał prof. Bro ni -

sław Mar ci niak pod czas otwar te go, ża łob ne go po sie dze nia Se na tu i Ra -
dy Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji prof. Ra dwań ski zło żył (a z nim
wszy scy pro rek to rzy) na rę ce mi ni stra  re zy gna cję z urzę du rek to ra
w imię obro ny praw i war to ści aka de mic kich. Wy ra ził wte dy wo bec
władz sta nu wo jen ne go swo je go ro dza ju " non po ssu mus". Za pa mię -
tam pro fe so ra Ra dwań skie go z tam tych lat i póź niej szych (gdy nie łą -
czy ły  już nas obo wiąz ki służ bo we)   ja ko czło wie ka nie zwy kle pra -
co wi te go i otwar te go na lu dzi.  Bar dziej z god no ścią niż do sto jeń stwem
pia sto wał po wie rzo ne mu urzę dy i sta no wi ska - tak sa mo przyj mo wał
nada ne mu wy róż nie nia i od zna cze nia.   Był na uczy cie lem aka de mic -
kim naj wyż szej pró by.

Ko chał bar dzo swo ją Ulę  - jak mó wił o żo nie – i  ca łą naj bliż szą ro -
dzi nę. Żył dla nich i dla uni wer sy te tu.

Ste fan Pa szyc
Prorektor UAM w latach 1982-84
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Te ma ty kon fe ren cji obej mo wa ły
za rów no ar che olo gię, hi sto rię,
hi sto rię sztu ki, kul tu ro znaw -

stwo, jak też in ne dys cy pli ny hu ma ni -
sty ki, zaś po śród za pro szo nych pre le -
gen tów zna leź li się m.in. prof. Mar ce li
Ko sman i prof. Jó zef Do bosz z UAM.
Po za kwe stia mi hi sto rycz ny mi, zgro -
ma dze ni pre le gen ci zaj mo wa li się tak -
że kwe stia mi współ cze sny mi oraz wi -
zją roz wo ju zie mi gnieź nień skiej
w przy szło ści. Jed nym z istot nych te ma -
tów by ła współ pra ca mia sta, po wia tu
gnieź nień skie go oraz In sty tu tu Kul tu -
ry Eu ro pej skiej UAM z ośrod ka mi
ukra iń ski mi i ro syj ski mi. O re ali zo wa -
nej współ pra cy mó wi dr Ka ta rzy na Ję -

drasz czyk z In sty tu tu Kul tu ry Eu ro pej -
skiej UAM w Gnieź nie, au tor ka wy kła -
du pt. „Gnie zno – In sty tut Kul tu ry Eu -
ro pej skiej UAM – Ukra ina – Ro sja; dia -
gno zy współ pra cy, re alia i wy zwa nia”:
Lo kal ne jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial -
ne go współ pra cu ją z mia stem Hu mań,
re jo nem hu mań skim i re jo nem Bro va ry
na Ukra inie oraz Ser gie jev Po sad w Ro -
sji. Z ko lei Ir kuck jest mia stem, z któ rym
ja ko In sty tut pro wa dzi my wy mia nę na -
uko wą, wy mia nę po mię dzy stu den ta mi.
Ta współ pra ca na bie ra co raz więk szych
ru mień ców, cze go do wo dem jest fakt, że
w tej chwi li w na szym In sty tu cie stu diu -
je 8 stu den tów z Ir kuc ka.

Pa weł Brzeź niak 

Szkolenie, które przeprowadziliśmy 
dla 2 klasy II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny
Modrzejewskie w Poznaniu, było naszym
zaliczeniem na koniec semestru. 

Gdy we wrze śniu, na po cząt ku za jęć  ze  spe cja li za cji Za -
rzą dza nie Za so ba mi Ludz ki mi,  do wie dzie li śmy się o
tym  przy ję li śmy to z re zer wą… Mi ja ły mie sią ce, od by -

wa ły się za ję cia cie ka we i roz wi ja ją ce dla nas, a tak że od świe ża -
ją ce na szą wie dzę lub uka zu ją ce teo rię w spo sób prak tycz ny. To
już nie by ły „su che” wy kła dy, lecz coś, co nas po ru sza ło. Co -
raz ła twiej by ło nam my śleć o tym co nas cze ka w ra mach  za -
li cze nia. Po ko lej nych mie sią cach po dzie li li śmy się na gru py i
pra ca się za czę ła.

Dziś, już po za koń cze niu szko le nia, mo gę ze spo ko jem po -
wie dzieć: da li śmy ra dę. Stwo rzy li śmy kil ka grup od po wie -
dzial nych za kon kret ne za da nia. Gru pa naj waż niej sza by ła
od po wie dzial na za or ga ni za cję lu dzi i miej sca. Ko lej ne gru -
py by ły od po wie dzial ne za trzy warsz ta ty, któ re chcie li śmy
przed sta wić uczniom. I tu po ko lei: pierw sza gru pa przy go -
to wa ła warsz tat na te ma ty pod sta wo we – co to jest so cjo lo -
gia, czym jest HR oraz as se sment .W trak cie dru gie go mo -
wa by ła o tym, na co na le ży zwra cać uwa gę pod czas prze glą -
da nia ogło szeń o pra cę. Ucznio wie mie li po znać za gro że -
nia, któ re umoż li wią im bez piecz ne szu ka nie pra cy w przy -
szło ści. W dal szej czę ści warsz ta tu mó wio no o kon stru owa -
niu ide al ne go CV. Na to miast warsz tat ostat ni przed sta wiał
in for ma cje do ty czą ce mo wy cia ła, póź niej per so nal bran din -
gu oraz kre owa nia wi ze run ku

W Gnieź nie o współ pra cy ze Wscho dem

Szko le nie na za li cze nie 
Przej mij ster! Star tuj z HR!

Nie któ rzy z pro wa dzą cych by li za sko cze ni po dej ściem
uczniów do za jęć – „spo dzie wa li śmy się chy ba mniej sze go za -
an ga żo wa nia, a tu po zy tyw ne za sko cze nie”. Tak że ucznio wie
py ta ni o opi nię z chę cią opo wia da li, co im się po do ba, co za -
ska ku je i co cie ka wi. Szko le nie za koń czy ło się zgod nie z pla -
nem – cer ty fi ka ta mi przy go to wy wa ny mi przez nas, Na szą pra -
cę uwień czy  też ra port z ca ło ści. Za an ga żo wa na mło dzież li -
ce al na po mo gła nam osią gnąć nasz cel. I my ślę, że uda ło nam
się do brze za pre zen to wać i wy pro mo wać nasz kie ru nek czy li
SOCJOLOGIĘ. To nie zwy kłe za li cze nie by ło dla nas szko łą ży -
cia, któ ra na pew no nie by ła „sztam po wa”. 

Be ata Cie szyń ska 
stu dent ka II ro ku 

II stop nia so cjo lo gii UAM 
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Region gnieźnieński jest ciekawym
i inspirującym polem badań naukowych, 
nie tylko na płaszczyźnie historycznej, 
ale także kulturowej, społecznej, politycznej
i ekonomicznej. Szerokie, interdyscyplinarne
podejście do tej kwestii miała konferencja
naukowa pt. „Ziemia Gnieźnieńska
w przestrzeni badań interdyscyplinarnych”
w Instytucie Kultury Europejskiej UAM
w Gnieźnie. 



NASZ UNIWERSYTET 70 LAT MINĘŁO

1 6 |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E |  s t y c z e ń  2 0 1 3

Któ ry fi lo zof jest dla pa na naj więk szą in spi -
ra cją?

W róż nym okre sie róż nie to by wa ło. Je śli
mo wa o mo im wcze snym okre sie, to pa mię -
tam, że w cza sie stu diów hi sto rycz nych i fi lo -
zo ficz nych głów nie fa scy no wał mnie He gel.
Na wet wte dy uwa ża łem się za he gli stę i chcia -
łem pi sać za rów no pra cę ma gi ster ską, jak i
dok tor ską o He glu. Tak się zło ży ło, że zgło si -
łem się na se mi na rium prof. Ada ma Schaf fa,
któ ry opu bli ko wał wcze śniej zna ną książ kę  o
pra wach hi sto rii. Są dzi łem, że pod je go kie run -
kiem mo gę pi sać o hi sto rio zo fii He gla. Ale ku
mo je mu za sko cze niu na rzu cił mi on in ny te -
mat, po nie waż w tym cza sie, kie dy się do nie -
go zgło si łem, zaj mo wał się teo rią po zna nia hu -
ma ni stycz ne go. Tam na po tkał pew ne pro ble -
my i był cie ka wy, co hi sto ryk ma na ten te mat
do po wie dze nia. To ukie run ko wa ło mnie na
teo rię po zna nia i na me to do lo gię. Od te go cza -
su He gel był tyl ko mo im hob by, gdy bra łem
udział w se mi na rium prof. Ja ku ba Li twi na czy
pu bli ko wa łem pra ce o He glu w kra ju i za gra -
ni cą. 

Jak wy glą da ło stu dio wa nie fi lo zo fii w pań -
skich cza sach? 

Stu dio wa łem w la tach 60-tych. Był to okres
słyn nych straj ków stu denc kich. W War sza wie,
gdzie stu dio wa łem w tym cza sie, mia ły miej -
sce cią głe de mon stra cje, straj ki i dys ku sje pu -
blicz ne  na uni wer sy te cie i po za nim. Dys ku -
sji pu blicz nych o cha rak te rze fi lo zo ficz nym

czy ide owym w tej chwi li w Pol sce brak, wiec
ta ce cha  na pew no od róż nia stu dio wa nie
wów czas od obec ne go. W la tach 60. prze ży -
wa li śmy  mark si stow ski i an ty mark si stow ski
fer ment ide owy. To wszyst ko się od by wa ło za -
rów no w ra mach se mi na riów, w ra mach za jęć
jak i na ko ry ta rzach, w aka de mi kach i na uli -
cach. Pro ble my by ły sta wia ne bar dzo ostro. Po
ro ku 1968 część pro fe so rów zo sta ła usu nię ta
z uni wer sy te tu. Styl pro wa dze nia za jęć po zo -
stał, ale brak nie któ rych pro fe so rów był od -
czu wal ny. Po straj kach w dal szym cią gu
uczest ni czy łem w se mi na riach w PAN-ie prof.
Schaf fa. Pro fe sor  Schaff or ga ni zo wał se mi na -
ria, na któ re za pra szał naj wy bit niej szych fi -
lo zo fów z Pol ski i z za gra ni cy. By ły to bar dzo
owoc ne se mi na ria.

Skąd u pa na za in te re so wa nie fi lo zo fią spo -
łecz ną i fi lo zo fią po li tycz ną?

Po upad ku ko mu ni zmu te pro ble my i do -
świad cze nia po li tycz ne, z któ ry mi nasz kraj się
bo ry kał, spo wo do wa ły, że po sta no wi łem bli żej
za jąć się  pro ble ma ty ką fi lo zo fii po li tycz nej i
spo łecz nej. Tym bar dziej, że w cza sach po -
przed nich nie wol no by ło się tym zaj mo wać.
To zna czy moż na by ło upra wiać fi lo zo fię spo -
łecz ną i po li tycz ną z punk tu wi dze nia mark si -
stow skie go. Mo je ba da nia z za kre su  teo rii po -
zna nia i me to do lo gii w cza sach re al ne go so cja -
li zmu rów nież moż na  in ter pre to wać ja ko for -
mę uciecz ki od pro ble ma ty ki  spo łecz nej i po -
li tycz nej, po nie waż w me to do lo gii i teo rii po -

Men tor i na uczy ciel fi lo zo fów
12. grudnia ubiegłego roku
w Instytucie Filozofii UAM
odbył się uroczysty
jubileusz 70. urodzin 
prof. Tadeusza Buksińskiego. 
Jubileusz ten zgromadził
wszystkich pracowników
Instytutu oraz licznych gości
honorowych.

Z fi lo zo fią ca łe ży cie

Z prof. Ta de uszem 
Buk siń skim, 
fi lo zo fem, 
roz ma wia An na Zie liń ska
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zna nia moż na by ło unik nąć na ci sków ide olo -
gicz nych i po li tycz nych. Wraz z osła bie niem
mark si zmu i re al ne go so cja li zmu otwo rzy ła się
no wa furt ka dla twór czo ści. By ło du żo ma te -
ria łu em pi rycz ne go. Pol ska do ko na ła  prze wro -
tu po li tycz ne go. Na tej pod sta wie sta ra łem się
sfor mu ło wać pew ne te zy,  idee fi lo zo ficz ne,
do ty czą ce pod staw jed no ści spo łecz nej i po li -
tycz nej oraz przy oka zji przy swo ić Pol sce pew -
ne kon cep cje, któ re roz wi nę ły się na Za cho -
dzie, a któ re u nas by ły nie obec ne i nie zna ne.
W naj bar dziej peł ny spo sób te idee przy swo -
iłem w swo jej książ ce „Współ cze sne fi lo zo fie
po li ty ki”, któ ra jest uży wa na w wie lu ośrod kach
w Pol sce ja ko pod sta wo wy pod ręcz nik fi lo -
zo fii po li ty ki.

Na pi sał pan 150 prac na uko wych. Jak się
pan mo bi li zu je do ta kiej pra cy?

To bar dzo nie bez piecz ne, kie dy my ja ko
na ukow cy ro bi my so bie wa ka cje od pra cy na -
uko wej. Wte dy od zwy cza ja my się od pew -
nych spo so bów ro zu mo wa nia, od pi sa nia. Ja
sta ram się cią gle pra co wać i nie od zwy cza jać
się od czy ta nia i pi sa nia. Zmia na pro ble ma -
ty ki, na kła nia nie się do co raz no wych ksią -
żek i ar ty ku łów wy ni ka z dwóch przy czyn: z
jed nej stro ny z pew nej lo gi ki wła sne go roz -
wo ju my ślo we go i fi lo zo ficz ne go, a z dru giej
stro ny, z pew nych po trzeb spo łecz nych.
Otrzy mu ję proś by o róż ne ar ty ku ły i nie je -
stem w sta nie tych próśb za spo ko ić, bo jest
ich zbyt du żo. Nie któ re jed nak spo ty ka ją się
z mo ją po zy tyw ną  re ak cją. Te dwa ro dza je
przy czyn de ter mi nu ją to, czym ak tu al nie się
zaj mu ję i ja ką te ma ty kę po dej mu ję.

Któ rą ze swo ich ksią żek uwa ża pan za naj -
waż niej szą?

Za le ży, w ja ki spo sób do te go pod cho dzi my.
Na pew no naj więk szą po pu lar no ścią cie szy się
książ ka „Współ cze sne fi lo zo fie po li ty ki”. Ja je -
stem iden ty fi ko wa ny ja ko fi lo zof po li ty ki za -
rów no w kra ju, jak i za gra ni cą, bo na ten te -
mat naj wię cej na pi sa łem. Wcze śniej sfor mu ło -
wa łem  kon cep cję uza sad nia nia wie dzy hi sto -
rycz nej oraz teo rię in ter pre ta cji tek stów źró -
dło wych opar tą na kon cep cji  kom po nent zna -
cze nio wych oraz pre su po zy cji. Ostat nio wy po -
wie dzia łem się na te mat fi lo zo fii re li gii i ety -
ki. W po przed nim ro ku wy da łem książ kę „Ety -
ka ewan ge licz na” i na kład tej książ ki jest wy -
czer pa ny. Wy wo ła ła ona du ży od dźwięk wśród
fi lo zo fów i teo lo gów. Uwa żam, że jest to do bra
książ ka.

Czym dla pa na by ła pra ca na sta no wi sku dy -
rek to ra In sty tu tu Fi lo zo fii? Jak oce nia pan
funk cjo no wa nie In sty tu tu za cza sów swo jej
ka den cji?

Na tym sta no wi sku kon ty nu owa łem tra dy -
cję prof. Ja na Su cha i prof. Je rze go Kmi ty. Był
to okres sko ku ja ko ścio we go i roz wo ju In sty -
tu tu. Mo gę się po chwa lić, że ca ły czas In sty -
tut na le żał do czo ło wych w kra ju. Ja ko pierw -
szy in sty tut na wy dzia le uzy skał naj wyż szą
ka te go rię w oce nach Mi ni ster stwa. W związ -
ku z prze mia na mi ustro jo wy mi na stą pi ła
rów nież re orien ta cja fi lo zo ficz na In sty tu tu
Fi lo zo fii. Po przed nio w Po zna niu więk szość
pra cow ni ków zaj mo wa ła się me to do lo gią. W
ostat nich la tach  pra cow ni cy zaj mu ją się w
za sa dzie  wszyst ki mi  pro ble ma mi fi lo zo ficz -
ny mi. Na stą pi ło roz pro sze nie za in te re so wań.
Do ro bek po znań skiej szko ły me to do lo gicz -
nej  nie jest już tak in ten syw nie roz wi ja ny jak
w po przed nich la tach. Po wsta ły  pro ble my

prak tycz ne, zwią za ne z tym, że co raz mniej
kan dy da tów na stu dia  wy bie ra fi lo zo fię. Dla -
te go roz wi nę li śmy no we spe cjal no ści, ta kie
jak ży cie pu blicz ne, ko mu ni ka cja spo łecz -
na, ostat nio ety ka. To też wpły wa na at mos -
fe rę w In sty tu cie. Cie szę się, że In sty tut utrzy -
mu je wy so ką po zy cję na uko wą w kra ju i za
gra ni cą.

Czy lu bi pan pra cę z mło dzie żą? Jak oce nia
pan swo ich stu den tów?

Dy dak ty ka na le ży do pod sta wo wych za dań
każ de go pra cow ni ka. Je śli cho dzi o stu den tów,
to nie wszy scy są bar dzo za an ga żo wa ni, ale co
ro ku jest gru pa am bit nych stu den tów. Cie szę
się, gdy spo ty kam wśród stu den tów  pa sjo na -
tów fi lo zo fii. 

Ja ka jest współ cze sna kon dy cja pol skiej fi -
lo zo fii?

My ślę, że jest śred nia. Ma my za le gło ści
spo wo do wa ne okre sem  ko mu ni zmu. Ory gi -
nal na twór czość fi lo zo ficz na jest do pie ro
przed na mi. W cza sach re al ne go so cja li zmu
ży li śmy no win ka mi, i do dzi siaj ta ten den -
cja jest obec na. Je śli ktoś ży je no win ka mi to
zna czy, że jest za ścian ko wy, nie wie rzy we
wła sne si ły. Do brze, że  je ste śmy  otwar ci na
no we idee, ale do tych czas sa mi nie wie le no -
we go stwo rzy li śmy. Nie po tra fi li śmy do ko -
nać kon fron ta cji te go, co wy ni ka z na szej toż -
sa mo ści kul tu ro wej i fi lo zo ficz nej z tym, co
ofe ru ją in ni na Za cho dzie i na Wscho dzie. To
za da nie stoi do pie ro przed na mi. Na ra zie
jesz cze nie wi dzę ta kich na praw dę wiel kich
szkół, ani wiel kich nur tów, któ re by wnio sły
po dob ny wkład ja ki wnio sły przed woj ną
szko ła lwow sko –war szaw ska czy fe no me no -
lo gia In gar de na.

Prof. Ta de usz Buk siń ski – hi sto ryk i fi lo zof, zaj mu je się me to -
do lo gią hu ma ni sty ki, fi lo zo fią spo łecz ną i po li ty ki,  jest ba da -
czem trans for ma cji oraz zmian mo der ni za cyj nych., sty pen dy -

stą Ale xan der von Hum boldt Sti ftung (Bo chum), „Ge schich te Den -
ken” (Bie le feld), Oxford Ho spi ta li ty Sche me (Oxford), Jo hann Wol -
fgang Go ethe (Frank furt nad Me nem), The Co un cil of Re se arch in
Phi lo so phy and Va lu es (Wa szyng ton), Bed na row ski Fo un da tion
(Aber de en). Był dy rek to rem In sty tu tu Fi lo zo fii (1999 – 2012), jest au -
to rem po nad 150 pu bli ka cji na uko wych, men to rem i na uczy cie lem
po ko le nia fi lo zo fów.

Prof. Ro man Ku bic ki, dy rek tor In sty tu tu Fi lo zo fii UAM, w krót -
kim prze mó wie niu przed sta wił syl wet kę prof. Buk siń skie go. Wspo -
mniał, jak du ży wkład w roz wój In sty tu tu wniósł pro fe sor, oraz pod kre -
ślał, w jak do brej kon dy cji na uko wej po zo sta wił po so bie In sty tut. Na -
stęp nie głos za brał prof. Bro ni sław Mar ci niak, rek tor UAM, któ ry wrę -
cza jąc pa miąt ko we spin ki do man kie tów z lo go UAM, gra tu lo wał ca ło -
kształ tu osią gnięć.

Na stęp nie prof. An to ni Szczu ciń ski od czy tał list od pre zy den ta Po -
zna nia, w któ rym pre zy dent gra tu lo wał ju bi la to wi osią gnięć na uko -
wych oraz pod kre ślał, jak du ży miał on wpływ na roz wój uni wer sy te -

tu. By ły uczeń pro fe so ra, wspo mi na jąc dość nie ty po we me to dy sto -
so wa ne przez prof. Buk siń skie go, za pew nił, że na sta łe za pi sał się on
w pa mię ci stu den tów ja ko oso ba to le ran cyj na, otwar ta i za chę ca ją ca
do prze my śleń. Ta nut ka wspo mnień skło ni ła prof. Szczu ciń skie go
do po now ne go za bra nia gło su, w któ rym do do da nych wcze śniej przez
go ści cech cha rak te ru, do rzu cił rów nież ce chy, jak sam to ujął „ja ko
fi lo zo fa”. Do cech tych na le ża ła przede wszyst kim przy tom ność oraz
otwar tość umy słu. Ko lej nym punk tem uro czy sto ści by ło wrę cze nie
Księ gi Ju bi le uszo wej.

Po tem prof. Buk siń ski wspo mi nał la ta swej mło do ści i to, jak war -
to ści za szcze pio ne mu w tam tych cza sach wpły wa ły na je go dal sze ży -
cie. Wspo mi nał rów nież współ pra cę z Ada mem Schaf fem, któ ry spra -
wił, że ów cze sny ma gi ster Buk siń ski, uwa ża ją cy się za znaw cę He gla,
bro nił roz pra wy dok tor skiej do ty czą cej pro ble mu po zna nia. Po prze -
mó wie niu ju bi la ta wy świe tlo ny zo stał film pt. „Roz mo wy o fi lo zo fii”-
w któ rym ty tu ło we roz mo wy z prof. Buk siń skim oraz prof. Mar kiem
Si ko rą pro wa dził dr Da riusz Do brzań ski.

Za koń cze niem uro czy sto ści ju bi le uszo wej by ła pre zen ta cja no tat ki
do ty czą cej pro fe so ra, któ rą zna leźć moż na w Wi ki pe dii. 

Borys Hudowicz
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„Bo za ma ło jest pie nię dzy...” Tak wa śnie
mó wi się, gdy za czy na my pol ską na ukę po -
rów ny wać z za gra nicz ny mi ośrod ka mi. Jak to
jest w na szym uni wer sy te cie ? 

W ostat niej edy cji kon kur su na gran ty, za koń -
czo nej 15 czerw ca 2011 r. pra cow ni cy na uko -
wo -dy dak tycz ni na sze go uni wer sy te tu zło ży -
li 218 apli ka cji do Na ro do we go Cen trum Na uki
oraz 45 apli ka cji do Na ro do we go Cen trum Roz -
wo ju Hu ma ni sty ki. Otrzy ma li śmy łącz nie we
wszyst kich ka te go riach fi nan so wa nie dla 212
gran tów z NCN, co po zwa la nam wy ka zać się
bar dzo wy so kim wskaź ni kiem suk ce su, wy no -
szą cym 35,5%, oraz 90 gran tów z NPRH, co
ozna cza wskaź nik suk ce su na po zio mie 42,2%.

212 przy zna nych gran tów NCN do ty czy
wszyst kich roz strzy gnię tych kon kur sów w la -
tach 2011-2012; z cze go 80 przy zna no dok to -
ran tom; w tych kon kur sach ilość zgło szo nych
wnio sków wy no si ła 597, z cze go 218 zo sta ło
zgło szo nych przez dok to ran tów. Współ czyn nik
suk ce su wy niósł 35,5. Zaś W 2 edy cjach Na ro -
do we go Pro gra mu Roz wo ju Hu ma ni sty ki łącz -
nie zgło szo no 90 wnio sków. Na szcze gól ne pod -
kre śle nie za słu gu je fakt, że w dzie dzi nie na uk
hu ma ni stycz nych i spo łecz nych UAM za jął dru -
gie miej sce pod wzglę dem licz by pro jek tów skie -
ro wa nych do sfi nan so wa nia wśród wszyst kich
in sty tu cji wy sy ła ją cych swo je apli ka cje. Na to -
miast w ran kin gu uczel ni o naj wyż szych przy -
cho dach z dzia łal no ści, UAM zna lazł się na 5.
miej scu, za rów no w ro ku 2010, jak i 2011. 

Czy kwo to wo też tak do brze so bie ra dzi my?
Kwo to wo zaj mu je my już miej sce dal sze -

w związ ku z po wyż szym ape lu ję o rze tel ne
osza co wa nie prac pro jek to wych: nie wa haj -
my się ubie gać o wię cej środ ków na na sze
pro jek ty! Przy po mi nam, że NCN przy jął po -
li ty kę więk szej uf no ści wo bec wnio sko daw -
ców w za kre sie zdol no ści osza co wa nia kosz -
tów prac pro jek to wych, za tem pro jek ty skie -
ro wa ne do sfi nan so wa nia otrzy mu ją ta kie
środ ki, o ja kie się ubie ga no w kon kur sie, nie
ma pro ce dur re duk cji fi nan so wa nia oraz re -
ne go cja cji kosz tów. W kon kur sach NCN li -
de ra mi są: w 2011 ro ku Uni wer sy tet Ja giel -
loń ski, War szaw ski, Aka de mia Gór ni czo -
-Hut ni cza, Po li tech ni ka War szaw ska, zaś
UAM - na miej scu pią tym. W rok póź niej ko -
lej ność przed sta wia ła się tak: UJ, UW, UAM,
AGH, Uni wer sy tet Wro cław ski. Przy stę po -
wa nie do kon kur sów gran to wych sta no wi
naj pew niej szą dro gę zdo by wa nia fi nan sów
na ba da nia na uko we, pu bli ka cje na sto pień
oraz na in ne ce le zwią za ne z bie żą cym funk -
cjo no wa niem wszyst kich jed no stek UAM.

W no wym, wie lo wy mia ro wym ran kin gu
uni wer sy te tów eu ro pej skich, jak in for mu je
Ko mi sja Eu ro pej ska, oce ny do ko ny wa ne bę dą
w pię ciu róż nych dzie dzi nach. Na pierw szym
miej scu li czyć się ma wła śnie wy so ka re no ma
ba dań na uko wych. Od wro tu więc nie ma…

Oczy wi ście. Ist nie ją przy naj mniej trzy waż -
ne po wo dy, dla któ rych po win ni śmy do ło żyć
wszel kich sta rań, że by przy go to wać du żą licz -
bę apli ka cji. Po pierw sze, po zli kwi do wa niu
przez MNiSW do ta cji na ba da nia wła sne w ro -
ku 2010, co raz trud niej jest uzy skać z fun du -
szy cen tral nych ja kie kol wiek pie nią dze na ce -
le ba daw cze. Utrzy ma nie po ten cja łu ba daw -
cze go oraz in ne dzia ła nia, w tym roz wój mło -
dej ka dry na uko wej, sta ły się od ro ku czę ścia -
mi skła do wy mi do ta cji sta tu to wej, przy dzie la -
nej przez MNiSW bez po śred nio na wy dzia ły.
Wszy scy do sko na le zda je my so bie spra wę z
fak tu, że fi nan se te są da le ce nie wy star cza ją ce
i nie po kry wa ją kosz tów wy jaz dów kon fe ren -
cyj nych, or ga ni za cji sym po zjów i se mi na riów
oraz pu bli ka cji dok to ra tów, ha bi li ta cji i mo no -
gra fii pro fe sor skich. Zdo by cie gran tów po zwa -
la w peł ni za spo ko ić in dy wi du al ne po trze by
pra cow ni ka na uko wo -dy dak tycz ne go w tym
za kre sie. Te raz mo że on sam bar dzo wy dat -
nie wspo móc fi nan so wo wła sne pro jek ty ba -
daw cze oraz har mo nij ny i ter mi no wy roz wój
wła snej ka rie ry.

Czy w tych sta ra niach ma być sam?
Je śli cho dzi o apli ka cje o gran ty, ocze ku ję

szcze gól nej ak tyw no ści ze stro ny kie row ni ków
Uni wer sy tec kich Cen trów Ba daw czych, dla
któ rych po zy ski wa nie fun du szy na pra cę na -
uko wą po win no stać się bez względ nym prio -
ry te tem. Po dru gie, przy go to wy wa nie apli ka -
cji oraz re ali za cja gran tów ba daw czych słu ży
two rze niu ze spo łów ba daw czych w za kła dach
i ka te drach. Od po wied nie okre śle nie te ma ty -
ki oraz przy go to wa nie har mo no gra mu i kosz -
to ry su prac mo że w bar dzo du żym stop niu
uła twić pu bli ko wa nie roz praw ha bi li ta cyj nych,
dok tor skich i tzw. ksią żek pro fe sor skich, za -
pew nić środ ki na wy jaz dy kon fe ren cyj ne i
kwe ren dy za gra nicz ne i kra jo we nie dla jed nej
oso by,    ale dla ca łe go ze spo łu. Po wyż sze moż -
li wo ści sfi nan so wa nia wie lu dzia łań sta tu to -
wych po zwa la ją od cią żyć bu dżet jed no stek po -
przez prze zna cze nie go na te dzia ła nia, któ rych
nie moż na sfi nan so wać z gran tu, jak np. kosz -
ty prze wo dów dok tor skich i ha bi li ta cyj nych. 

Do pro wa dze nia ba dań po trzeb na jest apa -
ra tu ra...

Dzię ki gran tom wła śnie moż na zdo być pie -
nią dze na za kup apa ra tu ry ba daw czej i oprzy -

Ła twych pie nię dzy 
już nie ma

Z prof. Jac kiem Wit ko siem,
pro rek to rem UAM, 
roz ma wia 
Jo lan ta Le nar to wicz 
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rzą do wa nia, nie zbęd nych dla pro wa dze nia
prac ba daw czych oraz bie żą ce go funk cjo no -
wa nia na szych jed no stek. W świe tle obec nych
re gu la cji usta wo wych osob na ścież ka fi nan so -
wa nia za ku pu apa ra tu ry ba daw czej do ty czy je -
dy nie tzw. du żej apa ra tu ry ba daw czej, tj. urzą -
dzeń, któ re kosz tu ją min. 500 tys. zł dla na uk
przy rod ni czych oraz 150 tys. zł dla na uk hu -
ma ni stycz nych i spo łecz nych. Za kup apa ra -
tu ry o mniej szej war to ści bez do tych cza so wej
do ta cji apa ra tu ro wej moż li wy jest wła śnie w
opar ciu o grant. Ten aspekt wy ko rzy sta nia
gran tów wy ma ga ko or dy na cji dzia łań w ra -
mach jed no stek, pro wa dzo nej przez ich kie -
row ni ków, dy rek to rów czy dzie ka nów. Pra cow -
ni cy i ze spo ły wy stę pu ją ce o gran ty po win ny
na eta pie przy go to wa nia apli ka cji otrzy mać  od
swo ich prze ło żo nych ja sne in struk cje, do ty czą -
ce po trzeb apa ra tu ro wych swo ich jed no stek po
to, by je uwzględ nić w apli ka cjach.

Prak ty ka ostat nich lat po ka zu je, że od kil -
ku lat fi nan so wa nie ba dań na uko wych nie mal
w ca ło ści przy ję ło for mę kon kur so wą, Pie nię -
dzy się już nie do sta je, trze ba je zdo by wać... 

Ow szem, a do stę pu do „ła twych” pie nię dzy
prak tycz nie już nie ma. W co raz więk szej
mie rze pra cow nik na uko wo -dy dak tycz ny ob -
cią żo ny jest obo wiąz kiem zdo by wa nia środ -
ków  na pro wa dze nie ba dań, a bez tych środ -
ków nie jest w sta nie pro wa dzić prac, pu bli -
ko wać ich wy ni ków czy zdo by wać stop ni na -
uko wych. Ta ką rze czy wi stość two rzą i wręcz

wy mu sza ją ra my for mal no -praw ne, wy ni ka -
ją ce ze stra te gii przy ję tej przez MNiSW. Dla
wie lu z nas, szcze gól nie re pre zen tu ją cych na -
uki hu ma ni stycz ne i spo łecz ne, no wo ścią jest
to, że pro fe so ro wi uni wer sy te tu  nie wy star -
czy już te raz tyl ko pro wa dze nie ba dań i prze -
ka zy wa nie ich wy ni ków w pro ce sie dy dak -
tycz nym, ale mu si on rów nież  po świę cić wie -
le cza su  i wy sił ku na zdo by cie pie nię dzy na
swo je ba da nia. 

Ta istot na zmia na nie bu dzi lę ków? 
Źró deł, z któ rych - tłu miąc lę ki - czer pać

moż na środ ki jest kil ka. Na ro do we Cen trum
Na uki ogła sza róż ne kon kur sy: np. kon kurs
dla do świad czo nych na ukow ców na fi nan so -
wa nie pro jek tów ba daw czych, ma ją cych na
ce lu re ali za cję pio nier skich ba dań na uko -
wych, w tym in ter dy scy pli nar nych, waż nych
dla roz wo ju na uki, wy kra cza ją cych po za do -
tych cza so wy stan wie dzy i któ rych efek tem
mo gą być od kry cia na uko we, ale prze wi du je
rów nież kon kurs na fi nan so wa nie pro jek tów
ba daw czych, w tym fi nan so wa nie za ku pu lub
wy two rze nia apa ra tu ry na uko wo ba daw czej,
nie zbęd nej   do re ali za cji tych ba dań czy kon -
kurs na fi nan so wa nie pro jek tów ba daw czych,
re ali zo wa nych  przez oso by roz po czy na ją ce
ka rie rę na uko wą, po sia da ją ce sto pień na uko -
wy dok to ra. Jest też kon kurs na fi nan so wa -
nie pro jek tów ba daw czych, re ali zo wa nych
przez oso by roz po czy na ją ce ka rie rę na uko -
wą, któ re nie ma ją dok to ra tu. 

Dro ga do pie nię dzy na ba da nia jest otwar -
ta, ale…

Ale mu si my za ak cep to wać i wspól nie, od -
po wie dzial nie, do ło żyć wszel kich sta rań, aby
po więk szyć po ten cjał ba daw czy UAM. Mu si -
my wy ro bić w so bie na wyk apli ko wa nia o
środ ki na ba da nia po zy ski wa ne w try bie kon -
kur so wym. Od te go za le żą z jed nej stro ny po -
zy cja, pre stiż i si ła uczel ni, za któ re prze cież my
wszy scy je ste śmy od po wie dzial ni, ale też szan -
se na roz wój in dy wi du al nych ka rier na uko -
wych oraz na szyb kie i ter mi no we awan se. 

W ostat nich dniach me dia obie gły in for ma -
cje o tym, że naj lep sze, naj więk sze w kra ju uni -
wer sy te ty sta wać się bę dą uni wer sy te ta mi ba -
daw czy mi, na sta wio ny mi głów nie na ba da nia
na uko we, na two rze nia na uki, sku pia nie osób
naj bar dziej zdol nych. Wśród tych uczel ni wy -
mie nia się UAM. Czy jest ja kaś for mu ła na uni -
wer sy tet ba daw czy? 

Wy pra co wy wa nie for mu ły po zo sta wio no
sa mym uczel niom. Pra gnę więc uspo ko ić, że
wy róż nia ją ce się uczel nie nie bę dą dra stycz nie
ogra ni czać za trud nie nia i pod bie rać so bie
uczo nych. Jak są dzę, uni wer sy te ty ba daw cze
bę dą roz wi jać kształ ce nie li cen cjac kie na wy -
so kim po zio mie, któ re przy cią gnie naj zdol niej -
szych i po któ rym słu chacz ma otwar tą dro gę
do ma gi ste rium. Mło dzi lu dzie, po dej mu jąc
pra cę na uko wą, bę dą współ two rzy li część du -
żych ze spo łów ba daw czych pro wa dzo nych
przez uczel nię i wno si li do nich swój wkład. 

Nowoczesne laboratorium na Wydziale Chemii
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Po za współ pra cow ni ka mi i ucznia -
mi pro fe so ra, przy ja ciół mi z daw -
nych lat oraz żo ną Ewą, w gru dnio -
wej uro czy sto ści wzię li m.in. udział:
Piotr Flo rek, wo je wo da wiel ko pol -

ski, To masz Kay ser, wi ce pre zy dent Po zna nia
i ks. pra łat Jan Sta ni sław ski. Wi ta jąc ju bi la ta,
prof. Bro ni sław Mar ci niak, rek tor UAM przy -
po mniał, że prof. L. Trze cia kow ski przez ca łe
ży cie zwią za ny jest z In sty tu tem Hi sto rii UAM,
a w la tach 1973–1978 był też dy rek to rem In -
sty tu tu Za chod nie go oraz peł nił funk cję kie -
row ni ka Za kła du Ba dań nad Po lo nią Za gra -
nicz ną PAN. Pan pro fe sor to wspa nia ły wy kła -
dow ca i wy cho waw ca wie lu po ko leń mło dzie ży,
to uczo ny naj wyż szej mia ry, na dal bar dzo ak -
tyw nie uczest ni czą cy w ży ciu na uko wym, ale to
przede wszyst kim czło wiek o nie kwe stio no wa -
nym au to ry te cie na uko wym i mo ral nym – pod -
kre ślił rek tor.

Prof. Ka zi mierz Il ski, dzie kan Wy dzia łu Hi -
sto rycz ne go UAM przy po mniał, że choć zmie -
nia się opra wa uro czy sto ści, to nie zmien na po -
zo sta je wy wo dzą ca się z śre dnio wiecz nej tra -
dy cji treść pro mo cji dok tor skiej i ro ty przy się -
gi, któ ra da je przy wi le je, ale na kła da tak że
na dok to ra obo wiąz ki: za cho wa nia wdzięcz no -
ści i do brej pa mię ci o swym uni wer sy te cie, za -
cho wa nia nie ska la nych oby cza jów i gor li we go
upra wia nia ba dań na uko wych dla do bra ro -
dza ju ludz kie go. 

Prof. Lech Trze cia kow ski, po cho dzą cy z ro -
dzi ny o tra dy cjach pa trio tycz nych – dzia dek
i oj ciec wal czy li w po wsta niu wiel ko pol -
skim – wie le uwa gi po świę cił uko cha ne mu
mia stu Po znań. Hi sto rią in te re so wał się
od dzie ciń stwa, tak że w wer sji li te rac kiej – Try -
lo gię Sien kie wi cza zna na wy ryw ki, a w cza sie
oku pa cji opo wia dał ją swo im ko le gom z Gór -
czy na. Jed ną z pierw szych lek tur stric te hi sto -
rycz nych by ła książ ka Dok tor Mar cin Wi tol da
Ja kób czy ka, któ ry stał się je go mi strzem na stu -
diach, pod ję tych na po znań skim uni wer sy te -
cie w 1951 r. W 1959 r. obro ną pra cy dok tor -
skiej pt. Po li ty ka pol skich klas po sia da ją cych
w Wiel ko pol sce w erze Ca pri vie go 1890–1894,

na pi sa nej pod kie run kiem prof. W. Ja kób czy -
ka, roz po czął swo ją dro gę na uko wą. Po za ma -
cie rzy stą uczel nią wy kła dał tak że w USA, Ka -
na dzie, Niem czech, Ja po nii. Zna ny jest tak że
z ta len tów ora tor skich, ujaw nio nych m.in.
w mo wie, któ rą wy gło sił w 1992 r. przed Ba za -
rem pod czas uro czy sto ści spro wa dze nia
do kra ju pro chów Pa de rew skie go. Jak wspo mi -
nał prof. Il ski, kie dy przed pra wie 30 la ty za -
czy nał stu dia, od ra zu do strzegł jak barw ną
i cha rak te ry stycz ną po sta cią jest prof. Lech
Trze cia kow ski, za wsze oto czo ny gro nem
uczniów i mi ło śni ków je go pi sar stwa oraz sztu -
ki wy kła du. Ju bi lat jest nie tyl ko hi sto ry kiem,
ale hu ma ni stą i eru dy tą – mi ło śni kiem sztu -
ki, te atru, a tak że – od lat mło do ści – jaz zu, dla
któ re go spe cjal nie po je chał do No we go Or le -
anu, ko leb ki tej mu zy ki. Jest tak że ko lek cjo ne -
rem – zbie ra ku fle pru skich re zer wi stów.
W mło do ści tre no wał szer mier kę, to też stu -
den tom nie pusz cza pła zem nie wie dzy, tyl ko
„tnie ostro”. 

Na pa trio tycz ne tra dy cje ro dzin ne, ale tak -
że na edu ka cję w słyn nym „Mar cin ku” ja ko
źró dło hi sto rycz nych za in te re so wań prof. Trze -
cia kow skie go zwró cił uwa gę au tor lau da cji
prof. Wi told Mo lik. Ju bi lat wie le uwa gi po świę -
cił hi sto rii Wiel ko pol ski, zwłasz cza do by nie -
wo li w XIX stu le ciu. Po stu diach zo stał asy sten -
tem w Za kła dzie Hi sto rii Pol ski XIX i XX wie -
ku w In sty tu cie Hi sto rii. Dzie je za bo ru pru -
skie go by ły te ma tem pra cy ha bi li ta cyj nej pt.
Wal ka o pol skość miast Po znań skie go na prze -
ło mie XIX i XX wie ku. 33-let ni wów czas ju bi -
lat był jed nym z naj młod szych do cen tów
na UAM. Na stęp nie za jął się skom pli ko wa ny -
mi sto sun ka mi mię dzy pań stwem a Ko ścio łem
ka to lic kim w za bo rze pru skim, a owo cem tych
ba dań by ła m.in. mo no gra fia Kul tur kampf
w za bo rze pru skim, póź niej wy da na w se rii
Uni wer sy te tu Co lum bia w No wym Yor ku. Jak
pod kre ślił prof. W. Mo lik, pra ce Le cha Trze cia -
kow skie go o dzie jach za bo ru pru skie go
w okre sie po po wsta niu stycz nio wym by ły
o ty le waż ne, że do pie ro w la tach 50. za czę to
zaj mo wać się tym okre sem w spo sób na uko -

wy. Po za Wiel ko pol ską stał się zna ny dzię ki po -
pu lar no nau ko wej mo no gra fii Pod pru skim za -
bo rem 1850–1918, w któ rej uka zał przej rzy ście
ca ło kształt po li ty ki ger ma ni za cyj nej władz za -
bor czych i wal kę spo łe czeń stwa pol skie go
z uci skiem na ro do wym. W la tach 70. i 80.
prof. L. Trze cia kow ski zbie rał ma te ria ły w ar -
chi wach kra jo wych i za gra nicz nych, zwłasz cza
nie miec kich, do ty czą cych kwe stii pol skiej
w po li ty ce Prus w XIX i po cząt kach XX wie ku.
Ko lej ne waż ne za da nie to za pro sze nie do opra -
co wa nia w ra mach pre sti żo wej se rii „Kla sy cy
Hi sto rio gra fii” no we go wy da nia dzie ła Jó ze fa
Feld ma na Bi smarck a Pol ska. Pro fe sor L. Trze -
cia kow ski na pi sał ob szer ny wstęp do wy da -
nia z 1980 r., ale je go fa scy na cja „że la znym
kanc le rzem” oka za ła się tak sil na, że na pi sał
mo no gra fię: Ot to von Bi smarck. Jest to bio gra -
fia po śred nia mię dzy bio gra fią kla sycz ną, kon -
cen tru ją cą się na bo ha te rze, i bio gra fią pre tek -
sto wą, uka zu ją cą je go dzia łal ność na sze ro kim
tle po li tycz no -spo łecz nym – za uwa żył prof. W.
Mo lik. 

Prof. Trze cia kow ski ma tak że na swo im kon -
cie wie le dzieł, któ rych był współ au to rem,
m.in. Dzie je Gnie zna. Miał du ży wkład
w II tom Dzie jów Wiel ko pol ski pod re dak cją
Wi tol da Ja kób czy ka. Po nad to ja ko pierw szy
spo śród po znań skich ba da czy XIX wie ku pod -
jął się ca ło ścio we go opra co wa nia hi sto rii Pol -
ski w okre sie nie wo li na ro do wej, za miesz czo -
ne go w zbio ro wej syn te zie pt. Dzie je Pol ski,
uho no ro wa nej Na gro dą Pań stwo wą I stop nia.
Jak pod kre ślił prof. W. Mo lik, za słu gą Ju bi la ta
by ło m.in. odej ście od po wszech ne go w la -
tach 80. po lo no cen try zmu w pol skich ba da -
niach nad dzie ja mi za bo ru pru skie go. Na uwa -
gę za słu gu ją też tek sty ju bi la ta w „Kro ni ce Mia -
sta Po zna nia”, po świę co ne wie lo na ro do wo ścio -
wym dzie jom sto li cy Wiel ko pol ski. Z je go ini -
cja ty wy i pod je go re dak cją w 1976 r. In sty tut
Za chod ni wy dał książ kę Alek san dra Kram -
skie go, Bo le sła wa Grze sia i Je rze go Ko złow -
skie go pt. Niem cy w Po znań skiem wo bec po li -
ty ki ger ma ni za cyj nej 1815–1920. Pro fe sor Trze -
cia kow ski pro wa dził też ba da nia i pi sał pu bli -

11 grudnia w Auli Lubrańskiego prof. Lech Trzeciakowski, nestor poznańskich
historyków, badacz dziejów XIX w. obchodził uroczystość odnowienia doktoratu.
Właściwa promocja doktorska miała miejsce w tej samej sali ponad 50 lat
temu – 17 czerwca 1959 r. 

Znawca XIX wieku
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ka cje o cha rak te rze kom pa ra ty stycz nym, jak
np. zre da go wa na ra zem z Krzysz to fem Ma -
kow skim książ ka Sa mo mo der ni za cja spo łe -
czeństw w XIX wie ku. Ir land czy cy, Cze si, Po -
la cy, któ ra by ła po kło siem mię dzy na ro do wej
se sji na uko wej z oka zji 150. rocz ni cy śmier ci
Ka ro la Mar cin kow skie go. Wy gła szał też wie le
wy kła dów na róż nych uczel niach za gra nicz -
nych. Do dziś ce ni so bie udział w la tach 70.
w pra cach Ko mi sji UNESCO PRL i RFN ds.
Pod ręcz ni ków Szkol nych w Za kre sie Hi sto rii
i Geo gra fii, któ rych owo cem by ło przy go to wa -
nie za le ceń pod ręcz ni ko wych dla obu państw.
Pro fe sor ja ko je den z nie licz nych pol skich hi -
sto ry ków brał też udział we wszyst kich Mię -
dzy na ro do wych Kon gre sach Na uk Hi sto rycz -
nych. Na uwa gę za słu gu je tak że dzia łal ność ju -
bi la ta w Mię dzy na ro do wej Ko mi sji Hi sto rycz -
nych Stu diów Sla wi stycz nych, któ rej w la -
tach 2000–2005 był pre zy den tem, współ pra -
cu jąc z naj więk szy mi sła wa mi hi sto rio gra fii
Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej. Za słu gi prof.
Trze cia kow skie go w re pre zen to wa niu pol skiej
hi sto rio gra fii na fo rum mię dzy na ro do wym
oraz je go do ro bek na uko wy zo sta ły do ce nio -
ne i uho no ro wa ne w 2001 r. pre sti żo wą na gro -

dą Her de ra. Ju bi lat ca ły czas da je też wy raz
swo je mu nie słab ną ce mu za in te re so wa niu dzie -
ja mi Po zna nia i Wiel ko pol ski w XIX i XX w.
po przez licz ne pu bli ka cje na uko we i po pu lar -
no nau ko we (opra co wa na z Zyg mun tem Bo ra -
sem książ ka: W daw nym Po zna niu. Fak ty i wy -
da rze nia z dzie jów mia sta do ro ku 1918, i na -
pi sa na z żo ną Ewą, W dzie więt na sto wiecz nym
Po zna niu. Ży cie co dzien ne mia sta 1815–1914),
pre lek cje, wy kła dy pu blicz ne, wy wia dy pra so -
we i ra dio we, au dy cje te le wi zyj ne, za sia da nie
od po nad 20 lat w re dak cji „Kro ni ki Mia sta Po -
zna nia” i prze wod ni cze nie przez 10 lat Ka pi tu -
le Na gród Na uko wych Mia sta Po zna nia. Wy -
ni ki ba dań nad lo sa mi ro dzin ne go mia sta
w cza sie za bo ru pru skie go utrwa lił w dru gim
to mie Dzie jów Po zna nia, któ ry w 2000 r. otrzy -
mał ze spo ło wą Na gro dę Na uko wą Mia sta Po -
zna nia. W 2011 ro ku prof. Lech Trze cia kow ski
otrzy mał ty tuł Ho no ro we go Oby wa te la Mia -
sta Po zna nia. Jak pod su mo wał prof. W. Mo lik,
wszyst kie suk ce sy pe da go gicz ne i na uko we ju -
bi lat za wdzię cza swej kre atyw no ści, świet nej
zna jo mo ści ję zy ków ob cych, umie jęt no ści na -
wią zy wa nia kon tak tów, a przede wszyst kim
swej ogrom nej pra co wi to ści. Na dal wie le cza -

su spę dza w In sty tu cie Hi sto rii, bo jak wy znał
przed la ty: Nie ma dla mnie więk szej przy jem -
no ści jak pra ca. Jak po pra cu ję 10 go dzin mu rem,
to czu ję się zdrów i rześ ki. War to przy po mnieć,
że pro fe sor był kon sul tan tem fil mu „Naj dłuż -
sza woj na no wo cze snej Eu ro py”, a w ro ku ubie -
głym – fil mu o po wsta niu wiel ko pol skim pt.
„Hisz pan ka”.

Ad re sy gra tu la cyj ne z oka zji od no wie nia
dok to ra tu na de sła li m.in. abp me tro po li ta
łódz ki Ma rek Ję dra szew ski, przy ja ciel z „Mar -
cin ka” prof. Piotr Sku bi szew ski z War sza wy, ks.
prof. Zyg munt Zie liń ski z Lu bli na, prze wod ni -
czą cy Ra dy Mia sta Po zna nia Grze gorz Ga no -
wicz, prof. Hen ryk Sam so no wicz, Kry sty na Ły -
bac ka i ma gi strant pro fe so ra Adam Mich nik.

Dzię ku jąc za wszyst kie wy stą pie nia i ży cze -
nia ju bi lat do po wie dział wie le szcze gó łów ze
swo jej bo ga tej bio gra fii na uko wej, a po przy ję -
ciu księ gi pa miąt ko wej Li ber Ami co rum Pro fe -
so ra Le cha Trze cia kow skie go (pod red. Prze my -
sła wa Ma tu si ka) od swo ich współ pra cow ni ków
i uczniów stwier dził: Nic pięk niej sze go nie mo -
gło mnie w ży ciu spo tkać, jak być na uni wer sy -
te cie. 

Da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz

FOT. 2X MACIEJ MĘCZYŃSKI



NASZ UNIWERSYTET JUBILEUSZ – PORTRET Z PAMIĘCI

2 2 |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E |  s t y c z e ń  2 0 1 3

At mos fe rze pod dał się prof. Mar ci niak,
rek tor UAM, któ ry z jed nej stro ny
pod kre ślił z po wa gą, że prof. Cie ślik

na le ży do tych uczo nych, któ rzy two rzą naj lep -
szy wi ze ru nek uczel ni, kre atyw ni i nie za leż ni
du chem, ale z dru giej wy gło sił kro to chwil ną
frasz kę o ju bi la cie au tor stwa prof. Wal cza ka
i wrę czył... sta rą, czer wo ną fi li żan kę, z któ rej
prof. Cie ślik pi jał kie dyś ja ko pro rek tor. 

O dro dze na uko wej pro fe so ra mó wi li dzie -
kan Wy dzia łu Bio lo gii prof. Bog dan Jac ko wiak
i dy rek tor In sty tu tu An tro po lo gii UAM prof.
Ja nusz Pion tek. Jo achim Cie ślik uro dził się
w Pie ka rach Ślą skich i we dług pla nów ro dzin -
nych miał zo stać... gór ni kiem lub far ma ceu tą,
ale mło dy Ślą zak pod jął w ro ku 1964 stu dia
na wy dzia le bio lo gii i na uk o zie mi UAM.
Od po cząt ku in te re so wał się bio lo gią roz wo ju
czło wie ka i te mu po świę cił pra cę ma gi ster ską
i dok tor ską. 

W 1974 ro ku zo stał sty pen dy stą rzą du fran -
cu skie go. Nie spo sób po mi nąć fran cu skie go eta -
pu je go ży cia na uko we go – mó wił prof. Jac ko -
wiak – bo tam na siąk nął on ide ami kształ ce nia,
opar te go na prze wa dze kre atyw no ści nad od -
twa rza niem, na wzbu dza niu za in te re so wań
i uzna niu pod mio to wo ści stu den ta. (Fran cja jest
wciąż wiel ką mi ło ścią ju bi la ta, o czym wie dząc,
gro no daw nych pod wład nych pro dzie ka nów
ofia ro wa ło mu kosz kwia tów w bar wach na ro -
do wych Fran cji i książ kę o... Ma da ga ska rze,
o któ re go zwie dze niu prof. Cie ślik ma rzy). 

Prof. Cie ślik opra co wał no we po dej ście
do mo de lo wa nia roz wo ju osob ni ka. W myśl tej
kon cep cji roz wój ten prze bie ga w spo sób nie -
stan dar do wy, ze zmien nym udzia łem czyn ni -
ków wro dzo nych i śro do wi sko wych. Owo cem

tych ba dań i roz my ślań by ła roz pra wa ha bi li -
ta cyj na o wie lo po zio mo wym roz wo ju, z pro -
po zy cją je go 4 mo de li. Ta cie ka wa kon cep cja,
zry wa ją ca z do tych cza so wym sztyw nym sche -
ma tem, spo tka ła się z ży wym przy ję ciem
w śro do wi sku an tro po lo gów nie tyl ko z Pol ski.
Tra fi ła do pod ręcz ni ków an tro po lo gii, a ze spół
na uko wy prof. Cie śli ka re ali zo wał i re ali zu je
wie le ba dań w opar ciu o tę kon cep cję. 

Prof. Cie ślik stwo rzył też wskaź nik doj rza -
ło ści bio lo gicz nej, opar ty o ma te ma tycz ny mo -
del, co po zwa la wy zna czyć za kres zmien no ści,
a więc nor mę i pa to lo gię. Wskaź nik ten z po -
wo dze niem jest sto so wa ny w oce nie roz wo ju
dziec ka, a w opar ciu o ten wskaź nik po wsta ły
mo no gra fie” Dziec ko po znań skie” i „Dziec ko
wiel ko pol skie”.

Moż na po wie dzieć, że prof. Cie ślik stwo rzył
wła sną szko łę opi su roz wo ju czło wie ka i jest
jed nym z naj wy bit niej szych znaw ców te go za -
gad nie nia, cią gle roz wi ja jąc i do sko na ląc me -
to dy je go ba da nia. Jest też twór cą au tor skie go
pro gra mu „Bio me dycz ne pod sta wy wy cho wa -
nia w pe da go gi ce”, re ali zo wa ne go na wie lu uni -
wer sy te tach. 

Jest świet nym wy kła dow cą, uwiel bia nym
przez stu den tów, a wy kła da nie tyl ko dla bio -
lo gów. I za wsze in te re so wał się za gad nie nia mi
ja ko ści kształ ce nia. Jest peł no moc ni kiem rek -
to ra ds ja ko ści kształ ce nia. Już ja ko pro rek tor
UAM był współ twór cą i prze wod ni czą cym
Uni wer sy tec kiej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej i ja -
ko je den z pierw szych w kra ju re ali zo wał grant
eu ro pej ski o stan dar dach kształ ce nia. Za je go
ka den cji zna czą co wzro sła licz ba stu den tów
wy jeż dża ją cych na Era smu sa, po wsta ło Biu ro
Ka rier. Wte dy też po wstał MOST, któ re go pro -

Zna ko mi ty 
nie tyl ko an tro po log  
Głośne wybuchy śmiechu
dochodzące co chwilę zza
drzwi Auli Lubrańskiego
nie wskazywały wcale, 
że to za tymi drzwiami
odbywa się właśnie
szacowny jubileusz 70-lecia
znakomitego uczonego.
Nie były jednak
zaskoczeniem dla tych,
którzy znają jubilata, 
prof. Joachima Cieślika
i jego nie tylko dorobek
naukowy, ale i poczucie
humoru i dystansu wobec
siebie.
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ce du ry prof. Cie ślik opra co wał. Rzad ko się tak
zda rza, by jed na oso ba by ła za ra zem świet nym
na ukow cem, wspa nia łym wy kła dow cą i do sko -
na łym or ga ni za to rem – za koń czył prof. Jac ko -
wiak – a prof. Cie ślik do te go jesz cze ma lu je, pi -
sze li me ry ki, jest znaw cą mu zy ki fran cu skiej...
Ory gi nal ny pro gram ob cho dów ju bi le uszu
ulu bio ne go pro fe so ra zor ga ni zo wa li je go
ucznio wie dr Zbi gniew Cza pla i dr To masz
Hanć, przy go to wu jąc wie le nie spo dzia nek.
Wy bi li np. spe cjal ną mo ne tę, jed ne go cie śli -
ka; po pro si li do współ pra cy po li cję, aby
przy po mo cy ze znań naj bliż szych współ pra -
cow ni ków stwo rzyć por tret pa mię cio wy pro -
fe so ra, z cze go na krę ci li za baw ny film. 

A po tem za pro si li go do sto łu, gdzie sta ła już
ulu bio na fi li żan ka z ka wą i cu kier ni cą, przy -
nie sio ne z Za kła du Bio lo gii Roz wo ju Czło wie -
ka, któ rym pro fe sor kie ru je. Przy tym to sto le
ko lej ni roz mów cy opo wia da li swo je wspo -
mnie nia ze spo tkań z pro fe so rem, co To masz
Hanć na zwał „po dą ża niem śla da mi on to ge ne -
zy pod prąd”. Prof. Jur ga (po zna li się ja ko pro -
dzie ka ni) pod kre ślał je go życz li wość, umie jęt -
ność pro wa dze nia de ba ty, ele gan cję i pro fe sor -
ską kla sę w wie lu wy mia rach, a tak że umie -
jęt ne łą cze nie ślą sko ści z wiel ko pol sko ścią. Naj -
bar dziej zaś po dzi wiał w ju bi la cie umie jęt ność
cią głe go roz wo ju.

Prof. Wal czak przy po mi nał nie sły cha ną
spraw ność fi zycz ną te go by łe go człon ka ze spo -
łu „Śląsk”, któ ry miał tam opi nię naj spraw niej -
sze go tan ce rza wszech cza sów – na swo je 60-

le cie prof. Cie ślik dał po kaz tej spraw no ści ko -
zioł ku jąc na oko ło ga bi ne tu (to wspo mnie nie
wy wo ła ło bu rzę okla sków). Prof. Wal czak po -
dzi wiał nie kon wen cjo nal ny ję zyk, przy wo łu -
jąc swo je żar to bli we epi ta fium, o tym jak z gro -
bu sły chać głos pro fe so ra, „na po ły san gwi ni -
ka, na po ły cho le ry ka” od kry wa ją cy głę bie je -
go du szy – „nie ste ty choć się ser ce kra je, to
do po wtó rze nia tu taj nic się nie na da je”. In -
na ce cha to ude rza ją ca uro da – kon ty nu ował
przy okla skach i śmie chach prof. Wal czak – za -
pie ra ją ca stu dent kom – i nie tyl ko – dech
w pier siach, bo „Chi mek drań ba jecz ne szczę -
ście ma do pań”. Wier szyk, po rów nu ją cy prof.
Cie śli ka do An to nio Ban de ra sa zna lazł się w al -
bu mie pa miąt ko wym.

Jed na z ów cze snych dzie ka nek, prof. Da nu -
ta Min ta – Two rzow ska po dzi wia ła to, że po -
tra fił z tak róż nych osób i w tak trud nych cza -
sach prze ło mu stwo rzyć je den sil ny, współ pra -
cu ją cy ze spół. I na wet Wy dział Hi sto rycz ny
umiał po rwać do pra cy – do da ła z za du mą, wy -
wo łu jąc hu ra gan śmie chu. Prof. Ka rol Mu siał,
szkol ny ko le ga ju bi la ta, opo wie dział po ślą -
sku ru basz ną aneg do tę, a na ko niec ju bi le usz
uczci ła po swo je mu Ma ria Król ska, kar mi ciel -
ka na ukow ców, na świet nym obie dzie, za mie -
nia jąc w ele ganc ki sa lon hall Col le gium Mi nus,
gdzie wszy scy go ście się na je dli oprócz …. sa -
me go ju bi la ta, któ ry krą żył od sto łu do sto łu,
roz ry wa ny przez wszyst kich, któ rzy chcie li mu
zło żyć ży cze nia, po wspo mi nać i żar to wać.

Ma ria Ry bic ka

Czy literatura może mieć
jakikolwiek związek
z polityką? Uczestnicy
seminarium „Literackie
inspiracje teorio-polityczne”,
które odbyło się 17 grudnia
w Bibliotece Wydziału 
Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa UAM,
podkreślali, że połączenia
takie są o wiele bliższe niż
mogłoby się nam wydawać. 

Pre le gen ci pod kre śla li, że po mi mo
róż nic mię dzy po zna niem na uko wym
a li te ra tu rą, oraz po zor nie mar gi nal -
nym wpły wie li te ra tu ry na po li ty kę, ta
pierw sza bar dzo czę sto po wo du je
zmia ny w świa do mo ści od bior ców,
przez co po śred nio od dzia łu je na dru -
gą. Prof. Bog dan Wal czak zwra cał
uwa gę, że czę sto bar dzo trud no jest
od se pa ro wać wąt ki po li tycz ne, po nie -
waż pro ble ma ty ka ta spla ta się z te ma -
ta mi oby cza jo wy mi, spo łecz ny mi czy
mo ral ny mi, jed nak że sa ma li te ra tu ra,
zwią za na jest z po li ty ką w spo sób im -
ma nent ny, co ob ra zo wał przy kła da mi
po wie ści Bo le sła wa Pru sa. Prof. Mar -
ce li Ko sman od kry wał przed zgro ma -
dzo ny mi taj ni ki pi sar stwa Hen ry ka
Sien kie wi cza. Słu cha cze do wie dzie li
się mię dzy in ny mi, że Try lo gia mia ła
no sić na zwę „Wil cze gniaz do”, a kie dy
pi sarz mu siał uśmier cić Pod bi pię tę,
ów cze śni czy tel ni cy wy ku py wa li msze
za je go du szę. Jest to pierw sze ze spo -
tkań zor ga ni zo wa nych przez dr Do -
mi ni kę Na roż ną oraz dr. Pio tra Lis -
sew skie go, ma ją cych po ka zy wać
związ ki po li ty ki z mu zy ką, iko no gra -
fią i sa ty rą.

Prze my sław Sta nu la

Li te ra tu ra 
i po li ty ka 
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Le szek z wiel kim ser cem re ali zu je swo je ma -
rze nia. Jak ma ło kto za słu gu je na na sze wspar -
cie – po wie dział prof. Na wroc ki, pro rek tor
UAM. W kon cer cie uczest ni czy ła tłu macz ka
ję zy ka mi go we go Eu ni ka Lech, prze kła da ją ca
na ję zyk mi go wy prze mó wie nia i tek sty pio se -
nek. So ulo wo – jaz zo wy mi ryt ma mi im pre zę
uświet ni li so li ści z ze spo łu SOUNDWiTCH
z Ka li sza. Na stęp nie od by ła się co rocz na au kcja
prac stu den tów Wy dzia łu Pe da go gicz no -Ar ty -
stycz ne go w Ka li szu. Przed mio tem au kcji by -
ły rzeź by, ob ra zy i ka len da rze UAM oraz pły ty
z au to gra fem Ka mi la Bed nar ka, któ re po da ro -
wał na au kcję. Naj wyż szą kwo tą w li cy ta cji by -
ło 450 zł za ob raz.

Naj więk szą gwiaz dą wie czo ru był oczy wi -
ście Ka mil Bed na rek. Przed je go wy stę pem
w au li za pa no wa ła po zy tyw na ener gia i ca ła
pu blicz ność ze rwa ła się z krze seł, by tań czyć
pod sce ną. Ba wi li się star si i mło dzi, pa no wa -
ła bar dzo we so ła at mos fe ra. 

An na Zie liń ska

Dla cze go zde cy do wa łeś się na udział
w „Mam Ta lent”?

Przede wszyst kim chcia łem za wsze spraw -
dzić, jak wy glą da ją pro gra my te go ty pu
od środ ka. Bo wia do mo, że jed no wi dzi my
w te le wi zji, a zu peł nie ina czej jest przy pro duk -
cji ta kie go pro gra mu. Za tem po sze dłem tam
z czy stej cie ka wo ści.

Czy ten pro gram dia me tral nie zmie nił two -
je ży cie?

Cał ko wi cie. To by ło przej ście z oso by ano -
ni mo wej do oso by pu blicz nej. Dwa róż ne świa -
ty. Mo je ży cie zmie ni ło się o 180 stop ni. 

Skąd u cie bie fa scy na cja mu zy ką reg gae?
Gdy mia łem 15 lat po zna łem tę mu zy kę.

Słu cha łem du żo hip ho pu i w pew nym mo -
men cie po trze bo wa łem zmia ny, chcia łem tro -
chę od żyć. Ta mu zy ka spra wi ła, że za czą łem
ina czej pa trzeć na świat. Sta łem się bar dziej
wy lu zo wa ny, a dźwię ki da wa ły mi du żo ra do -
ści i przy jem no ści. Tak się za ko cha łem w tym
ga tun ku, że za czą łem sam two rzyć. Gra li śmy,
za nim po sze dłem do pro gra mu, więc już wcze -
śniej mia łem pew ne oby cie ze sce ną i kon cer -
ta mi. Do tej po ry nic się nie zmie ni ło, da lej ko -
cham to, co ro bię. Te raz po waż niej pod sze dłem
do mu zy ki, już nie trak tu ję te go ja ko hob by, tyl -
ko ja ko ży cio wą szan sę i mi sję, bo wi dzę, że
ta mu zy ka po ma ga lu dziom.

Chcia łam za py tać o twój wy jazd na Ja maj -
kę. Sły sza łam, że by łeś w tym sa mym stu diu,
w któ rym Bob Mar ley na gry wał swo je hi ty.

Kon cert dla Lesz ka
16 grudnia w Auli Uniwersyteckiej

UAM odbył się VIII Koncert

Charytatywny, którego gościem

był Kamil Bednarek. Cały dochód

z tej imprezy został przeznaczony

na rehabilitację Leszka Lorensa,

studenta matematyki, który

przeszedł operację wszczepienia

neurostymulatora. 

To Bed na rek!
Z Ka mi lem Bed nar kiem roz ma wia An na Zie liń ska
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Gru dzień był dla ESN UAM
Po znań mie sią cem naj in ten -
syw niej szych dzia łań w sek -
cji spo łecz nej. Ra zem da ło
tam się zro bić na praw dę
wie le do bre go.

Za czę ło się od włą cze nia w ogól no -
pol ską ak cję „Szla chet na pacz ka.” Tym
ra zem po ma ga li śmy ro dzi nie z Po zna -
nia – sa mot nej mat ce wy cho wu ją cej
dwóch chłop ców. Naj więk szym pro -
ble mem ro dzi ny był brak sto łu,
przy któ rym mo gli by spo ty kać się
na wspól ne po sił ki. Z pie nię dzy ze bra -
nych pod czas róż nych im prez uda ło
nam się go zdo być, a dzię ki zbiór kom
wśród Era smu sów i człon ków sek cji
przy go to wa li śmy też pacz kęz żyw no -
ścią. Po ma ga li śmy tak że in nym dzie -
cia kom. W świe tli cy so cjo te ra peu tycz -
nej Mo ty lar nia po ja wi ła się gru pa Era -
smu sów wspo ma ga na przez ESN-
owców, by wspól nie z dzieć mi przy go -
to wać pięk ne ozdo by świą tecz ne.
Przez 3 go dzi ny wy peł nio ne śmie -
chem i pra cą wszy scy po czu li ma gię
świąt i mi ło ści.

Nie ma nic gor sze go niż spę dza nie
te go świą tecz ne go okre su w szpi ta lu,
zwłasz cza dla ma lu chów. By choć
odro bi nę zmie nić to miej sce w bar -
dziej przy ja zne zor ga ni zo wa li śmy ak -
cje ma lo wa nia szpi ta la! Ra zem z Cen -
trum Ini cja tyw Mło dzie żo wych Ho ry -
zon ty wszyst kie po znań skie sek cje
przez 4 dni pra co wa ły nad zmia ną wy -
glą du dzie cię ce go od dzia łu kar dio lo -
gii i ne fro lo gii w Szpi ta lu Kli nicz nym
im. Ka ro la Jon sche ra przy ul. Szpi tal -
nej. Co dzien nie od godz. 10 do 19 kil -
ka dzie siąt osób pra cu ją cych na zmia -
nę szpa chlo wa ło, tyn ko wa ło, gła dzi ło
i ma lo wa ło sta re ścia ny, na któ rych
ostat nie go dnia po wsta ło pięk ne, ko -
lo ro we dzie ło przed sta wia ją ce wy -
obra że nie ko smo su. Ci wszy scy mło -
dzi lu dzie, mó wią cy ob cy mi ję zy ka -
mi by li dla dzie cia ków nie la da cie ka -
wost ką. 

Gdy sta łem tam przed mi kro fo nem, to wy -
obra zi łem so bie, że 30 lat te mu stał tu taj Bob
Mar ley i na gry wał swo je pio sen ki. To do da -
wa ło mi pew no ści w tym, co ro bię. Wcze śniej
na wet nie ma rzy łem, aby na gry wać w ta kim
stu diu. Po pro stu chcia łem być na Ja maj ce, zo -
ba czyć jak tam jest na praw dę. Pra co wa li śmy
z mu zy ka mi Bo ba Mar leya oraz człon ka mi ze -
spo łu Shag gye’go, któ rzy bar dzo mi ło nas
przy ję li. Po ka za li, że ko cha ją mu zy kę i są
otwar ci na lu dzi. Moi mu zy cy du żo się na -
uczy li i ja sam wie le się na uczy łem. Po byt
w kra ju Mar ley’a po mógł mi prze stać wsty dzić
się po ka zy wa nia emo cji na sce nie, a ja bar dzo
ko cham tak prze ży wać swo je kon cer ty.

Na fe sti wa lu w Opo lu za śpie wa łeś pio sen -
kę „Wszyst ko mi mó wi, że mnie ktoś po ko -
chał.” Jak czu łeś się w ta kim re per tu arze?

Jak mam śpie wać co ve ry, to sta ram się wy -
ko ny wać to naj le piej jak po tra fię, po swo je mu.
Ten utwór znam od dzie ciń stwa. Kie dyś był
mi bli ski i ko ja rzy mi się ze sta rym ra diem
u mo jej bab ci. Są to mi łe wspo mnie nia, wiec
zgo dzi łem się wy ko nać ten utwór w Opo lu.
Mu zy ka reg gae jest mu zy ką mi ło ści i po ko -
ju, więc te ma tycz nie rów nież mi to ja koś pa -
so wa ło.

Po znań nie jest dla cie bie ob cym mia stem.
Wy stę po wa łeś na Ju we na liach – naj więk szej
stu denc kiej im pre zie w ro ku. Jak oce niasz ten
kon cert? Czy na sza stu denc ka pu blicz ność cię
nie za wio dła?

Nie za wie dli mnie, a wręcz prze ciw -
nie – bar dzo po zy tyw nie mnie za sko czy li.
Tro chę się ba łem te go wy stę pu, bo po ja wi -
ła się na nim ma sa lu dzi. To był na praw dę
du ży kon cert. Gra łem na jed nej sce nie
z Grub so nem, któ ry za wie sił po przecz kę
bar dzo wy so ko, więc mia łem nie zły orzech
do zgry zie nia. Jed nak lu dzie po ka za li, że na -
praw dę ko cha ją mu zy kę reg gae i świet nie się
ba wi li. Na stęp nym ra zem już nie bę dę się
stre so wał. 

Ja kie masz pla ny na dal sze po pro wa dze nie
swo jej ka rie ry? W ja kim kie run ku chciał byś
pójść?

Te go to jesz cze sam nie wiem. Mu zy ka,
któ rą two rzę, po wsta je bar dzo spon ta nicz -
nie, pod wpły wem emo cji. Na pew no nie
zmie nię swe go dzi siej sze go po dej ścia, któ -
re po le ga na tym, że pi szę i gram to, co chcę.
Za mie rzam cią gle od kry wać sie bie na no wo,
nie ko niecz nie tyl ko w kie run ku sty li sty ki
reg gae. Wia do mo, że na dal bę dę two rzył ro -
ot’so we ka wał ki czy dan ce hal lo we, ale chciał -
bym od na leźć ta ki swój ory gi nal ny kie ru nek.
Tak, aby słu cha ją cy mnie lu dzie mó wi li: to
nie rap, hip hop czy funk – to Bed na rek!
Wiem, że stwo rze nie cze goś nie po wta rzal -
ne go bę dzie trud ne, a dro ga do osią gnię cia
te go ce lu dłu ga i żmud na. Te raz na gra łem
swo ją dru gą pły tę, więc na ra zie wszyst ko
idzie w do brą stro nę. Mam na dzie ję, że tak
zo sta nie.

Era smu sow cy
po ma ga li
dzie ciom

Wszystkie prace wystawione na aukcji trafiły do nowych właścicieli
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By ła to te le tran smi sja pod ha słem „Uni -
wer sy tet w two jej szko le”, w któ rej
na ekra nach po ja wi li się ucznio wie

z klas hu ma ni stycz nych Zło to wa Ja ro ci -
na i Ple sze wa. Nie tyl ko „da li się wi dzieć”, ale
mo gli tak że sta wiać py ta nia, przy glą dać się re -
kwi zy tom, no to wać in for ma cje, któ re pro wa -
dzą cy pi sał elek tro nicz nym ry si kiem na ta bli -
cy. Dr hab. To masz Mi ka, kie row nik Za kła du
Hi sto rii Ję zy ka Pol skie go, in au gu ru ją cy te wy -
kła dy te ma tem „Zro zu mieć Bo gu ro dzi cę”, po -
sta wił so bie za za da nie skło nić uczniów do ak -
tyw no ści, co nie by ło ła twe z po wo du uste rek
tech nicz nych. Naj trud niej sze za ję cia w mo im
ży ciu – sko men to wał pro wa dzą cy. 

Ini cja to rem ak cji jest prof. Wal de mar Ła zu ga
z Wy dzia łu Hi sto rycz ne go, au tor pod ręcz ni ków
hi sto rii i spe cjal nych pro gra mów dla klas hu ma -
ni stycz nych, pa sjo nat po pu la ry za cji na uki. Tzw.
kla sy uni wer sy tec kie cie szy ły się du żym po wo dze -
niem – mó wi prof. Ła zu ga – ucznio wie z ma łych
ośrod ków przy jeż dża li na ca ły dzień do Po zna nia
i nie tyl ko słu cha li wy kła du, ale tak że na przy kład
uczest ni czy li w pró bie or kie stry, przy słu chi wa li się
ra dzie mia sta, od wie dza li re dak cję te le wi zji. Pro -
gra my fi nan so wa li sta ro sto wie i oka za ło się, że
mło dzież z ma łych ośrod ków jest bar dzo spra -
gnio na ta kich kon tak tów i z en tu zja zmem w nich
uczest ni czy. To wła śnie pod su nę ło po mysł „Uni -
wer sy te tu w two jej szko le”, któ ry pod ję ła się
od stro ny tech nicz nej zre ali zo wać fir ma
NextiraOne. Do współ pra cy za pro szo no fun da -
cję OFEK, któ ra pro wa dzi w Wiel ko pol sce ak -
cję E - szko ła. 

Czy ta ki in te rak tyw ny wy kład dla
uczniów ma sens?

Oczy wi ście, ma sens – zmian w ko -
mu ni ka cji spo łecz nej nie da się za trzy -
mać. My śle nia hu ma ni stycz ne go nie
da się na uczyć bez ży wej dys ku sji, sta -
wia nia py tań, wspól ne go po szu ki wa -
nia. Dla te go je że li już wy kład zdal ny,
to jak naj mniej „wy kła do wy”, jak naj -
bar dziej ak ty wi zu ją cy.

Jak pan przy go to wał w związ ku
z tym swój wy kład? Czym to się róż ni -
ło od „zwy kłe go” wy kła du?

Nie ukry wam, że wy bra łem te mat
wie lo krot nie prze ćwi czo ny i atrak cyj -
ny. 

Do dat ko wo, wie dząc, że pra ca z rę -
ko pi sem to dla więk szo ści uczniów
no wość. 

Przy go to wa łem pió ro gę sie i ta blicz -
ki wo sko we – że by mo gli so bie wy -
obra zić jak się daw niej pi sa ło. I oni, i ja,
pa trzy li śmy na ten sam rę ko pis, gdzie
mo głem za pi sy wać ich pro po zy cje od -
czy tań.

Czy uda ło się za chę cić uczniów
do ak tyw ne go udzia łu w wy kła dzie?

Tak, czu ło się od po cząt ku po zy tyw -
ne na sta wie nie. Po krót kim wstę pie
wzię li śmy się do wspól nej pra cy. Wte -

dy nie ste ty po ja wi ły się pro ble my tech -
nicz ne. Wspól nie wal czy li śmy przez
ko lej ną go dzi nę...

Ja kie pro ble my?
Przede wszyst kim elek tro nicz -

na kre da – pła ta ła naj roz ma it sze fi gle
(od „za wie szeń” do wie lo krot ne go
a nie spo dzie wa ne go po więk sza nia li -
ter). Da lej mi kro fo ny w sa lach – po ło -
żo ne ni sko zbie ra ły dźwię ki „spod
ław ki”, a bar dzo czę sto gu bi ły gło sy
uczniów, więc nie sły sza łem czę ści od -
po wie dzi. Rów nież prze łą cza nie z try -
bu pre zen ta cyj ne go w tryb pi szą cy
prze bie ga ło ma ło płyn nie, raz na wet
wszyst ko znik nę ło. Nie mó wiąc o fi -
glach ka me ry – miast twa rzy od po -
wia da ją ce go ucznia wi dać by ło je go
brzuch i no gi. Pro szę so bie wy obra -
zić re ak cję mło dzie ży...

Ten pierw szy wy kład miał cha rak ter
eks pe ry men tu. Co ko niecz nie trze ba
zmie nić i po pra wić?

Usu nąć tech nicz ne uster ki, o któ -
rych wspo mnia łem. I prze ćwi czyć
rzecz z za przy jaź nio ną gru pą stu denc -
ką. Wy da je się też, że trze ba pra co wać
z jed ną, naj le piej nie wiel ką, kla są -
przy naj mniej na po cząt ku, za nim osią -
gnie się płyn ność tech nicz ną…

Z dr. hab. To ma szem Mi ką 
roz ma wia Ma ria Ry bic ka

Choć Sa la Se na tu w gru dnio wy dzień by ła pu sta, 
roz brzmie wał w niej gwar klas szkol nych. Jak to moż li we?

Uni wer sy tet w two jej szko le Uni wer sy tet w two jej szko le Uni wer sy tet w two jej szko le 
FOT. MACIEJ MĘCZYŃSKI
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Kurs ję zy ka an giel skie go od by wa się
w ra mach współ pra cy z NECC pod pi -
sa nej w 2011 ro ku. Do tych czas wy sła -

ne zo sta ły dwie gru py stu den tów. Na bór, któ -
ry pro wa dzi DWZ, opie ra się na roz mo wie
kwa li fi ka cyj nej; w prak ty ce ozna cza to, że aby
wy je chać, wy star czy ko mu ni ka tyw na zna jo -
mość an giel skie go. 

Po dróż dla wie lu z nich by ła sko kiem na głę -
bo ką wo dę, na szczę ście kon tro lo wa nym dzię -
ki wspar ciu UAM i ame ry kań skie go ko or dy -
na to ra pro jek tu, dr. Spe ide la, któ ry jesz cze
przed wy jaz dem roz sy łał pol skim stu den tom
nie zbęd ne in struk cje. Jed nak nikt ni ko go nie
pro wa dził za rę kę. Trze ba by ło sa me mu za -
trosz czyć się o wi zę, wy ku pić bi le ty. W su mie
by ła to świet na oka zja, aby skon fron to wać swo -
je moż li wo ści ję zy ko we. Ta ka po dróż to prze -
cież nie lek to rat, na któ rym w ra zie po trze by
moż na po sił ko wać się pol skim. Kie dy już po -
zna li śmy się – wspo mi na An drzej – oka za ło się,
że po dró że po Eu ro pie ma my „prze ro bio ne”.
W na szym gro nie by ły na wet dwie ko le żan ki,
któ re wcze śniej od wie dzi ły Chi ny, dla więk szo -
ści jed nak Sta ny by ły pierw szym dal szym wy -
jaz dem. 

To był ko lej ny etap po zna wa nia świa ta i rów -
nież sie bie – do da je Ka sia, stu dent ka fi lo lo gii
wło skiej. Wcze śniej po dró żo wa ła po Eu ro pie,
głów nie do Włoch, kurs an giel skie go był dla
niej mi łą od mia ną, moż li wo ścią „od ku rze nia”
dru gie go ję zy ka. Wy ją tek sta no wi Ka sia z tu -
ry sty ki i re kre acji, któ ra od lat ma rzy ła o tym,
aby od wie dzić USA. Nie za wio dła się, cho ciaż,
jak mó wi, ję zy ko wo za wie le nie sko rzy sta ła:
Ni by roz ma wia li śmy po an giel sku, ale od stro -
ny gra ma ty ki w mo im przy pad ku to się nie
spraw dzi ło. 

Dla Ka si ita lia nist ki na po cząt ku wszyst ko
by ło za du że: dro gi, sa mo cho dy, por cje ży wie -
nio we, w koń cu też i Ame ry ka nie. Ni gdy wcze -
śniej nie wi dzia łam ty lu oty łych lu dzi – wspo -
mi na. Piotr opo wia da o co dzien nym ro bie niu
za ku pów. Czyn no ści dla nas zu peł nie nor mal -
ne tam by ły sen sa cją. Za ku py ro bi li w mar ke -
cie od da lo nym od cam pu su o ja kieś 15 mi nut.
Kie dy wra ca li z siat ka mi, oko licz ni miesz kań -
cy wy glą da li z okien do mów, dzie ci ki wa ły
nam, a kie row cy za trzy my wa li sa mo cho dy
i trą bi li. W cią gu mie sięcz ne go po by tu pie szo
na chod ni kach uda ło nam się spo tkać wła ści wie
tyl ko wła ści cie li psów i bie ga czy. Ca ła resz ta po -
ru sza ła się sa mo cho da mi. He ver hill to ma łe sen -
ne mia stecz ko, nic się tam nie dzie je – do da je
Ka sia. Z uśmie chem wspo mi na ją pro ble my, ja -

kie mie li, aby wy ru szyć na wy ciecz ki po oko li -
cy. Za sko czy ło ich, że ko mu ni ka cja miej ska
kur su je co 2 go dzi ny a bi le ty ko le jo we są ko -
smicz nie dro gie, zu peł nie nie na stu denc ką kie -
szeń. To, że by li gru pą, by ło dla nich du żym
wspar ciem. Każ dy z nas zna się na czymś in -
nym – mó wi An drzej – wspól nie uda ło nam się
zo ba czyć m. in. Bo ston i No wy Jork. To by ło eks -
cy tu ją ce, kie dy wy szu ki wa li śmy in for ma cje
na te mat miejsc, któ re za chwi lę od wie dzi my.
Po dróż do NJ oka za ła się spo rym wy zwa niem
i to nie tyl ko or ga ni za cyj nym. Stre su ją ca by ła
re zer wa cja ho te lu, o któ rym nie mia ło się pew -
no ści, że ist nie je. Na szczę ście mie li śmy świa do -
mość, że choć by przy szło nam spać na dwor cu,
to bę dzie o ko go się oprzeć. No wy Jork przy wi -
tał ich zgieł kiem i ha ła sem. Piotr po trzech
dniach miał już dość te go mia sta. Tam się nie
da żyć – mó wi – zu peł nie ina czej niż w Bo -
sto nie, któ ry kli ma tem przy po mi na eu ro pej -
skie mia sta. 

Kurs trwa 4 ty go dnie we dług sta łe go sche -
ma tu: naj pierw za ję cia ję zy ko we, po tem wy -
kła dy w ame ry kań skich kla sach, za ję cia z ko -
or dy na to rem. Agniesz kę za sko czy ło, że w ko -
le dżu to wa rzy sko wła ści wie nic się nie dzie -
je, dla te go po po łu dnia prze zna czy li
na wspól ne wy ciecz ki. Wy kła dy, w któ rych
uczest ni czy li ra zem z ame ry kań ski mi ró wie -

śni ka mi, by ły tak po my śla ne, aby mo gły za -
in te re so wać wszyst kich: do wie dzie li się, jak
dzia ła ame ry kań ski sys tem par la men tar ny,
by ły też za ję cia z hi sto rii i li te ra tu ry ame ry -
kań skiej. Jed nak naj cie kaw sze by ły mo men -
ty, kie dy mo gli skon fron to wać wza jem nie
wie dzę na swój te mat. Ame ry ka nie czę sto nie
wie dzą, czy Pol ska to pań stwo i na ja kim kon -
ty nen cie le ży – mó wi Agniesz ka – Py ta li nas
czy w na szym kra ju są wie żow ce i czy by li śmy
już w McDonalds. Kło po tli we by ły mo men ty,
kie dy w re stau ra cji py ta no nas, czy po lu je my
na… kro wy. Z dru giej stro ny – wspo mi -
na Piotr – prze ko na li śmy się, że Ame ry ka nie
są bar dzo życz li wi i mi li. Przez wy jaz dem
do NJ, kie dy mu sie li śmy wcze śnie ra no opu ścić
aka de mik, spe cjal nie dla nas przy go to wa no
śnia da nie – zu peł nie się te go nie spo dzie wa -
li śmy. To by ło bar dzo mi łe. 

Czym by ła ta po dróż? W ru bry ce suk ce sy
wpi su ją na pierw szym miej scu przy jaźń. Stwo -
rzy li faj ną eki pę i te raz po po wro cie spo ty ka -
ją się re gu lar nie w swo im gro nie. Na py ta nie,
czy war to by ło wy je chać, od po wia da ją chó rem,
że tak, cho ciaż by po to, aby skon fron to wać
swo je wy obra że nia zwią za ne z tym kra jem,
spraw dzić się ję zy ko wo i w koń cu od wie dzić
ma gicz ny No wy Jork.

Mag da Zió łek 

Stu denc kim szla kiem
Agniesz ka, Ka ta rzy na, Mar cin, An drzej, dru ga Ka sia i Piotr są stu den ta mi UAM. We wrze śniu ubie głe go ro ku
od wie dzi li Sta ny Zjed no czo ne w ra mach współ pra cy z Nor thern Es sex Com mu ni ty Col le ge w Ha ver hill
pod Bo sto nem. Do uczest nic twa w kur sie ję zy ka an giel skie go zgło si li się nie za leż nie. Jak mó wią, każ dy z nich
jest z in nej baj ki (czyt. Wy dzia łu). Po zna li się już na miej scu i od tej po ry są zgra ną pacz ką przy ja ciół. 
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Od lewej Piotr, Kasia, Andrzej, Marcin, Kasia i Agnieszka 
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◗Czas wo kół świąt Bo że go Na ro dze nia wy peł nio ny by wa rów -
nież licz ny mi, ar ty stycz ny mi zda rze nia mi cha ry ta tyw ny -
mi. I tak (4. XII) znów za śpie wa ła w au li na ce le do bro czyn -
ne po znań ska gru pa wo kal na „Au dio fe els”. Na to miast w do -
rocz nym kon cer cie „Pol ska wraż li wa” (6. XII), urzą dzo nym
przez Fun da cję Pa tria, zbie ra ją cą fun du sze dla dzie ci nie -
peł no spraw nych i po krzyw dzo nych przez los, wy stą pił m.in.
Chór Aka de mic ki UAM pod dyr. Be aty Biel skiej.

◗424. Kon cert Po znań ski (8. XII) miał już też ak cent świą tecz -
ny: po pu lar ną su itę or kie stro wą Pio tra Czaj kow skie go z ba -
le tu „Dzia dek do orze chów”. Naj pierw jed nak słu cha no słyn -
ne go Kon cer tu Je ana Si be liu sa w wy ko na niu Ale xan dry So -
umm, mło dej skrzy pacz ki ro syj skiej, lau re at ki m.in. kon kur -
su Eu ro wi zji. So list ka na bis do da ła – rów nie słyn ne – An dan -
te z II So na ty J. S. Ba cha. Fil har mo ni cy tym cza sem po pi sa li
się jesz cze te go wie czo ru „Tań cem sied miu za słon” z ope ry
„Sa lo me” Ry szar da Straus sa. Dy ry go wał Ma rek Pi ja row ski,
któ ry przed 40. la ty (24. XI 1972) we Wro cła wiu, po raz pierw -
szy sta nął przed or kie strą. By ły za tem sto sow ne gra tu la cje,
kwia ty i „sto lat” dla obec ne go sze fa na szych fil har mo nicz -
nych mu zy ków. Ko men ta to rem pro gra mu był – jak za -
wsze – Krzysz tof Sza niec ki. 

◗ Już po raz 10. od był się Po znań ski Fe sti wal Mo zar tow ski, tym
ra zem tak że z udzia łem ar ty stów z miast part ner skich wiel -
ko pol skiej sto li cy: Brna i Ha no we ru. W fi na ło wym wie czo -
rze pt. „Mu zy ka łą czy” (9. XII) w au li, fran cu ska skrzy pacz ka
So len ne Pa idas si z or kie strą „Pro ar ti bus” z Ha no we ru
pod dyr. Han sa Chri stia na Eu le ra, wy ko na ła Kon cert Al ba -
na Ber ga. Za brzmia ła też Se re na da Not tur na W. A. Mo zar ta
i Sym fo nia D -dur J. Hayd na. 

◗Ko lej ny raz też (19. XII) od wie dzi ła Po znań Glenn Mil ler
Or che stra, kon ty nu ują ca tra dy cje za ło ży cie la i li de ra słyn -
ne go ame ry kań skie go big -ban du. Glenn Mil ler tra gicz nie
zgi nął w la tach 40. ubie głe go stu le cia. Sze fem na stęp nej (ile
już ich by ło?) ge ne ra cji mu zy ków jest Wil Sal den. Dźwięk
i re per tu ar ze spo łu kon se kwent nie przy wra ca ją pa mięć o je -
go twór cy.

◗Od lat rów nież do brym zwy cza jem jest urzą dza nie przez Fil -
har mo nię w rocz ni cę wy bu chu Po wsta nia Wiel ko pol skie go
(27. XII) tzw. Kon cer tu Mar szał kow skie go. Tym ra zem w re -
per tu arze zna la zły się przede wszyst kim dzie ła kom po zy to -
rów, zwią za nych z hi sto rią nie pod le głe go Po zna nia: Igna ce -
go J. Pa de rew skie go, Fe lik sa No wo wiej skie go i Sta ni sła wa Mo -
niusz ki, lecz tak że Fry de ry ka Cho pi na, Mie czy sła wa Kar ło -
wi cza i Ka ro la Kur piń skie go. Wy stą pi li: pia ni sta An drzej Ta -
tar ski oraz Chór Chło pię cy i Mę ski Fil har mo nii Po znań skiej
pod dyr. Ma cie ja Wie lo cha.

◗W dwa na stęp ne wie czo ry (28. i 29. XII) – jak każ de go ro -
ku – au la roz brzmie wa ła „Sło wi czym ko lę do wa niem”. Po raz
pierw szy jed nak od 1946 r. – bez je go głów ne go ani ma to ra,
pro fe so ra Ste fa na Stu li gro sza. Przy pul pi cie dy ry genc kim sta -
nął, wy zna czo ny przed nie daw ną śmier cią twór cy „Sło wi ków”,
je go wy cho wa nek i uczeń – Ma ciej Wie loch. Głów ną część
pro gra mu za tem wy peł ni ły ko lę dy pol skie i in nych na ro dów,
opra co wa ne przez S. Stu li gro sza. Tak jak przed ro kiem w Bar -
ce lo nie z po znań skim chó rem i or ga ni stą Ma cie jem Bo lew -
skim ko lę do wa ła słyn na za ko piań ska Ka pe la Se ba stia na Kar -
pie la -Bu łec ki, lecz bez swe go cho re go sze fa, w któ re go za stęp -
stwie przy je chał Szy mon Chyc -Mag dzin. Fi na łem wie czo rów
by ło oczy wi ście wspól ne z pu blicz no ścią śpie wa nie. Mam na -
dzie ję, że jak naj licz niej si słu cha cze kon cer tów uzu peł ni li kon -
fe ran sjer kę Fi li pa Ja śla ra prze czy ta niem sto sow ne go do zda -
rze nia, me ry to rycz ne go ko men ta rza Wi tol da Mło dzie jow -
skie go, za miesz czo ne go w dru ko wa nym pro gra mie fil har mo -
nicz nym.

◗Tak że ostat nie go dzi ny sta re go ro ku (31. XII) Fil har mo nia ra -
zem z uni wer sy te tem wy peł ni ła me lo ma nom spo tka niem
z mu zy ką pod ha słem „Od Ger sh wi na do Straus sów”. So li sta -
mi by li: Mar ta Bo ber ska (so pran) i Syl we ster Smul czyń -
ski – te nor. Or kie strą dy ry go wał Ja kub Chre no wicz, ro lę go -
spo da rza speł niał Krzysz tof Za nus si. rp
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Ja kie by ły po cząt ki Fe sti wa lu Kul tu ry Sło -
wiań skiej i jak zro dził się po mysł na ta ką cy -
klicz ną im pre zę?

Wła ści wy po czą tek Fe sti wa lu to rok 2005,
kie dy od był się pierw szy Po znań ski Fe sti wal
Pio sen ki Sło wiań skiej. A in spi ra cją do zor ga -
ni zo wa nia te go Fe sti wa lu był nasz, czy li wów -
czas stu den tów I ro ku fi lo lo gii sło wiań skiej,
wy jazd na Szko łę Let nią Ję zy ka i Kul tu ry Buł -
gar skiej do Buł ga rii. By ło to dla wie lu z nas
pierw sze ze tknię cie z tą kul tu rą. Za im po no wał
nam zwłasz cza tam tej szy ży wy folk lor, bar dzo
obec ny w co dzien nym ży ciu. Po po wro cie
z Buł ga rii chcie li śmy po ka zać to ca łe bo gac two
w Po zna niu. Któ re goś dnia wpa dłem na po -
mysł zor ga ni zo wa nia Fe sti wa lu Pio sen ki Sło -
wiań skiej i po dzie li łem się nim w Ko le Na uko -
wym Sla wi stów, w któ rym dzia łam od po cząt -
ku stu diów. Fe sti wal miał cha rak ter kon kur so -
wy i obej mo wał dwie ka te go rie: mu zy kę fol ko -
wą (źró deł) i mu zy kę po pu lar ną. Po nad to
od pierw szej edy cji co ro ku za pra sza li śmy ja -
kąś gwiaz dę, któ ra da wa ła spe cjal ny kon cert.
Jed nak po sze ściu la tach do szli śmy do wnio -
sku, że ta ka for mu ła już się tro chę wy czer pa ła
i że war to by ło by roz sze rzyć za sięg Fe sti wa lu
o sze rzej ro zu mia ną kul tu rę sło wiań ską.
W efek cie w ubie głym ro ku zde cy do wa li śmy
się zor ga ni zo wać po raz pierw szy Fe sti wal Kul -
tu ry Sło wiań skiej. 

A do ko go ad re so wa ny jest ten Fe sti wal, kto
przy cho dzi na wa sze im pre zy?

Fe sti wal ad re so wa ny jest do wszyst kich za -
in te re so wa nych kul tu rą sło wiań ską. In for ma -
cje o Fe sti wa lu roz sy ła my do szkół po znań -
skich i wiel ko pol skich, do wszyst kich uczel ni
w kra ju ze szcze gól nym uwzględ nie niem fi lo -
lo gii sło wiań skich, z któ ry mi ma my sta ły kon -
takt. In for mu je my też o Fe sti wa lu za po śred -
nic twem me diów. A za in te re so wa nie fe sti wa -
lo wy mi im pre za mi jest ogrom ne. W tym ro ku
prze wi nę ło się przez nie oko ło ty sią ca osób.
Ma my już sta łych fa nów, któ rzy przy pro wa -
dza ją swo ich zna jo mych i tak po sze rza się krąg
mi ło śni ków kul tu ry sło wiań skiej. Sta łą gru pę
uczest ni ków sta no wią m.in. słu cha cze Uni wer -
sy te tu III Wie ku. 

Ja kie im pre zy przy cią ga ły naj wię cej uczest -
ni ków?

Du że za in te re so wa nie bu dzą im pre zy sta łe,
któ rych jest kil ka. Pierw sza, bar dziej uczel nia -
na, to II Kon fe ren cja Stu denc ko -Dok to ranc ka
pod ha słem: „Sło wia nie, my lu bim…”, pod czas
któ rej na stą pi ło ofi cjal ne otwar cie Fe sti wa lu
z udzia łem dy rek cji i pra cow ni ków na uko wych
IFS UAM oraz go ści z ca łe go kra ju. Dru gi sta -

ły punkt pro gra mu Fe sti wa lu to Mię dzy na ro -
do wy Kon kurs Re cy ta tor ski „Sło wiań skie Re -
cy ta cje”. Na te go rocz ną, dru gą edy cję zgło si ło
się tak du żo osób, przede wszyst kim uczniów
gim na zjów i li ce ów, że mu sie li śmy po pro sić
na uczy cie li o prze pro wa dze nie eli mi na cji
wstęp nych. We wła ści wym kon kur sie wzię ło
udział oko ło 30 osób. Ko lej ny sta ły ele ment to
wy kład otwar ty. W tym ro ku Ur szu la Ko wal -
ska przy bli ży ła „Cze ski spo sób na kul tu rę?”
A wie czo rem te go sa me go dnia bar dzo wie le
osób wzię ło udział w co rocz nych warsz ta tach
tań ców bał kań skich – serb skich, buł gar skich,
ma ce doń skich – w krę gu, pro wa dzo nych przez
An nę Trą ba łę. Po dob nie jak w ubie głym ro ku
uczest ni cy Fe sti wa lu mo gli też obej rzeć spek -
takl Te atru M+M, któ ry tym ra zem przed sta -
wił „Oświad czy ny” we dług Cze cho wa. Nie za -
po mnia nym wy da rze niem by ła też ósma już
edy cja Po znań skie go Fe sti wa lu Pio sen ki Sło -
wiań skiej, któ re go gwiaz dą był bard z Buł ga rii.
Dzię ki nie mu uda ło nam się stwo rzyć tra dy -
cyj ny wie czór jak w buł gar skiej karcz mie – me -
cha nie – z mu zy ką na ży wo, de gu sta cją tra dy -
cyj nych po traw i wi na. 

W pro gra mie Fe sti wa lu by ły też uni ka to we
warsz ta ty pi sma Bra il le`a pt. „Wi dząc i czy ta -
jąc ina czej”…

Tak, Mag da le na Ba er wy ja śnia ła nie tyl ko,
ja kie są róż ni ce mię dzy po szcze gól ny mi od -
mia na mi ję zy ko wy mi te go pi sma, ale tak że
uczy ła tań czyć wal ca we dług tzw. sze ścio punk -
tu Bra il le`a. W tych warsz ta tach wzię ło udział
nie wie le osób, ale moż na je by ło prze pro wa -
dzić tyl ko w ma łych gru pach. Bar dzo du żo
mło dzie ży ba wi ło się na to miast pod czas so bot -
niej im pre zy z et nicz ną mu zy ką Eu ro py Środ -
ko wo -Wschod niej oraz ze współ cze sną mu zy -
ką klu bo wą. Te go rocz ną edy cję Fe sti wa lu za -
koń czy ło przed sta wie nie Te atru Au to ma ton
– „Pu zuk” we dług Vac la va Ha vla w Ho lu
Głów nym Col le gium Ma ius. 

Tak du że za in te re so wa nie im pre za mi fe sti -
wa lo wy mi świad czy, że rze czy wi ście nie bra -
ku je mi ło śni ków kul tu ry sło wiań skiej…

Cie szy nas to bar dzo, bo Fe sti wal to nie tyl -
ko pro mo cja kul tu ry sło wiań skiej, ale tak że na -
sze go In sty tu tu, któ ry cią gle ma no we pro po -
zy cje, na przy kład od przy szłe go ro ku uru cho -
mi my po raz pierw szy w Po zna niu fi lo lo gię
cze ską. Obec nie ję zyk cze ski moż na stu dio wać
tyl ko w ra mach stu diów sla wi stycz no -po lo -
ni stycz nych. War to też przy po mnieć, że od
trzech lat ma my je dy ną w kra ju bał ka ni sty kę,
a tak że na sze tra dy cyj ne kie run ki, ta kie jak fi -
lo lo gia buł gar ska, serb ska i chor wac ka.  

W sło wiań skiej kul tu rze 

O Festiwalu Kultury
Słowiańskiej
z pomysłodawcą
i głównym organizatorem
imprezy dr. Patrykiem
Borowiakiem 
z Zakładu Języków
Południowosłowiańskich
IFS UAM 
rozmawia Danuta
Chodera-Lewandowicz
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We wrze śniu 2012 r. zo sta ła ra ty fi ko wa -
na przez Sejm RP kon wen cja o pra wach osób
nie peł no spraw nych – co ona zmie nia?

Kon wen cja w spo sób zna czą cy po sze rza de fi -
ni cję nie peł no spraw no ści. Do tych czas, w myśl
pol skie go pra wo daw stwa, nie peł no spraw na by -
ła oso ba, któ ra po sia da ła orze cze nie o stop niu
nie peł no spraw no ści. Kon wen cja wy kra cza po -
za to orze cze nie i mó wi, że nie peł no spraw nym
jest każ dy, kto na po ty ka na ba rie ry utrud nia ją -
ce mu nor mal ne funk cjo no wa nie. To zna czą co
zwięk sza gro no osób, któ rych do ty czy ten akt
praw ny. W prak ty ce zaś po zwo li na wy chwy ce -
nie zja wi ska dys kry mi na cji i po mo że te mu zja -
wi sku prze ciw dzia łać. 

Mu szę za py tać o tę dys kry mi na cję. Wy da wa -
ło by się, że in sty tu cje pu blicz ne, uczel nie, do kła -
da ją wie lu sta rań, aby wspie rać oso by nie peł no -
spraw ne. W wie lu miej scach bu du ję się pod jaz -
dy, są spe cjal ne win dy…

Uni wer sy tet mo dy fi ku je swo je bu dyn ki z ro -
ku na rok. Na szczę ście zmie nia się też świa do -
mość. Pa ni po wie dzia ła o tych pod jaz dach – to
nie ste ty jest ty po we ste reo ty po we my śle nie prze -
cięt ne go Po la ka, Eu ro pej czy ka o po trze bach
osób nie peł no spraw nych. Na UAM ma my po -
nad 1000 stu den tów nie peł no spraw nych, co
prze cież nie ozna cza, że ma my 1000 osób
na wóz kach in wa lidz kich. Wprost prze ciw nie, są
to głów nie oso by nie peł no spraw ne  w stop niu
umiar ko wa nym lub oso by, któ rych nie peł no -
spraw no ści po pro stu nie wi dać. Do tej gru py
moż na tak że za li czyć oso by nie peł no spraw ne
po znaw czo. Są to stu den ci, któ rzy speł nia ją nor -
my in te lek tu al ne, cza sa mi wręcz są du żo bar dziej
in te li gent ni niż ich ko le dzy, ale po trze bu ją wię -
cej cza su na kon cen tra cję, or ga ni za cję pra cy
i przy swo je nie da ne go ma te ria łu. Ta ki mi oso ba -
mi zaj mu je się na UAM Pan Szy mon Hej ma -
now ski z In sty tu tu Psy cho lo gii. Dzię ki je go po -
mo cy stu den ci, któ rzy do tej po ry bo ry ka li się ze
swo imi pro ble ma mi, te raz koń czą stu dia i to
z po wo dze niem. Mu si na stą pić zmia na świa -
do mo ści. Pa mię taj my, że „nie peł no spraw ność
nie jed no ma imię 

Te, mię dzy in ny mi, za gad nie nia po ru sza ła od -
by ta w Po zna niu kon fe ren cja?

Wy szli śmy z za ło że nia, że chce my in te gro wać
śro do wi sko, dla te go do udzia łu za pro si li śmy za -
rów no stu den tów z nie peł no spraw no ścia mi, jak
rów nież tych w peł ni spraw nych. Wśród za pro -
szo nych go ści zna leź li się Kry sty na Ły bac ka
i Agniesz ka Ko złow ska -Ra je wicz. Ob ra dy otwo -
rzy ła pre lek cja dr. Krzysz to fa Ku row skie go z Biu -
ra Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich. Po ru szy li śmy
kil ka waż nych te ma tów, m.in. mó wi li śmy o wy -
zwa niach, ja kie sto ją przed szkol nic twem wyż -
szym w kon tek ście ra ty fi ka cji kon wen cji ONZ,
ale tak że o pro ble mach w ko mu ni ka cji mię dzy

oso ba mi nie wi do my mi i nie wi dzą cy mi a resz tą
spo łe czeń stwa, oraz o pro ble mach, ja kie na po -
ty ka ją oso by nie sły szą ce i nie do sły szą ce. 

W pro gra mie kon fe ren cji wi dzia łam warsz -
ta ty zwią za ne z wi ze run kiem ko bie ty? 

Te za ję cia przy go to wa ła Mag da le na Sza ro ta
z Fun da cji Hu ma ni ty in Ac tion oraz Sto wa rzy -
sze nia Ko biet Nie peł no spraw nych One pl. Za -
zwy czaj mó wi się o ko bie tach i męż czy znach
z nie peł no spraw no ścia mi w spo sób po zba wia -
ją cy ich atry bu tów płci tak jak by by ła to trze cia
od ręb na gru pa spo łecz na – nie peł no spraw ni.
Tym cza sem bar dzo waż na jest dla nich au to ak -
cep ta cja – jest ona nie zbęd na, aby móc za ist nieć
w prze strze ni pu blicz nej. 

W ostat nim dniu kon fe ren cji na si uczest ni czy
pra co wa li w gru pach i przy go to wa li kam pa nię
an ty dy skry mi na cyj ną. Pa dło wie le cie ka wych
po my słów. By ła to naj bar dziej prak tycz na część
tej kon fe ren cji. Stu den ci wszyst ko, co usły sze li,
mo gli prze ło żyć na to, co chcą, co mo gą zro bić
w swo ich śro do wi skach: nie tyl ko na uczel ni. Po -
ja wił się np. po mysł zor ga ni zo wa nia po ka zu mo -
dy dla dziew czyn z nie peł no spraw no ścia mi czy
dra my dla osób nie sły szą cych. Wi dać, że stu den -
ci są kre atyw ni i nie bo ją się wy cho dzić nie tyl -
ko ze swo imi ini cja ty wa mi, ale też chcą o nich
mó wić. 

Mó wi ła pa ni o wy zwa niach, ja kie ta kon wen -
cja na kła da na uni wer sy tet.

Wy zwa nia na kła da na nas za rów no kon wen -
cja, jak i zno we li zo wa na usta wa o szkol nic twie
wyż szym. Ma to być ra cjo nal ne do sto so wa nie
pro ce su kształ ce nia do po trzeb stu den tów i dok -
to ran tów nie peł no spraw nych. Czy li nie mo że -
my po wie dzieć, że ma my już pod jaz dy i win dy
i to wy star czy. Pro ces kształ ce nia mu si my ra cjo -
nal nie do sto so wać tak że dla osób z dys funk cją
na rzą du słu chu, wzro ku, dla po trzeb osób z pro -
ble ma mi ko gni tyw ny mi, ale tak że z za bu rze nia -
mi psy chicz ny mi. Stu den ci z nie peł no spraw no -
ścia mi ma ją na na szej uczel ni do dys po zy cji róż -
ne for my po mo cy np. asy sten ta oso by nie peł no -
spraw nej, Pra cow nię Bi blio te ki Książ ki Mó wio -
nej, Mul ti me dial ną Pra cow nię Na uki Ję zy ków
Ob cych, w któ rej od by wa ją się lek to ra ty ję zy ka
an giel skie go z udzia łem tłu ma cza jęz. mi go we -
go dla stu den tów nie (do) sły szą cych, al ter na -
tyw ne za ję cia wf pro wa dzo ne przez ma gi strów
fi zjo te ra pii, tłu ma cza ję zy ka mi go we go itd. UAM
ja ko je dy na uczel nia w Po zna niu zor ga ni zo wa -
ła trans port stu den tom nie peł no spraw nym z do -
mu na wy dział mi mo, że prze pi sy mi ni ste rial -
ne w tej spra wie nie są do koń ca ja sne i nie wie -
my, jak dłu go ta kie usłu gi bę dzie my mo gli
świad czyć. Ra cjo nal nie ozna cza, że uwzględ nia -
jąc wszyst kie oko licz no ści. Z du mą mo gę po wie -
dzieć, że UAM ro bi to od wie lu lat suk ce syw nie
i ja ko uczel nia nie ma my się cze go wsty dzić. 

Niepełnosprawność 
niejedno ma imię 

Z Anną Rutz 
z Biura Pełnomocnika
Rektora UAM 
ds. studentów
niepełnosprawnych,
rozmawia 
Magda Ziółek
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Jur ka po zna łem na stu diach, re pre zen to -
wa li śmy ten sam klub spor to wy AZS Po -
znań – on był wy bit nym lek ko atle tą, ja
za wod ni kiem sek cji ko szy ków ki. Za raz
po ukoń cze niu AWF Ju rek osią gnął swój

re kord ży cio wy w sko ku w dal: 8 m 11 cm.
W swo jej ka rie rze zdo był wi ce mi strzo stwo
Pol ski w 1986 i brą zo wy me dal mi strzostw
Pol ski w 1987. Był tak że ha lo wym mi strzem
Pol ski w 1986, wi ce mi strzem w 1982 i brą zo -
wym me da li stą w tych za wo dach w 1985.
W 1986 re pre zen to wał Pol skę na ha lo wych
mi strzo stwach Eu ro py.

Po za koń cze niu ka rie ry spor to wej zo stał tre -
ne rem przy go to wa nia ogól no ro zwo jo we go
w ko szy ków ce. Współ pra co wał z wie lo ma klu -
ba mi: Le chem Po znań, UNIĄ Swa rzędz, SP7
Po znań, Olim pią Po znań, MUKS-em Po znań,
UKS 11 Po znań i Tar no vią Tar no wo Pod gór -
ne. Po nad to był tre ne rem re pre zen ta cji wo je -
wódz twa wiel ko pol skie go w ko szy ków ce za rów -
no ko biet, jak i męż czyzn. Był zna ko mi tym fa -
chow cem – ze spo ły, któ re przy go to wy wał do se -
zo nu sta no wi ły czo łów kę kra jo wą i bar dzo czę -
sto się ga ły po me da le mi strzostw Pol ski.

Je go pra ca gwa ran to wa ła suk ces, a jed nak to
nie on sta wał w pierw szym sze re gu po na gro -
dy, me da le, wy róż nie nia – był w koń cu „tyl ko”
tre ne rem przy go to wa nia ogól ne go.

Osiem lat te mu zmie nił dys cy pli nę. Za czął
współ pra co wać z sek cją tria th lo nu w klu bie
UAM Tria th lon Po znań. Po raz ko lej ny je go
pra ca przy nio sła zna ko mi te efek ty – wraz z in -
ny mi tre ne ra mi stwo rzy li naj sil niej szy klub
w Pol sce w ka te go rii mło dzie żo wej. Wy cho wa -
li 3 re pre zen tan tów Pol ski.

Co sta no wi ło pod sta wę je go suk ce sów? Nie -
wąt pli wie wy jąt ko wa fa cho wość i pra co wi tość.
Trak to wał swych wy cho wan ków z du żym sza -
cun kiem i życz li wo ścią. Z rów nym za an ga żo -
wa niem pro wa dził tre nin gi i za ję cia dy dak tycz -
ne na wet z ty mi naj mniej spraw ny mi.

Był zna ko mi tym wzor cem na uczy cie la – tre -
ne ra. Dzię ki świet nej spraw no ści fi zycz nej
uczest ni czył ak tyw nie we wszyst kich za ję ciach,
któ re pro wa dził. Ma ło kto wy trzy my wał je go
tem po bie gu i po tra fił utrzy mać się za nim
„na ko le” pod czas jaz dy na ro we rze. A jed nak
umiał do sto so wać ob cią że nia fi zycz ne do moż -
li wo ści ćwi czą cych – tak, że nie wy pa da ło „obi -
jać się” czy mar ko wać wy ko ny wa nie ćwi czeń.

Na wet naj trud niej sze za ję cia w te re nie cie -
szy ły się du żą po pu lar no ścią, po nie waż „Pan

Że li gow ski” (tak mó wi li o nim za wod ni cy i za -
wod nicz ki) pro wa dził je bar dzo atrak cyj nie
z du żą do zą hu mo ru – ak tyw nie w nich
uczest ni cząc.

Nie daw no Ju rek ogło sił, że od był dwu set ny
obóz spor to wy (za li czał obo zy, w któ rych
uczest ni czył ja ko za wod nik, tre ner i ja ko pro -
wa dzą cy obo zy stu denc kie).

Dwie ście obo zów to po nad sześć lat ży cia
po świę co nych swo jej pa sji – spor to wi.

Od 2001 ro ku pra co wał w Stu dium w Stu -
dium Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu UAM,
od 2009 peł nił funk cję za stęp cy kie row ni ka
Stu dium ds. or ga ni za cyj nych. Nie zwy kle ko le -
żeń ski, ra do sny a z dru giej stro ny pe dan tycz -
ny, aż do prze sa dy do kład ny i obo wiąz ko wy.
Cie szył się ogrom nym sza cun kiem i sym pa -
tią ko le ża nek i ko le gów z pra cy oraz stu den -
tów. Wie le osób na mó wił do bie ga nia, jaz dy
na ro we rze i wrot kach oraz na uczył pły wać.

Ś. p. Ju rek Że li gow ski zmarł w dniu 15 li sto -
pa da 2012 ro ku, w wy ni ku po wi kłań po usu -
nię ciu ner ki. Na po grzeb przy szły set ki osób,
w tym trzech rek to rów: UAM, AWF
i WSzLogistyki oraz dy rek tor ka SP nr 7, a więc
wszy scy pra co daw cy zmar łe go. Osie ro cił żo nę,
cór kę i trzy let nie go wnu ka. Każ dy kto miał
do czy nie nia z tym nie zwy kłym czło wie kiem
na dłu go za cho wa go w swo jej pa mię ci. Mó -
wi się, że nie ma lu dzi nie za stą pio nych, jed nak
odej ście Jur ka po zo sta wi ło po so bie ogrom ną
wy rwę, któ rą cięż ko bę dzie za peł nić.

W so bo tę 9 grud nia od był się pierw szy z sze -
ściu bie gów na dy stan sie 5 km, któ re sta no -
wią Me mo riał Je rze go Że li gow skie go.

Piotr Sza far kie wicz 

Wspo mnie nie o Jur ku Że li gow skim

Zawody pływackie o Puchar Rektora
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Ani słupki rtęci pokazujące temperaturę poniżej zera, ani prognozy
zapowiadające opady śniegu nie zniechęciły publiczności obecnej na II Nocy
Biologów. Jeszcze o godzinie 20.00 przez hall Collegium Biologicum
przewijały się grupy osób, w tym nierzadko rodzice z małymi dziećmi. 

Tegoroczną edycję w dużej mierze zdominowały nietoperze
(od echolokacji, poprzez książkę kucharską, a skończywszy na zwyczajach
godowych) – nic dziwnego, to one obok już tutaj „słynnego” kota są
symbolem tego festiwalu. Sporo miejsca poświęcono też, najdelikatniej
rzecz ujmując, sprawom płci. Było o rozmnażaniu, konsekwencjach, jakie ze
sobą niesie, i to nie tylko u naczelnych. To, że znalazło się wśród
festiwalowych odsłon miejsce na wykłady o wirusie grypy świadczy, że
organizatorzy bacznie wsłuchują się w aktualne zapotrzebowanie
na informację. Kto lepiej niż biolog wytłumaczy czym jest wirus?

Noc biologów to jedna z wielu imprez na UAM propagujących naukę. Jak
zawsze w takich momentach zasadne i często stawiane jest pytanie o to,
czy w dobie Internetu i otaczającego nas nadmiaru informacji takie
festiwale są potrzebne. Otóż po raz kolejny przekonałam się, że tak,
uczestnicząc wraz z grupą licealistów w warsztatach dotyczących chorób
wenerycznych („Przeklęte dzieci Wenery, czyli jak zafundować sobie wyrok
śmierci w 5 minut”) Jak się okazuje, nawet w tak zdawałoby się
wyeksploatowanym informacyjnie temacie jest jeszcze wiele niejasności. 

Druga taka sytuacja miała miejsce na wykładzie o płazach. Dzieci w wieku
wczesnoszkolnym wręcz uniemożliwiały prowadzenie zajęć, zasypując
wykładowcę lawiną pytań. Nie wiem, co było bardziej symptomatyczne:
wiedza i zapał prowadzącego, czy niekłamane zainteresowanie ze strony
bardzo młodej publiczności. mz

Noc spod zna ku nie to pe rza


