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Lo ko ko ko mo ty wa aa...
Para buch, kola w ruch… Uniwersytecki koncert noworoczny był
w tym roku jak ta „Lokomotywa”. Rozkręcał się powoli, by w finale
porwać brawurową interpretacją wierszy Juliana Tuwima. Bo te, jak
się okazuje, można nie tylko recytować ale wyśpiewywać... i to jak! 

Kon cer ty no wo rocz ne są tra dy cją, któ -
ra na sta łe wpi sa ła się do uni wer sy tec -
kie go ka len da rza. Jest to je den z tych

nie wie lu mo men tów, kie dy w jed nym miej scu
spo ty ka ją się pra cow ni cy uni wer sy te tu nie za -
leż nie od wie ku, spra wo wa nej funk cji czy do -
rob ku na uko we go. Tra dy cja jest zresz tą tym
sło wem, któ re naj le piej cha rak te ry zu je to wy -
da rze nie. Bo wiem po szcze gól ne czę ści pro gra -
mu na stę pu ją po so bie w utar tej od lat
ko lej no ści. Naj pierw po wi ta nie go ści, wy gła -
sza ne przez go spo da rza wie czo ru, rek to ra
UAM. W tym ro ku w tej ro li wy stą pił po raz
pierw szy prof. An drzej Le sic ki. To, co po zo sta -
je zmien ną tych wie czo rów, to re per tu ar. Kon -
cert jest bo wiem oka zją, aby po ka zać to, co
naj lep sze, za sko czyć i po rwać wi dzów. W tym
ro ku by ła to bez a pe la cyj nie lo ko ko ko mo ty waa
skan do wa na przez chó rzy stów z ze spo łu
Krzysz to fa Szy dzi sza (Chór Ka me ral ny). Pu -
blicz no ści po do ba ła się też in ter pre ta cja in nych
wier szy Tu wi ma łącz nie z wy ćwier ka nym i wy -
świ sta nym „Pta sim Ra diem”, kie dy w ruch po -
szły na wet krze sła… Za sko czy ła swo im
wy stę pem Be ata Biel ska, dy ry gent Chó ru Aka -
de mic kie go. Kto wie, mo że w przy szłym ro ku
wy stą pi w ro li so list ki… Uko ły sa ły też me lo -
die lu do we wy gra ne w pierw szej czę ści przez
Or kie strę Ka me ral ną UAM pod ba tu tą Alek -
san dra Gre fa. (mz)
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KRÓTKO
◗Na UAM do stęp ne są już kar ne ty upraw nia ją ce do ko rzy sta nia
z usług spor to wo -re kre acyj nych. Pro gram ma na ce lu po lep sze -
nie kon dy cji fi zycz nej i po pra wę zdro wia pra cow ni ków. Na li ście
pro po no wa nych za jęć są m.in. na uka i do sko na le nie pły wa nia, ae -
ro bik, jo ga czy nor dic wal king. Kar ne ty do fi nan so wa ne z Za kła do -
we go Fun du szu Świad czeń Spo łecz nych prze zna czo ne są dla
wszyst kich pra cow ni ków uni wer sy te tu (rów nież ren ci stów i eme -
ry tów, osób na świad cze niach re ha bi li ta cyj nych oraz ich dzie ci).
Do wy bo ru są kar ne ty nie li mi to wa ne oraz li mi to wa ne (12 wejść
w mie sią cu). Wszyst kie upraw nia ją do ko rzy sta nia z za jęć spor to -
wych w 213 obiek tach w Po zna niu, po wie cie po znań skim, a tak że
ca łe go kra ju. Ak tyw ność fi zycz na i upra wia nie spor tu są nie zwy kle
waż ne dla utrzy ma nia zdro wia i do bre go sa mo po czu cia. Dla te go
chciał bym, aby jak naj wię cej pra cow ni ków UAM sko rzy sta ło z no -
wych moż li wo ści! – za chę ca rek tor UAM prof. An drzej Le sic ki. 

◗Zna ni są już lau re aci kon kur su pro rek to ra UAM ds. kształ ce -
nia prof. Be aty Mi ko łaj czyk na naj lep sze pro jek ty pro mu ją ce
dzia ła nia pro ja ko ścio we w jed nost kach UAM. Na kon kurs wpły -
nę ło łącz nie 9 pro jek tów z 9 wy dzia łów. Ko mi sja pod ję ła de cy zję
o przy zna niu na gród w łącz nej kwo cie 230 tys. zł. Pierw sze miej sce
za jął pro jekt pt. „Pro mo wa nie dzia łań pro ja ko ścio wych na Wy dzia -
le Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej” (otrzy mał kwo tę 120 tys. zł). 

◗Bi blio te ka Uni wer sy tec ka za pra sza na „Po dró że nie udacz ni -
ka”. Wer ni saż wy sta wy fo to gra fii Da riu sza J. Gwiaz do wi cza
pod tym ty tu łem od był się 13 stycz nia. Otwar cie wy sta wy po łą czo -
ne by ło z pro mo cją książ ki „Po dró że nie udacz ni ka”. Jest to de biut
li te rac ki prof. Gwiaz do wi cza, na co dzień pra cow ni ka Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Au tor wy brał w niej i opi sał po -
nad 30 za kąt ków na ca łym świe cie, kie ru jąc się róż no rod no ścią
przy rod ni czą, kul tu ro wą oraz swo imi przy go da mi i wra że nia mi.
Wy sta wa po trwa do 13 lu te go 2017 ro ku. 

◗Po co są dni? Pod tym in try gu ją cym ty tu łem otwar to w Bi blio te -
ce Ra czyń skich wy sta wę ka len da rzy ze zbio rów Bi blio te ki. Jest
wśród nich wie le za ska ku ją cych wy daw nictw jak np. ka len darz żoł -
nie rzy gen. An der sa. Wy sta wa po trwa do 18 lu te go.

◗W ra mach Uni wer sy tec kich Wy kła dów na Zam ku pre zen ta cję
pt. „Błę dy w geo gra fii czy błą dzą ca geo gra fia?” przed sta wił prof.
Ta de usz Stry ja kie wicz z Wy dzia łu Na uk Geo gra ficz nych i Geo -
lo gicz nych UAM. Przed mio tem re flek sji by ły kon tro wer sje do ty -
czą ce za rów no obiek tu ba dań geo gra fii, jak i sa mej geo gra fii ja ko
na uki – uj mo wa ne z per spek ty wy geo gra fii czło wie ka. Prof. Stry -
ja kie wicz mó wił m.in. o kwe stiach zwią za nych z błęd ną in ter pre -
ta cją zja wisk geo gra ficz nych i ich skut ków, moż li wo ścia mi
prze wi dy wa nia pro ce sów geo gra ficz nych, a tak że o błę dach w prak -
tycz nym za sto so wa niu geo gra fii oraz  „no wo mo wie” geo gra ficz nej.

◗No cą w Bi blio te ce Uni wer sy tec kiej…moż na czy tać. Przez naj -
bliż sze 4 ty go dnie BU bę dzie otwar ta do pół no cy, a uczą cym się stu -
den tom ofe ru je wo dę, ka wę i krów ki od spon so rów. Jest to ko lej ne
Ren dez Bu. (mz)

◗Fe rie na uni wer sy te cie zor ga ni zo wa ło Col le gium Po lo ni cum
w Słu bi cach. Ucznio wie klas 4-6 za pro sze ni zo sta li do stu dio wa nia
zdro we go sty lu ży cia. Bę dą uczyć się, jak od re ago wać stres i po raż -
kę czy zdro wo się od ży wiać. Bę dą tań czyć, gim na sty ko wać się
i uczyć o funk cjo no wa niu or ga ni zmu ludz kie go.
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8 stycz nia zmarł prof. Lech Trze cia kow ski wy bit ny hi sto -
ryk, znaw ca dzie jów Pol ski i Po zna nia, a tak że hi sto rii Nie miec.
Uzna wa ny za jed ne go z naj więk szych ba da czy dzie -
jów XIX i XX wie ku. Od 1955 ro ku był zwią za ny z Uni wer sy te tem
im. A. Mic kie wi cza w Po zna niu, kie ru jąc przez la ta Za kła dem Hi -
sto rii Kul tu ry i Za kła dem Hi sto rii Pol ski IX i XX wie ku. W la -
tach 1973 – 1978 peł nił funk cję dy rek to ra In sty tu tu Za chod nie go
w Po zna niu. Był kie row ni kiem Za kła du Ba dań nad Po lo nią Za gra -
nicz ną PAN (1978 – 1991), a tak że au to rem po nad 300 prac na -
uko wych. Ra da Mia sta Po zna nia przy zna ła pro fe so ro wi ty tuł
Ho no ro we go Oby wa te la Mia sta Po zna nia. 

Uni wer sy tet, wraz z odej ściem pro fe so ra Le cha Trze cia kow skie go
utra cił je den ze swo ich fi la rów. Pro fe sor był wy bit nym hi sto ry kiem,
znaw cą dzie jów Pol ski, dzie jów Po zna nia, dzie jów Nie miec, dzie jów
re la cji pol ski -nie miec kich wie ku XIX i XX – po wie dział w trak cie
uro czy sto ści ża łob nej rek tor UAM prof. An drzej Le sic ki. Jak też
pod kre ślił, Trze cia kow ski był wy bit nym pro fe so rem, na uczy cie -
lem, mi strzem, prze wod ni kiem, ale przede wszyst kim wspa nia łym
czło wie kiem o wiel kim ser cu, któ ry bar dzo czę sto przed kła dał do -
bro in nych nad swo je.

Nie ma ni ko go, kto by miał więk szą za słu gę niż Lech Trze cia kow -
ski w bu dze niu, od bu do wy wa niu du cha po znań skie go w la tach ‘80
i ‘90. We wska za niu nam tej wiel kiej, na szej, wiel ko pol skiej, po znań -
skiej tra dy cji wie ku XIX, któ ra sta ła się fun da men tem na szej no wej,
od ro dzo nej toż sa mo ści. Za to wszy scy je ste śmy i bę dzie my mu
wdzięcz ni – po wie dział że gna jąc swo je go mi strza prof. Prze my sław
Ma tu sik z In sty tu tu Hi sto rii UAM, uczeń prof. Trze cia kow skie go
Był au to rem se tek pu bli ka cji. Za in te re so wa nia na uko we pro fe so ra
obej mo wa ły dzie je Nie miec i Pol ski, ze szcze gól nym uwzględ nie -
niem Wiel ko pol ski i Po zna nia. Wy gła szał od czy ty na wie lu uni -
wer sy te tach Eu ro py i świa ta, wy pro mo wał kil ku set ma gi strów
i ok. 30 dok to rów, w tym tak że z Bra zy lii i Nie miec.

Od 1973 ro ku był człon kiem pol sko -nie miec kiej ko mi sji
UNESCO ds. pod ręcz ni ków szkol nych. Od 1985 ro ku był człon -
kiem Com mis sion In ter na tio na le des Etu des Hi sto ri qu es Sla ves,
sku pia ją cej naj wy bit niej szych znaw ców hi sto rii sło wiańsz czy zny. 

***
Pro fe sor zw. dr hab. Jó zef To masz Po krzyw niak był wy -

bit ny uczo nym, po znań skim li te ra tu ro znaw cą, Od szedł 15 stycz -
nia, w no cy po prze dza ją cej o kil ka dzie siąt mi nut swo je 70-te
uro dzi ny. Chcie li śmy przy go to wać książ kę za ty tu ło wa ną „Zło ty
śro dek” na Je go Ju bi le usz. Nie zdą ży li śmy, śmierć nas uprze dzi ła.
Pra ca nad tą książ ką po zwo li ła nam my śleć o To ma szu i być z Nim
w cięż kiej go dzi nie pró by. Bę dzie my kon ty nu ować na sze sta ra nia
o wy da nie tej pu bli ka cji.

Był ba da czem Oświe ce nia, znaw cą twór czo ści Igna ce go Kra sic -
kie go. Ja ko uczeń prof. Wło dzi mie rza Dwo rzacz ka, doj rze wał
do pra cy na uko wej w oto cze niu wiel kich ba da czy dzie jów li te ra tu -
ry pol skiej – Ja ro sła wa Ma cie jew skie go, Aloj ze go Saj kow skie go, Mi -

cha ła Wit kow skie go, Edwa ra Pie ści kow skie go i Zo fii Tro ja no wi -
czo wej. To wła śnie prof. Tro ja no wi czo wa za pro si ła mło de go dok -
to ra To ma sza Po krzyw nia ka do kie ro wa nej przez nią Dy rek cji
In sty tu tu Fi lo lo gii Pol skiej. I to je mu po skoń czo nej ka den cji po -
wie rzy ła mi sję pro wa dze nia In sty tu tu. By ły to „zło te la ta” po znań -
skiej po lo ni sty ki. Pro fe sor Po krzyw niak był tak że dzie ka nem
Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej, twór cą i pierw szym prze -
wod ni czą cym Kon fe ren cji Po lo ni styk Uni wer sy tec kich.

Przy spie szył roz wój po lo ni sty ki po znań skiej, zin te gro wał spo -
łecz ność Wy dzia łu, prze pro wa dza jąc nas do hi sto rycz ne go gma -
chu Col le gium Ma ius. Uni wer sy tet to by li dla nie go przede
wszyst kim stu den ci i wy kła dow cy, ko chał ten Uni wer sy tet i tę mi -
łość nam prze ka zy wał.

Miał dar obec no ści. Cu dow nej, opar tej na au ten tycz nej ra do ści
ży cia, afir ma cji lu dzi i zda rzeń. Ży li śmy w świe cie tej ra do ści … 
Krzysz tof Try buś, współ pra cow nik i przy ja ciel prof. To ma sza Po krzyw nia ka

***
W wie ku 91 lat zmarł so cjo log, fi lo zof i ese ista prof. Zyg munt

Bau man. Był jed nym z naj wy bit niej szych pol skich na ukow ców,
twór cą kon cep cji płyn nej no wo cze sno ści. Uro dził się 19 li sto pa da
w 1925 r. w Po zna niu w nie prak ty ku ją cej ro dzi nie pol sko -ży dow -
skiej. Woj nę spę dził w Związ ku So wiec kim. Słu żył w 4. Dy wi zji Pie -
cho ty im. Ja na Ki liń skie go, z któ rą prze szedł szlak bo jo wy
do Ber li na, pra cu jąc w pio nie oświa to wo -po li tycz nym. Czyn ną
służ bę skoń czył w stop niu ma jo ra. Z Pol ski wy je chał w 1968 ro ku.
Od wie lu lat miesz kał w Wiel kiej Bry ta nii, gdzie wy kła dał na Uni -
wer sy te cie w Le eds. Wie lo krot nie od wie dzał Po znań. 

***
13 stycz nia 2017 ro ku zmar ła prof. Jo lan ta Dwo rzacz ko wa

– hi sto ryk, na uczy ciel aka de mic ki, pro fe sor Uni wer sy te tu im. Ada ma
Mic kie wi cza w Po zna niu, znaw czy ni dzie jów re for ma cji i kontr re for -
ma cji, spe cja list ka w za kre sie hi sto rii bra ci cze skich. Stu dia hi sto rycz -
ne roz po czę ła na Taj nym Uni wer sy te cie Ziem Za chod nich w 1942.
Ukoń czy ła je na Uni wer sy te cie Po znań skim (1947). Po stu diach pra -
co wa ła naj pierw w Bi blio te ce Kór nic kiej, póź niej w In sty tu cie Hi sto rii
UAM. Jej mę żem był hi sto ryk Wło dzi mierz Dwo rza czek.

***
12 stycz nia zmar ła prof. Kry sty na Ka tul ska – ma te ma -

tyk, dok tor ha bi li to wa na na uk ma te ma tycz nych. Spe cja li zo wa ła
się w sta ty sty ce ma te ma tycz nej, pra cu jąc na Wy dzia le Ma te ma -
ty ki i In for ma ty ki UAM i bę dąc kie row ni kiem w Za kła dzie Ra -
chun ku Praw do po do bień stwa i Sta ty sty ki Ma te ma tycz nej WMiI
UAM. By ła człon kiem za rzą du Pol skie go To wa rzy stwa Bio me -
trycz ne go. W la tach 1991-2012 peł ni ła funk cję se kre ta rza Ko -
mi sji Sta ty sty ki Ko mi te tu Ma te ma ty ki PAN. Ja ko re dak tor
współ pra co wa ła z „Jo ur nal of Gen der and Po wer” wy da wa nym
przez Wy dział Stu diów Edu ka cyj nych UAM. 
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Wostat nich dniach li sto pa da na Wy -
dzia le Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz -

nej UAM od był się Wy dzia ło wy Dzień
z Ko ła mi Na uko wy mi. Szó sta edy cja, po -
dob nie jak wcze śniej sze, cie szy ła się du żym
za in te re so wa niem. Po sta no wi li śmy za py tać
stu den tów, dla cze go war to an ga żo wać się w dzia -
łal ność kół na uko wych. Po ni żej pu bli ku je my kil ka
wy po wie dzi. 

Ka ro li na z Na uko we go Ko ła ono ma stów Na zy wa cze
W ubie głym ro ku w ra mach na sze go ko ła dzia ła ło 8 osób, więc nie -
wie le. Czy stu den ci ma ją czas, aby pra co wać w ko łach na uko wych?
Po dej rze wam, że nie ma ją, dla te go jest nas tak nie wie lu. Ci, któ rzy
przy cho dzą na spo tka nia, to z re gu ły oso by, któ re pi szą pra ce ma gi -
ster skie z ono ma sty ki i dzię ki na szym spo tka niom chcą po sze rzyć wie -
dzę. Nie któ rzy za pew ne wią żą też swo ją przy szłość z na uką …
Na spo tka niach jest bar dzo in ter dy scy pli nar nie – łą czy my róż ne dzie -
dzi ny na uki: hi sto rię, geo gra fię so cjo lo gię, psy cho lo gię. Moż na po wie -
dzieć, że dla każ de go coś do bre go. Coś cie ka we go znaj dzie dla sie bie
oso ba za in te re so wa na np. hi sto rią na zwisk czy imion, jak i ta ka, któ -
rą in try gu ją bar dziej współ cze sne te ma ty, np. na zwy ap tek, piw…
Moż na też za jąć się ono ma sty ką od stro ny mar ke tin gu np. za sta na -
wia jąc się, jak na zwać pro dukt, aby nie tyl ko do brze się sprze da wał,
ale tak że był mi ły dla ucha i niósł ja kąś treść. Je ste śmy otwar ci
na współ pra cę z in ny mi ko ła mi, cho ciaż jak na ra zie nie wiem, na ja -
kim po lu mia ła by się od by wać. Na pew no mo gło by to być Ko ło Mi -
ło śni ków Ję zy ka Pol skie go. Wspól nie mo gli by śmy ba dać daw niej sze
na zwy pod ką tem za mian ję zy ko wych. Moż li wa by ła by współ pra ca
z ko ła mi hi sto ry ków i so cjo lo gów, ale szcze rze mó wiąc, nie wiem, czy
ta kie aku rat ist nie ją.

Klau dia z Ko ła Na uko we go Au dio de skry be rów
Na spo tka niach na sze go ko ła zaj mu je my się sze ro ko ro zu mia ną au -
dio de skryp cją. Pró bu je my oso bom nie wi do mym i nie do wi dzą cym
przy bli żać te dzie ła sztu ki, któ re są dla nich nie do stęp ne. W prak ty ce
zaj mu je my się opi sy wa niem ob ra zów, fil mów, rzeźb, spek ta kli te atral -
nych. Ostat nio na wią za li śmy współ pra cę z fo to gra fem, dla któ re go
w trak cie wer ni sa żu bę dzie my opi sy wać zdję cia. Kil ka mie -
się cy te mu bra li śmy udział w or ga ni za cji kon fe ren cji
„Au dio de skryp cja i jej po gra ni cza”. Uczest ni czył
w niej Jo el Sny der – je den twór ców au dio de -
skryp cji, za ło ży ciel i pre zes Au dio De scrip tion
As so cia tes. Przed sta wił nam swój warsz tat
pra cy, po ka zał, jak kon stru ować wy po -
wiedź, tak aby oso by nie wi do me le piej nas
ro zu mia ły. Wszyst kie te wska zów ki bę -
dzie my wy ko rzy sty wać w na szej pra cy.
Sta ra my się, aby na sza au dio de skryp cja
by ła wol na od utar tych sza blo nów. Pró bu -
je my ope ro wać sko ja rze nia mi i wy ra żać
emo cje, któ re da ne dzie ło sztu ki nie sie tak,
aby oso ba nie wi dzą ca mo gła je le piej zro zu -
mieć. Czy ma my na to czas? Po nie waż bar dzo
nas to in te re su je i jest to zwią za ne z na szy mi
kom pe ten cja mi – je ste śmy fi lo lo ga mi pol ski -
mi – oczy wi ście tak. 

Woj ciech 
z Stu denc kie go Ko ła Kla sy ków 

Zrze sza my głów nie pa sjo na tów, któ rzy
chcą w związ ku ze swo imi stu dia mi do wie -

dzieć się cze goś wię cej. Są to głów nie za in te -
re so wa nia li te ra tu rą grec ką i ła ciń ską. Nie

tyl ko w od nie sie niu do świa ta sta ro żyt ne go, ale
rów nież kul tu ry bi zan tyj skiej czy wcze sno chrze ści -

jań skiej. Dzia ła my na wie lu fron tach. Każ dy z nas
nad czymś pra cu je, sam dla sie bie. Spo ty ka my się, pre zen tu jąc

te te ma ty na kon fe ren cjach czy se sjach. Zda rza ło nam się rów nież or -
ga ni zo wać im pre zy in te gra cyj ne dla stu den tów na sze go In sty tu tu czy
stu den tów Era smu sa. Dla cze go war to udzie lać się w ko łach na uko -
wych? Po nie waż da je to moż li wość spo tka nia cie ka wych lu dzi. To jest
ten świat stu den tów, któ rym za le ży, któ rzy przy cho dzą na za ję cia nie
tyl ko po to, aby wpi sać się na li stę obec no ści, ale któ rzy na praw dę ży -
ją na uką. War to przyjść na ta ką kon fe ren cję, spo tkać się z ty mi ludź -
mi i po czuć ży we go du cha uni wer sy te tu. I to jest mo ja od po wiedź,
czy war to… 

Alek san dra z Ko ła Na uko we go Cy kli ści i Fin de siec li ści 
Zaj mu je my się li te ra tu rą prze ło mu XIX i XX wie ku. Na sze ko ło sku -
pia pa sjo na tów, bez te go nikt chy ba nie zna la zł by cza su, aby przyjść
na uczel nię po 20.15, kie dy koń czą się wszyst kie za ję cia kur so we. Czy
war to? My ślę, że jak naj bar dziej. W ra mach ko ła zdo by wa my wie dzę,
któ rej nie mie li by śmy uczest ni cząc tyl ko w wy kła dach czy ćwi cze -
niach. Je śli ktoś na praw dę chce do wie dzieć się cze goś wię cej na te mat
Mło dej Pol skiej czy Po zy ty wi zmu, po wi nien do nas do łą czyć. Zaj mu -
je my się rów nież li te ra tu rą po wszech ną te go okre su, a tak że sze ro ko
ro zu mia nym tłem, a więc hi sto rią czy sztu ką. Wspól nie cho dzi my
na wy sta wy i przed sta wie nia, jeź dzi my do mu ze ów, rów nież tych znaj -
du ją cych się po za Po zna niem, więc na praw dę du żo się dzie je. Czy by -
li by śmy za in te re so wa ni współ pra cą z in ny mi ko ła mi? Chy ba tak, ale
szcze rze mó wiąc nie wiem, ja kie są ko ła na in nych wy dzia łach. 

Jo an na z Ko ła Li te ra tu ry dla Dzie ci 
Na sze ko ło zaj mu je się li te ra tu rą dla dzie ci, ale sta ra my się po sze -
rzyć krąg za in te re so wań o in ne dzie dzi ny sztu ki np. o te atr dla dzie -

ci. Na naj bliż szym spo tka niu bę dzie my czy tać książ ki
no mi no wa ne do Na gro dy Pol skiej Sek cji IBBY. Zo -

ba czy my, czy nasz wy bór po kry je się z wy bo rem
ju ry. Oczy wi ście, że war to wy go spo da ro wać

czas na pra ce w ko le. Spo ty ka my się śred nio
co dwa ty go dnie i trak tu je my to ja ko spo -

tka nia z lek tu ra mi, któ rych czy ta nie jest
dla nas przy jem no ścią. Ko ła na uko we
po zwa la ją kon tak to wać się tym stu den -
tom, któ rzy są za in te re so wa ni ro bie niem
cze goś wię cej. To są lu dzie, któ rzy ma ją
swo je pa sje zwią za ne ze stu dia mi i chcą
się ni mi dzie lić. Czy uczest nic two w za -

ję ciach ko ła na uko we go prze kła da się
na póź niej sze stu dia dok tor skie? W mo im

przy pad ku tak. Je stem dok to rant ką i opie -
kun ką te go ko ła, któ re zresz tą za ło ży łam.

Wcze śniej uczest ni czy łam w dzia łal no ści in nych
kół, ale to jest mi naj bliż sze. (mz)
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dzie dzin ży cia uni wer sy tec kie go, któ re
pa ni pod le ga ją, jest kil ka na ście. Któ ra, pa ni
zda niem, sta wia naj trud niej sze za da nia?

Mo że nie naj trud niej sze, ale wy ma ga ją ce
naj wię cej na my słu, no i – w mo jej oce nie – naj -
waż niej sze dla uni wer sy te tu jest kształ ce nie,
któ rym zresz tą w róż nych ro lach zaj mu ję się
od lat. Je stem zwo len nicz ką sta rej hum bold -
tow skiej wi zji uni wer sy te tu, w któ rym pa nu je
sy ner gia mię dzy ba da nia mi na uko wy mi
a kształ ce niem stu den tów. Nie jest to re la cja
jed no stron na, na uka nie tra ci na dy dak ty ce,
bo – i to wie lu z nas przy zna – kon tak ty ze stu -
den ta mi i dok to ran ta mi wzbo ga ca ją na ukow -
ca, in spi ru ją go. To ta ka ożyw cza si ła
kształ ce nia; ta ka, jak cza sem mó wię, iskra.
Zresz tą dla mnie uni wer sy tet to za wsze jest
dia log, to jest de ba ta, to roz mo wa. Bę dę więc
sprzy jać ta kim bez po śred nim kon tak tom po -
mię dzy na uczy cie la mi aka de mic ki mi i stu den -
ta mi i po pie rać nie tyl ko kla sycz ne for my
kształ ce nia, jak np. wy kład, ale i wszel kie for -
my dys kur syw ne, waż ne na każ dym eta pie
kształ ce nia, a szcze gól nie na stu diach II stop -
nia i dok to ranc kich. 

Na stu diach II stop nia ma le je licz ba stu -
den tów. Czy to nie jest nie po ko ją ce?

Na to py ta nie nie ma pro stej i jed no znacz -
nej od po wie dzi. Ta kie wy ni ki re kru ta cji na stu -
dia ma gi ster skie to zresz tą ten den cja nie tyl ko
pol ska, ale eu ro pej ska i po ka zu je, że sys tem bo -
loń ski rze czy wi ście już dzia ła. Cie szy, że stu -

dia II stop nia co raz czę ściej nie są je dy nie me -
cha nicz nym prze dłu że niem stu diów li cen cjac -
kich – zgła sza się wie lu stu den tów z in nych
kie run ków i z in nych uczel ni. Tak wła śnie po -
win no być. Cza sy i re alia spo łecz ne się zmie -
nia ją i z ko lei np. for ma stu diów
nie sta cjo nar nych po wo li prze ży wa się, choć
prze cież wie lu stu den tów, szcze gól nie na star -
szych la tach pra cu je. Ja oce niam to po zy tyw -
nie, za mie rzam wspie rać róż ne roz wią za nia
po zwa la ją ce na po łą cze nie kształ ce nia aka de -
mic kie go ze zdo by wa niem do świad czeń za wo -
do wych. Chcia ła bym na przy kład roz wi jać
na na szym uni wer sy te cie tzw. stu dia du al ne:
mó wiąc w ogrom nym skró cie część za jęć stu -
dent miał by na uczel ni, a część w part ner skiej
in sty tu cji, ja ką mo że być fir ma, czy np. sa mo -
rząd. To nie ła twe, bo w ich or ga ni za cję i re ali -
za cję są za an ga żo wa ni part ne rzy ze wnętrz ni.
Chcia ła bym tę for mę stu diów pro mo wać i za -
chę cać wy dzia ły do ich two rze nia. Moc no
pod kre ślam: żad nych na ka zów nie bę dzie! To
bę dzie su we ren na de cy zja wy dzia łów. Zrób my
to z gło wą, roz waż nie, z part ne ra mi, z któ ry mi
wy dział już współ pra cu je, zna, ma do nich za -
ufa nie.

Są ta kie pro ble my, z któ ry mi bo ry ka się
każ da ko lej na wła dza uni wer sy te tu. Na przy -
kład oce na ja ko ści na ucza nia. Sys tem, wpro -
wa dzo ny na UaM spra wił, że je ste śmy
li de rem w kra ju, ale wśród pra cow ni ków
wzbu dził kry ty kę i dys ku sje.

Je stem za an ga żo wa na w dzia ła nia pro ja ko -
ścio we w UAM od wie lu lat, te raz nad zo ru ję
funk cjo no wa nie sys te mu za pew nie nia ja ko ści
kształ ce nia, je stem w Ra dzie ds. Ja ko ści Kształ -
ce nia i po wiem tak: chcę prze ko ny wać ko le -
żan ki i ko le gów, że ta ki sys tem da je nam
na praw dę do bre na rzę dzia dla ulep sza nia ja -
ko ści kształ ce nia. Są dzę, że po win ni śmy go
wspól nie roz wi jać i mo dy fi ko wać. Chce my ten
sys tem od biu ro kra ty zo wać, co umoż li wia nam
m.in. no we li za cja usta wy o szkol nic twie wyż -
szym z czerw ca 2016 ro ku. My ślę, że już w cią -
gu ostat nich trzech mie się cy uda ło nam się tu
spo ro zro bić, sko ro po przed nie ra por ty rocz -
ne wy ma ga ne przez sys tem li czy ły do brze po -
nad 100 stron, a te raz to oko ło 16 – 20
stron. I po mi mo mniej szej ob ję to ści po ka zu ją
ja sno, co jest do bre, co na le ży po pra wić,
a nad czym się jesz cze za sta no wić. Chcia ła bym
tak że, aby w oce nie ja ko ści kształ ce nia tro chę
odejść od an kiet, nad któ rych kształ tem i więk -
szą przy ja zno ścią rów nież pra cu je my. Chce my
pro mo wać in ne for my, np. wy wia dy, roz mo wy
i dys ku sje, przede wszyst kim ze stu den ta mi. To
oni ze swej – dla mnie bar dzo cen nej per spek -
ty wy – mo gą oce nić np. lo gi kę ukła du za jęć
na da nym kie run ku stu diów.

Stu den ci wca le nie tak chęt nie da ją się za -
pra szać do dys ku sji…

Wiem i bo le ję nad tym. Za sta na wia my się
wła śnie na fo rum Ra dy nad spo so ba mi ak ty -
wi za cji stu den tów w pra cy na rzecz ja ko ści

z prof. beatą mikołajczyk,
prorektorem Uam 

ds. kształcenia, 
rozmawia maria Rybicka
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kształ ce nia. Chcia ła bym, aby na sza pra ca przy -
czy ni ła się do w ogó le do ak ty wi za cji stu den -
tów. Mo im ce lem jest stwo rze nie ta kich
wa run ków w ra mach stu diów, aby stu den tów
móc in ten syw niej an ga żo wać w ba da nia na -
uko we, w roz wią zy wa nie cząst ko wych pro ble -
mów ba daw czych, np. w po sta ci mi ni
eks per tyz. Aby czę ściej po wsta wa ły pra ce dy -
plo mo we pi sa ne na za mó wie nie róż nych in sty -
tu cji, aby stu den ci czu li, że to, co ro bią jest
po trzeb ne i wy ko rzy sty wa ne. 

I jesz cze na uka ję zy ków ob cych. Pa ni, ja -
ko ger ma nist ka, ma tu na pew no wła sne
prze my śle nia.

Mi nę ły 3 la ta od wpro wa dze nia no we go sys -
te mu na uki ję zy ków ob cych w UAM, a więc
nad szedł czas na ewa lu ację tych roz wią zań, by
zo ba czyć, jak sys tem ten funk cjo nu je, jak się
spraw dził, ale tak że ja kie są je go sła bo ści.
Z pew no ścią bę dzie my do ko ny wać ko rekt, ale
po wiem szcze rze, że jesz cze nie ma my go to wej
re cep ty. Je ste śmy w trak cie spo tkań z dzie ka -
na mi, na uczy cie la mi ję zy ków ob cych, stu den -
ta mi. Chcie li by śmy, aby do bra zna jo mość
ję zy ków ob cych sta ła się wy róż ni kiem ab sol -
wen tów UAM, nie za leż nie od stu dio wa ne go
kie run ku: już po li cen cja cie ab sol went UAM
po wi nien w spo sób do bry i ko mu ni ka tyw ny
znać je den ję zyk ob cy, a na stu diach ma gi ster -
skich stu den ci po win ni in ten syw nie po zna wać
ję zyk spe cja li stycz ny – to ozna cza pew ną spe -
cja li za cję lek to rów, na uczy cie li Szko ły Ję zy ko -
wej UAM oraz ich współ pra cę z pra cow ni ka mi
wy dzia łów. Chcia ła bym, by na uka ję zy ka prze -
ni ka ła się ze stu dia mi, że by by ła np. w ko re la -
cji z wy kła da mi pro wa dzo ny mi w ję zy ku
ob cym. Na pew no chce my za in we sto wać
w do sko na le nie zna jo mo ści ję zy ków ob cych
wśród stu den tów UAM i na pew no ma my
na uczel ni do te go ogrom ny po ten cjał.

Gdy już je ste śmy przy trud nych te ma -
tach – przy pa dły pa ni Słu bi ce. Nie gdyś per -
ła w ko ro nie, a dziś…

…po trzeb na jest in na for mu ła funk cjo no wa -
nia, choć da lej uwa żam, że Col le gium Po lo ni -
cum to uni ka to we, wiel kiej kla sy
przed się wzię cie na sze go uni wer sy te tu. Znam to
miej sce do brze od kil ku lat – współ two rzy łam
tam pro wa dzo ną wspól nie z Via dri ną „ger ma -
ni sty kę mię dzy kul tu ro wą”. Obec nie peł nię rów -
nież obo wiąz ki dy rek to ra Pol sko - Nie miec kie go
In sty tu tu Ba daw cze go. Przy oka zji nie daw ne -
go 25-le cia Col le gium Po lo ni cum mia łam
po raz ko lej ny oka zję spoj rze nia na je go świet -
ną prze szłość. Roz mo wy ze stro ną nie miec ką
roz po czę ły się w po przed nim ro ku aka de mic -
kim i są już w du żym stop niu za awan so wa ne.
To czą się wo kół idei pol sko -nie miec kie go wy -
dzia łu, któ ra po raz pierw szy po ja wi ła się
na spo tka niu w Słu bi cach pre zy den ta Ko mo -
row skie go z pre zy den tem Gauc kiem. Idea
szczyt na i dla pol skich uni wer sy te tów pio nier -
ska, lecz mu si zo stać bar dzo pre cy zyj nie za pla -

no wa na i rze tel nie zre ali zo wa na. Mu si to być
wy dział, któ ry nie bę dzie po wie lał ba dań i dy -
dak ty ki ist nie ją cych już wy dzia łów UAM oraz
Via dri ny. Je go ofer ta mu si się na ich tle wy róż -
niać i przy sta wać do miej sca, w któ rym ten wy -
dział ma dzia łać, miej sca na gra ni cy Pol ski
i Nie miec. Ta ką od po wied nią do miej sca te ma -
ty ką mo gą być kwe stie trans gra nicz no ści i zwią -
za ne z ni mi aspek ty mię dzy kul tu ro wo ści.
Pol sko -nie miec ki wy dział po wi nien w mo jej
oce nie, po dej mo wać ba da nia nad re gio nal no -
ścią oraz stu dia po rów naw cze. Stro na nie miec -
ka jest za in te re so wa na umiesz cze niem na tym
wy dzia le tzw. di gi tal stu dies  – to przy szło ścio -
wy kie ru nek roz wo ju ba dań na uko wych, któ ry
wy warł by swo je pięt no na tre ści kształ ce nia.
W przy szłym ro ku pla nu je my otwar cie wspól -
ne go in ter dy scy pli nar ne go kie run ku o ro bo czej
na zwie stu dia o Pol sce (Po lish stu dies), któ ry ma
być po łą cze niem kształ ce nia fi lo lo gicz ne go oraz
sze ro ko po ję te go kul tu ro znaw stwa i być skie ro -
wa ny dla cu dzo ziem ców za in te re so wa nych Pol -
ską oraz na uką ję zy ka pol skie go.

Wie lu mo ich mło dych zna jo mych po ma tu -
rze wy bie ra od ra zu stu dia za gra nicz ne. To
dziś nie jest trud ne, a ucie ka ją nam naj lep si…

Nie mam ta kie go prze ko na nia, że ucie ka ją
nam naj lep si… świet ni tak że zo sta ją w kra ju.
Ale chcie li by śmy być miej scem, któ re swo ją
ofer tą dy dak tycz ną przy cią ga tych bar dzo do -
brych i naj lep szych kan dy da tów z in nych

ośrod ków aka de mic kich tak że z za gra ni cy.
Dla te go chcie li by śmy two rzyć wspól ne stu dia
z part ne ra mi za gra nicz ny mi. To za da nie oczy -
wi ście dla wy dzia łów, ale mo im za da niem jest
stwo rze nie wy dzia łom sprzy ja ją cych wa run -
ków. Prio ry te tem jest dla mnie wy po sa że nie
wy dzia łów w wie dzę i na rzę dzia po zwa la ją ce
pod jąć im te wy zwa nia. Pla nu je my ca łą se rię
szko leń z wie lo ma eks per ta mi ze wnętrz ny mi
z Pol ski i z za gra ni cy... Już te raz wy dzia ły
współ pra cu ją z licz ny mi za gra nicz ny mi uni -
wer sy te ta mi, war to więc roz wa żyć, z któ ry mi
moż na by ta kie stu dia utwo rzyć. Wspól ny pro -
gram kształ ce nia, wspól ny re gu la min stu diów,
obo wiąz ko we stu dio wa nie na dwóch lub
trzech uczel niach, a na ko niec uzy ska nie
dwóch dy plo mów ukoń cze nia stu diów. To roz -
wią za nie do bre i dla uczel ni i dla stu den tów.
Ta kie stu dia mu szą być z na leż ną tro ską przy -
go to wa ne, a więc po ja wą się nie wcze śniej niż
za 2-3 la ta. Wią żą nas tu ter mi ny wy zna czo ne
przez pol skie pra wo.

UaM co raz czę ściej się ga nie tyl ko po rocz -
ni ki stu denc kie, ale tak że młod sze i star sze.
Jak spraw dza się de biu tu ją cy Uni wer sy tet
Otwar ty?

Mo im zda niem, jest to de biut uda ny: są
chęt ni, jest spo re za in te re so wa nie na szą ofer -
tą, w dru giej re kru ta cji uru cho mi my po -
nad dwa dzie ścia kur sów. Ofer ta kur sów jest
prze bo ga ta, są kur sy, któ re po zwa la ją po głę biać
umie jęt no ści prak tycz ne, ale tak że ta kie bar -
dziej hob by stycz ne. Cie ka wie wy pa da po rów -
na nie pre fe ren cji wy bo ru kur sów po mię dzy
Uni wer sy te tem Otwar tym w War sza wie
i w Po zna niu. Po zna nia cy są bar dziej prag ma -
tycz ni i czę ściej wy bie ra ją kur sy prak tycz nych
umie jęt no ści za wo do wych. Naj cie kaw sze jest
to, że po ja wia ją się tam rocz ni ki, któ re nie ko -
rzy sta ją ani z Uni wer sy te tu III Wie ku ani stu -
diów po dy plo mo wych, a więc do tąd mniej
in ten syw nie udzie la ją ce się w kształ ce niu usta -
wicz nym – naj wię cej jest słu cha czy w wie -
ku 40-50 lat. Ale kształ ce nie usta wicz ne
na UAM to nie tyl ko Uni wer sy tet Otwar ty.
Cie szy mnie za baw ny i po ucza ją cy Uni wer sy -
tet Ko lo ro wy, któ re go je stem te raz rek to -
rem – i któ re go wy kła dów sa ma słu cham
z du żym za in te re so wa niem. Po dzi wiam na -
szych wy kła dow ców, któ rzy o spra wach waż -
nych i po waż nych mó wią przy stęp nym,
zro zu mia łym dla dzie ci ję zy kiem. My śli my te -
raz tak że o ja kiejś po dob nej for mie, skie ro wa -

nej do na sto lat ków. Są dzę, że cze ka nas
in ten syw na pra ca w ce lu skon stru owa nia spój -
nej uni wer sy tec kiej ofer ty stu diów po dy plo -
mo wych. Uwa żam, że jak na tak bo ga ty
na uko wo uni wer sy tet jak nasz, jest ona zbyt
skrom na. 

Pierw sze mie sią ce pra cy są bar dzo in ten -
syw ne: mnó stwo spo tkań, no wych przed się -
wzięć. Ma pa ni ja kiś spo sób na od re ago wa nie
zmę cze nia? Ja kieś hob by?

Przede wszyst kim wciąż czu ję, że ta pra ca
jest fa scy nu ją cym wy zwa niem i da je ogrom ną
szan sę, aby zro bić coś po ży tecz ne go dla uni -
wer sy te tu. To pra ca przy no szą ca mi wciąż wiel -
ką sa tys fak cję. Je stem pew na, że w przy szło ści
bę dę wspo mi nać ten okres ja ko naj cie kaw szy
i naj in ten syw niej szy w mo im ży ciu. A jak od -
po czy wam? Zdra dzę, że mo im spo so bem
na re laks są… psy. Mam trzy wspa nia łe kun -
del ki ze schro ni ska. Ob ser wo wa nie mo ich
psia ków, ich za ba wy, spa ce ry z ni mi przy no szą
mi od prę że nie i po god ny na strój. z

”Kon tak ty ze stu den ta mi i dok to ran ta mi 
wzbo ga ca ją na ukow ca, in spi ru ją go
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Uro czy stość od no wie nia dok to ra tu,
któ ry prof. Ko sman obro nił po -
nad 50 lat te mu od by ła się 5 grud -

nia. Zgod nie z uni wer sy tec kim zwy cza jem
ży cze nia ad mul tos an nos zło ży ło ju bi la to wi
gro no rek to rów, dzie ka ni, a tak że za pro sze ni
go ście i ro dzi na. Pro fe sor Mar ce li Ko -
sman – mó wił rek tor UAM prof. An drzej Le -
sic ki – to przede wszyst kim wspa nia ły
wy kła dow ca i wy cho waw ca wie lu po ko leń
mło dzie ży. Uczo ny naj wyż szej mia ry, na dal
bar dzo ak tyw nie uczest ni czą cy w ży ciu na -
uko wym, a przede wszyst kim czło wiek o nie -
kwe stio no wa nym au to ry te cie mo ral nym
i na uko wym. Wzór uczo ne go od da ne go na uce
i spo łe czeń stwu. 

Je śli z du mą pa trzy my na do ro bek i po zy cję
na sze go, prze cież mło de go wy dzia łu – wtó ro wał
mu prof. An drzej Stel mach, dzie kan Wy dzia łu
Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa – to m.in.
dla te go, że w gro nie na szych pro fe so rów ma my
oso bi sto ści o osią gnię ciach znacz nie wy kra cza -
ją cych po za ra my wy zna czo ne przez obo wiąz ki
wy ni ka ją ce ze sto sun ku o pra cę. Pro fe sor jest
zna ko mi tym hi sto ry kiem, po li to lo giem, or ga ni -
za to rem na uki i na ukow cem o cią gle nie spo ży -
tych źró dłach ener gii. 

Dro gę na uko wą prof. Ko sma na, dłu gą i wie -
lo wąt ko wą, bo obej mu ją cą stu dia z wie lu dzie -
dzin na uki, kształ to wa ły kon se kwent nie
roz wi ja ne pa sje, któ re na prze strze ni lat ewo -
lu owa ły od fik cji ku hi sto rii, od hi sto rii do kul -

tu ry po li tycz nej i w koń cu od wie ków śred -
nich ku współ cze sno ści. Od by łem fa scy nu ją cą
po dróż ba daw czą, po dróż przez stu le cia – mó -
wił – stop nio wo zbli ża jąc się od schył ku wie ków
śred nich do współ cze sno ści. Sku pi łem uwa gę
w głów nej mie rze na mi tach i fak tach, na kul -
tu rze hi sto rycz nej spo łe czeń stwa i jej miej scu
w edu ka cji po li tycz nej; uła twi ło to włą cze nie
się do nur tu ba daw cze go po li to lo gii, a za owo -
co wa ło stwo rze niem ze spo łu stu diów nad kul -
tu rą po li tycz ną. 

Pro fe sor Mar ce li Ko sman czu je się Wiel ko -
po la ni nem, ale je go ma łą oj czy zną są Ku ja wy
i Izbi ca Ku jaw ska. Tam pod czas II woj ny
świa to wej przy szedł na świat i tam roz po czę -
ła się je go do ro sła dro ga za wo do wa. Szcze gól -

Uwie rzy łem Sien kie wi czo wi...
Zaczęło się od fascynacji Sienkiewiczem i świętej wiary w to, co opisywał w „Potopie”. 

Pamiętam, że ze łzami w oczach czytałem o samobójczej śmierci Michała Wołodyjowskiego.
I chociaż studia zmieniły to, nabrałem dystansu, to i tak jak powiedziałem w jednym z wywiadów,

wierzę, że Zagłoba istniał, chociaż wiem, że nie istniał. Tak początek swej drogi zawodowej opisywał
prof. marceli kosman, wybitny historyk, pedagog i znawca twórczości Henryka sienkiewicza. 
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ne miej sce na tej ma pie zaj mu je LO im. Ja -
na Ka spro wi cza w Izbi cy Ku jaw skiej, gdzie
prze szedł wszyst kie szcze ble edu ka cji: był
uczniem, na uczy cie lem, a w koń cu i dy rek to -
rem. Od naj młod szych lat uczył się gry na for -
te pia nie. Do je go ulu bio nych utwo rów na le żą
Po lo nez As -dur Fry de ry ka Cho pi na oraz
Dru ga Rap so dia Wę gier ska Fran cisz ka Lisz -
ta. Obok mu zy ki wiel ką pa sją są książ ki, któ -
re od lat mło do ści z upodo ba niem
ko lek cjo nu je. Waż nym punk tem na ma pie je -
go stu denc kich spa ce rów po mie ście by ły,
obok gma chu uczel ni i Bi blio te ki Uni wer sy -
tec kiej, po znań skie an ty kwa ria ty i księ gar nie. 

Swo ją przy go dę z na uką roz po czął od stu -
diów hi sto rii, by wzbo ga cić je o fi lo lo gię kla -
sycz ną i pol ską. Mu szę pań stwu po wie dzieć,
że z ulgą przy ją łem wia do mość, że nie bę dę
czy tał po ła ci nie tre ści dy plo mu – żar to wał
w trak cie uro czy sto ści prof. Stel -
mach – Wpraw dzie prof. Ko sman jest tak tow -
ny i za pew ne nie zwró cił by mi uwa gi
na fo rum, ale bar dzo się ucie szy łem, kie dy do -
wie dzia łem się, że wy rę czy mnie w tym pro -
rek tor prof. Ta de usz Wal las…. 

Do swo ich mi strzów z cza sów stu diów uni -
wer sy tec kich za li cza prof. Ge rar da La bu dę,
pro mo to ra pra cy ma gi ster skiej („Roz pad
pań stwa Hu nów w po ło wie V wie ku”) i prof.
Hen ry ka Łow miań skie go, pod kie run kiem
któ re go na pi sał dy ser ta cję dok tor ską (pt.
„Do ku men ty i kan ce la ria wiel kie go księ cia
Wi tol da”). Waż nym ogni wem w warsz ta cie
przy szłe go po li to lo ga by ła na pi sa na pod kie -
run kiem prof. Ja nusz Ta zbi ra pra ca ha bi li ta -
cyj na („Re for ma cja i Kontr re for ma cja
w Wiel kim Księ stwie Li tew skim w świe tle
pro pa gan dy wy zna nio wej”). 

Okres, w któ rym peł nił funk cję dy rek to ra
Bi blio te ki Kór nic kiej PAN po sze rzył je go za -
in te re so wa nia o kul tu rę Wiel ko pol -
ski XIX i XX wie ku. W efek cie po wsta ła m.in.

książ ka, któ ra do cze ka ła się już trzech wzno -
wień – są to „Opo wie ści kór nic kie”. De ka -
da 1983-1993 to okres współ pra cy z Wyż szą
Szko łą Pe da go gicz ną w Opo lu, dzi siej szym
uni wer sy te tem, gdzie stwo rzył Ka te drę Hi -
sto rii Eu ro py Wschod niej w In sty tu cie Hi sto -
rii. Na li stę za wo do wych osią gnięć prof.
Ko sma na moż na też wpi sać prze wod ni cze -
nie Związ ko wi Li te ra tów Pol skich w Po zna -
niu oraz człon ko stwo w Po znań skim
To wa rzy stwie Przy ja ciół Na uk. By ły też licz -
ne na uko we wy jaz dy na Li twę i Cze chy. 

Prof. Mar ce li Ko sman to przede wszyst kim
wy bit ny po li to log. Przez po nad 25 lat współ -
two rzył In sty tut – a obec nie Wy dział – Na uk
Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa. Jest pierw -
szym kie row ni kiem Za kła du Dzien ni kar stwa
oraz or ga ni za to rem i kie row ni kiem Za kła du

Kul tu ry Po li tycz nej. W ich ra mach stwo rzył
li czą cą się w Pol sce szko łę ba da czy kul tu ry
po li tycz nej.

Wszyst kie te fak ty i do ko na nia oczy wi -
ście nie wy czer pu ją li sty za sług, po nie waż,
tu od da ję głos prof. Stel ma cho wi: Pro fe sor
Ko sman jest na dal ak tyw ny na po lu na uko -
wym i pu bli ka cyj nym, czym wpę dza młod -
szych pra cow ni ków w pew ne roz ter ki. Je go
ener gia i pa sja twór cza bu dzą po dziw, sza -
cu nek, ale też, uczci wie po wiem, tro chę za -
zdro ści. Na szcze gól nie uzna nie za słu gu je
sys te ma tycz ność w pra cy ba daw czej i pu bli -

ko wa niu jej re zul ta tów. Jest au to rem oko -
ło 2000 pu bli ka cji na uko wych, na któ re
skła da ją się mo no gra fie, pra ce pod re dak -
cją oraz ar ty ku ły. Więk szość z moch prac
kon cen tro wa ła się wo kół hi sto rii Pol ski, hi -
sto rii współ cze snej. Ba da nia prof. Ko sma -
na umoż li wi ły rów nież lep sze po zna nie
dzie jów Li twy, Kre sów i sto sun ków mię dzy
Po la ka mi i wschod ni mi są sia da mi. Na uwa -
gę za słu gu je wy da na w 1969 ro ku uni ka to -
wa mo no gra fia „Hi sto ria Bia ło ru si”, a jak
za po wia da au tor, ze bra ne są już ma te ria ły,
któ re po zwo lą uak tu al nić ten ob raz i spoj -
rzeć nań z in ne go pun ku wi dze nia.

Szcze gól ne miej sce w twór czo ści prof. Ko -
sma na zaj mu ją ese je pi sa ne na fa li fa scy na cji
Hen ry kiem Sien kie wi czem. Jak wspo mniał
w trak cie uro czy sto ści, w cza sach kie dy uka -

za ła się je go książ ka „Na tro pach bo ha te rów
Try lo gii”, li sto nosz z ro dzin ne go mia sta pro -
fe so ra prze strze gał miesz kań ców: cza sem nie
czy taj cie tej książ ki, bo Ko sman wal czy
z Sien kie wi czem! Tym cza sem ce lem tych
wszyst kich pu bli ka cji by ło uka za nie wi zji hi -
sto rycz nej na tle praw dy dzie jo wej. To jest
Sien kie wicz ukry ty, któ ry w kry tycz ny spo sób
po ka zu je dzie je Pol ski tam tych cza sów i uczy.
Tyl ko trze ba umieć to od czy tać. I mo je pi sa nie
szło w tym kie run ku, za koń czy ło się książ ką
o Sien kie wi czu w świe tle po li ty ki. Jest to spoj -
rze nie po li to lo ga. z
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”Je go ener gia i pa sja twór cza bu dzą po dziw, sza cu nek, 
ale też, uczci wie po wiem, tro chę za zdro ści



Pro jekt zmniej sze nia licz by stu den tów
do pro por cji 1:11-13 dla Wy dzia łu Hi -
sto rycz ne go jest abs trak cyj ny, bo ra czej

ży czy li by śmy so bie ZWIĘKSZENIA licz by stu -
den tów dla uzy ska nia tej pro por cji. Trze ba jed -
nak za zna czyć, że na tle in nych pol skich
uni wer sy te tów ra dzi my so bie bar dzo do brze.

Uwa żam, że sy tu acja, w któ rej przyj mu je my
wszyst kich chęt nych, a w cią gu I ro ku ich licz -
ba top nie je, głów nie przez to, że sa mi re zy gnu -
ją, roz wie wa jąc swo je na iw ne złu dze nia, że
stu dia moż na przejść bez wy sił ku, ro biąc np.
dwa kie run ki rów no le gle, czy go dząc je z pra -
cą, nie jest zła, acz kol wiek lep sza by ła by moż -
li wość ko ry go wa nia błęd nych wy obra żeń
po przez roz mo wę kwa li fi ka cyj ną, uży tą nie ja -

ko in stru ment opre sji, lecz wza jem ne, lo jal ne
pro jek to wa nie to ku stu diów.

Oczy wi ście, mniej licz ne gru py za ję cio we
i bar dziej wy rów na ny przez to po ziom stu den -
tów sprzy ja ją osią ga niu lep szych efek tów dy -
dak tycz nych. Kwe stia licz by stu den tów jest
z jed nej stro ny pro stą funk cją zja wisk de mo -
gra ficz nych, ale z dru giej stro ny – po li ty ki pań -
stwa. Je śli pod no sze nie wskaź ni ka sko la ry za cji
trak to wa no ja ko wy móg UE i stwa rza no za -
chę tę do ma so we go kształ ce nia, to przy nio sło
to nie tyl ko fa lę za trud nień na uni wer sy te tach,
ale tak że ma so we za kła da nie szkół pry wat -
nych. Dzi siaj ob ser wu je my pro ces od wrot ny. 

Pań stwo ma pra wo do kształ to wa nia wcho -
dzą ce go na ry nek mło de go po ko le nia, w któ -

rym po win ni się zna leźć lu dzie do brze wy -
kształ ce ni, praw dzi wa eli ta, go to wa prze jąć od -
po wie dzial ność za po stęp i po wo dze nie kra ju. 

Na der wi docz ne jest jed nak ostat nio znie -
sma cza nie hu ma ni sty ki i wspie ra nie kie run ków
po li tech nicz nych. Hu ma ni sty ka wy ma ga oczy -
wi ście re for my, choć by ta kiej, że obok lub po za
sys te mem kształ ce nia w ra mach tra dy cyj nych
kie run ków, sta je my obec nie wo bec po trze by
bu do wa nia stu diów in ter dy scy pli nar nych lub
kre owa nia kie run ków zu peł nie no wych. 

W od mien ny spo sób na le ży ko men to wać
po trze bę trwa nia kie run ków ni szo wych, do ja -
kich za li czyć trze ba (o zgro zo!) fi lo lo gię kla -
sycz ną, ale tak że in ne fi lo lo gie (nie an giel skie?).
Po trzeb ne są tak że ni szo we kie run ki od po wia -
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Co jest naj waż niej sze w zmia nach, któ re
pań stwo pro po nu ją?

Pro ble mem jest bar dzo ni ska wi dzial ność
na szej na uki w świe cie, co rzu tu je na ca ły sys -
tem szkol nic twa wyż sze go. Dla te go mu si my
ra dy kal nie wzmoc nić na ukę w Pol sce, zmie -
nia jąc uczel nie: ich za rzą dza nie, fi nan so wa -
nie i mo del ka rie ry aka de mic kiej./…/
Zmia ny te bę dą moż li we, o ile jed no cze śnie
zwięk szy się po ziom na kła dów na na ukę
i zmie ni się spo sób ich dys try bu cji. W sys te -
mie mu si na stą pić sil na stra ty fi ka cja, a no we
środ ki fi nan so we mu szą być sil niej skon cen -
tro wa ne. Pol ska za słu gu je na kil ka jed no stek
fla go wych. Te go nie osią gnie się bez kon cen -
tra cji za so bów i ta len tów. My na dal do stoj nie
kro czy my, a świat na uki co raz szyb ciej bie -
gnie, co po ka zu ją wszel kie moż li we po rów -
na nia mię dzy na ro do we. Dla te go chce my
ze rwać z do mi nu ją cą lo gi ką rów no ści, a po -
sta wić na lo gi kę sys te mo wych nie rów no -
ści – na kon ku ren cję obej mu ją cą na ukow ców
i ich ze spo ły ba daw cze, jed nost ki uczel ni, jak
i ca łe uczel nie.

Ja ka bę dzie ta no wa stra ty fi ka cja w szkol -
nic twie wyż szym?

Dzi siaj środ ki pu blicz ne są za ma łe, a do dat -
ko wo są sil nie roz drob nio ne. Licz ne ośrod ki,
któ re w prak ty ce w ogó le nie upra wia ją na uki,
otrzy mu ją do ta cje. A tym sa mym środ ki ule ga -
ją roz pro sze niu. Za kła da my, że w pew nych
ośrod kach pie nię dzy na ba da nia z cza sem nie
bę dzie wca le, a w in nych bę dzie ich o wie le wię -
cej. Przy ni skich na kła dach wa run kiem suk ce -
su sys te mu na uki ja ko ca ło ści jest prze my śla ny
po dział te go, co jest – a zwłasz cza te go, co bę -
dzie. Mu szą po ja wić się no we środ ki, ale na no -
wych wa run kach. Zróż ni co wa nie moż li wo ści
uru cho mi mi gra cję ka dry w sys te mie. Ci bar -
dziej uta len to wa ni bę dą szu kać moż li wo ści za -
trud nie nia i re ali za cji gran tów w naj lep szych
ośrod kach, któ re bę dą wy ła niać się ewo lu cyj -
nie. Sil ni bę dą sil niej si, a słab si na uko wo – jesz -
cze słab si. To lo gi ka ro sną cych nie rów no ści
ja ko ele ment wy ła nia nia do sko na ło ści w na uce.

Jak bę dą wy glą da ły uczel nie?
Sys tem do ce lo wo bę dzie skła dał się z trzech

ty pów uczel ni wy ło nio nych w opar ciu o osią -
gnię cia na uko we i gran to we. Uczel nie dy dak -
tycz ne bę dą przy go to wy wać stu den tów
do wej ścia na re gio nal ny ry nek pra cy. Uczel -
nia mi ba daw czo -dy dak tycz ny mi bę dą prze -

cięt ne uni wer sy te ty, z do bry mi stu den ta mi, ka -
drą upra wia ją cą do brą na ukę, ale nie ko niecz -
nie na ukę na po zio mie świa to wym. I bę dą też
uczel nie ba daw cze, przy pusz czal nie kil ka na -
ście, mo że dwa dzie ścia. Tam zna cze nie bę dzie
miał świa to wy po ziom pro wa dzo nych ba dań.
Spo śród nich z cza sem, w ra mach du że go,
otwar te go kon kur su wy ło ni my i do fi nan su je -
my (po no wej pa ra me try za cji w 2021 r.) trzy
do pię ciu uczel ni fla go wych. Pla nu je my do fi -
nan so wa nie dla uczel ni fla go wych i uczel ni ba -
daw czych w ra mach pro po no wa nych no wych
pro gra mów.

Czy re for my te nie przy czy nią się do upad -
ku ja kichś uczel ni? Np. tych słab szych, re gio -
nal nych?

Ban kructw i li kwi da cji uczel ni pu blicz nych
bym się nie oba wiał. Uczel nie re gio nal ne są
waż ne dla ca ło ści sys te mu, to lo kal ne ośrod ki
kul tu ro twór cze, za wsze w peł ni fi nan so wa ne
przez pań stwo. Nie wol no nam jed nak fi nan -
so wać tam ba dań „na uko wych”, pro wa dzą -
cych do pu bli ka cji w roz ma itych „ze szy tach
na uko wych”. Na roz drab nia nie i tak nie wiel -
kich środ ków Pol ski nie stać. W uczel niach
dy dak tycz nych nie od naj dzie się ka dra chcą -

Lo GI KA: ZA MIAST RóW No śCI         

Ży czy li by śmy so bie raczej zwięk sze nia          

Trwa dyskusja na temat budowania w Polsce nowego kształtu ram prawnych dla szkolnictwa wyższego. 
Tytułem jej poszerzenia zamieszczamy poniżej fragmenty wywiadu, którego prof. marek Kwiek, z Uam, 
członek zespołu wyłonionego w drodze ministerialnego konkursu do opracowywania założeń ustawy, 
udzielił Polskiej agencji Prasowej oraz tekst nadesłany przez prof. Kazimierza ilskiego 

Wizja zmniejszania liczby studentów wywołuje najczarniejsze demony: redukcje etatów naukowych, 
zapaść budżetu, degradację finansową uczelni, likwidację zespołów badawczych… 



s t y c z e ń  2 0 1 7  |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E  |  1 1

da ją ce na po trze by chwi li: ter ro ryzm, mi gra -
cje, ka ta stro fę kli ma tycz ną, upa dłość państw
itd. Sys tem po wo ły wa nia kie run ków jest jed -
nak po wol ny, mi mo zmian, któ re stwa rza
ostat nia no we li za cja usta wy da ją ca istot ne
przy wi le je „krót kiej ścież ki” dla wy dzia łów
z pra wa mi ha bi li ta cji. Wszyst ko trze ba jed nak
ja koś fi nan so wać, a pie nią dze po ja wia ją się,
kie dy się pa li al bo w ogó le. No we za gad nie nia
to nie ocze ki wa ne kon fe ren cje, gru py eks per -
tów, utrzy my wa nie ze wnętrz nych sta cji ba -
daw czych (np. obec nie na Bli skim Wscho dzie).
W ta kich ra zach rów nież sys tem gran to wy jest
opie sza ły (wnio ski, de cy zje, re al ne wy pła ty).
Kie dy trze ba pod jąć zu peł nie no we za gad nie -
nia, nie moż na w apli ka cji wy ka zać osią gnięć
w dzie dzi nie, któ ra jest wła śnie no wa. Brak za -
ufa nia i od wa gi w po dej mo wa niu de cy zji spra -
wia ją, że uczel nie nie na dą ża ją. Sta ją się

an ty kwa ry sta mi zja wisk mi nio nych i dla te go
są „nie uży tecz ne”. Wy dzia ły ma ją zwią za ne rę -
ce, nie mo gąc usta no wić no wych sta no wisk
pro fe sor skich, kie dy nie ma (jesz cze) stu den -
tów. Kto dwa/trzy la ta te mu w Pol sce prze wi -
dy wał, że szcze gól ne go wspar cia po trze bu je
ara bi sty ka ja ko ab so lut nie ni szo wy kie ru nek
pod pre sją wy mar cia?

Wy da je mi się, że opie sza le my śli się o po trze -
bie otwie ra nia no wych spe cjal no ści w za kre sie
pra wa – kto na przy kład go tów jest roz wią zać
kwe stie le gal no ści/nie le gal no ści związ ków po -
li ga micz nych za war tych po za Pol ską, ale funk -
cjo nu ją cych na te re nie na sze go kra ju? 

Uni wer sy tet ma prze cież ob ja śniać ota cza ją -
cy nas świat we wszyst kich je go aspek tach, ale
je śli za cho dzi pew na gra da cja, to naj pierw trze -
ba dzia łać w związ ku z py ta nia mi, któ re do ma -
ga ją się od po wie dzi na tych mia sto wych.

A ta kich do ma ga ją się mię dzy in ny mi pro ce sy
nisz cze nia dóbr kul tu ry w Ira ku i Sy rii. Kto jed -
nak miał by pod jąć się ich za bez pie cze nia, je śli
nie asy rio lo dzy, któ rzy jed no cze śnie stu dio wa li
pa pi ro lo gię? Od po wie dzial ne uni wer sy te ty nie
mó wią o li kwi da cji tych śro do wisk ze wzglę du
na brak stu den tów, lecz sta ra ją się za gwa ran -
to wać ich trwa nie. 

Kon klu du jąc, zmia ny w szkol nic twie wyż -
szym są nie unik nio ne. Po ja wia się oczy wi ście
py ta nie o ich kosz ty – przede wszyst kim per so -
nal ne. Mam uwa gi co do dy na mi ki zmian, są -
dzę, że do bre mu funk cjo no wa niu na uki
i kształ ce nia na pew no sprzy ja spo kój, a obec -
nie je ste śmy przed mio tem cha otycz nych ru -
chów. Doj mu ją cy jest ten cha os i po czu cie
dez orien ta cji, co na pew no do brze nam nie słu ży.

Prof. Ka zi mierz Il ski, 
dzie kan Wy dzia łu Hi sto rycz ne go UaM 

ca pro wa dzić za awan so wa ne ba da nia. Na sta -
wia my się więc na to, że z cza sem po ja wią się
mi gra cje mię dzy róż ny mi ty pa mi uczel ni.

Pa na zda niem na le ży się spo dzie wać zwol -
nień w szkol nic twie wyż szym? za du żo jest
pra cow ni ków na pol skich uczel niach?

Do ce lo wo sys tem bę dzie miał przy pusz czal -
nie więk szą licz bę ka dry, ale to nie bę dzie ta sa -
ma ka dra. Zmia ny bę dą roz ło żo ne w cza sie, ale
zwol nie nia są ra czej nie unik nio ne. Oso by naj -
mniej pro duk tyw ne na uko wo, któ re w prak ty -
ce nie zaj mu ją się na uką, mo gą rze czy wi ście
stra cić pra cę na uczel niach ba daw czych. Tym
szyb ciej, im więk sza bę dzie au to no mia uczel ni.

Ja kie zmia ny cze ka ją stu den tów i dok to -
ran tów?

Chce my, aby na uczel niach ba daw czo -dy -
dak tycz nych i dy dak tycz nych zwięk szył się na -
cisk na ja kość kształ ce nia. Tam, gdzie do tąd
wy kła dow cy po nie kąd tra ci li czas – pu bli ku jąc
sła be ar ty ku ły i pi sząc mier ne ha bi li ta -
cje – z pew no ścią wzro śnie na cisk na kształ ce -
nie. Chce my ze rwać z ma so wo ścią stu diów
dok to ranc kich i po sta wić na ich se lek tyw -
ność – ma my 44 tys. dok to ran tów i je dy nie 5
tys. obro nio nych dok to ra tów rocz nie. Po trze -
bu je my mniej dok to ran tów, a wię cej dok to ra -
tów – do te go w nie co in nych dzie dzi nach
na uki. Każ dy dok to rant po wi nien w dro dze
kon kur so wej otrzy mać czte ro let nie sty pen -
dium. Uwa ża my, że na le ży zli kwi do wać ty tuł
pro fe so ra uczel nia ne go – to twór sztucz ny
i nie po trzeb ny. Na uka aka de mic ka po trze bu je

sil nych hie rar chii, któ rych wy ra zem są stop nie
i ty tu ły na uko we opar te o re al ne, mie rzal ne
osią gnię cia na uko we. 

Co pla nu ją pań stwo w od nie sie niu do naj -
star szych pra cow ni ków na uki?

Pol ska da wa ła do tąd du że moż li wo ści ka -
drze w wie ku eme ry tal nym. Uwa ża my, że ka -
dra ta nie po win na mieć w przy szło ści
wpły wu na de cy zje awan so we i fi nan so we
(po przez re cen zje). Pro fe sor ty tu lar ny mo że
pra co wać na uko wo ja ko pro fe sor eme ry to wa -

ny, ale nie po wi nien mieć pra wa de cy do wa -
nia o spra wach uczel ni. Li mit w Eu ro pie
Za chod niej to prze waż nie 65 lat.

Co no wa usta wa ma zmie nić w ustro ju
uczel ni?

Pol skie uczel nie ma ją wy jąt ko wo sil ne se na ty
i ra dy wy dzia łu. Jed nak sze ro ka ko le gial ność nie
ma już dziś ra cji by tu w sy tu acji, gdy uczel nie to
or ga ni za cje za trud nia ją ce ty sią ce lu dzi i dys po -
nu ją ce bu dże ta mi rzę du kil ku set mi lio nów zło -
tych. Se na ty i ra dy wy dzia łu po win ny mieć
je dy nie głos do rad czy w kwe stii kształ ce nia i ba -
dań. Ro sną ca kon ku ren cyj ność w sys te mie wy -
ma ga sil nych ciał de cy zyj nych. Dla te go

pro po nu je my wzmoc nie nie ciał jed no oso bo -
wych i osła bie nie tra dy cyj nych ciał ko le gial nych. 

Je śli pań stwa pro po zy cje wej dą w ży cie, to
czy wy wo ła ją one bu rzę w śro do wi sku? 

Na sza ka dra jest roz sąd na i prag ma tycz na,
a zmia ny są nie zbęd ne. Nie da się prze pro -
wa dzić re for my po pra wia ją cej wa run ki funk -
cjo no wa nia wszyst kim. A my tym, któ rzy
po ka zu ją dzia łal ność na uko wą na naj wyż -
szym po zio mie, pro po nu je my du że moż li wo -
ści roz wo ju i wyż sze wy na gro dze nia.

Zróż ni co wa nie sys te mu i po sta wie nie
na mie rzal ne efek ty w ba da niach na uko wych
i re la cjach z go spo dar ką otwie ra no we moż -
li wo ści. Bez re for my na sze dry fo wa nie bę dzie
trwa ło, a ta len ty na uko we bę dą emi gro wać…

Kto, pań stwa zda niem, po prze tę usta wę?
Mło da ka dra do brych uczel ni o na sta wie niu

ba daw czym, któ ra już zdą ży ła sko rzy stać z do -
bro dziejstw da wa nych przez sys tem gran tów
na ba da nia z Na ro do we go Cen trum Na uki
i któ ra chce dal szych ra dy kal nych zmian. To na -
tu ral ni zwy cięz cy ta kiej re for my. By li by bli żej
glo bal nej wspól no ty na uko wej…

Roz ma wia ła lu dwi ka To ma la

        – SYS TE Mo WE NIE RóW No śCI

              licz by  stu den tów 

”My na dal do stoj nie kro czy my, a świat na uki co raz szyb ciej
bie gnie, co po ka zu ją wszel kie po rów na nia mię dzy na ro do we
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Uro dził się 21 ma ja 1936 r. w Gro -
dzi sku Wiel ko pol skim. Dzie ciń -
stwo i mło dość aż do roz po czę cia

stu diów w Po zna niu w 1955 r. upły wa ły
mu pod zna kiem czę stej zmia ny miej sca
za miesz ka nia. Ko lej no miesz kał w: Gro -
dzi sku Wiel ko pol skim, Ra dom sku, No -
wym To my ślu, Pło tach k/Zie lo nej Gó ry,
Ba bi mo ście, Ka to wi cach – Li go cie, Szcze -
ci nie. Od 1955 r. ży cie prof. Ko tlar skie go
by ło zwią za ne z Po zna niem (po za okre -
sem ostrow skim: 1961 – 1967). Tu skoń -
czył stu dia hi sto rycz ne na Wy dzia le
Fi lo zo ficz no - Hi sto rycz nym UAM w 1960
r. i roz po czął pra cę ja ko asy stent w Ka te -
drze Hi sto rii Fi lo zo fii, kie ro wa nej przez
prof. Ste fa na Kacz mar ka. Po ro ku pra cy
w UAM prze niósł się ze wzglę dów ro dzin -
nych do Ostro wa Wiel ko pol skie go, gdzie pra co wał w I Li ceum Ogól -
no kształ cą cym ja ko na uczy ciel hi sto rii i pro pe deu ty ki wie dzy
o spo łe czeń stwie. 

Dzia łal ność na uko wo-or ga ni za cyj na
W 1967 r. po wró cił do pra cy w Ka te drze Hi sto rii Fi lo zo fii UAM.

Pod kie run kiem prof. Kacz mar ka na pi sał i obro nił pra cę dok tor ską
„Po glą dy fi lo zo ficz ne Pa try ce go Prze czy tań skie go”. Pra ca zo sta ła
wy so ko oce nio na przez re cen zen tów, któ rzy uzna li ją za „stu dium
sa mo dziel ne, pio nier skie i ory gi nal ne”, od zna cza ją ce się ogól no hi -
sto rycz ną i fi lo zo ficz ną kul tu rą, na pi sa ne pięk nym ję zy kiem pol -

skim. Po obro nie pra cy dok tor skiej awan so wał na sta no wi sko
ad iunk ta w In sty tu cie Fi lo zo fii UAM. Okres dru giej po ło wy lat 70.
mi nio ne go wie ku był wy peł nio ny w ży ciu za wo do wym pro fe so ra
Ko tlar skie go dal szy mi ba da nia mi na uko wy mi nad dzie ja mi no wo -
żyt nej fi lo zo fii pol skiej, jej afi lia cja mi z fi lo zo fią fran cu ską (do ty -
czy ło to zwłasz cza epo ki oświe ce nia), a też i pro wa dzo ną bar dzo
su mien nie dy dak ty ką (wy kła dy i ćwi cze nia z hi sto rii fi lo zo fii – po -
wszech nej i pol skiej). 

Na prze ło mie lat 70. i 80. mi nio ne go wie ku prof. Ko tlar ski roz sze -
rzył swo je za in te re so wa nia ba daw cze o pro ble ma ty kę pol skiej fi lo zo -
fii mark si stow skiej. Wy ni kiem tych ba dań by ła ob szer na mo no gra fia
pt. „Myśl spo łecz na Ró ży Luk sem burg. Pró ba re kon struk cji hi sto rio -
zo fii” (Po znań 1987). Pra ca ta sta ła się pod sta wą po stę po wa nia ha bi -
li ta cyj ne go i nada nia stop nia dr. hab. na uk hu ma ni stycz nych

w za kre sie fi lo zo fii (w 1985 r.). Roz pra wa
o Ró ży Luk sem burg zo sta ła do brze przy -
ję ta przez pol skie śro do wi sko fi lo zo ficz -
ne. M.in. uzna no ją za „naj wy bit niej sze
osią gnię cie hi sto rycz no -ana li tycz ne w li -
te ra tu rze pol skiej po świę co ne po glą dom
R. Luk sem burg”, za pra cę, któ ra ko ry go -
wa ła wie le utar tych nie po ro zu mień i po -
my łek in ter pre ta cyj nych, ty czą cych
po glą dów tej wy bit nej in te lek tu alist ki le -
wi cy eu ro pej skiej. Na uwa gę z te go okre -
su za słu gu ją też stu dia prof. Ko tlar skie go
nad pol ską fi lo zo fią okre su ro man ty -
zmu – tzw. pol ską fi lo zo fią na ro do wą.
Cho dzi ło tu taj o myśl fi lo zo ficz ną Au gu -
sta Ciesz kow skie go, Ka ro la Li bel ta i Bro -
ni sła wa Tren tow skie go, a zwłasz cza
o re flek sję hi sto rio zo ficz ną oraz fi lo zo fię

po li ty ki te go ostat nie go. Na po cząt ku lat 90. ze szłe go wie ku prof. Grze -
gorz Ko tlar ski za an ga żo wał się w or ga ni za cję ośrod ka ba dań wscho -
do znaw czych w UAM – w 1991 r. po wstał In sty tut Wschod ni, któ re go
był dy rek to rem w la tach 1994 – 2002. Ja ko dy rek tor In sty tu tu
Wschod nie go po ło żył wiel kie za słu gi dla je go roz wo ju or ga ni za cyj -
no -na uko we go. Wraz z prof. Alek san drem Koś ko – prze wod ni czą cym
Ra dy Na uko wej In sty tu tu oraz po zo sta ły mi jej człon ka mi prof. Ko -
tlar ski opra co wał kon cep cję roz wo ju no wej pla ców ki na uko wo – dy -
dak tycz nej, opar tej na in ter dy scy pli nar no ści ba dań na uko wych, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem per spek ty wy hu ma ni stycz nej. Efek tem
do ko nań ba daw czych i or ga ni za cyj nych by ły od by wa ją ce się cy klicz -
nie (1995, 1998, 2000) w In sty tu cie kon fe ren cje na uko we o za się gu
mię dzy na ro do wym. W ra mach pod sta wo wych za dań In sty tu tu zna -
la zło się też kształ ce nie stu den tów. Stu dia wscho do znaw cze mia ły dać
stu den tom wie dzę i umie jęt no ści wza jem nie do peł nia ją ce się i swo im
za kre sem obej mo wać kwa li fi ka cje ję zy ko we, kul tu ro znaw cze, hi sto -
rycz ne, fi lo zo ficz no -so cjo lo gicz ne, praw no -eko no micz ne. 

W do wód za sług na uko wo – dy dak tycz nych rek tor UAM prof.
Ste fan Jur ga mia no wał G. Ko tlar skie go na sta no wi sko pro fe so ra
nad zwy czaj ne go. W 2002 r. prof. Ko tlar ski zre zy gno wał z funk cji
dy rek to ra In sty tu tu Wschod nie go. Po wo dem by ło po gar sza ją ce się
zdro wie. Do osta tecz ne go przej ścia na eme ry tu rę (2008 r.) pra co -
wał na sta no wi sku pro fe so ra nad zwy czaj ne go w In sty tu cie
Wschod nim. 

W okre sie prze ło mu II i III ty siąc le cia po sze rzył swo je za in te re -
so wa nia ba daw cze o pro ble ma ty kę my śli ro syj skiej. Ro sję trak to wał
ja ko „ogrom ny kul tu ro wy oce an”, bę dą cy za ra zem wy zwa niem, jak
i we zwa niem. Zwra cał uwa gę na asy me trycz ność men tal no ści Ro -
sjan, któ ra da je o so bie znać na wszyst kich po zio mach ży cia w tym
kra ju. Do wo dził, że kie dy chce my zdia gno zo wać isto tę ro syj skie go
sys te mu po li tycz ne go, któ ry cha rak te ry zu je się m.in. ten den cja mi
do au to ry ta ry zmu i eks pan sjo ni zmu, nie moż na za po mi nać o swo -
istej „sym bio zie” cy wi li za cyj nej Wscho du i Za cho du oraz o czyn -
ni ku geo gra ficz nym i de mo gra ficz nym. Za in te re so wa nie my ślą

W grud niu 2016 r. mi nę ła pierw sza rocz ni ca śmier ci prof. Grze go rza Ma ria na Ko tlar skie go

Historyk filozofii, 
kreator i narrator życia społecznego

”Ro sję trak to wał ja ko „ogrom ny kul tu ro wy
oce an”, bę dą cy za ra zem wy zwa niem, 
jak i we zwa niem
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ro syj ską szło w pa rze u pro fe so ra z po głę bio nym na my słem
nad kwe stia mi z za kre su an tro po lo gii fi lo zo ficz nej i fi lo zo fii dzie -
jów. Pod su mo wu jąc, mo że my po wie dzieć, że prof. Ko tlar ski – głów -
nie ja ko hi sto ryk fi lo zo fii – dzię ki swo im osią gnię ciom na uko wym
wszedł do hi sto rio gra fii pol skiej ja ko au tor ce nio nych prac z za kre -
su fi lo zo fii pol skiej i my śli ro syj skiej od XVIII do XX wie ku. 

Dzia łal ność po za nau ko wa
Pro fe sor Grze gorz Ko tlar ski na le żał do po ko le nia, któ re go dzie ciń -

stwo przy pa dło na cza sy II woj ny świa to wej i trud ny okres po wo jen -
ny. W trak cie swe go doj rza łe go ży cia prof. Ko tlar ski in spi ro wał swo imi
po my sła mi, za an ga żo wa niem w roz wią zy wa nie tru dów dnia co dzien -
ne go w per spek ty wie jed nost ko wej, jak i spo łecz nej. Do wo dem te go
by ła je go dzia łal ność pu blicz na. Naj pierw – jak wie lu z je go po ko le -
nia – wstą pił do Związ ku Mło dzie ży Pol skiej (1951 – 1956), na stęp nie
na stu diach na le żał do Zrze sze nia Stu den tów Pol skich (1955 – 1960).
Już pra cu jąc w Ka te drze Hi sto rii Fi lo zo fii, wstą pił do Pol skiej Zjed no -
czo nej Par tii Ro bot ni czej (1960 r.), z któ rej wy stą pił w mar cu 1982 r.
Na le żał też do Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie go (1960 – 1980).
W 1980 r. zo stał człon kiem NSZZ „So li dar ność” i na po cząt ku ob jął
funk cję prze wod ni czą ce go ko ła przy In sty tu cie Fi lo zo fii (1980 – 1981).
Jak wia do mo, wpro wa dze nie sta nu wo jen ne go 13 grud nia 1981 r. do -
pro wa dzi ło do zde le ga li zo wa nia „So li dar no ści”. Prof. Ko tlar ski w tym
okre sie dzia łał w struk tu rach pod ziem nych „So li dar no ści”. Wsku tek
stop nio wej od bu do wy struk tur związ ko wych w II po ło wie lat 80. do -
szło w UAM do re ak ty wo wa nia Ko mi sji Za kła do wej „So li dar no ści”.
Na jej cze le sta nął Grze gorz Ko tlar ski, wy bra ny na prze wod ni czą ce go
4 mar ca 1989 r. (ka den cja trwa ła do 16 mar ca 1991 r.). W na stęp nych
ka den cjach dzia łal no ści Ko mi sji Za kła do wej m. in był de le ga tem
na Wal ne Ze bra nie Re gio nu Wiel ko pol ska NSZZ „So li dar ność” (1991
r.), elek to rem do władz Re gio nu Wiel ko pol ska (1992 r.), człon kiem
uczel nia nej Ko mi sji Re wi zyj nej (w ka den cji 1995 – 1998), człon kiem
Ko mi sji Za kła do wej (1998 – 2002). 

Obok dzia łal no ści na uko wej, związ ko wej, po li tycz nej za wsze
znaj do wał czas dla swo ich naj bliż szych oraz przy ja ciół. Jak że zna -

mien na jest opi nia je go cór ki An ny Le śniew skiej, że był tro skli wym,
opie kuń czym, wszech stron nie przy go to wa nym i re ali zu ją cym się
w ży ciu ro dzin no -do mo wym oj cu. „Cho ro ba Ma my – pi sze w swo -
ich wspo mnie niach – spa dła na nas 21 lat te mu i głów ny cię żar opie -
ki nad nią wziął na sie bie Ta ta. Nie by ło to ła twe ży cie. A mi mo te go
oj ciec po zo stał po god nym, ła god nym czło wie kiem. Na le żał do gi ną -
ce go ga tun ku lu dzi, któ rzy nie prze kli na ją, a na wet nie pod no szą gło -
su. (…) Swo ją strasz ną cho ro bę rów nież zno sił bez skar gi. (…)
Pod ko niec ży cia, gdy był jesz cze w sta nie czy tać, się gał głów nie
do ksią żek o cier pie niu i śmier ci, roz praw teo lo gicz nych. Po zo stał czło -
wie kiem głę bo ko wie rzą cym”. W tej wy po wie dzi, nad wy raz traf nej,
zo sta ło za war te sed no i cel ży cia prof. Grze go rza Ko tlar skie go i je -
go dzia łal no ści na róż nych płasz czy znach ży cia. Głę bo kie uwraż li -
wie nie na ideę czło wie czeń stwa zbli ża ło do nie go lu dzi. Nie
bra ko wa ło też o nim opi nii ja ko o ma rzy cie lu, ide ali zu ją cym lu dzi
i re la cje mię dzy ludz kie. Po zo sta jąc ak tyw nym uczest ni kiem prze -
mian spo łecz no -po li tycz nych, był za ra zem bacz nym ich ob ser wa -
to rem ja ko hi sto ryk i fi lo zof. Sta rał się kie ro wać w ży ciu na de
wszyst ko ary sto te le sow ską cno tą umia ru. W ży ciu co dzien nym był
czło wie kiem, któ re go nie opusz cza ło po czu cie hu mo ru, od zna cza -
ją cym się swo bod nym dow ci pem, za pra wio nym nie kie dy cię tą iro -
nią (czy też au to iro nią). Przez pra wie ca łe swo je do ro słe ży cie
po zo sta wał czło wie kiem uni wer sy te tu. Swo ją wszech stron ną dzia -
łal no ścią na uko wo – dy dak tycz ną i po za nau ko wą wpi sał się trwa le
w je go dzie je. Ta dzia łal ność mia ła coś z służ by, któ rą po strze gał
w dwo ja kim wy mia rze: raz – ja ko do cie kli wy ba dacz i po my sło daw -
ca pro gra mów na uko wych i dy dak tycz nych, dru gi raz – ja ko za an -
ga żo wa ny i uczci wy re ali za tor pro gra mów spo łecz nych, wy czu lo ny
na nie spra wie dli wość i krzyw dę spo łecz ną. 

Ży cie to czy się da lej, ale pro fe so ra i – przy ja cie la Grze go rza – bra ku -
je i trud no tę pust kę eg zy sten cjal ną po nim wy peł nić.

Prof. Edward Je liń ski
za kład fi lo zo fii Po li ty ki WNPid UaM

tekst ten jest skró co ną wer sją dłuż sze go ese ju, któ ry uka że się 
w kwar tal ni ku na uko wym „sen sus Hi sto riae”.

flESz  –  Ś W i ąT e c z n e  s P O T k a n i a

Tradycyjnie przed Nowym Rokiem ze swoim uniwersytetem 
spotkali się emerytowani profesorowie

Go ść mi Uni wer sy te tu by li po sło wie zie mi wiel ko pol skiej
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Po ja wie nie się glo nów z wy od ręb nio nym ją drem ko mór ko wym
(Eu ca rio ta) przed ok. 1.6 mld lat lub nie co wcze śniej przy spie -
szy ło za rów no pro duk cję wol ne go tle nu, jak i róż ni co wa nie ga -

tun ko we, roz mna ża ją się one bo wiem płcio wo, co zna czą co wzma ga
mu ta cje po przez wy mia nę ge nów. Świat or ga nicz ny ogra ni czał się jed -
nak na dal do pro ka rion tów i glo nów. Naj star sze isto ty ty pu zwie rzę -
ce go są da to wa ne na 700 do ok 600 mi lio nów lat wstecz. Naj czę ściej
okre śla ne ja ko „Fau na Edia ca ra” od pierw szych zna le zisk w osa dach
wzgórz Edia ca ra w po łu dnio wo -wschod niej Au stra lii, są obec nie znaj -
do wa ne w osa dach zbli żo ne go wie ku na wszyst kich kon ty nen tach. 

Ży cie na Ro di nii
Kon ty nen ty te utwo rzy ły bo wiem ok. 700 mi lio nów lat wstecz

pierw szy w dzie jach Zie mi su per kon ty nent – Ro di nię. Szel fy Ro di nii
umoż li wi ły po wsta nie, a na stęp nie za pew ni ły do god ne wa run ki ist -
nie nia tej naj pier wot niej szej fau ny, zło żo nej nie mal wy łącz nie z wie -
lo ko mór ko wych or ga ni zmów bez sz kie le to wych. By ły one bądź
po dob ne do me duz, bądź seg men to wa ne, bądź zbli żo ne do współ cze -
snych „piór mor skich”, z któ ry mi mo gą być spo krew nio ne ja ko je dy -
ni przed sta wi cie le tej naj pier wot niej szej fau ny. Żad ne z po zo sta łych
or ga ni zmów nie znaj du ją swo ich bez po śred nich od po wied ni ków
w fau nach młod szych. Wy gi nę ły za tem bez po tom nie. By ło to pierw -
sze z tak zwa nych wiel kich wy mie rań. Wiel kie wy mie ra nia wy da rzy -
ły się kil ka krot nie, za wsze sta wia jąc py ta nie: dla cze go czy też wsku tek
cze go wy gi nę ły? Nie ma na to py ta nie jed no znacz nej od po wie dzi,
o czym po ni żej.

Ro ślin na czy nio wych w pro te ro zo iku i wcze snym pa le ozo iku nie
by ło, a je dy nie ta kie ro śli ny, po sia da ją ce tzw. wiąz kę prze wo dzą cą, mo -
gły sko lo ni zo wać ląd, umoż li wia jąc rów nież zwie rzę tom ży cie na lą -
dzie. Trud no so bie uzmy sło wić mi liar dy lat, ale rów nie trud no
wy obra zić so bie wy gląd lą dów w prze cią gu po nad 4 pierw szych mi -
liar dów lat ist nie nia na szej pla ne ty. Kra jo braz nie mal ja ło wej wy spy
De von w Ka na dyj skim Ar chi pe la gu Ark tycz nym je dy nie z lek ka te
pust ko wia przy po mi na. Dzi siej sze naj dzik sze pu sty nie są kwit ną cy mi
oa za mi w po rów na niu z pier wot nym kra jo bra zem Zie mi.

Co raz wię cej róż nic 
Ma so we po ja wie nie się szkie le to wych bez krę gow ców oko ło 545 mi -

lio nów lat wstecz by ło po prze dzo ne w cią gu oko ło 50 mi lio nów lat
nie mal zu peł nym bra kiem ska mie nia ło ści zwie rzę cych form ży wych.
Nie mal wszy scy przed sta wi cie le „fau ny Edia ca ra” wy gi nę li, a no we
for my ży cia zwie rzę ce go nie zo sta wi ły śla dów w po sta ci ska mie nia ło -
ści. Zde cy do wa na więk szość pa le on to lo gów przyj mu je, że wła śnie
w tym okre sie mia ło miej sce szyb kie róż ni co wa nie tak so no micz ne
zwie rząt po zba wio nych szkie le tów. Bar dzo licz ne z nich uzy ska ły zdol -
ność two rze nia szkie le tów mniej wię cej w tym sa mym cza sie. Po cząt -
ko wo by ły to wy łącz nie szkie le ty ze wnętrz ne i ta ki mi po zo sta ją
w przy tła cza ją cej więk szo ści bez krę gow ców. Wła śnie wy two rze nie
szkie le tu spo wo do wa ło po zor nie na głe po ja wie nie się nie mal wszyst -
kich wy so kiej ran gi tak so nów bez krę gow ców – ty pów i gro -
mad – z któ rych więk szość kon ty nu uje ist nie nie do dzi siaj. Or ga ni zmy
szkie le to we nie po rów na nie ła twiej za pi su ją się w sta nie ko pal nym, niż
bez sz kie le to we. Po pro stu dla te go, że sko rup ka czy in ny szkie le cik nie -
po rów na nie ła twiej ule ga fo sy li za cji.

Trzy wiel kie chwi le
Więk szość pa le on to lo gów uzna je trzy mo men ty za naj waż niej sze

w hi sto rii ewo lu cji: po wsta nie ży wej grud ki ma te rii w wy ni ku or ga -
nicz nych re ak cji che micz nych, róż ni co wa nie tak so no micz ne or ga ni -
zmów bez sz kie le to wych w póź nym pre kam brze, oraz zdo by cie
zdol no ści two rze nia szkie le tu na po cząt ku kam bru. Al ter na ty wą po -
glą du ma te ria li stycz ne go jest kre acja przez Isto tę Wyż szą. Po dej ście jest
w tym przy pad ku zróż ni co wa ne. Na jed nym krań cu zbli ża się do te zy
pierw szej: Je dy nie pierw szą isto tę oży wio ną stwo rzył Bóg, a na stęp nie
ży cie roz wi ja ło się dro gą ewo lu cji. Dru gi kra niec tej al ter na ty wy sta -
no wi prze ko na nie, że Bóg stwo rzył wszyst kie ga tun ki, a być mo że na -
wet wszyst kie osob ni ki. W tym mo men cie roz wa żań po wsta je kil ka
dy le ma tów. Po pierw sze, dla cze go Bóg, Isto ta wszech moc na i wszech -
wie dzą ca, two rzył isto ty efe me rycz ne, nie przy sto so wa ne do spro sta nia
wa run kom, w któ rych zo sta ły osa dzo ne, wsku tek cze go wy mar ły bez -
po tom nie. Do sko na łym te go przy kła dem są prze dziw ne szkie le ty znaj -

Me an dry ży cia (cz. II)

Wszyscy jesteśmy mutantami 
Prezentujemy drugą część eseju prof. Jerzego Fedorowskiego „Meandry życia”, który wygłosił
w ramach wykładów senioralnych na UAM. Pierwsza część ukazała się w numerze grudniowym. 
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do wa ne w Bur gess Pass w Ka na dzie i ni gdzie wię cej na świe cie. Był by
to za iste okrut ny i nie po ję ty eks pe ry ment Isto ty Bo skiej, do brej, spra -
wie dli wej i wszech wie dzą cej, któ ra mu sia ła prze cież wie dzieć, że bę -
dzie to eks pe ry ment nie uda ny. W od róż nie niu od świa do me go
dzia ła nia Bo ga, Isto ty Do sko na łej, w przy pad ku na tu ry nie ist nie je ele -
ment świa do mo ści, po dob nie jak nie ist nie je w na tu rze dy le mat do bra
i zła, ła god no ści i okru cień stwa. Na tu ra to nic in ne go jak współ dzia ła -
nie praw che mii i fi zy ki z pra wa mi bio lo gii. Moż na ewen tu al nie do dać:
w wa run kach Ukła du Sło necz ne go, je śli cho dzi o część bio lo gicz ną.

Wszy scy je ste śmy mu tan ta mi
Fi zy ka z che mią za dba ją o wa run ki ze wnętrz ne, ge ne ty ka o stwo -

rze nie mu tan ta przy sto so wa ne go do tych wa run ków lub nie. No ta be -
ne: wszy scy je ste śmy mu tan ta mi. Nie ma bo wiem na świe cie dwóch
istot ge ne tycz nie iden tycz nych. Je śli da na mu ta cja spro sta wa run kom
ze wnętrz nym stwo rzo nym przez czyn ni ki abio tycz ne, a tak że za sta -
nym czyn ni kom bio tycz nym czy li kon ku ren cji – prze ży je, da płod ne
po tom stwo i ma szan sę za po cząt ko wa nia li nii roz wo jo wej, nie jed no -
krot nie trwa ją cej mi lio ny lat. Je śli nie – zgi nie. Co wię cej – zgi nie nie -
zau wa żo na, bo wiem osob ni ków jest w ta kich nie uda nych mu ta cjach
nie wie le, wsku tek cze go ich fo sy li za cja jest ogra ni czo na, a zna le zie nie
w ska le i opi sa nie moż na nie mal po rów nać do cu du.

Są i ro śli ny
Po rzu cę te raz dy wa ga cje ide olo gicz ne i zaj mę się krót kim wy li cze -

niem uda nych li nii roz wo jo wych wyż sze go rzę du ro ślin i zwie rząt w pa -
le ozo iku. Pierw szy mi ro śli na mi na czy nio wy mi, czy li po sia da ją cy mi
wiąz kę prze wo dzą cą, by ły psy lo fi ty. Sko lo ni zo wa ły one płyt kie za to ki
w gór nym sy lu rze. W ślad za ni mi po szły w ko lej no ści wi dła ki, skrzy -
py, i pa pro cie, a pod ko niec pa le ozo iku ro śli ny szpil ko we. Uda ne li nie
roz wo jo we zwie rząt: bez krę gow ców, stru now ców i wresz cie krę gow -
ców po cząt ko wo wy stę po wa ły głów nie na szel fach kon ty nen tal nych.
Esej ten unie moż li wia omó wie nie szcze gó łów. Za no tu ję je dy nie, że już
w sy lu rze za ist nia ły wa run ki umoż li wia ją ce wyj ście na ląd Tar di gra da,
na stęp nie owa dów i pa ję cza ków, a w gór nym de wo nie krę gow ców. Kar -
bon i perm to okre sy szyb kie go roz wo -
ju wiel kich pła zów i ga dów oraz
lą do wych i wod nych bez krę gow ców.
Bo ga te la sy wiel kich wi dła ków, skrzy -
pów i pa pro ci do star czy ły ma te ria łu
na zło ża wę gla, a ży cie na szel fach
mor skich by ło tak buj ne, że po wsta ły
ogrom ne ma sy skał wę gla no wych, nie -
jed no krot nie zło żo nych nie mal wy -
łącz nie ze szkie le tów bez krę gow ców i glo nów wa pien nych. To ogrom ne
zróż ni co wa nie i ma so wy roz wój fau ny mor skiej i flo ry lą do wej i mor -
skiej wy ni kał w znacz nej mie rze z fak tu ist nie nia wie lu od ręb nych, od -
izo lo wa nych od sie bie kon ty nen tów z ob szer ny mi szel fa mi. Kon ty nen ty
te, na pę dza ne prą da mi kon wek cyj ny mi wi ru ją cy mi pod li tos fe rą, wę -
dro wa ły po po wierzch ni pla ne ty „wio ząc” ro śli ny i zwie rzę ta po przez
róż ne stre fy kli ma tycz ne. Za rów no izo la cja, jak i te zmia ny kli ma tu by -
ły czyn ni ka mi wzma ga ją cy mi zróż ni co wa nie tak so no micz ne.

Wę drów ki kon ty nen tów 
Dru gi po pre kam bryj skim okres wę dró wek kon ty nen tów, roz po -

czę ty w naj póź niej szym pro te ro zo iku, za koń czył się pod ko niec kar -
bo nu. Perm był okre sem ostat nich ko li zji, a przede wszyst kim
wy sty ga nia i opa da nia grzbie tów oce anicz nych, któ re nie gdyś po wsta -
ły w miej scach two rze nia no wej sko ru py ziem skiej. By ły one od po -
wied ni ka mi dzi siej sze go Grzbie tu Śród a tlan tyc kie go z Is lan dią ja ko
współ cze snym przy kła dem kre acyj nych mo cy Zie mi. Re duk cja pod -
mor skich wy nie sień, spo wo do wa na wy sty ga niem i gęst nie niem two -
rzą cych je law, skut ko wa ła spły wem wód do mis oce anicz nych i nie mal

zu peł ną re duk cją szel fów. Po ziom wód oce anicz nych ob ni żył się z koń -
cem per mu o po nad 270 me trów w po rów na niu z dzi siej szym.
Ogrom ny su per kon ty nent Pan gea, po wsta ły ze zlep ku wszyst kich kon -
ty nen tów, stał się are ną gwał tow nych zmian kli ma tycz nych. Oce an
Pan tha las sa, ob le wa ją cy 2/3 glo bu sta no wił ba rie rę nie do prze by cia
na wet dla więk szo ści or ga ni zmów swo bod nie pły wa ją cych, a so lan ki
ze bra ne w mi sach oce anicz nych wsku tek bra ku cyr ku la cji wód, za -
mie ni ły dna oce anów w tok sycz ne pu łap ki.

Nie bez piecz ny perm
Wszyst kie te czyn ni ki splo tły się w tym sa mym cza sie, czy niąc ko -

niec per mu naj bar dziej nie bez piecz nym okre sem dla or ga ni zmów ży -
wych w ca łej hi sto rii Zie mi. Wy gi nę ło oko ło 90 % ga tun ków zwie rząt
i ro ślin, a te któ rym uda ło się prze trwać, by ły re pre zen to wa ne przez
nie wiel kie od izo lo wa ne po pu la cje. He ka tom ba jest ni czym przy po -
gro mie tak gi gan tycz nych roz mia rów. Po grom ta ki moż na zro zu mieć
z punk tu wi dze nia agno sty ka, po strze ga ją ce go ewo lu cję ja ko eli mi no -
wa nie or ga ni zmów mniej uda nych niż or ga ni zmy kon ku ru ją ce z ni -
mi o do stęp do za so bów umoż li wia ją cych prze trwa nie. W skraj nie
nie ko rzyst nych wa run kach mo gli prze żyć je dy nie skraj ni opor tu ni ści.
Nie od wa żył bym się na to miast przy pi sać ta kie go po gro mu Bo gu
Chrze ści jan, a je dy nie ta kie wyj ście po zo sta je skraj nym kre acjo ni stom,
za prze cza ją cym ist nie niu ewo lu cji. Roz wią za nia: Bóg two rzy, na tu ra
za bi ja, nie moż na prze cież za pro po no wać bez ośmie sze nia się. Ro zu -
mie li to do brze współ cze śni mę dr cy Ko ścio ła włącz nie z tak czę sto cy -
to wa nym w Pol sce Ja nem Paw łem II, świę tym te go Ko ścio ła, któ ry nie
miał wąt pli wo ści od no śnie do bo ru na tu ral ne go istot, z któ rych pierw -
szą stwo rzył Bóg. Za wsze cie ka wi ło mnie, dla cze go po glą dy Ja na Paw -
ła II są w Pol sce cy to wa ne i przyj mo wa ne tak wy biór czo…

Wiel kie gó ry to ma łe reszt ki
Na ko niec po zwo lę so bie za łą czyć fo to gra fię łą ki nad war ciań skiej

nie da le ko Do mu Pra cy Twór czej uni wer sy te tu w Obrzyc ku. De dy ku -
ję ją tym, któ rzy od rzu ca ją ewo lu cję z po wo du bra ku tzw. ogniw po -
śred nich. Łą ka ta ist nie je znacz nie dłu żej niż sto lat. Co ro ku za sie dla ją

ją dzie siąt ki, mo że set ki ty się cy zwie -
rząt i wie le mi lio nów osob ni ków ro -
ślin nych. Pod czas ca łe go okre su
ist nie nia tej łą ki i mi lio nów po dob -
nych łąk na świe cie ża den z za miesz -
ku ją cych ją or ga ni zmów nie stał się
ska mie nia ło ścią, ża den nie zo stał bo -
wiem przy kry ty war stwą osa du, za bi -
ja ją cą nie tyl ko bak te rie tle no we, ale

rów nież bez tle no we. Bak te rie roz ło żą ma te rię or ga nicz ną do szczęt -
nie, je śli nie za bi je się ich sa mych. A mo że wła śnie na tej i na in nych
łą kach po wsta ły, a na stęp nie bez po tom nie i bez pow rot nie zgi nę ły bra -
ku ją ce ogni wa? Nie mam zgo dy na za miesz cze nie więk szej licz by fo -
to gra fii. Je dy nie więc za py tam: Czy po dzi wia jąc pięk no gór, my śli my
o nich ja ko o mar nych reszt kach? A prze cież wszyst kie gó ry świa ta to
reszt ki. Tym mniej sze, im star sze. To, co po zo sta ło sta no wi je dy nie
mi zer ne po zo sta ło ści ma te rii ist nie ją cej przed wy pię trze niem i znisz -
cze niem przez ero zję jej więk szej czę ści. Mo że za tem bra ku ją ce ogni -
wa by ły ukry te w znisz czo nych par tiach gór? A mo że mło tek
pa le on to lo ga po pro stu na nie nie na tra fił w ba da nych ska łach? Szu -
ka ją cym drob nych ogniw ewo lu cji pro po nu ję, by za sta no wi li się
nad tym, jak licz ne wiel kie ogni wa uda ło się pa le on to lo gom od kryć.

Prof Je rzy fe do row ski 

ni niej szy esej, jak in for mo wa li śmy zo stał na pi sa ny na ży cze nie na szej 
re dak cji sta no wi czę ścio wo skrót re fe ra tu wy gło szo ne go w ma łej au li 
na za pro sze nie Pa na Pro fe so ra Ka zi mie rza Przy szczyp kow skie go, 
a po czę ści jest uzu peł nie niem te go re fe ra tu.

”Wielkie wymierania wydarzyły się
kilkakrotnie, zawsze stawiając pytanie:
dlaczego czy też wskutek czego wyginęły?
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Jak czę sto w spo łecz no ści aka de mic kiej ro -
dzą się po my sły biz ne so we?

Ka ta rzy na Wlaź (K.W.): Śro do wi sko na uko -
we sta je się co raz bar dziej otwar te na chęć ko -
mer cja li zo wa nia opra co wy wa nych roz wią zań.
Nasz fun dusz za ląż ko wy kie ru je swo ją ofer tę
in we sty cyj ną przede wszyst kim do te go śro do -
wi ska. W port fe lu in we sty cyj nym po sia da my
spół ki, któ re dzia ła ją w opar ciu o li cen cję po -
zy ska ną z uczel ni me dycz nych i in sty tu tów ba -
daw czych. PPNT po sia da udzia ły tak że
w Spół ce IC So lu tions, któ ra dzia ła w ob sza rze
di gi ta li za cji cy fro wej i osią gnę ła znacz ny suk -
ces na ryn ku pol skim i mię dzy na ro do wym.
Po my sło daw cą spół ki jest na uko wiec wy wo -
dzą cy się z UAM.

Kie dy na uko wiec po wi nien roz po cząć po -
szu ki wa nie in we sto ra?

K.W.: War to po szu ki wać in we sto ra w mo -
men cie, kie dy ma my po mysł zwe ry fi ko wa ny
i prze my śla ny pod ką tem ryn ku i biz ne su. Im
wię cej wie my na da ny te mat, tym szan sa
na po zy ska nie wspar cia ro śnie. Fun du sze se -
edo we, któ re in we stu ją na po cząt ko wym eta -
pie, po win ny być w cen trum za in te re so wa nia
po my sło daw ców, któ rzy oprócz ka pi ta łu
na roz wój po trze bu ją tak że wspar cia me ry to -
rycz ne go i sie ci kon tak tów biz ne so wych. Pro -
wa dze nie dzia łal no ści przy współ udzia le

in sty tu cji z re no mą na ryn ku czy ni da ny pod -
miot bar dziej wia ry god nym.

Piotr Nę dze wicz (P. N.): Po win ni śmy jed nak
pa mię tać, że ka pi tał in we sto ra jest jed nym
z moż li wych źró deł fi nan so wa nia, ale nie dla
każ de go i nie w każ dym przy pad ku. Po dzie le -
nie się biz ne sem z in we sto rem w za mian za do -
star czo ny ka pi tał po win ni roz wa żyć ci
na ukow cy, któ rzy są świa do mi po ten cja łu swo -
je go roz wią za nia i moż li wo ści szyb kie go zdo -
by cia od po wied nio po jem ne go ryn ku.

Jak więc zna leźć od po wied nie go in we sto -
ra, sko ro nie każ dy in we stor bę dzie od po -
wied ni dla każ de go po my sło daw cy?

K.W.: Tak sa mo jak in we stor po szu ku je cie -
ka wych po my słów i za nim po dej mie osta tecz -
ną de cy zję do ko nu je szcze gó ło wych ana liz, tak
też i na uko wiec po wi nien zna leźć od po wied -
nie go dla sie bie in we sto ra. 

P.N.: Mu si my pa mię tać, że ry nek ka pi ta ło wy
w Pol sce jest jesz cze mło dy, a co za tym idzie,
nie do świad czo ny. Sło wem: war to do wie dzieć
się, czy in we stor wspie rał roz wój biz ne su, któ -
ry był zbli żo ny do na sze go i ja kie by ły te go
efek ty. Je śli uda ło się osią gnąć suk ces, to zna -
czy, że war to bli żej przyj rzeć się je go ofer cie.

Na co in we stor zwra ca szcze gól ną uwa gę?
K.W.: Przede wszyst kim na kom pe tent ny i za -

an ga żo wa ny ze spół, ro zu mie ją cy na czym po le -

ga pro wa dze nie star tu pu. Oczy wi ście, po mysł
od po wia da ją cy na po trze by ryn ko we, prze my -
śla ny mo del biz ne so wy i ure gu lo wa ne kwe stie
wła sno ści in te lek tu al nej są tak że istot ne, jed nak -
że klu czem do suk ce su jest od po wied nia współ -
pra ca na li nii po my sło daw ca – in we stor, opar ta
na za ufa niu i uczci wo ści. War to, aby na uko wiec,
któ ry za mie rza sko mer cja li zo wać da ny po mysł,
re ali zo wał go wspól nie z part ne rem biz ne so -
wym. Sy ner gia na uki i biz ne su w kon tek ście pro -
wa dze nia wspól nej fir my da je naj lep sze efek ty.

P.N.: Jest wie le czyn ni ków, na któ re zwra ca
uwa gę in we stor, ale o jed nym nie prze czy ta my
w żad nej książ ce. To wy nik do świad cze nia oraz
in tu icji in we sto ra, je go do brych bądź złych do -
świad czeń z po dob ny mi pro jek ta mi. To tak że
swo iste go ro dza ju che mia, któ ra mu si za ist nieć
po mię dzy ze spo łem po my sło daw ców a in we -
sto rem.

Mó wi cie o kom pe tent nym i za an ga żo wa -
nym ze spo le. a po mysł? Czy on nie jest naj -
waż niej szy? 

PN: Do bry ze spół po tra fi obro nić sła by po -
mysł, a świet ny po mysł bez moc ne go ze spo łu
nie za mie ni się w biz nes. Do dał bym do te go
kwe stię pro duk tu. To, czy po wsta nie do bry
pro dukt, jak po ko ny wa ne bę dą za gro że nia,
któ re mo gą utrud niać roz wój biz ne su i ge ne -
ral nie – ca ła pra ca wkła da na w tę dzia łal ność,

Startupy oparte na wiedzy
z Katarzyną Wlaź i Piotrem nędzewiczem, przedstawicielami funduszu zalążkowego

Poznańskiego Parku naukowo-Technologicznego Fundacji Uam, rozmawia anna ciamciak 
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bę dą spo czy wać na ze spo le. Tyl ko sil ne oso bo -
wo ści te mu po do ła ją.

K.W.: Na wet naj lep szy po mysł bez za an ga żo -
wa ne go ze spo łu nie ma szans na od nie sie nie
suk ce su ryn ko we go. Pa mię taj my, że po zy ska ny
ka pi tał jest tyl ko środ kiem do speł nie nia za ło -
żo nych ce lów przed się wzię cia biz ne so we go,
w tym zy skow nej sprze da ży. Po zy ska nie środ -
ków fi nan so wych do pie ro roz po czy na żmud ną
i cięż ką pra cę nad roz wo jem przed się wzię cia.

PPNT też ma swój fun dusz za ląż ko wy.
Pro szę opo wie dzieć w czym się spe cja li zu -
je, jak dłu go dzia ła, czy ma na kon cie ja kieś
suk ce sy?

K.W.: Fun dusz za ląż ko wy PPNT ist nie je
od ro ku 2011, kie dy to Fun da cja UAM otrzy -
ma ła wspar cie z UE, aby in we sto wać w in no wa -

cyj ne przed się wzię cia na wcze snym eta pie
roz wo ju. W la tach 2013-2014 za in we sto wa li śmy
pra wie 8 mln zł w pro jek ty z bran ży che micz -
nej, bio tech no lo gicz nej oraz ICT. W 2016 ro ku
uda ło nam się ze znacz nym zy skiem od sprze -
dać udzia ły w Spół ce PhotoHiTech jed ne mu
z naj więk szych pro du cen tów che micz nych
na ryn ku tj: Syn thos S.A. oraz sprze dać udzia ły
spół ki uBirds in we sto ro wi pry wat ne mu z do -
świad cze niem w bran ży. W na szym port fe lu

ma my tak że spół ki, któ re od nio sły suk ces
na ryn ku i są roz po zna wal ny mi mar ka mi tj:
Glip, IC So lu tions, czy BBH Bio tech Pol ska.

P.N.: Ma my na dzie ję, że już nie dłu go bę dzie
gło śno o ko lej nych suk ce sach, na któ re pra cu -
je my wspól nie z za rzą da mi spół ek, w któ re za -
in we sto wa li śmy. 

In we stu je cie da lej? 
K.W.: Jak naj bar dziej. W grud niu ru sza my

z na bo rem po my słów z branż ta kich jak che mia,
bio tech no lo gia i ICT. Po szu ku je my po my sło -
daw ców in no wa cyj nych po my słów biz ne so -
wych, go to wych roz wi jać fir mę w ra mach no wej
spół ki przy współ udzia le in we sto ra.

P.N.: Nasz pro ces se lek cji bę dzie skła dać się
z kil ku eta pów. Za le ży nam na po zna niu nie
tyl ko po my słu i wstęp nych za ło żeń pro jek tu,

ale przede wszyst kim ze spo łów, któ re bę dą
chcia ły pod jąć się bu do wa nia biz ne su. Na bór
pro wa dzi my do koń ca lu te go 2017 ro ku. Szcze -
gó ły do ty czą ce ogło sze nia znaj du ją się na na -
szej stro nie in ter ne to wej (www. ppnt. po znan.
pl) w za kład ce „In we sty cje Ka pi ta ło we”. Za pra -
sza my tak że na spo tka nia in for ma cyj ne
z przed sta wi cie la mi PPNT, pod czas któ rych
przed sta wi my szcze gó ły zwią za ne z pro wa dzo -
ną re kru ta cją. z

PPNT od wielu lat wspiera pomysłodawców i młode firmy w realizacji
ich celów biznesowych. W latach 2011-2014 wsparliśmy kapitałowo
trzynaście startupów z branż takich jak biotechnologia, chemia, technologie
informatyczne oraz komunikacyjne. Zainwestowaliśmy blisko 8 mln zł
w kilkanaście projektów. Teraz przyszedł czas na kolejne inwestycje – mówi
Piotr Nędzewicz, przedstawiciel funduszu zalążkowego Poznańskiego
Parku Naukowo-Technologicznego. 

PPNT na początku 2016 roku z sukcesem odsprzedał udziały
w spółce PhotoHiTech Grupie Kapitałowej Synthos S.A., która jest
jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce.
Druga spółka, w której Park sprzedał swoje udziały to firma uBirds,
zajmująca się elementami elektronicznymi montowanymi w pasku,
dzięki którym tradycyjny zegarek może zyskać funkcję smartwatcha.

Pozyskane ze sprzedaży spółek pieniądze PPNT chce zainwestować
ponownie. Już na początku 2017 roku ruszył nabór projektów.

Poszukujemy pomysłodawców, planujących opracowanie i rozwój
nowoczesnych produktów lub usług w obszarze: chemii, biotechnologii
oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych. – tłumaczy
Katarzyna Wlaź z funduszu zalążkowego PPNT – Czekamy
na zgłoszenia przede wszystkim od tych przedsiębiorców i naukowców,
którzy planują prowadzenie własnego biznesu, znają uwarunkowania
rynkowe, są świadomi konkurencji i jej mocnych stron, a przede
wszystkim pracują nad zupełnie nowymi rozwiązaniami i w tym celu
poszukują inwestora – dodaje. 

A jest o co walczyć. PPNT pozyskał ciekawych partnerów którzy,
w zależności od charakteru projektu i zapotrzebowania wesprą
pomysłodawców doświadczeniem, know-how lub dodatkowym
kapitałem A. C. 

Więcej informacji: http://ppnt.poznan.pl/o-nas/inwestycje-kapitalowe/

PPNT inwestuje! 
Po pierwszej udanej sprzedaży udziałów w jednej ze swoich spółek na początku 2016 roku, przyszedł czas na

kolejne sukcesy. Poznański Park naukowo-Technologiczny pozyskał inwestora dla kolejnego startupu. Tym razem
jest to firma uBirds, projektująca inteligentne paski do zegarków. Pieniądze ze sprzedaży obu spółek PPnT

przeznaczy na kolejne inwestycje kapitałowe. nabór pomysłów rusza wraz z początkiem 2017 roku.

”Dobry zespół potrafi obronić słaby pomysł, a świetny
pomysł bez mocnego zespołu nie zamieni się w biznes

Ze wspar ciem 
Fun da cji UAM 
fun da cja Uni wer sy te tu im. ada ma Mic -
kie wi cza w Po zna niu wspie ra ini cja ty -
wy śro do wi ska aka de mic kie go UaM.

Po cząw szy od 2017 ro ku środ ki fi nan -
so we prze ka zy wa ne przez Fun da cję w ra -
mach jej dzia łal no ści sta tu to wej
stu den tom, dok to ran tom, pra cow ni kom
UAM oraz pod mio tom dzia ła ją cym
na rzecz uni wer sy te tu, spo łecz no ści aka -
de mic kiej, ab sol wen tów, bę dą przy zna wa -
ne w dro dze kon kur su.

O do fi nan so wa nie mo gą ubie gać się
oso by i or ga ni za cje pla nu ją ce pro jek ty do -
ty czą ce ini cja tyw: na uko wo -ba daw czych,
dy dak tycz nych, upo wszech nia ją cych osią -
gnię cia na uko wo -ba daw cze, dy dak tycz ne
lub or ga ni za cyj ne UAM lub Fun da cji
UAM, po pu la ry zu ją cych na ukę lub przed -
się bior czość, kul tu ral nych lub spor to wych.

Pierw szy kon kurs i elek tro nicz ny na bór
wnio sków zo sta nie ogło szo ny już 1 lu te -
go 2017 ro ku za po śred nic twem stro ny in -
ter ne to wej Fun da cji UAM. Ko mi sja
Oce ny Wnio sków wy bie rze naj cie kaw sze
pro jek ty, któ rych za ło że nia bę dą zgod ne
z ce la mi sta tu to wy mi Fun da cji. 

Za pra sza my do śle dze nia stro ny in ter -
ne to wej: www.fun da cja.ppnt.po znan.pl
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Ju bi le usz od był się 10 grud nia na Wy dzia le
Fi zy ki UAM. Udział w uro czy sto ści wzię ło
licz ne gro no stu den tów, ab sol wen tów, wy -

kła dow ców oraz przed sta wi cie li władz uni wer -
sy te tu i wy dzia łu. Jak na uro czy stość
ju bi le uszo wą przy sta ło, roz po czę to od wspo -
mnień i re flek sji. Po wo ła nie na po znań skim
uni wer sy te cie pierw szych kie run ków o pro fi lu
prak tycz nym wią za ło się z ko niecz no ścią do ko -
na nia zna czą cych prze war to ścio wań w świa do -
mo ści wie lu uni wer sy tec kich uczo nych.
Re ży se ria dźwię ku jest dzia łem zna ko mi tym, jed -
nym z naj lep szych pro duk tów dy dak tycz nych na -
sze go uni wer sy te tu – mó wił pro rek tor UAM
prof. Ry szard Na skręc ki – Dzi siaj nie bu dzi to
kon tro wer sji, ale 15 – 17 lat te mu, kie dy two rzo -
ne by ły pierw sze ta kie kie run ki, nie by ło to cał -
kiem oczy wi ste, że w uni wer sy te cie po win ni śmy,
oprócz wie dzy, kształ to wać rów nież umie jęt no -
ści. Ta myśl, nie ste ty, prze bi ja ła się wol no. Pro -
rek tor zło żył ofi cjal ne po dzię ko wa nie na rę ce
prof. An ny Pre is, oso by, któ ra ra zem z prof. Ru -
fi nem Ma ka re wi czem, wie lo let nim dy rek to rem
In sty tu tu Aku sty ki, wpro wa dzi ła na po znań ski
uni wer sy tet stu dia re ży se rii dźwię ku. Dzię ko wał
za od da nie i pra cę na rzecz kie run ku, któ ry stał
się roz po zna wal ną mar ką i sy no ni mem dy dak -
tycz ne go suk ce su. Prof. Na skręc ki przy po mniał,
że każ de go ro ku w mu rach UAM po wsta je kil -
ka no wych kie run ków stu diów, rzad ko jed nak
cie szą się one po pu lar no ścią dłu żej niż 2-3 la ta.

Nie jest sztu ką stwo rzyć no wy kie ru nek, sztu ką
jest, aby on wpi sał się w hi sto rię wy dzia łu – wtó -
ro wał mu dzie kan Wy dzia łu Fi zy ki prof. An to -
ni Wój cik – Dzi siaj świę tu je my ju bi le usz w sa li
peł nej ab sol wen tów. Z tej per spek ty wy trud no
zro zu mieć dy le ma ty, któ re wów czas by ły roz trzą -
sa ne: „Czy stu den ci ma ją się uczyć te go, cze go
chcą im prze ka zać pro fe so ro wie, czy pro fe so ro wie
ma ją ich uczyć te go, cze go oni sa mi chcą się na -
uczyć”. Dzi siaj to wy da je się na tu ral ne, ale wte -
dy nie by ło to ta kie oczy wi ste. 

Uro czy stość otwo rzy ło wy stą pie nie prof.
Ru fi na Ma ka re wi cza, któ ry przed sta wił się ja -
ko „ty po wy oj ciec” (kie run ku), któ ry nie uro dził,
nie wy kar mił, nie wsta wał w no cy… jed nak,
mo że my do po wie dzieć, o „swo im dziec ku”
wie za ska ku ją co du żo. Re ży se ria dźwię ku to
har mo nij ne po łą cze nie stu diów z za kre su kul -
tu ry, na uki, mu zy ki i tech ni ki. Udział tych czte -
rech dzie dzin na uki mo że być róż ny
w za leż no ści od pro fi lu uczel ni, na któ rej jest
wy kła da na. Na UAM jest to przede wszyst kim
na uka, zgod nie z de wi zą, że ab sol wen to wi uni -
wer sy te tu na le ży się przede wszyst kim przy wi -
lej ro zu mie nia zja wisk za cho dzą cych pod czas
emi sji dźwię ków. 

Źró deł suk ce su re ży se rii dźwię ku ja ko kie -
run ku stu diów na le ży upa try wać też po stro nie
stu den tów. W prze wa ża ją cej więk szo ści są to
oso by, któ re pa sjo nu ją się mu zy ką. Na stu dia
przy no szą tę swo ją pa sję, aby roz wi jać ją w wy -

bra nym kie run ku. Na do wód te go prof. Ma ka -
re wicz za grał na skrzyp cach sek stę, któ ra wy -
gra na po raz pierw szy w wie ku 7-8 lat spra wi ła,
że za czął in te re so wać się mu zy ką. Badania nad
dźwiękiem – mó wił – moż na da to wać wła ści -
wie od cza sów Pi ta go ra sa. Ka mień mi lo wy w tej
hi sto rii po ło ży ło od kry cie nie miec kie go fi zy ka
i le ka rza fi zjo lo ga, Her man na von Helm holt za,
któ ry ba da jąc zmysł słuchu, zwią zał bar wę
dźwięku z jego wid mem, a więc czymś mie rzal -
nym. Mo że już w nie da le kiej przy szło ści kry ty cy
mu zycz ni w trak cie kon cer tów bę dą sia dać
w ostat nim rzę dzie i po rów ny wać wid ma, tak
aby w spo sób obiek tyw ny opi sy wać grę mu zy -
ków? – za sta na wiał się prof. Ma ka re wicz – Bo
cóż to zna czy, że Joe Coc ker ma za chryp nię ty
głos, a Ti na Tur ner re jestr pier sio wy – sko ro
wszyst kie te od czu cia moż na zo biek ty wi zo wać…

Wy stą pie nie prof. An ny Pre is wy peł ni ła pre -
zen ta cja osób, któ re współ two rzy ły kie ru nek.
Za kła da li śmy – mó wi ła – że na sza re ży se ria
mu si mieć dwie pod sta wy: jed na to mu zy ka,
dru ga – fi zy ka. Dla te go wśród wy kła dow ców
zna leź li się nie tyl ko na ukow cy, ale rów nież
oso by, któ re mu zy ką zaj mu ją się za wo do wo. 

W trak cie sym po zjum za pre zen to wa ne zo -
sta ły za gad nie nia zwią za ne z re ali za cją dźwię -
ku w fil mie, in no wa cyj nym sys te mem
do re je stra cji i se pa ra cji źró deł dźwię ku oraz
naj now sze me to dy na gła śnia nia kon cer tów
i im prez ple ne ro wych. W go dzi nach po po łu -
dnio wych od był się kon cert z udzia łem stu -
den tów i ab sol wen tów kie run ku, a tak że
spo tka nie to wa rzy skie.

Na ko niec pre zen tu je my wier szyk na cześć
prof. An ny Pre is, któ ry od czy tał w imie niu pra -
cow ni ków In sty tu tu Aku sty ki Jan Fel cyn: 

Gdzieś na sto ku po stać zwar ta
Mknie do ce lu pro sto w dół. 
Czy ta chwi la aby war ta 
trza sku ko ści, co brzmi w dur?
Wiedz cie za tem, czy tel ni cy,
że to Ania wprost z IA. 
Nie ma w świe cie dru giej lwi cy,
co w bój chęt nie by tak szła.
Każ dej spra wie od da ser ce,
wnet wy śmie je ka sy brak. 
Wła dze bo ją się jej wiel ce,
więc za wcza su mó wią „tak”.
Dzię ki Ani re ży se ria
funk cjo nu je już od lat.
Za pał, hu mor, we rwa
ubar wia ją dźwię ków świat.
Niech więc dzi siaj w skrom nych sło wach 
da ne bę dzie rzec więc nam: 
tę ga, Aniu, jest ta gło wa,
co ogar nia ta ki kram.

Mag da zió łek 

Atrak cyj na pięt na sto lat ka 
reżyseria dźwięku – kierunek
prowadzony przez instytut akustyki
Uam – skończyła 15 lat. od tylu lat
cieszy się popularnością wśród
studentów, przynosi satysfakcję
wykładowcom, a absolwentom
gwarancje zatrudnienia,
można zatem z pewnym cieniem
kokieterii powiedzieć, że jest to
atrakcyjna 15-latka z przyszłością. 
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Pro fe sor Raj nik od 1970 ro ku jest zwią -
za ny za wo do wo z UAM, od po cząt ku
swej dłu giej i im po nu ją cej ka rie ry na -

uko wej. Pra cę na uko wo -dy dak tycz ną roz po -
czął w In sty tu cie Fi lo lo gii Ger mań skiej
(la ta 1970-1984), w któ rym peł nił funk cję wi -
ce dy rek to ra, a na stęp nie pod jął pra cę w wy -
dzie lo nej ze struk tu ry te goż in sty tu tu
Ka te drze Skan dy na wi sty ki (od ro ku 1984
do chwi li obec nej). Pro fe sor Eu ge niusz Raj -
nik przez wie le lat (1991-2007) peł nił tak że
funk cję kie row ni ka Ka te dry Skan dy na wi sty -
ki (w la tach 2000-2005 Ka te dry Skan dy na wi -
sty ki i Bal to lo gii), a od wie lu lat jest
kie row ni kiem Za kła du Ję zy ków Skan dy naw -
skich, przy czy nia jąc się do roz wo ju na uko we -
go jej pra cow ni ków oraz do ugrun to wa nia wio dą cej w Pol sce ro li
po znań skie go śro do wi ska w za kre sie ba dań nad ję zy ka mi, kul tu rą, hi -
sto rią i li te ra tu rą pół noc nej Eu ro py. Pro fe sor Raj nik czyn nie uczest ni -
czy w ży ciu uczel ni, ak tyw nie włą cza jąc się w pra ce wie lu gre miów,
wśród któ rych na le ży wy mie nić Ra dę Wy dzia łu Neo fi lo lo gii, ko mi sję
ds. przy zna wa nia na gród mi ni stra na uki i szkol nic twa wyż sze go oraz
rek to ra UAM za osią gnię cia na uko we na Wy dzia le Neo fi lo lo gii UAM,
ko mi sję ds. oce ny pra cy na uczy cie li aka de mic kich na Wy dzia le Neo fi -
lo lo gii UAM, czy też I ko mi sję ds. prze pro wa dza nia prze wo dów dok -
tor skich na Wy dzia le Neo fi lo lo gii UAM. W la tach 1979-1992 prof.
Raj nik peł nił funk cję pre ze sa Od dzia łu To wa rzy stwa Przy jaź ni Pol sko -
-Duń skiej w Po zna niu. Był tak że człon kiem Za rzą du Głów ne go te goż
To wa rzy stwa w War sza wie.

Naj waż niej sze ob sza ry za in te re so wań na uko wych pro fe so ra to lek sy -
ko gra fia, duń sko -nie miec kie i pol sko -duń skie stu dia kon tra styw ne.
W trak cie swej wie lo let niej dzia łal no ści na uko wej prof. Raj nik wy dał
m.in. trzy pio nier skie na ryn ku pol skim gra ma ty ki ję zy ka duń skie go,
słow nik mi ni mum pol sko -duń ski (wraz z prof. Ha li ną Zgół ko wą) oraz
wie le ar ty ku łów na uko wych z wy mie nio nych po wy żej dzie dzin ba dań
ję zy ko znaw czych. Zwień cze niem je go ba dań jest wy da na w 2011 mo -

no gra fia Wort bil dung des Sub stan tivs im Däni -
schen – expli zi te und im pli zi te De ri va tion.
Istot ną czę ścią pra cy za wo do wej ju bi la ta jest
je go wkład w kształ ce nie po ko leń pol skich
skan dy na wi stów. Pro fe sor jest pro mo to rem 58
prac ma gi ster skich i wy pro mo wał 2 dok to rów.
Wkład prof. Raj ni ka w roz wój stu diów skan -
dy na wi stycz nych w Po zna niu i w Pol sce zo stał
wie lo krot nie do ce nio ny przez wła dze uczel ni
i mi ni ster stwo na uki i szkol nic twa wyż sze go,
cze go wy ra zem jest sze reg na gród i od zna czeń
pań stwo wych, któ re otrzy mał w trak cie swej
wie lo let niej ka rie ry za wo do wej na UAM. 

W ra mach ob cho dów ju bi le uszu od by ła się
dwu dnio wa mię dzy na ro do wa kon fe ren cja
na uko wa, w któ rej uczest ni czy li wie lo let ni

współ pra cow ni cy ju bi la ta z Ka te dry Skan dy na wi sty ki UAM oraz za -
pro sze ni go ście z za przy jaź nio nych ośrod ków skan dy na wi stycz nych
w Pol sce i Da nii. Dwu dnio we ob ra dy otwo rzy ła dzie kan Wy dzia łu
Neo fi lo lo gii prof. Al do na So pa ta, któ ra wrę czy ła mu list gra tu la cyj ny.
Wśród za pro szo nych go ści zna lazł się mię dzy in ny mi am ba sa dor Kró -
le stwa Da nii w Pol sce Ole Eg berg Mik kel sen oraz dy rek tor In sty tu tu
Duń skie go w War sza wie Bo gu sła wa So chań ska. Na rę ce prof. Raj ni -
ka zło żo no ju bi le uszo wy tom cza so pi sma Fo lia Scan di na vi ca Po sna -
nien sia w peł ni mu po świę co ny, w któ rym zna la zły się ar ty ku ły
au tor stwa je go wy cho wan ków, ko le gów i współ pra cow ni ków, za rów -
no z Pol ski jak i z za gra ni cy. W trak cie kon fe ren cji ju bi lat otrzy mał
tak że me dal „W do wód uzna nia dla wie lo let niej pra cy prof. Eu ge niu -
sza Raj ni ka na rzecz krze wie nia ję zy ka duń skie go i kul tu ry duń skiej
w Pol sce” wrę czo ny przez am ba sa do ra Kró le stwa Da nii w Pol sce Ole
Eg ber ga Mik kel se na. Oprócz za pro szo nych go ści i współ pra cow ni -
ków pro fe so ra w ob ra dach licz nie uczest ni czy li za rów no ab sol wen ci
ka te dry, jak i jej obec ni stu den ci. Kon fe ren cja by ła tak że nie po wta -
rzal ną oka zją do wy mia ny po glą dów i od no wie nia daw nych kon tak -
tów dzię ki bo ga te mu pro gra mo wi im prez to wa rzy szą cych. 

Witosław awedyk

W go rą cym związ ku ze Skan dy na wią 
W listopadzie katedra skandynawistyki obchodziła 70. urodziny prof. zw. dr. hab. eugeniusza Rajnika, 

znanego polskiego językoznawcy – germanisty i skandynawisty.

Na pierw szym spo tka niu dr Do mi ni ka Na roż na, rzecz nik UAM,
ży czy ła uczest ni kom po wo dze nia przy za kła da niu wła sne go biz -
ne su. To bar dzo waż ne, że mło dzi lu dzie, ta cy jak wy, in te re su ją

się przed się bior czo ścią i pra gną w przy szło ści za si lić pol ską go spo dar kę wła -
sny mi po my sła mi – za zna czy ła. Na stęp nie pro rek tor ds. ka dry i fi nan sów
prof. Ta de usz Wal las po chwa lił zgro ma dzo nych na warsz ta tach stu den -
tów: Ja ko dzie kan Wy dzia łu Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa za wsze
po wta rza łem stu den tom pierw sze go ro ku – stu dia to nie czas na spa nie!
To mo ment, kie dy po win ni ście się uczyć, po szu ki wać i ko rzy stać z sze ro -
kie go wa chla rza moż li wo ści, ja kie da je uni wer sy tet. Wi dząc was tu taj bar -

dzo cie szę się, bo to wła śnie wy ko rzy sta cie z tych moż li wo ści – po wie dział.
Pod czas in au gu ra cji obec ny był tak że dy rek tor San tan der Ad van ced Woj -
ciech Dem biń ski, któ ry wpro wa dził stu den tów w te ma ty kę biz ne su ma -
łych oraz śred nich przed się biorstw. Po ofi cjal nym roz po czę ciu
warsz ta tów pierw sze za ję cia no si ły na zwę „De sign Thin king”. Pod czas
ko lej nych spo tkań uczest ni cy kur su po zna ją pod sta wy przed się bior czo -
ści, do wie dzą się jak przy go to wać biz ne splan, a tak że jak utrzy mać płyn -
ność fi nan so wą fir my. Aka de mic kie Fir mo we Ewo lu cje to pro jekt
re ali zo wa ny przez San tan der Uni ver si da des oraz Mo re la Stu dent Bu si -
ness Cen ter przy wspar ciu UAM. dN

Aka de mic kie Fir mo we Ewo lu cje na UAM
Wiele osób pragnie stanąć za sterami własnego biznesu, ale nie wiedzą, jak się do tego odpowiednio przygotować.
studenci oraz absolwenci Uam mają okazję zdobycia wiedzy potrzebnej do prowadzenia własnego biznesu podczas

warsztatów akademickie Firmowe ewolucje, które ruszyły 18 listopada 2016 r.
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Sie dem lat mi nę ło… i od cho dzi pa ni ze sta -
no wi ska rzecz ni ka pra so we go i kie row ni ka
Biu ra Pra so we go UaM. Kie dy obej mo wa ła
pa ni tę funk cję roz ma wia ły śmy na ła mach
„Ży cia Uni wer sy tec kie go”. Te raz, gdy czas się
po że gnać, po roz ma wiaj my znów. Skąd de cy -
zja o odejściu?

Uwa żam, że pia sto wa nie tak ab sor bu ją cej,
a za ra zem od po wie dzial nej funk cji mo że wy -
eks plo ato wać czło wie ka. Ba da nia na uko we
i prak ty ka za wo do wa po twier dza ją, że je śli da -
na oso ba utrzy ma się dwa la ta na tym sa mym
sta no wi sku w jed nej fir mie, to już za słu gu je
na mia no „do bre go rzecz ni ka pra so we go”.
Z ko lei je śli po nad 5 lat peł ni tę ro lę, to dla jej
do bra, a jed no cze śnie in sty tu cji, któ rą re pre -
zen tu je, po win na zejść ze sce ny. A i ja sa ma…
nie lu bię wy dep ta nych ście żek. 

Nie od cho dzi pa ni jed nak z uczel ni? 
Ab so lut nie nie. Na dal bę dę ad iunk tem

na Wy dzia le Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar -
stwa UAM. Bar dzo lu bię pra co wać ze stu den -
ta mi. Da ją mi du żo ener gii i wpro wa dza ją
w mo je ży cie po wiew świe żo ści. Za mie rzam
na uczel ni zre ali zo wać jesz cze wie le pro jek -
tów. 

Cze go się pa ni na uczy ła pod czas peł nie nia
funk cji rzecz ni ka pra so we go, a za ra zem kie -
row ni ka Biu ra Pra so we go?

Przede wszyst kim po ko ry, cier pli wo ści oraz
szyb ko ści dzia ła nia. Na by łam umie jęt ność słu -
cha nia, a za ra zem spraw ność ję zy ko wą, by
„od po wied nie dać rze czy sło wo”. A to jest bar -

dzo istot ne w te go ro dza ju pra cy. Nie wąt pli wie
po kil ku la tach sta łam się bar dziej doj rza ła
emo cjo nal nie. Stward nia łam i utra ci łam
dziew czę cą na iw ność. Pod na po rem bie żą cych
spraw, któ re prze ni ka ły do me diów, na uczy łam
się żyć z sy tu acja mi kry zy so wy mi. Sta ły się one
mo ją co dzien no ścią. 

Tych ostat nich wie le by ło?
Nie ma zna cze nia. Naj waż niej sze jest to, że

sto sun ko wo ma ło mó wio no w me diach o pro -
ble mach na UAM. 

Ja ka idea przy świe ca ła pa ni pod czas spra -
wo wa nia funk cji rzecz ni ka pra so we go?

Nie tyl ko w mo jej pra cy, lecz tak że na co
dzień to wa rzy szą mi dwie zło te my śli.
Po pierw sze, że lu dzie oce nia ją nas nie przez
pry zmat te go, ja kie sta no wi ska pia stu je my, ale
przez pry zmat te go, ja ki mi ludź mi je ste śmy.
Stąd ni gdy nie przy wią zu ję się do funk cji,
a bar dzo za le ży mi na tym, by mo ją pra cą nie
szko dzić in nym. Po dru gie, za wsze ra no, kie dy
wsta ję z łóż ka i idę do lu stra, chcę z god no ścią
móc spoj rzeć so bie w oczy. 

Co uwa ża pa ni za swój naj więk szy suk ces
w cza sie peł nie nia tej ro li?

Cie szę się, że rek tor prof. Bro ni sław Mar ci -
niak po wie rzył mi w 2010 ro ku, ja ko rzecz ni -
ko wi pra so we mu, mi sję utwo rze nia Biu ra
Pra so we go UAM. Dzię ki tej de cy zji mia łam
moż li wość, je śli mo gę tak nie skrom nie po wie -
dzieć, za pi sa nia no wej kar ty w hi sto rii na szej
uczel ni. Roz po czął się pro ces bu do wa nia me -
dia re la tions na uni wer sy te cie. Na prze strze ni

lat wraz z pra cow ni ka mi tej jed nost ki or ga ni -
za cyj nej uda ło nam się na wią zać do bre re la cje
z dzien ni ka rza mi. Stwo rzy li śmy pro ce du ry we -
wnętrz ne i ze wnętrz ne, wy pra co wa li śmy ba zę
eks per tów. Po zy ska li śmy set ki pa tro na tów me -
dial nych. Zor ga ni zo wa li śmy wie le me dia trips
i szko leń dla dzien ni ka rzy oraz pra cow ni ków
ad mi ni stra cji pro fi lo wo zbli żo nych do na szej
dzia łal no ści. Sta no wi li śmy zgra ny ze spół, któ -
re go człon ko wie wza jem nie so bie ufa li, wspie -
ra li się i sza no wa li. 

Cze go naj bar dziej bę dzie pa ni bra ko wać? 
Wła śnie co dzien ne go kon tak tu z pra cow ni -

ka mi Biu ra Pra so we go. To peł ne za pa łu i ener -
gii, in te li gent ne mło de oso by, któ re są bar dzo
od da ne swo jej pro fe sji. Li czę na to, że mój na -
stęp ca spo żyt ku je ich po ten cjał na le ży cie, dla
do bra na szej uczel ni. 

Jest pa ni oso bą peł ną ener gii. Nie wie rzę,
że ca łą ją bę dzie pa ni chcia ła po świę cić
na przy go to wa nia do uru cho mie nia pro ce -
du ry ha bi li ta cyj nej?

Na po cząt ku za mie rzam trosz kę wy po cząć,
by zła pać od dech. Po za tym nie bę dę ukry wać,
że chcę choć w ma łym stop niu nad ro bić utra -
co ny czas z naj bliż szy mi. Przez ostat nie la ta
zbyt ma ło go im po świę ca łam. W ży ciu nie po -
win no za po mi nać się o tym, co naj cen niej sze.
O ro dzi nie, przy jaź ni i mi ło ści. 

a po tem?
Czas po ka że. Jed no jest pew ne: na dal Uni -

wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu
bę dzie mógł na mnie li czyć. z

Nie lubię
wydeptanych

ścieżek

z dr dominiką narożną
rozmawia Jolanta Lenartowicz
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Mo że wła śnie dla te go, że Mię dzy na -
ro do wy Kon kurs Skrzyp co wy im.
Hen ry ka Wie niaw skie go jest ide al -

nym łącz ni kiem dla tych dwóch miast, stąd
na okład ce je go ma lar ska in ter pre ta cja jed nej
ze stu den tek ASP w War sza wie. Po do bi zna
Wie niaw skie go z Po zna niem w tle, świad czy
o tym, że po stać mu zy ka jest roz po zna wal -
na i waż na dla stu den tów ca łej Pol ski. Czy ten
naj star szy na świe cie kon kurs skrzyp co wy bu -
dzi wię cej sko ja rzeń Pol ski ze Wscho dem? Ma -
xim Ven ge rov, prze wod ni czą cy ju ry
te go rocz ne go kon kur su jest z po cho dze nia Ro -
sja ni nem. Wie le moż na mó wić na te mat zwy -
cza jów stu denc kich, gwa ry, cie ka wych miejsc,
opi nii po zna nia ków i ich sto sun ku do Pe ters -
bur ga, nie jest to jed nak że ma te riał na je den
nu mer – a co naj mniej na trzy. Wy bra li śmy
więc to, co bu dzi w nas naj więk szą sym pa tię
do Po zna nia, cho ciaż nie wszy scy ko le dzy re -
dak cyj ni wła śnie stąd po cho dzą, tym le piej
moż na za uwa żyć, co cie ka we go kil ka lat te mu
przy wio dło nas na stu dia w tym mie ście. 

Pro jekt oka zał się suk ce sem; wie le ra do ści
spra wi ła nam pra ca w ga ze cie – tym bar dziej,
że więk szość z nas i tak ro bi to w ra mach
prak tyk w róż nych re dak cjach. Do sta li śmy
wol ną rę kę w wy bo rze te ma tów i do bo rze go -
ści, z któ ry mi chcie li śmy współ pra co wać,
stąd po ja wi ły się tu roz mo wy z prof. Ha li ną
Zgół ko wą, dr Ka ta rzy ną Za gór ską, re cen zje
Ja ku ba Saj kow skie go, od no szą ce się do ksią -
żek hi sto ry ków Ro sji – prof. Ar tu ra Ki ja sa,
dra Bar tło mie ja Gar czy ka. „Pocz tów ka z Po -
zna nia” to spoj rze nie na mia sto nad War tą

i je go zwią zek z mia stem nad Ne wą, wdzia ne
ze spe cy ficz nej per spek ty wy stu denc -
kiej – bez nie po trzeb ne go pa to su, ale z na le -
ży tym sza cun kiem. 

Dzię ki po mo cy fi nan so wej uni wer sy te tu, In -
sty tu tu Fi lo lo gii Pol skiej, In sty tu tu Fi lo lo gii
Ro syj skiej, Ga ze ty Pe ters bur skiej oraz Sto wa -
rzy sze nia Pol ska -Wschód po je cha li śmy z pro -
jek tem stu denc kim do Pe ters bur ga. De le ga cja
re dak cyj na wy da nia spe cjal ne go skła da ła się
z trzech stu den tek fi lo lo gii pol skiej ze spe cjal -
no ści dzien ni kar skiej, ru sy cy stów, któ rzy
na czas wy jaz du włą czy li nas w swo ją gru pę te -
atral ną „Szut nik” i ob sa dzi li w ro lach, oraz pra -
cow ni ków uni wer sy te tu. Tak oto ci, któ rzy
ni gdy nie wy bra li by się z wła snej wo li do Ro -
sji – po nie waż Za chód jest bar dziej w mo -
dzie – za uro czy li się tym ka wał kiem świa ta
na do bre. Z Po zna nia do Pe ters bur ga z pio sen -
ką i te atrem w ple ca ku – bo tak brzmiał ty tuł
pro jek tu, miał za cel za pre zen to wać Ro sja nom
tro chę pol skiej kul tu ry oraz po znać tam tej szą,
a naj lep szą for mą i naj bar dziej zro zu mia łą jest
prze cież mu zy ka i te atr, bo nie za leż nie od na -
ro do wo ści, ro zu mie się je bez słów. My ro zu -
mie li śmy na wet sło wa, po nie waż
przed sta wie nia „Szut ni ka” by ły, zgod nie z za -
my słem te atru, po ro syj sku, ale do sko na łym
pol skim ak cen tem by ły też pol skie pio sen ki.
Po za wy sta wia niem spek ta kli, spo tka nia mi
z go ść mi i udzia łem w pa ne lach mie li śmy tro -
chę cza su na zwie dza nie. Łak nę li śmy te go mia -
sta jak naj bar dziej i każ dą wol ną chwi lę
prze zna cza li śmy na bie ga nie od Er mi ta żu
do cer kwi, od cer kwi do Pań stwo we go Mu -

zeum Ro syj skie go i wie lu in nych. I o ile
za spra wą po li ty ków po więk sza się dy stans wo -
bec wschod nich są sia dów, ta kie ini cja ty wy jak
ta, za pro po no wa na przez nas, po zwa la ją jed -
nak na in te gra cję stu den tów po za po li ty ką.
Oby ta kich by ło wię cej! Mo że do cze ka my się
upra gnio nej kon ty nu acji pro jek tu Z Po zna nia
do Pe ters bur ga z pio sen ką i te atrem w ple ca ku.

Rok sa na Cze szej ko -So chac ka

Pocztówka z Poznania
na niej wizerunek Henryka Wieniawskiego. Tak wyglądała pierwsza strona
gazety polonijnej wydanej w Petersburgu przez lokalną tamtejszą gazetę

wespół ze studentami rosyjskimi i polskimi, studiującymi polonistykę
na Uam. a dlaczego akurat Henryk Wieniawski?

Mó wią uczest ni cy 
krzysz tof mierzynśki

Nie zwy kłej pe ters bur skiej
przy go dy nie da się opi sać
w dwóch sło wach. Trze ba
by wspo mnieć i o wy jąt ko -
wym mie ście, i o cu dow -

nych lu dziach, nie za po mi na jąc jed no cze śnie
o pro jek cie te atral no -mu zycz nym, któ ry mógł
się nie udać – a oka zał się suk ce sem. I jak że
mógł bym za po mnieć o uro czej pe ters bur skiej
bab ci, któ ra w dru giej mi nu cie roz mo wy już
swa ta ła mnie ze swo ją wnucz ką! Do Pe ters -
bur ga nie moż na nie wra cać – co dzien nie
wspo mnie nia mi i jak naj czę ściej we wła snej
oso bie. Choć by po dróż mia ła trwać nie 36,
a 136 go dzin!

mar ty na dzikowska
Wy jazd do Pe ters bur ga był
fan ta stycz nym do świad -
cze niem i przy go dą. Dla
wie lu z nas by ła to pierw -
sza wi zy ta w tym mie ście.

Pe ters burg wy warł na mnie ogrom ne wra że -
nie, mam na dzie ję, że jesz cze tam wró cę. Cie -
szę się, że mo gli śmy od kry wać mia sto
wspól nie. Wy stę py i dłu ga po dróż zbli ży ły nas
do sie bie.

ni ki ta dalmata
To nie by ła mo ja pierw sza
po dróż do Pe ters bur ga, ale
zo sta ła w mo jej pa mię ci
ja ko jed na z naj lep szych.
Za wdzię czam to na szej

eki pie te atral nej, z któ rą świet nie się ba wi li -
śmy, wy stę pu jąc na sce nie. Kli mat i na strój Pe -
ters bur ga rów nież zro bił swo je. Naj więk sze
wra że nie zro bi ło na mnie wyj ście do Te atru
Len so vie ta i spo tka nie z pol ską ak tor ką, któ ra
od no si suk ce sy w Ro sji. Je stem wdzięcz ny, że
na sza współ pra ca da ła mi ta kie moż li wo ści
i mam na dzie ję, że w przy szło ści bę dzie my ją
kon ty nu ować.

Członkowie projektu z opiekunką teatru „Szutnik” – Grażyną Jatczak

W po przed nim nu me rze ŻU na sku tek błę -
dów w jed nym z pro gra mów kom pu te ro -
wych tekst ten uka zał się w uszko dzo nej
wer sji. dru ku je my go po wtór nie w wer sji
wła ści wej. au tor kę i czy tel ni ków ser decz -
nie prze pra sza my. re dak cja
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Spi su je my te zda nia w dzień po wia do mo ści o przed wcze -
snej śmier ci prof. Jó ze fa To ma sza Po krzyw nia ka. Trud no
dziś przy wo łać ca łość do ko nań, wszyst kie za słu gi
i zwłasz cza te ry sy oso bo wo ści Pro fe so ra, któ re czy ni ły
z nie go czło wie ka tak wy jąt ko we go, po wszech nie ce nio -

ne go, sza no wa ne go i lu bia ne go.
Prof. Po krzyw niak był Wiel ko po la ni nem. Do Po zna nia przy je -

chał z Czem pi nia, gdzie się uro dził i uczył w szko le pod sta wo wej,
i Ko ścia na, w któ rym koń czył li ceum. Stu dio wał w la tach 1965-
1970, był ak tyw ny spo łecz nie (od roz le pia nia – jak wspo mi nał – an -
ty re żi mo wych pla ka tów z oka zji uro czy sto ści chrztu Pol ski
po sze fo wa nie uczel nia nej or ga ni za cji ZSP). 

Se mi na rium ma gi ster skie wy brał u prof. Wło dzi mie rza Dwo -
rzacz ka. Pro fe sor zo stał na stęp nie pro mo to rem je go dok to ra tu
i przy jął go do Za kła du Hi sto rii Kul tu ry na asy sten tu rę w 1970 ro -
ku. Po krzyw niak dok to ry zo wał się w r. 1978 na pod sta wie roz pra -
wy pt. Jan Gor czy czew ski – tłu macz, sa ty ryk i kry tyk i od 1979 był
ad iunk tem w tym sa mym Za kła dzie. Ha bi li to wał się w 1994 r.
na pod sta wie roz pra wy pt. Ko me die Igna ce go Kra sic kie go, a rok póź -
niej uzy skał na UAM sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go.
W 1999 otrzy mał ty tuł na uko wy pro fe so ra, a w 2001 sta no wi sko
pro fe so ra zwy czaj ne go. 

Mógł być wzo rem sztu ki ży cia, któ rej nie mu siał się chy ba spe -
cjal nie uczyć od swe go ulu bio ne go pi sa rza, któ rym się wie le lat zaj -
mo wał na uko wo, Igna ce go Kra sic kie go. Nie zmien nie lek ko
uśmiech nię ty, po god ny i spo koj ny, zrów no wa żo ny opty mi sta, wno -
sił spo kój, bu dził za ufa nie. Za wsze szu kał moż li wo ści po ro zu mie -
nia, wy ro zu mia ły, otwar ty na róż no rod ność ludz kich do świad czeń
i po staw, ła go dził nie po ro zu mie nia, szu kał po lu bow nych roz wią -
zań, ne go cjo wał cier pli wie i wy trwa le. Choć zaj mo wał się na uko -
wo sa ty rą, ob cy był mu sar kazm i mo ra li za tor stwo, ni gdy nie
przy bie rał to nu men tor skie go. Ła god ny hu mor łą czył z in te li gent -
nym dow ci pem. Nic dziw ne go, że gar nę li się do Nie go tak że stu -
den ci. Nie tyl ko dla te go, że był życz li wy – na wy kła dach
prze ka zy wał tre ści w spo sób ja sny, upo rząd ko wa ny czy niąc spe cja -
li stycz ną wie dzę przy stęp ną i atrak cyj ną. Pod czas ćwi czeń, jak
i w swych ar ty ku łach i roz pra wach, sta wiał cel ne py ta nia in ter pre -
ta cyj ne, uczył szu ka nia w li te ra tu rze do świad cze nia kon kret ne go
czło wie ka, prze ko na ny o moż li wo ści je go zro zu mie nia. 

Przez wie le lat za an ga żo wa ny był w roz wój po lo ni sty ki w Ka li -
szu, pro wa dził tam wie le za jęć i prac dy plo mo wych, przez rok peł -
nił funk cję dzie ka na. 

Wy pro mo wał kil ku set ma gi stran tów i kil ku dok to rów. Naj star si
z nich osią gnę li już sa mo dziel ność na uko wą i sta no wi ska pro fe sor -

T O  M A S Z P O  K R Z y W  N I A K

W S P O  M N I e  N I e O NA  S Z y M PR O  F e  S O  R Z e
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skie lub są o krok od ha bi li ta cji. Przez dwie ka den cje (1996-2005)
z po wo dze niem peł nił funk cję dy rek to ra In sty tu tu Fi lo lo gii Pol skiej
UAM, po czym wy bra ny zo stał w dzie ka nem Wy dzia łu Fi lo lo gii
Pol skiej i Kla sycz nej UAM (co umie jęt nie łą czył z funk cją kie row -
ni ka Za kła du Li te ra tu ry Sta ro pol skiej i Oświe ce nia). Był też współ -
za ło ży cie lem i pierw szym prze wod ni czą cym Kon fe ren cji Po lo ni styk
Uni wer sy tec kich, któ ra za ini cjo wa ła m.in. ogól no pol ski kon kurs
na po lo ni stycz ną pra cę ma gi ster ską, wy ra ża ła opi nie śro do wi ska
w spra wach pro gra mu i stan dar dów stu diów po lo ni stycz nych.

Wy dział pod kie row ni czą rę ką prof. Po krzyw nia ka zmie nił sie dzi -
bę – z zaj mo wa nych przez po lo ni sty kę i kla sy ków czę ści mo der ni stycz -
ne go Col le gium No vum prze pro wa dza li śmy się do re mon to wa ne go
stop nio wo Col le gium Ma ius. W no wej sie dzi bie prof. Po krzyw niak za -
dbał o pod kre śle nie jej no we go prze zna cze nia – w oknach wo kół ho lu
na dwu pię trach po ja wi ły się wi tra że z wi ze run ka mi pi sa rzy. Pro fe sor
bar dzo dbał też no wy kształt sa li po sie dzeń ra dy wy dzia łu pod ko pu -
łą, któ rej nada no na zwę Sa lo nu Mic kie wi cza i wy po sa żo no ją nie tyl ko
w por tret wiesz cza, ale i spe cjal nie wy ko na ne de ko ra cje we dle kla sycz -
nych ilu stra cji An driol le go do Pa na Ta de usza wy bra nych przez pro fe -
so ra Po krzyw nia ka. Do ko ny wał rze czy, wy da wa ło by się nie moż li wych.
Wbrew scep ty kom i kry ty kom po wstał zna ko mi cie wkom po no wa ny
w za byt ko wą prze strzeń dzie dziń ca no wo cze sny ar chi tek to nicz nie bu -
dy nek (dwu krot nie na gro dzo ny) Bi blio te ki Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej
i Kla sycz nej. Po tem po ja wi ła się w za adap to wa nych po miesz cze niach
przy zie mia sa la te atral na. 

Przez dwa dzie ścia lat był człon kiem Se na tu UAM (1996-2016), 
Był zbyt skrom ny, by mó wić o swych za słu gach. A o ilu jesz cze,

tu nie wy mie nio nych, usły szy my, gdy że gnać bę dzie my na sze go
Pro fe so ra…

***
Twor czość na uko wą po świę cił głów nie pol skie mu oświe ce niu.

Był z tą epo ką, „wie kiem świa teł”, do sko na le zży ty, z wie kiem na -
dziei i usil nych sta rań o zgod ną z ro zu mem na pra wę  Rze czy po spo -
li tej, epo ką no wo cze snych umy słów prze kra cza ją cych cia sne
ogra ni cze nia i nie moc, lu dzi pięk nych du chem i mą drych, któ rych
za wsze za ma ło. 

W do rob ku Pro fe so ra jest 5 ksią żek au tor skich (z cze go 4 do ty -
czą księ cia po etów pol skich XVIII wie ku, Igna ce go Kra sic kie go, któ -
re go twór czo ści był znaw cą uzna nym), ostat nio wy da ne zo sta ły
w opra co wa niu Pro fe so ra ko me die. 

Po krzyw niak pre zen tu je w niej wszyst kie wa lo ry swe go pi sar stwa:
rze tel ną, funk cjo nal nie przy wo ły wa ną eru dy cję, któ ra jed nak nie
przy tła cza czy tel ni ka, zmysł syn te zy, ła du kom po zy cyj ne go i ja sne -
go wy kła du – ce chy ko re spon du ją ce z ide ałem kla sy cy stycz nym do -
mi nu ją cym w kul tu rze wy kła da nej epo ki. Był fi ne zyj nym
in ter pre ta to rem, czę sto prze kor nym, od waż nie do szu ki wał się moż -
li wo ści za prze cze nia do tych cza so wym już uste re oty pi zo wa nym opi -
niom. Roz wa żał uwa run ko wa nia pro ce dur ba daw czych („Ptasz ki
w klat ce”, czy li in ter pre ta cja pod pre sją hi sto rii, w: O hi sto rycz no ści,
Po znań 2006). A na tro chę od cho dząc od sa ty ry ków i Kra sic kie go
skie ro wał swą uwa gę (jesz cze w kon tek ście sa ty ry szy der czej na za -
gad ki ka zno dziej skie (Dwór ma ją cy w so bie oso by i mó zgi roz ma -
ite 1991), na stęp nie tak że in nych po etów oświe ce nia: Kar piń skie go
(Sen ty men tal ny pa trio tyzm Fran cisz ka Kar piń skie go, w: Nie tyl ko
o Nor wi dzie. Po znań 1997, Fran ci szek Kar piń ski – pi sarz kon se -
kwent ny, w: Li te ra tu ra –Hi sto ria – Na tu ra, Lu blin 2003, Ro sja Igna -
ce go Kra sic kie go i Fran cisz ka Kar piń skie go, w: Ob raz Ro sji
w li te ra tu rze pol skiej, Po znań 2010), Jó ze fa Wy bic kie go („Pieśń Le -
gio nów” Jó ze fa Wy bic kie go wo bec prze szło ści i przy szło ści, „Po znań -
skie Stu dia Ję zy ko znaw cze”, 1999), po zy ty wi stycz ną re cep cję
oświe ce nio wej po wie ści Mi cha ła Dy mi tra Kra jew skie go (2002),
pro ble ma ty kę cy klicz no ści fra szek i ba jek (Od Ko cha now skie go
do Mic kie wi cza, War sza wa 2004). 

Oczy wi ście, nie mógł już „uciec” od bi sku pa Kra sic kie go; po świę -
cił mu jesz cze kil ka ar ty ku łów, do wo dząc, że księ cia po etów pol -
skich moż na czy tać wciąż od no wa i wciąż moż na od kry wać
za ska ku ją co ak tu al ne tre ści i ja ko ści ar ty stycz ne (Czy praw dzi wy ge -
niusz pew ny jest nie śmier tel no ści? O współ cze snym czy ta niu po ezji
Kra sic kie go, 1994; Czy Igna cy Kra sic ki lu bił Lidz bark War miń ski?
i Igna cy Kra sic ki wo bec in su rek cji, 1996; Zlek ce wa żo ne świa dec two,
czy li kil ka uwag o ge ne zie i zna cze niu „Mo na cho ma chii” Kra sic kie -
go, w: Ulot ność i trwa nie, Po znań 2003; Za gad ko wy Kra sic ki, w: Li -
te ra tu ra – Hi sto ria –Dzie dzic two, War sza wa 2006; Baj ko we
ste reo ty py Igna ce go Kra sic kie go, w: „By le w lu dziach świa tło by ło...”.
Kra ków 2012, Mię dzy kpi ną a po wa gą. Co Kra sic ki chciał po wie dzieć
w „My sze idzie”?, w: eklek tyzm, syn kre tyzm, uni wer sa, Kra ków 2014;
Po dej mo wał też syn te tycz nie hi sto rycz no li te rac kie pro ble my prze -
kro jo we (Igna cy Kra sic ki o kla sy kach i kla sy cy zmie, w: Kla sy cyzm.
Es te ty ka – dok try na li te rac ka – an tro po lo gia, War sza wa 2009; Sar -
ma tyzm wczo raj i dziś, 2010; O pro ble mach z ro zu mie niem tek stów
daw nej li te ra tu ry pol skiej, w: Eu ro pej ski ka non li te rac ki, War sza -
wa 2012, Tra dy cje an tycz ne w sa ty rze pol skiej, w: An tyk oświe co -
nych, War sza wa 2012).

***
Kim był dla nas, człon ków Za kła du Li te ra tu ry Sta ro pol skiej

i Oświe ce nia prof. To masz Po krzyw niak? Prze ło żo nym, kie row ni -
kiem, wy traw nym na ukow cem i znaw cą li te ra tu ry i kul tu ry oświe ce -
nio wej – mó wi prof. Le szek Te usz – ale był też, a mo że na wet przede
wszyst kim, na szym ko le gą i przy ja cie lem, kimś, kto roz ta czał wo kół
sie bie au rę zwy czaj nej, po god nej, ludz kiej do bro ci, któ ra spra wia ła,
że do brze by ło z Nim być, spo ty kać się na na uko wych ze bra niach,
wspól nie pra co wać, to czyć pa sjo nu ją ce roz mo wy. Roz mo wy o li te ra -
tu rze sta ro pol skiej i kul tu rze epok daw nych, o za kła do wych i na uko -
wych pla nach i za mie rze niach, o uni wer sy te cie i je go spra wach, ale
tak że o ży ciu, o świe cie, o co dzien no ści, o ra do ściach i smut kach. Ta -
kie go Go za pa mię tam. 

Prof. Bar ba ra Jud ko wiak do da je: Wie le mu za wdzię czam, jak chy -
ba wszy scy, z któ ry mi się spo ty kał. Miał dar dzie le nia się… Prof.
Grze gorz Rau bo pod kre śla z ko lei: „Bę dąc świet nym mów cą, po ry -
wa ją cym wy kła dow cą i do świad czo nym dys ku tan tem, Prof. Po krzyw -
niak po sia dał umie jęt ność, któ ra nie za wsze to wa rzy szy elo kwen cji:
był wraż li wym słu cha czem. Kon cen tro wał się na roz mów cy. Obej -
mo wał go uważ nym spoj rze niem. Stwa rzał moż li wość za pre zen to -
wa nia wła snych ra cji.

Dbał o los młod szych ko le gów – przy po mi na prof. D. C. Ma le szyń -
ski. Dla dr. Ma cie ja Par kit ne go był „mi strzem naj lep szym z moż li -
wych, kimś znacz nie wię cej niż opie ku nem na uko wym; otwie rał
roz le głe po le wol no ści, sza no wał wy bo ry i ni cze go  nie na rzu cał, a jed -
no cze śnie Je go mą drość da wa ła po czu cie bez pie czeń stwa”

Pro fe sor miał dar jed no cze nia lu dzi, roz po zna wa nia i roz bra ja nia
pro ble mów. Roz ta czał wo kół sie bie au rę ła god no ści i spo ko ju. Ni gdy
się nie de ner wo wał, ni gdy nie na rze kał, nic nie spra wia ło mu kło po -
tu. Pro ble my za mie nia ły się w za da nia,  naj trud niej sze, na wet dra -
ma tycz ne sy tu acje ła god nia ły, za gro że nia oka zy wa ły się
po zor ne,  zmar twie nia tra ci ły de struk cyj ną si łę – wspo mi na prof.
Ka ta rzy na Mel ler. 

Po dzi wia li śmy Je go kla sę, bę dą cą wy ra zem we wnętrz nej  har mo -
nii, czy li na tu ral ną pro sto tę bez sno bi zmu,  nie wy mu szo ną bez po -
śred niość. Ce nił ży cie ro dzin ne. Z żo ną Wan dą od ślu bu w 1971
ro ku stwo rzy li ko cha ją cą się ro dzi nę, wy cho wa li dwu sy nów, Ja ku -
ba i Ada ma, oraz cór kę An nę. Ro dzi na by ła dla nie go waż nym źró -
dłem ra do ści ży cia. Cie szył go ogród, któ ry pro jek to wał
i pie lę gno wał, do mo we zwie rza ki, ro dzin ne spa ce ry i słoń ce, mo -
rze i za mek we wło skim Ca or le, dro bia zgi ży cia, któ re wy star czy
do strzec i do ce nić.

Bar ba ra Jud ko wiak i Ka ta rzy na Mel ler
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Pro wa dzą cy pro mo cyj ne spo tka nie
prof. Mi ko łaj Jaz don z Ka te dry Fil mu,
Te le wi zji i No wych Me diów WFPiK

wy ja wił licz nym uczest ni kom, że in for ma cja
o otwar ciu Fe sti wa lu pro mo cją książ ki prof.
Hen dry kow skie go „Dwaj lu dzie z sza fą” i po -
ka zem kil ku na sto mi nu to wej fa bu lar nej etiu -
dy stu denc kiej Ro ma na Po lań skie go z 1957 r.
pod tym sa mym ty tu łem wzbu dzi ła pew ne
zdzi wie nie i za nie po ko je nie uczest ni ków
kon fe ren cji pra so wej po świę co nej tej im pre -
zie. Otwar cie ju bi le uszo wej edy cji od „etiu dy
etiud”, jak okre ślił film Po lań skie go „Dwaj lu -
dzie z sza fą” prof. Hen dry kow ski, jest jak naj -
bar dziej uza sad nio ne, bo wiem wła śnie
od etiud szkol nych za czy na li śmy po ka zy Off
Ci ne ma 20 lat te mu. Tym wy da rze niem na -
wią zu je my tak że do hi sto rii na sze go fe sti wa -
lu – wy ja śnił, prof. Mi ko łaj Jaz don z Książ ka
uka za ła się w se rii „Kla sy ka Ki na”, w któ rej
pod re dak cją prof. Mar ka i Mał go rza ty Hen -
dry kow skich od kil ku na stu lat wy da wa ne są
książ ki po świę co ne ar cy dzie łom ki na eu ro pej -
skie go, ale po raz pierw szy bo ha te rem se rii jest
film krót ko me tra żo wy, w do dat ku etiu da stu -
denc ka ‒ do po wie dział prof. Jaz don i za py tał
au to ra książ ki, dla cze go po sta no wił prze ła -
mać do tych cza so wą tra dy cję i opi sać film
krót ko me tra żo wy. Ten wy ja śnił, że nie ma
po czu cia prze ła ma nia tra dy cji, bo od po cząt -
ku ce lem se rii by ło pro mo wa nie ki na eu ro -
pej skie go ze szcze gól nym uwzględ nie niem
ki na pol skie go. Po ka zał też ze bra nym wy da -
ną 18 lat te mu przez fil mo wy fe sti wal w Kra -
ko wie książ kę pt. „Sztu ka krót kie go me tra żu”,
na okład ce któ rej za miesz czo no wła śnie kadr
z fil mu „Dwaj lu dzie z sza fą”. 

To, że film jest do dziś po wszech nie zna ny
w świe cie, jest wciąż oglą da ny i ro bi nie sa mo -
wi te wra że nie, po twier dził prof. Jaz don, któ -
ry prze ko nu je się o tym w róż nych sy tu acjach.
Wy ja śnia jąc uczest ni kom pro mo cji, że
w książ ce opi sa na zo sta ła hi sto ria po wsta nia
fil mu we wspo mnie niach twór ców i w fo to -
gra fiach, sce no pis, sce no rys fil mu i ilu stra cje,
za uwa żył, że pi sa nie ta kiej książ ki mu sia ło
przy po mi nać tro chę pra cę de tek ty wi stycz ną.
Wy bit ny fil mo znaw ca po twier dził to i do dał,
że hi sto ria te go fil mu ma na wet wą tek kry mi -
nal ny, Po lań ski zo stał bo wiem oskar żo ny
przez Je rze go Afa na sje wa o kra dzież po my -
słu, co spra wi ło, że przez pol ską pra sę fil mo -

wą prze to czy ła się ostra dys ku sja. Nie ła two
by ło o re kon struk cję wy da rzeń sprzed ty lu lat
‒ po za Po lań skim au tor mógł roz ma wiać już
tyl ko z dwo ma uczest ni ka mi tej hi sto rii: An -
drze jem Ko sten ką i Ma cie jem Ki jow skim (au -
to rem zdjęć). Jak się oka za ło, ob raz sza fy
„nie sio nej nie wia do mo skąd i po co” po ja wił
się już w przed wo jen nym fil mie Ste fa na e -
mer so na i je go żo ny Fran cisz ki pt. „Przy go dy
czło wie ka po czci we go” (1937), któ ry Po lań -
ski znał. Zda niem prof. Hen dry kow skie go nie
jest to do wód na pla giat, tyl ko je den z mi lio -
nów mo ty wów ar ty stycz nych, któ rym się po -
słu żył i Afa na sjew, i Po lań ski. 

Ko rzy sta jąc z oka zji, ja ko współ re dak tor
se rii „Kla sy ka Ki na”, po dzię ko wał za wiel kie
i wie lo let nie za słu gi Wy daw nic twa Na uko -
we go UAM z jej dy rek to rem Ma rzen ną Le -
dzion -Mar kow ską i ze spo łem, dzię ki któ rym
Po znań stał się bar dzo li czą cym się ośrod -
kiem książ ki na uko wej o sztu ce fil mo wej
w Pol sce. Przy po mniał też, że już wy da ny
w 2005 ro ku pierw szy tom „Kla sy ki Ki na”,
czy li „Berg man’s Per so na” Do na Fre de rick se -
na, od niósł wiel ki suk ces, do cze go przy czy -
nił się sam au tor, któ ry za dbał o to, by je go
książ ka tra fi ła do rąk, cho re go już wte dy po -
waż nie, In g ma ra Berg ma na. Jest to bar dzo
do bra, li czą ca się wszę dzie na świe cie pu bli ka -
cja ‒ pod kre ślił. Do tej po ry w se rii uka za ło
się 17 to mów w wer sji pol skiej i 11 w an giel -
skiej, któ re po świę co ne by ły m.in. fil mom
An drze ja Waj dy, An drze ja Mun ka, Woj cie -

cha Je rze go Ha sa, Ja nu sza Mor gen ster na czy
Agniesz ki Hol land. Ca ły czas trwa ją pra ce
nad ko lej ny mi pu bli ka cja mi. Po twier dze -
niem za sług wy daw nic twa jest te go rocz -
na pre sti żo wa na gro da Pol skie go In sty tu tu
Sztu ki Fil mo wej dla wy da nej w 2015 ro ku
dwu to mo wej „Hi sto rii pol skie go fil mu do ku -
men tal ne go”. Są dzę, że Po znań już dzi siaj za -
słu gu je na mia no czo ło we go ośrod ka książ ki
fil mo wej w Pol sce, przy czym mó wiąc „książ -
ka fil mo wa” mam na my śli książ kę naj bar -
dziej war to ścio wą, tre ści wą. Więk szość z te go,
co uka zu je się na świe cie, jest ra czej ma ło war -
te, to są ra czej al bu mi ki, fo to gra fie i pod pi sy
niż rze tel ne opra co wa nia ‒ po wie dział prof.
Hen dry kow ski, któ ry zwró cił też uwa gę
na wy da wa ne od 2009 ro ku w Wy daw nic twie
UAM (wcze śniej, od 2003 r. w Gnieź nie) bar -
dzo war to ścio we cza so pi smo do ty czą ce fil -
mów, me diów i kul tu ry au dio wi zu al nej,
ja kim jest, pier wot nie kwar tal nik, a te raz pół -
rocz nik „Ima ges” (do 11 nu me ru pod red.
prof. Hen dry kow skie go, od 12 – pod red.
prof. An drze ja Szpu la ka). Naj now szy, li sto -
pa do wy nu mer pt. „Ki no pod pre sją” za wie -
ra cie ka we roz wa ża nia do ty czą ce wszel kiej
cen zu ry, tak że tej nie for mal nej. Co dzien -
na współ pra ca z wy daw nic twem od lat ukła -
da się wspa nia le. Obie stro ny czer pią z te go
ogrom ną sa tys fak cję i ra dość. Przed na mi jest
jesz cze o wie le, wie le wię cej ‒ pod kre ślił raz
jesz cze au tor książ ki „Dwaj lu dzie z sza fą”. 

da nu ta Cho de ra -le wan do wicz 

„Dwaj lu dzie z sza fą” – na uko wo 
Wpisana w program tegorocznych jubileuszowych 20. Targów książki nie Tylko naukowej promocja książki

prof. marka Hendrykowskiego „dwaj ludzie z szafą” (ck zamek, 16 xi), wydanej przez Wydawnictwo
naukowe Uam, stanowiła zarazem wydarzenie otwierające również jubileuszowy � 20. międzynarodowy

Festiwal Filmów dokumentalnych (Off cinema Festival 2016). 
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Co mie siąc w Ba zy li ce Ar chi ka te dral -
nej w Po zna niu pod czas nie dziel nej
mszy św. o godz. 10.00 prze wod ni -

czą cy Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski ks. abp
Sta ni sław Gą dec ki wy gło si ho mi lię zwią za -
ną z po szcze gól ny mi przy ka za nia mi.
W czerw cu i paź dzier ni ku ho mi lie wy gło si
za stęp ca prze wod ni czą ce go KEP ks. abp me -
tro po li ta łódz ki Ma rek Ję dra szew ski. Pierw -
szej ho mi lii po świę co nej we zwa niu: „Jam
jest Pan, Bóg twój, któ rym cię wy wiódł z zie -
mi egip skiej, z do mu nie wo li. Nie bę dziesz
miał bo gów cu dzych przede mną” – moż -
na bę dzie wy słu chać 12 kwiet nia br. Na stęp -
na msza św. z ho mi lią na te mat: „Nie
bę dziesz brał imie nia Pa na Bo ga twe go
nada rem no” – 10 ma ja br.

Dla cze go po wrót do De ka lo gu? Jak za uwa -
żył mo de ra tor Dzie ła Bi blij ne go w Ar chi die -
ce zji Po znań skiej, dy rek tor na czel ny Dru kar ni
i Księ gar ni św. Woj cie cha ks. dr To masz Siu -
da, De ka log moż na po trak to wać ja ko dro go -
wskaz Pa na Bo ga dla czło wie ka na dro dze
„do” wol no ści, „ku” szczę ściu, a że ży cie jest
bar dzo dy na micz ne, co ja kiś czas trze ba ak tu -
ali zo wać dro go wska zy i przy po mi nać ich pod -
sta wo we zna cze nie. War to też pa mię tać, że
scho dze nie ze szla ku wbrew dro go wska zom
jest bar dzo ry zy kow ne i wpły wa nie tyl ko
na ży cie po je dyn cze go czło wie ka, ale tak że
spo łecz no ści, w któ rej ży je. 

Jak wy ja śnił po my sło daw ca i re ży ser Ver -
ba Sa cra Prze my sław Ba siń ski, w waż nych
mo men tach dla Pol ski po wra ca no do De ka -
lo gu. W sta nie wo jen nym re flek sją nad tym
fun da men tem mo ral no ści świa ta ju de -
ochrze ści jań skie go, ale sze rzej tak że lu dzi
nie wie rzą cych, po dzie lił się – za chę co ny
przez Krzysz to fa Pie sie wi cza – Krzysz tof Kie -
ślow ski w cy klu fil mów De ka log, któ ry od -
niósł wiel ki suk ces i do dziś jest
re ko men do wa ny przez Wa ty kan. Kie dy
w związ ku z rocz ni cą Chrztu Pol ski róż ni lu -
dzie py ta li, co or ga ni za to rzy Ver ba Sa cra
prze wi du ją na tę oka zję, ci wpa dli na po mysł
z De ka lo giem. Tę pro po zy cję przed sta wi li też
abp. Sta ni sła wo wi Gą dec kie mu, któ ry za py -
tał tyl ko: Dla cze go tak póź no? W efek cie
w cią gu za le d wie ty go dnia usta lo no ca ły har -
mo no gram co mie sięcz nych ho mi lii.

Dar wia ry przy ję ty przez na szych przod ków
w 966 r. do ma ga się od po wie dzi na py ta nie, co
dzi siaj z nim uczy ni li śmy w wol nej oj czyź -
nie – za uwa ża Prze my sław Ba siń ski. No wy
cykl – De ka log – jest też od po wie dzią na apel

św. Ja na Paw ła II, z ja kim zwró cił się do Po la -
ków pod czas pierw szej piel grzym ki do wol nej
Pol ski w 1991 r., by De ka log, któ re mu po świę -
cił ca ły cykl ho mi lii, był obec ny w ży ciu oso -
bi stym i spo łecz nym ro da ków. W Ko sza li nie,
przy po mniaw szy 10 przy ka zań, ostrze gał: Oto
De ka log: dzie sięć słów. Od tych dzie się ciu pro -
stych słów za le ży przy szłość czło wie ka i spo łe -

czeństw. Przy szłość na ro du, pań stwa, eu ro py,
świa ta. We dług wie lu lu dzi pa pie ski cykl ho -
mi lii o De ka lo gu jest do dziś nie odro bio ną
lek cją. To też po 24 la tach od piel grzym ki war -
to na no wo przyj rzeć się sy tu acji w Pol sce wła -
śnie przez pry zmat De ka lo gu. 

Po nie waż do De ka lo gu w ja kiś spo sób od -
no szą się wszy scy, w ra mach cy klu or ga ni za -
to rzy prze wi du ją tak że de ba ty po świę co ne
po szcze gól nym przy ka za niom w róż nych
śro do wi skach świec kich, np. z udzia łem le -

ka rzy, dzien ni ka rzy, eko no mi stów itp. Nie
cho dzi o dys ku sję, czy De ka log jest po trzeb ny,
tyl ko o to, jak da ną pro fe sję po go dzić z De ka -
lo giem – wy ja śnia Prze my sław Ba siń ski.
Chce my za sta no wić się, jak uwzględ nić Dzie -
się cio ro przy ka zań w co dzien nej pra cy i ży -
ciu – do po wia da współ or ga ni za tor cy klu ks.
dr To masz Siu da. Or ga ni za to rzy li czą na su -

ge stie i ini cja ty wę od bior ców ho mi lii. Do de -
bat za pro szo na jest mię dzy in ny mi
spo łecz ność uni wer sy tec ka. Wszak na przy -
kład w wal ce z pla gia ta mi moż na do strzec
echo przy ka za nia siód me go: „nie krad nij”... 

Oso by za in te re so wa ne włą cze niem się
w de ba ty zwią za ne z De ka lo giem mo gą skon -
tak to wać się z or ga ni za to ra mi Ver ba Sa cra,
mo gą też wy peł nić an kie tę do stęp ną na stro -
nie in ter ne to wej: www.ver ba sa cra.pl 

da nu ta Cho de ra -le wan do wicz

oto De ka log: dzie sięć słów 
W związku z przypadającą w 2016 roku 1050 rocznicą chrztu Polski w ramach projektu Verba sacra

realizowany jest nowy cykl spotkań – poświęcony dekalogowi. 

”Życie jest bardzo dynamiczne, co jakiś czas trzeba
aktualizować drogowskazy i przypominać ich podstawowe
znaczenie
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◗
Marc Minkowski, jeden z najznakomitszych współczesnych
dyrygentów, Francuz polskiego pochodzenia, miał (2. XII ubr)
po raz pierwszy wystąpić w Poznaniu, prezentując – z tercetem

dobranych przez siebie solistów – koncertową wersję I aktu „Walkirii”
Ryszarda Wagnera. Niestety nagle zachorował, ale dyrekcji
Filharmonii udało się znaleźć nadzwyczajnego zastępcę.
Przy pulpicie kapelmistrzowskim stanął Jacek Kaspszyk, szef
Filharmonii Narodowej, który z zaproponowanymi przez M.
Minkowskiego śpiewakami: niemiecką sopranistką Christiane Libor,
z jej rodakiem – tenorem Endrikiem Wottrichem i z polskim basem
Wojciechem Śmiłkiem oraz z naszymi filharmonikami stworzył
autentyczną kreację wagnerowskiej muzyki, owego „pierwszego dnia”
tetralogii „Pierścień Nibelunga”. Słuchacze – świetnie wprowadzeni
w czar i tajemnice dzieła słowem Piotra Kamińskiego, autora słynnej
książki „Tysiąc i jedna opera” oraz mając w ręku polski tekst całego
aktu „Walkirii”, zareagowali żywiołową, stojącą owacją; uznaniem
dla kunsztu wokalistów i instrumentalistów rozbudowanej orkiestry,
ale nade wszystko dla maestrii dyr. Jacka Kaspszyka.

◗
Następny piątek (9. XII) filharmonicy w całości poświęcili
muzyce polskiej. Dwie Fantazje na znane tematy, zaczerpnięte
m.in. z polskiego folkloru: A-dur Fryderyka Chopina i gis-moll

Ignacego Jana Paderewskiego zagrał – z towarzyszeniem orkiestry
pod dyr. Jakuba Chrenowicza Michał Francuz. Pianista – pedagog
naszej Akademii Muzycznej, który jako kameralista znakomicie
towarzyszył uczestnikom ostatniego Konkursu Wieniawskiego,
teraz – zwłaszcza w utworze Paderewskiego – popisał się
wirtuozowskim temperamentem solisty dużej klasy. Z kolei Fantazję
poznańską pamięci Feliksa Nowowiejskiego usłyszeliśmy po raz
pierwszy. Tę miniaturę symfoniczną skomponowała niedawno Ewa
Fabiańska-Jelińska, młoda artystka mieszkająca w Poznaniu
i zadedykowała ją Filharmonii Poznańskiej. Kulminację artystyczną
wieczoru stanowiło jednakże dzieło z początku XX stulecia ponad
wszystko wybitne: 3-częściowy Poemat symfoniczny „Odwieczne
pieśni” Mieczysława Karłowicza.

◗
Dwoma koncertami (11. i 18. XII) twórczość Feliksa
Nowowiejskiego w kończącym się właśnie roku, poświęconym
pamięci tego wybitnego kompozytora i artysty, od lat 20.

minionego stulecia do śmierci (w 1946 r.) związanego z naszym
miastem przypomniało powstałe w 1996 r. bardzo aktywne
towarzystwo jego imienia. Tym samym stworzyło okazję
posłuchania bardziej i mniej znanych pozycji z bogatego
i wszechstronnego dorobku twórcy. Do ich prezentacji włączyli się
soliści, zespoły i instytucje muzyczne Poznania, szczególnie
Akademia Muzyczna.

◗
457. Koncert Poznański (17. XII) był autentyczną Symfonią
na Boże Narodzenie. Filharmonicy pod dyr. Macieja
Żółtowskiego, szefa Radomskiej Orkiestry Kameralnej, zagrali

dwa utwory brytyjskich kompozytorów, inspirowane świętami
gwiazdkowymi: Arnolda Baxa Poemat symfoniczny Christmas eve
i Victora Hely-Hutchinsona Carol Symphony oraz słynną Suitę
z baletu „Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego, wzbogaconą

popisem uczniów naszej Szkoły Baletowej, przygotowanych przez
Mirosława Różalskiego. Komentował Krzysztof Szaniecki.

◗
W 98. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego (27. XII)
tradycyjny Koncert Marszałkowski wypełniły pieśni patriotyczne
i kolędy w wykonaniu Chóru Chłopięcego i Męskiego

Filharmonii Poznańskiej pod dyr. Macieja Wielocha z udziałem
organistów Sławomira Kamińskiego i Macieja Bolewskiego.

◗
„Sło wi cze ko lę do wa nie” sta no wi ło tak że te mat 122. Kon cer tu
Tar go we go (28. XII) i 458. Kon cer tu Po znań skie go (29. XII).
Chór Ma cie ja Wie lo cha przy go to wał ze staw naj pięk niej szych

pol skich ko lęd w opra co wa niach Ja na Ma kla kie wi cza i Ste fa na Stu -
li gro sza, a chór by łych sło wi ków, czy li Kom pa nia Dru ha Stu li gro -
sza pod dyr. An drze ja Nie dział kow skie go za śpie wa ła dwie
pa sto rał ki gó ral skie Ja na Pa sier ba -Or lan da i Ro mu al da Twar dow -
skie go. Gło sa mi obu ze spo łów za brzmia ła kunsz tow na pa ra fra za
ko lę dy „Pójdź my wszy scy do sta jen ki” Mi ro sła wa Ga łę skie go.
Po prze rwie do łą czy ła jesz cze zna na kra kow ska gru pa wo kal no -in -
stru men tal na Mai i An drze ja Si ko row skich – z wła sny mi, syn ko po -
wa ny mi opra co wa nia mi pa sto ra łek. 

◗
Wie czór syl we stro wy (31. XII) był ko lej ny raz dzie łem wspól -
nym Fil har mo nii i Uni wer sy te tu A. Mic kie wi cza. Bo ga ty pro -
gram po pu lar nych me lo dii ope ro wych, ope ret ko wych

i mu si ca lo wych przy go to wa ła or kie stra pod ba tu tą Ja ku ba Chre no -
wi cza z so list ką Alek san drą Ku bas -Kruk (so pran) oraz pro wa dzą -
cy mi kon cert – Iwo ną Ku bicz i Fi li pen Ja śla rem. O pół no cy to ast
no wo rocz ny w hal lu Au li – gdzie tak że moż na by ło za tań -
czyć – wznie śli rek tor UAM prof. An drzej Le sic ki i dy rek tor Fil har -
mo nii Woj ciech Nen twig. (rp)

***

W li sto pa do wej Au li Kon cer to wej (ŻU nr 12/2016) – w jed nym
przy pad ku za kłó co na zo sta ła ko lej ność kro ni kar skich od no to -
wań, a re la cja z kon cer tu Szko ły im. J. Kur czew skie go, by ła nie -
peł na. Po wta rza my ją za tem w ca ło ści. 

◗
Po znań ska Szko ła Chó ral na im. Je rze go Kur czew skie go (6. XI)
świę ci ła swo je 60. uro dzi ny. Cór ka za ło ży cie la i pa tro na za słu -
żo nej pla ców ki, red. Ali na Kur czew ska przy po mnia ła jej dzie -

je. Do rocz ną na gro dę im. J. Kur czew skie go, usta no wio ną po śmier ci
chór mi strza w 1995 r. przez gro no je go wy cho wan ków, prze zna czo -
ną dla wy bit nych ar ty stów i kom po zy to rów mu zy ki chó ral nej, wrę -
czo no Ro mu al do wi Twar dow skie mu, jed ne mu z naj wy bit niej szych
twór ców te go ga tun ku, zna ne mu sze ro ko w świe cie. Czte ry pie śni
lau re ata – Ave Ma ria, Ptak, Vo ka li se i Al le lu ja, za śpie wa ły: Chór
Dziew czę cy Szko ły Kur czew skie go pod dyr. Do ro ty Woj now skiej
i Po znań ski Chór Chło pię cy pod dyr. Jac ka Sy kul skie go. Fi na łem
ga lo we go wie czo ru by ła Msza Ko ro na cyj na Wol fgan ga A. Mo zar ta
w wy ko na niu obu chó rów, Po znań skiej Or kie stry Ka me ral nej
i kwar te tu so li stów: Jó ze fa Bie gań skie go – so pran, Pio tra Ko ci niew -
skie go – alt, Do mi ni ka Bu dziń skie go – te nor i Woj cie cha Ra sia -
ka – bas. Dy ry go wał Ja cek Sy kul ski.
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Od cho dzi my od na zwy mu zeum. Na sza pla ców ka bliż sza bę dzie
Cen trum Na uki „Ko per nik” – 40 proc. hi sto ria, 60 proc. edu -
ka cja – ta kie pro por cje ma mieć eks po zy cja pla ców ki, któ ra po -

wsta nie w daw nym Col le gium Hi sto ri cum. Ma być no wo cze sna
i mul ti me dial na. Za ło że nie jest ta kie, by wię cej by ło w niej ła mi głó wek,
gier edu ka cyj nych, kur sów, któ re wy ma ga ją ak tyw no ści i uczą przez
za ba wę zwie dza ją cych niż eks po na tów za szy bą, jak w tra dy cyj nym
mu zeum. Dla te go od cho dzi my od na zwy „Mu zeum enig my” na rzecz
in nej ro bo czej – Cen trum Szy frów enig mab – tłu ma czy Szy mon Ma -
zur, dzien ni karz ra dia Mer ku ry i po my sło daw ca utwo rze nia mu zeum
po świę co ne go pol skim kryp to lo gom.

Ca łe pię tro dla kryp to lo gów
Cen trum Szy frów Enig ma znaj dzie się w daw nej sie dzi bie Ko mi te -

tu Wo je wódz kie go PZPR, w któ rym od 1989 r. do 2015 r. mie ścił się
Wy dział Hi sto rycz ny UAM. Zaj mie au lę i więk szą część po miesz czeń
na pierw szym pię trze. Nad czę ścią edu ka cyj ną pra co wał ze spół po -
wo ła ny przez wi ce pre zy den ta Po zna nia Ma riu sza Wi śniew skie go,
w któ rym zna lazł się m.in. prof. Je rzy Ja wor ski z Wy dzia łu Ma te ma -
ty ki i In for ma ty ki UAM. Przy go to wa ne zo sta ły już pew ne wy ma ga nia
i ocze ki wa nia co do za war to ści pla ców ki. Po prze tar gu na kon cep cję tej

pla ców ki ze spół ten bę dzie opi nio wał wszel kie po my sły przed sta wio ne
przez przy szłe go wy ko naw cę – mó wi Ma zur.

Otwar cie Cen trum Szy frów Enig ma pla no wa ne jest na 2018 r. Już
w ze szłym ro ku za bez pie czo ne zo sta ły środ ki na je go po wsta nie: do -
ta cja w wy so ko ści po nad 10 mln zł od mar szał ka wo je wódz twa wiel -
ko pol skie go i 5 mln zł z Urzę du Mia sta Po zna nia. 

Trój ka ła ma czy szy frów
Ma rian Re jew ski, Je rzy Ró życ ki i Hen ryk Zy gal ski ukoń czy li stu dia

ma gi ster skie na Wy dzia le Ma te ma tycz no -Przy rod ni czym Uni wer sy te -
tu Po znań skie go. W 1929 r. w kom ple cie tra fi li na kurs kryp to lo gii.
Przyj mo wa no na nie go je dy nie stu den tów z naj lep szy mi wy ni ka mi
w na uce, zna ją cych jed no cze śnie ję zyk nie miec ki. Naj zdol niej si ab sol -
wen ci kur su tra fi li na stęp nie do Biu ra Szy frów Woj ska Pol skie go. Tam
w 1932 r. zła ma li szyfr ma szy ny szy fru ją cej Enig ma, z któ rą nie po tra fi li
so bie po ra dzić kryp to lo dzy z za chod niej Eu ro py. Ich suk ces ode grał
ogrom ną ro lę pod czas II woj ny świa to wej. Umoż li wił wy wia dom alianc -
kim roz szy fro wy wa nie de pesz nie miec kich, co, we dług eks per tów, po -
zwo li ło na skró ce nie woj ny na wet o 2 la ta. Dziś w Po zna niu trój ce
kryp to lo gów po świę co ne są w Po zna niu je dy nie po mnik przed Zam -
kiem i ma lut kie ulicz ki na Świer cze wie. fi lip Cze ka ła

Cen trum Szy frów Enig ma

Jesz cze w stycz niu mia sto ogło si prze targ na przy go to wa nie kon cep cji cen trum edu ka cyj ne go po świę co ne go
ma ria no wi Re jew skie mu, Je rze mu Ró życ kie mu i Hen ry ko wi zy gal skie mu – pol skim kryp to lo gom, ab sol wen tom

po znań skie go uni wer sy te tu, któ rzy zła ma li kod nie miec kiej ma szy ny szy fru ją cej enig ma. 

FOT. macieJ meczyński
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Szó sta edy cja ogól no pol skiej ak cji
„Noc Bio lo gów” przy bra ła w tym ro -
ku pięk ną zi mo wą opra wę. Śnieg

i ni skie tem pe ra tu ry na szczęście nie prze -
szko dzi ły uczest ni kom fe sti wa lo wych
atrak cji, a tych jak co ro ku by ło spo ro.
„Noc Bio lo gów” or ga ni zo wa na jest przez
po nad 20 uczel ni wyż szych, ogro dów bo -
ta nicz nych, mu ze ów oraz in nych jed no -
stek na uko wo -ba daw czych w ca łej Pol sce.
Po my sło daw cą i ini cja to rem fe sti wa lu jest
Wy dział Bio lo gii UAM. „Ży cie Uni wer sy -
tec kie” w „No cy Bio lo gów” uczest ni czy
od po cząt ku ist nie nia im pre zy. W tym ro -
ku od wie dzi li śmy Ogród Bo ta nicz ny
UAM. W pro gra mie zna la zły się m.in. 
zi mo wy spa cer po Ogro dzie po łą czo ny
z warsz ta ta mi na te mat ga tun ków drzew
oraz za ję cia w szklar ni po świę co ne ro śli -
nom myr me ko fil nym czy li ta kim, któ re
ży ją w sym bio zie z mrów ka mi. mz


