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NASZ UNIWERSYTET W NUMERZE

Dro dzy Pań stwo, 

S
er decz nie dzię ku ję wszyst kim pra cow ni kom
uczel ni – za rów no na uczy cie lom aka de mic kim,
jak i pra cow ni kom nie bę dą cym na uczy cie la mi,
w tym pra cow ni kom ad mi ni stra cji w jed nost -
kach utwo rzo nych w 2008 ro ku, któ rzy wspie -

ra li i ini cjo wa li mo je dzia ła nia na rzecz bu do wy sys te mu
ab sorp cji zna czą ce go stru mie nia środ ków eu ro pej skich
na ba da nia, kształ ce nie, in we sty cje i roz wój re la cji z oto -
cze niem spo łecz nym i go spo dar czym. Dzię ki wa szym apli -
ka cjom nasz uni wer sy tet mo że się cie szyć zbio ro wym suk -
ce sem. 

Dzię ku ję tym, z któ ry mi uda ło się do ko nać istot nych
kro ków w kie run ku zbli że nia UAM do świa ta biz ne su oraz
do świa ta pra co daw ców. Tu jesz cze wie le jest do zro bie -
nia, ale na sze osią gnię cia są już za uwa żal ne na tle pol skich
uni wer sy te tów. 

Dzię ku ję wie lu oso bom, któ re swo im za an ga żo wa niem
i pra cą zmie ni ły wi ze ru nek uczel ni, prze pro wa dzi ły wie -
le pro jek tów pro mo cyj nych i mar ke tin go wych, któ re od -
bi ły się sze ro kim echem wśród spo łecz no ści UAM, mia -
sta, re gio nu i kra ju. Stwo rzy li śmy no we jed nost ki or ga -
ni za cyj ne, zre ali zo wa li śmy wspól ne przed się wzię cia, czę -
sto uni kal ne i nie stan dar do we. I trze ba je twór czo kon ty -
nu ować, bo ry nek usług edu ka cyj nych sta je się z dnia
na dzień bar dziej kon ku ren cyj ny. Dum nie po wie wa ją ca
fla ga z na szym go dłem nad Col le gium Mi nus jest sym bo -
lem tych dzia łań i osią gnięć, a tak że ro sną cych aspi ra cji. 

Dzię ku ję JM Rek to ro wi za za ufa nie i po wie rze nie w tej
ka den cji mo jej oso bie tych trzech wy mie nio nych po wy żej
ob sza rów ak tyw no ści. Cie szę się, że JM Rek tor pod jął de -
cy zję o kan dy do wa niu na urząd rek to ra na ka den cję 2012-
2016. Ta de cy zja gwa ran tu je dal szą, kon se kwent ną re ali -
za cję ce lów stra te gicz nych roz wo ju UAM w per spek ty wie
śred nio okre so wej. Dzię ku ję ko le gom rek to rom, człon kom
Se na tu i ze spo ło wi kanc ler skie mu za świet ne re la cje, kre -
owa nie at mos fe ry współ pra cy, kon sen su su oraz za od wa -
gę roz po czę cia pro ce su bu do wy no wej ja ko ści za rzą dza -
nia tym skom pli ko wa nym przed się wzię ciem, ja kim jest
nasz uni wer sy tet.

Z pew ne go od da le nia, z per spek ty wy sto li cy, bę dę uf -
nie spo glą dać na dal szy, mam na dzie ję, jesz cze bar dziej
dy na micz ny roz wój na szej uczel ni, któ re go so bie wszy scy
po win ni śmy ży czyć i, co waż niej sze, na rzecz któ re go po -
win ni śmy dzia łać.

Prof. UAM dr hab. Ja cek Gu liń ski
Pro rek tor ds. pro gra mów eu ro pej skich 

i współ pra cy z go spo dar ką

Po znań, dnia 13 lu te go 2012 ro ku
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◗ 16 grud nia 2011 prof. Wło dzi mierz Sob ko wiak z In sty tu tu Fi lo -
lo gii An giel skiej zo stał uho no ro wa ny me da lem Ko mi sji Edu ka cji
Na ro do wej. 

◗ W gro nie te go rocz nych lau re atów na gro dy im. św. Bra ta Al ber -
ta zna lazł się pro fe sor Alek san der W. Mi ko łaj czak z Wy dzia łu Fi lo -
lo gii Pol skiej i Kla sycz nej UAM. Pro fe sor ode brał na gro dę za szcze -
gól ne osią gnię cia w dzie dzi nie eku me nicz nej ja ko współ au tor
pierw sze go al bu mo we go wy daw nic twa, któ re w dwóch osob nych
to mach: pol skim i ro syj skim – ka to lic kim i pra wo sław nym – przed -
sta wia kult Mat ki Bo żej, rów nie in ten syw ny w obu kra jach i w obu
re li giach chrze ści jań skich. Fun da to ra mi na gro dy od po cząt ku jej
po wsta nia są Unia Chrze ści jań sko – Spo łecz na i Ars Chri stia na. 

◗ Dr hab. Ma rek Roc ki, prze wod ni czą cy Pol skiej Ko mi sji Akre -
dy ta cyj nej 11 stycz nia 2012 r. pod pi sał de cy zję w spra wie skła -
du i kom pe ten cji ze spo łów, dzia ła ją cych w ra mach ob sza rów
kształ ce nia. W gro nie człon ków Pol skiej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej
na ka den cję 2012-2015 zna la zły się trzy oso by z UAM: w ze spo le
na uk ma te ma tycz nych, fi zycz nych i che micz nych prof. Han na Gu -
liń ska z Wy dzia łu Che mii oraz w ze spo le na uk hu ma ni stycz nych
i teo lo gicz nych prof. Be ata Mi ko łaj czyk i dr hab. Ka ta rzy na Kar -
piń ska -Szaj z Wy dzia łu Neo fi lo lo gii. 

◗ Pię ciu pro fe so rów In sty tu tu Et no lo gii i An tro po lo gii Kul tu ro wej
UAM zna la zło się w skła dzie Ko mi te tu Na uk Et no lo gicz nych PAN
w ka den cji 2011-2014. Prze wod ni czą cym po now nie zo stał prof.
Alek san der Po sern -Zie liń ski, czło nek ko re spon dent PAN, człon ka -
mi Ko mi te tu wy bra ni zo sta li: Mi chał Bu chow ski, Wal de mar Ku -
li gow ski i Ja cek Schmidt. Funk cję ho no ro we go prze wod ni czą ce -
go peł ni prof. Zbi gniew Ja sie wicz.

◗ Pię cio ro pra cow ni ków UAM zo sta ło wy bra nych do Ko mi te -
tu Na uk Pra - i Pro to hi sto rycz nych PAN na ka den cję 2011-2014.
Są to pro fe so ro wie: Da nu ta Min ta -Two rzow ska, Ma rze na Szmyt,
Ja nusz Cze bre szuk, Alek san der Koś ko i Ar ka diusz Mar ci niak.
W trak cie pierw sze go po sie dze nia Ko mi te tu prof. Ma rze -
na Szmyt zo sta ła po nad to wy bra na na za stęp cę prze wod ni czą -
ce go Ko mi te tu, a prof. Da nu ta Min ta -Two rzow ska we szła
w skład pre zy dium.

Po raz pierw szy w kil ku dzie się cio let niej hi sto rii Ko mi te tu Na -
uk Pra - i Pro to hi sto rycz nych PAN nasz uni wer sy tet ma re pre -
zen ta cję tak licz ną i tak do brze osa dzo ną w je go struk tu rze.

◗ IV zwy czaj ne po sie dze nie Se na tu od by ło się 30 stycz nia 2012 r.
Na po cząt ku po sie dze nia rek tor i pro rek to rzy prze ka za li waż ne
z punk tu wi dze nia uczel ni ko mu ni ka ty. Na stęp nie prof. Je rzy Lis
przed sta wił in for ma cje o pra cach Ra dy Głów nej Na uki i Szkol nic -
twa Wyż sze go. 

Se nat UAM pod jął uchwa łę o zmia nie sta tu tu UAM, a za ra zem
wy dał ob wiesz cze nie nr 3/2012 Se na tu UAM w spra wie ogło sze -
nia jed no li te go tek stu sta tu tu UAM. Na stęp nie prof. Ma ria Zió -
łek przed sta wi ła spra woz da nie Ra dy ds. Ja ko ści Kształ ce nia. 

Pod czas ob rad Se nat UAM pod jął uchwa ły w spra wie: zmia ny
uchwa ły Se na tu UAM nr 126/2010 z dnia 25 stycz nia 2010 r.
w spra wie Uczel nia ne go Sys te mu Za rzą dza nia Ja ko ścią Kształ -
ce nia w UAM; wy tycz nych dla rad pod sta wo wych jed no stek or -
ga ni za cyj nych, do ty czą cych uchwa la nia pro gra mów kształ ce nia
dla stu diów wyż szych, stu diów po dy plo mo wych oraz kur sów do -
kształ ca ją cych. Na stęp nie Sta ni sław Wa cho wiak, kanc lerz UAM,
po in for mo wał o dzia łal no ści Ze spo łu Kanc ler skie go w ro ku ka -
len da rzo wym 2011. 

Se nat UAM pod jął uchwa łę w spra wie utwo rze nia no we go kie -
run ku stu diów „ko mu ni ka cja eu ro pej ska” oraz wy stą pie nia do Mi -
ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go o wy da nie de cy zji w przed -
mio cie nada nia upraw nie nia do pro wa dze nia stu diów na tym kie -
run ku w In sty tu cie Kul tu ry Eu ro pej skiej. Po zy tyw nie za opi nio wał
tak że re cen zję prof. Krzysz to fa Try bu sia w spra wie wszczę cia po -
stę po wa nia o nada nie ty tu łu dok to ra ho no ris cau sa prof. Rol fo -
wi Fie gu tho wi przez Uni wer sy tet Opol ski. 

Wgląd w uchwa ły Se na tu UAM moż li wy jest w Rek to ra cie (po -
kój 107) oraz na stro nie www.amu.edu.pl

opr. Do mi ni ka Na roż na

◗ Kon fe ren cja „Etycz ne dy le ma ty przy ro do znaw stwa” od by ła się
na Wy dzia le Fi zy ki UAM. Pod czas in ter dy scy pli nar ne go spo tka -
nia przy ro do znaw ców i fi lo zo fów po ru sza no ta kie te ma ty jak: war -
to ści a na uka, głów ne pro ble my etycz ne współ cze sne go przy ro -
do znaw stwa, etycz ne gra ni ce ba dań na uko wych, spo łecz na od po -
wie dzial ność uczo nych oraz do bra prak ty ka na uko wa. Or ga ni -
za to rem był Wy dział Fi zy ki i In sty tut Fi lo zo fii UAM oraz Pra cow -
nia Py tań Gra nicz nych. mdz.

UAM W ŚWIATOWYCH RANKINGACH 

Hi sto ria ran kin gów szkol nic twa wyż sze go się ga lat 70-
tych XIX wie ku i ści śle wią że się ze Sta na mi Zjed no czo -

ny mi, gdzie po raz pierw szy Car ne gie Fo un da tion w ro -
ku 1973 do ko na ła ka te go ry za cji in sty tu cji dzia ła ją cych w ob -
sza rze szkol nic twa wyż sze go. Wśród ran kin gów naj bar dziej
po pu lar nych, uzna nych przez Eu ro pe an Uni ver si ty As so cia -
tion (EUA), znaj du je się mię dzy in ny mi ukie run ko wa ny
na oce nę ja ko ści ba dań „Le iden Ran king” oraz „We bo me trics
Ran king of World Uni ver si ties”, któ re go głów nym kry te rium
są ze wnętrz ne po łą cze nia ze stro na mi da nej jed nost ki. 

W te go rocz nych edy cjach oby dwu tych ran kin gów Uni -
wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu zna lazł się
wśród pierw szych 500 in sty tu cji.

„We bo me trics Ran king of World Uni ver si ties”, przy go to -
wy wa ny przez Naj wyż szą Ra dę Ba dań Na uko wych w Ma dry -
cie od 2004 ro ku, w tym ro ku ob jął ba da niem po nad 20 ty -
się cy in sty tu cji dzia ła ją cych w ra mach szkol nic twa wyż sze -
go. Wśród pierw szych 400, zna la zło się 5 pol skich uczel ni,
w tym, na 381 miej scu, Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi -
cza w Po zna niu. Uni wer sy tet Ja giel loń ski upla so wał się
na 293 miej scu,, Uni wer sy tet War szaw ski – 347. Ran king We -
bo me trics sku pia się głów nie na ak tyw nej obec no ści uczel -
ni w In ter ne cie, w znacz nej mie rze za po śred nic twem in -
ter ne to wych wy daw nictw czy re po zy to riów wie dzy, sta no -
wią cych ar chi wum jej do ku men tów elek tro nicz nych.
W przy pad ku UAM klu czo wą ro lę w po zy cjo no wa niu go
w ran kin gu We bo me trics ode gra ło wła śnie utwo rze nie i pro -
wa dze nie Re po zy to rium Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie -
wi cza w Po zna niu – AMUR.

„Le iden Ran king” two rzo ny w Cen tre for Scien ce and
Tech no lo gy Stu dies (CWTS) w ho len der skim uni wer sy te -
cie w Le iden przy przy go to wy wa niu kla sy fi ka cji uczel ni
wyż szych wy ko rzy stu je 25-let nie do świad cze nie w ba da -
niach bi blio me trycz nych.. Istot ne jest to, iż „Le iden Ran king”
opie ra się na pu bli ka cjach za miesz czo nych w ba zie Thom -
son Reu ters” Web of Scien ce (z okre su 2005-2009), w któ rej
znaj du ją się je dy nie pu bli ka cje z za kre su na uk ści słych i spo -
łecz nych. 

Rów nież i w tym ran kin gu nie za bra kło Uni wer sy te tu im.
Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu, któ ry upla so wał się na 498
po zy cji (Uni wer sy tet War szaw ski – 457, Uni wer sy tet Ja giel -
loń ski – 475).

Ewa Ko la nus
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Ko lej ny krok, któ ry ma prze sta rza ły
i nie od po wia da ją cy po trze bom no -
wo cze snej edu ka cji kam pus „Sza ma -
rze wo” wpro wa dzić na wła ści wą
dro gę – zo stał wy ko na ny. 8 lu te go,
w obec no ści rek to rów, dzie ka nów
i pra cow ni ków Wy dzia łu Stu diów
Edu ka cyj nych oraz są sia du ją ce go
z nim Wy dzia łu Na uk Spo łecz nych,
od da no do użyt ku Sa lę Po sie dzeń. 

Te raz w Sa li, cie ka wie ar chi tek to -
nicz nie za pro jek to wa nej przez gru pę
mło dych ar ty stów, kli ma ty zo wa nej
i przy sto so wa nej do ko rzy sta nia ze
środ ków au dio wi zu al nych od by wać
się bę dą kon fe ren cje, wy kła dy za pra -
sza nych go ści, po sie dze nia rad wy -
dzia łu czy uro czy sto ści nada wa nia
stop ni na uko wych. 

Je stem prze ko na ny, że sa la ta
w prak ty ce bę dzie urze czy wist nia ła
dwie łą czą ce nas pa sje, wy ni ka ją ce
z za wo du na uczy cie la aka de mic kie -
go, a mia no wi cie pa sję upra wia nia
na uki i pa sję wy kła da nia – mó wił
prof. Zbysz ko Me lo sik, dzie kan Wy -
dzia łu Stu diów Edu ka cyj nych. 

Pierw sze prze mó wie nie w no wo
otwar tej sa li wy gło sił prof. Bro ni sław
Mar ci niak. Ofi cjal nie po in for mo wał
ze bra nych, że za mie rza po now nie
kan dy do wać na sta no wi sko rek to ra.
Wczo raj wy ja wi łem tę de cy zję pod -
czas spo tka nia na Wy dzia le Che mii,
dziś dzie lę się in for ma cją o swo im po -
sta no wie niu z dwo ma ko lej ny mi wy -
dzia ła mi, li cząc na po par cie i wspar -
cie – po wie dział. 

Rek tor w krót kich sło wach przed -
sta wił głów ne za ło że nia swo je go pro -
gra mu. Za ry so wał w nim da le ko sięż -
ną wi zję uczel ni, do ja kiej chciał by
uni wer sy tet przy bli żyć w ka den -
cji 2012-2016, a na stęp nie okre ślił
głów ne ce le, do któ rych re ali za cji za -

mie rza dą żyć. Wska zał przede
wszyst kim  na trzy naj istot niej sze za -
ło że nia uni wer sy te tu przy szło ści.
Mu si on mieć spraw nie za rzą dza ny
pro ces ba daw czy i edu ka cyj ny oraz
efek tyw ne re la cje z oto cze niem go -
spo dar czym i spo łecz nym; spraw ną
i efek tyw ną ad mi ni stra cję uczel nia -
ną, któ ra wspie rać bę dzie ba da nia
i dy dak ty kę oraz być zin te gro wa nym
z po znań skim śro do wi skiem na uko -
wym w ba da niach i dy dak ty ce. 

Rek tor przy po mniał nad to uczest -
ni kom spo tka nia, że „na Ogro dach”,
do kąd uni wer sy tet wpro wa dził się
w ro ku 1970, wy ko na no ostat nio
wie le prac mo der ni za cyj nych. Kam -
pus zy skał no we ob li cze – znik nę ły
wa lą ce się ga ra że, re mon to wi pod da -
na zo sta ła dro ga do jaz do wa od ul.
Pasz ty. Bu dyn ki są od świe żo ne i od -
ma lo wa ne –. Za kres prac re mon to -
wych prze pro wa dzo nych na Sza ma -
rze wie jest znacz nie szer szy. Przede
wszyst kim w po miesz cze niach jest
cie plej. To sku tek prac wy ko na nych
w ra mach pro jek tu Ter mo mo der ni -
za cja bu dyn ków dy dak tycz nych
UAM. W obiek tach „na Ogro dach”
sta ło się też wy god niej i es te tycz niej.
W bu dyn ku D za mon to wa no win dę,
wy re mon to wa no sa ni ta ria ty, sa le
wy kła do we, sa lę gim na stycz ną. A to
do pie ro pierw szy etap. Pro jek ty
prze wi du ją eta py dal sze – po wstać
tu ma dla po trzeb Wy dzia łu Na uk
Spo łecz nych i Wy dzia łu Stu diów
Edu ka cyj nych no wy bu dy nek o war -
to ści po nad 24 mln zło tych. Tym cza -
sem roz gęsz cze niu w tych za tło czo -
nych obiek tach słu żyć ma część
prze ka za nych po miesz czeń przy uli -
cy Mię dzy chodz kiej, któ re po re -
mon cie od da ne zo sta ną użyt kow ni -
kom z Sza ma rze wa z po cząt kiem no -
we go ro ku aka de mic kie go. len 

Terminarz wyborów 
2 lutego 2012 roku (czwartek)
AULA UAM 10.00 Zebranie wyborcze pracowników
bibliotecznych  oraz dokumentacji i informacji
naukowej – wybór elektora do Kolegium Elektorów UAM

AULA UAM 13.30 Zebranie wyborcze pracowników
naukowo-technicznych i inżynieryjno-
technicznych – wybór elektora do Kolegium Elektorów
UAM

8 lutego2012 roku (środa)
AULA UAM 09.30 Zebranie wszystkich nauczycieli
akademickich niemających tytułu naukowego profesora
lub stopnia naukowego doktora habilitowanego,
zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych
uniwersytetu niż wydział – wybór elektorów do Kolegium
Elektorów UAM

15 lutego2012 roku (środa)
AULA UAM 11.00 Zebranie wyborcze pracowników
administracyjnych i obsługi – wybór elektorów
do Kolegium Elektorów UAM

12-13 marca 2012 roku (poniedziałek, wtorek)
REKTORAT Collegium Minus 9.00-11.00 Przyjmowanie
zgłoszeń kandydatów na stanowisko rektora – dyżur
komisji wyborczej UAM

13 marca 2012 roku (wtorek)
14.00 Ogłoszenie listy kandydatów na stanowisko
rektora – strona www komisji wyborczej UAM

21 marca 2012 roku (środa)
AULA UAM 10.00 Zebranie otwarte pracowników
i studentów

27 marca 2012 roku (wtorek)
AULA UAM 10.00 Zebranie Kolegium Elektorów
UAM – wybór rektora

3 kwietnia 2012 roku (wtorek)
AULA UAM 10.00 Zebranie Kolegium Elektorów
UAM – wybór prorektorów

21 maja 2012 roku (poniedziałek)
AULA UAM 10.00 Zebranie wyborcze pracowników
administracyjnych i obsługi – wybór przedstawiciela
do Senatu

22 maja 2012 roku (wtorek)
AULA UAM 09.30 Zebranie wyborcze pracowników
bibliotecznych oraz dokumentacji i informacji
naukowej – wybór przedstawiciela do Senatu

23 maja 2012 roku (środa)
AULA UAM 10.00 Ogólnouniwersyteckie zebranie
nauczycieli akademickich niemających tytułu naukowego
profesora lub stopnia naukowego doktora
habilitowanego – wybór przedstawicieli w Senacie

23 maja 2012 roku (środa)
AULA UAM 13.00 Zebranie wyborcze pracowników
naukowo-technicznych i inżynieryjno-
technicznych – wybór przedstawiciela w Senacie

Pierw sze po sie dze nie 
w no wej... Sa li Po sie dzeń
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Wwy peł nio nej po brze gi sa li za sie dli
za rów no wier ni czy tel ni cy Ty go -
dni ka Po wszech ne go, jak i stu den -

ci oraz miesz kań cy Po zna nia. Go ścia wi tał
prof. Ro bert Kmie ciak. Je stem pro stym księ -
dzem, dzien ni ka rzem i gdzie mi tam do za -
ło ży cie li Ty go dni ka – spro sto wał po wi ta nie
ksiądz Bo niec ki. 

Pierw szą część spo tka nia za jął krót ki wy -
kład do ty czą cy re la cji mię dzy ety ką a warsz -
ta tem dzien ni kar skim. Za wód dzien ni ka rza
jak każ dy in ny – mó wił ks. Bo niec ki  – wy -
ma ga mo ral no ści. Oczy wi ście są ko dek sy, ale
one czę sto są po pro stu od kle jo ne od rze czy -
wi sto ści. Gdzie za tem czy ha ją pu łap ki? Pre -
le gent wska zał je tak: do bór i se lek cjo no wa -
nie fak tów w myśl za sa dy: coś, co nie zo sta -
ło na pi sa ne, nie ist nie je. Za sa da obiek ty wi -
zmu w re da go wa niu tek stu i, co za tym
idzie, moż li wość ma ni pu lo wa nia sło wem.
Wie dza, któ rą po sia da dzien ni karz, jest je -
go obo wiąz kiem – mó wił Bo niec ki – od bior -
ca ma pra wo wie dzieć. Dla te go ja zde cy do -
wa łem się upu blicz nić wy stą pie nie kar dy na -
ła Dzi wi sza do bi sku pów pol skich w spra wie

Ra dia Ma ry ja, to był mój obo wią zek wo bec
czy tel ni ków. Na wią zy wał do ostat nich wy -
da rzeń zwią za nych z na ło żo nym na nie go
przez prze ło żo nych za ka zem wy po wia da -
nia się w me diach. Ksiądz mó wił z cha rak -
te ry stycz ną dla sie bie swa dą, okra sza jąc wy -
po wiedź cię tym dow ci pem: my śle nie bi sku -
pów nie jest na szym my śle niem, lub też: to
jest uży wa nie świę tych tek stów, aby wy bić
ko muś zę by. 

Dru gą część spo tka nia za ję ły py ta nia
od pu blicz no ści. Pro wa dzą cy spo tka nie dr
Pa weł Sta cho wiak nie miał pro ble mu z pu -
blicz no ścią, py ta li głów nie stu den ci. Mo że
za chę ci ła ich na gro da ufun do wa na przez za -
ło żo ny na WNPiD Klub Ty go dni ka.

Py ta nia do ty czy ły m.in. gra ni cy mię dzy
obiek ty wi zmem a su biek ty wi zmem w dzien -
ni kar stwie, o przy szłość Ty go dni ka i o sta no -
wi sko w spra wie Ra dia Ma ry ja. Ostat nie py -
ta nie do ty czą ce kon dy cji współ cze sne go Ko -
ścio ła ksiądz spu en to wał: lu bię, kie dy lu dzie
mó wią „wie rzę, ale...” – pro szę, nie mów cie
te go ni ko mu – to „ale” otwie ra dro gę do dys -
ku sji, do my śle nia. mz

Na ku tii, któ ra jest świę tem ca łe go In -
sty tu tu, ale ad re so wa na jest tak że
do osób spo za uczel ni, obec ny był

m. in. ini cja tor im pre zy przed 16 la ty (wte -
dy – w „Kaw ce” w Col le gium No vum), a ak -
tu al ny dy rek tor IFRos. prof. An drzej Si tar -
ski oraz dy rek tor sprzed 16 lat – prof. An -
to ni Mar ku nas. 

Głów ną atrak cją wie czo ru by ła ko me dia
„Noc wi gi lij na” we dług Mi ko ła ja Go go la
w bar dzo uda nym wy ko na niu ak to rów
z „Szut ni ka”, w re ży se rii dr Gra ży ny Jat -
czak. Nad przy go to wa niem ję zy ko wym
(spek takl wy sta wio no w ję zy ku ukra iń -
skim) i mu zycz nym stu den tów -ak to rów
czu wa ła mgr An na Chra niuk. Naj więk szą

uwa gę pu blicz no ści przy ku wał Czort. W tę
ro lę ar cy za baw nie wcie lił się Mi chał Such -
ta, któ ry ze brał też w peł ni za słu że nie naj -
wię cej braw, ale wszy scy ak to rzy gra li i ba -
wi li świet nie. 

Po spek ta klu wszy scy uczest ni cy spo tka -
nia mo gli skosz to wać tra dy cyj ne go przy -
sma ku wi gi lij ne go w tra dy cji ukra iń skiej,
czy li ku tii (mak z mig da ła mi, orze cha mi, ro -
dzyn ka mi, mio dem i psze ni cą) oraz tra dy -
cyj ne go na po ju ja kim jest orzeź wia ją cy
kwas chle bo wy. 

War to przy po mnieć przy tej oka zji, że
w ubie głym ro ku Te atr „Szut nik” wziął udział
w trzech fe sti wa lach te atrów stu denc kich:
w Lu bli nie, Zło to wie i Po zna niu (FAMA).

Stu den ci pod okiem swo ich opie ku nek wy -
sta wia li Smo ka wg Eu ge niu sza Szwar ca
(po pol sku) i Bez bron ną isto tę na pod sta wie
opo wia dań A. Cze cho wa (po ro syj sku). W li -
sto pa dzie w ra mach Dni Kul tu ry Wschod nio -
sło wiań skiej „MIMOKI 2011” po ka za li ko lej -
ne przed sta wie nie wg Eu ge niu sza Szwar -
ca – Na gi król (w ję zy ku pol skim). Ten ostat -
ni spek takl bę dzie moż na po now nie obej rzeć
w mar cu br. w te atrze „Ma ski”. Na to miast
Chó rek „Ma cie jek” przy go to wu je pro gram
wy stę pu na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim dla
uczest ni ków VI Ogól no pol skie go Kon kur su
Or to gra ficz ne go z Ję zy ka Ukra iń skie go (16-
17 mar ca 2012). 

Da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz

Świę to wa nie po ukra iń sku
Już po raz szesnasty studenci i pracownicy Instytutu
Filologii Rosyjskiej oraz zaproszeni goście spotkali się
na noworocznej kutii. Tradycyjnie organizatorem
świątecznego spotkania, które w tym roku odbyło się
w sali teatralnej „Maski” (25.01.), byli studenci I roku
z Zakładu Ukrainistyki, Chórek „Maciejek”, Studencki Teatr
„Szutnik” wraz z dyrekcją IFRos. 

Mię dzy „tak, tak” a „nie, nie”

To ewangeliczne wezwanie
posłużyło za tytuł
spotkania z księdzem
Adamem Bonieckim, 
które odbyło się w połowie
stycznia w auli budynku
WNPiD na Morasku. 
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Na uro dzi nach hi sto ry ka zja wi li się
współ pra cow ni cy i przy ja cie le za -
rów no po li nii na uko wej, czy ar ty -

stycz nej, jak i zwią za ni z za an ga żo wa niem
po li tycz nym i spo łecz nym pro fe so ra. Wśród
go ści zna leź li się wszy scy par la men ta rzy ści
PO z Wiel ko pol ski (był pierw szym prze -
wod ni czą cym PO w Wiel ko pol sce), wo je wo -
da wiel ko pol ski, ale tak że prof. Wie sław Łu -
czak, bo ju bi lat jest peł nym za an ga żo wa nia
wi ce pre ze sem To wa rzy stwa Opie ki Pa lia -
tyw nej; by ła Ewa Wy ci chow ska i Agniesz ka
Ducz mal, Sła wo mir Pie tras, Piotr Fry dry -
szek i Grze gorz Chla sta (prof. Ła zu ga prze -
wod ni czy ra dzie pro gra mo wej OTV),
Krzysz tof Mro zie wicz, licz ni hi sto ry cy
i dzien ni ka rze. Wie le osób wy gła sza ło ofi -
cjal ne prze mó wie nia, ży cze nia, czę sto za -
baw ne oso bi ste wspo mnie nia. Ju bi lat otrzy -
mał m.in. sza blę od bur mi strza Ple sze wa,
obej rzał spe cjal nie na krę co ny film ze Świ -
dwi na, gdzie się uro dził, wy słu chał na pi sa -

nych dla nie go wier szy Do mi ni ka Gór ne go,
a tak że prze bo jów Be atle sów, śpie wa nych
i gra nych przez swo ich uczniów, bo prof.
Ła zu ga gra tak że na gi ta rze, a na wet – gdy -
by nie in ter wen cja oj ca – wy brał by ka rie rę
gi ta rzy sty za miast hi sto ry ka. Prof. Ła zu ga
otrzy mał też nie ty po wą księ gę ju bi le uszo -
wą – tym ra zem zna la zły się w niej za miast
re fe ra tów na uko wych, oso bi ste wspo mnie -
nia po nad 60 osób, któ re na róż nych po lach
dzia łal no ści w kra ju i za gra ni cą ze tknę ły się
z prof. Ła zu gą. 

Tar gi Edu ka cyj ne to wspól ne przed się -
wzię cie Urzę du Mar szał kow skie go
Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go,

Ośrod ka Do sko na le nia Na uczy cie li w Po -
zna niu oraz Mię dzy na ro do wych Tar gów Po -
znań skich. Wy da rze nie cie szy się ogrom -
nym za in te re so wa niem zwie dza ją cych
i od lat do star cza uczniom i ich ro dzi com
ob szer nych in for ma cji nie zbęd nych do wy -
bo ru dal szej dro gi edu ka cji. 

Tar gi Edu ka cyj ne w Po zna niu przy cią ga -
ją wy staw ców za rów no z Pol ski, jak i za gra -
ni cy. Pod czas ich ostat niej edy cji swo ją ofer -

tę za pre zen to wa ło 450 pla có wek oświa to -
wych i firm, w tym za gra nicz ne wyż sze
uczel nie. Ich atu tem jest nie tyl ko wy so ka
fre kwen cja zwie dza ją cych, ale i kom plek so -
wa ofer ta. Tar gom to wa rzy szy bo ga ty pro -
gram kon fe ren cji i spo tkań, ad re so wa nych
do na uczy cie li, dy rek to rów szkół i ro dzi ców
oraz warsz ta ty i po ka zy edu ka cyj ne, spor to -
we i ar ty stycz ne dla dzie ci i mło dzie ży.

Nie za bra kło ofer ty UAM, w tym atrak cyj -
ne go dzia łu przy go to wa ne go przez bio lo gów,
u któ rych moż na by ło na wet za opa trzyć się
w kart ki pocz to we ze zdję cia mi oka zów przy -
rod ni czych. Naj waż niej sze by ło jed nak ak tyw -
ne po dej ście ob słu gi sto iska, bo nic nie za stą pi
te go, cze go mło dzież w in ter ne cie nie znaj -
dzie – to jest roz mo wy i od po wie dzi na wie le
py tań. An na Pa rzyń ska -Pas ch ke

Edu ka cja i tar gi 

Lat 60, przy ja ciół set ki

W dniach 3-5 lutego 2012 
odbyła się szesnasta edycja
Targów Edukacyjnych na terenie
Międzynarodowych Targów
Poznańskich 

Ktoś na sali żartował, że niepokoi
się, jak będą wyglądały 80-te
urodziny prof. Waldemara Łazugi,
skoro te 60-te zgromadziły tylu
luminarzy, że nie starczało miejsca
w Auli Lubrańskiego,
a uroczystość trwała kilka godzin.

Wal de mar Ła zu ga, uczeń prof. Pa -
jew skie go, po in dy wi du al nym
to ku stu diów już w wie ku 27
zro bił dok to rat, po świę co ny Mi -
cha ło wi Bo brzyń skie mu. Jak każ -
da z je go ksią żek, stał się be st sel -
le rem hi sto rycz nym o kil ku wy -
da niach. Te ma ty ce „ce sar sko -kró -
lew skiej” po zo stał wier ny: naj -
now sza je go pu bli ka cja po świę -
co na jest wiel kim ka rie rom Po la -
ków w AustroWęgrach. W la tach
2002-2008 był rek to rem Wyż szej
Szko ły Hu ma ni sty ki i Dzien ni kar -
stwa, na da jąc jej wy so ki po ziom
i spe cy ficz ny cha rak ter. Jest cha -
ry zma tycz nym wy kła dow cą. Je -
go wy kła dy, któ re po tra fi ilu stro -
wać na gra nia mi wal ców Straus -
sa, ścią ga ją tłu my, a jak twier dził
w swo jej lau da cji prof. Ka zi mierz
Il ski każ dy wie, że ide al nie skro -
jo na ma ry nar ka prof. Ła zu gi za -
zwy czaj skry wa go to we do po ka -
za nia cie ka we źró dła hi sto rycz -
ne. Jest twór cą i sze fem Za kła du
My śli i Kul tu ry Po li tycz nej UAM. 

FO
T.

 M
A

CI
EJ

 M
ĘC

ZY
Ń

SK
I

FO
T.

 T
O

M
A

SZ
 F

RĄ
SZ

CZ
A

K/
U

SF
-U

A
M



NASZ UNIWERSYTET ŻYCIE PO ŻYCIU

8 |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E |  l u t y  2 0 1 2

Prze jeż dża jąc czę sto obok co raz to bar -
dziej pod upa da ją ce go bu dyn ku, pa -
trzy łem na nie go z bó lem, tym bar -

dziej, że mia łem emo cjo nal ny sto su nek
do te go miej sca. Przy cho dzi łem tu ja ko stu -
dent i po tem ja ko pra cow nik – mó wi prof.
Bro ni sław Mar ci niak, rek tor UAM – Przy szła
jed nak chwi la, że mo głem i chcia łem pod jąć
de cy zję: szpi ta lik mu si być od no wio ny i mu -
si pod jąć no we za da nia. 

Tak też się sta ło. Za czę to wspól ne sta ra -
nia, ra zem z Ka te drą Stu diów Azja tyc kich
Wy dzia łu Neo fi lo lo gii UAM. Jej pra cow ni cy
też bo ry ka li się z cia sno tą i nie przy sto so wa -
niem po miesz czeń dla swo ich za dań i ce -
lów. Wę dro wa li z Col le gium Ce giel skie go
na ul. Mię dzy chodz ką, ale nie wie le to zmie -
nia ło. To też, gdy zro dzi ła się kon cep cja wy -
go spo da ro wa nia dla nich miej sca tu taj
w śród mie ściu, bar dzo wspie ra li rek tor skie
sta ra nia. Nie ukry wa ją te raz, że bar dzo są
za do wo le ni z ta kie go ob ro tu spra wy. Nie wy -
star cza ją ce też oka za ły się po miesz cze nia
na Mo ra sku dla Uni wer sy tec kie go Stu dia
Fil mo we go; miej sca dla sie bie po szu ki wał
rów nież ze spół e -le ar nin gu. Te trzy in sty tu -
cje bę dą te raz lo ka to ra mi daw ne go szpi ta la.
Dzię ki usil nym sta ra niom uda ło się po zy -
skać przy zwo le nie mi ni ster stwa i pie nią dze
na re mont. 

Tak więc w ro ku 2010 wy ko na no pro jekt
prze bu do wy te go obiek tu o po wierzch ni po -
nad 1000 me trów kwa dra to wych. Pra ce bu -
dow la ne za czę ły się w czerw cu 2011. Od tąd
po szło wszyst ko (jak to w uni wer sy tec kim
bu do wa niu) bły ska wicz nie. A prze cież ro -

bót by ło nie ma ło. Już z ze wnątrz wi dać
skut ki. Zmie nio na zo sta ła, pod czuj nym
okiem kon ser wa to ra za byt ków, sto lar ka
okien na i drzwi. Wzmoc nio no kon struk cję
da chu. A w środ ku! Prze ku wa no stro py, cał -
ko wi tej wy mia nie pod da no in sta la cje wod -
no -ka na li za cyj ne i grzew cze, a tak że tyn ki
i po sadz ki. Za ło żo na zo sta ła kli ma ty za cja
z za sto so wa niem ener go osz częd ne go sys te -
mu od zy ski wa nia cie pła. Nie ma łym wy zwa -
niem by ło też za ło że nie wind, jak rów nież
wy ko na nie in sta la cji kom pu te ro wej i te le fo -
nicz nej, mul ti me dial nej, kon tro li do stę pu
i sys te mu ka mer, sys te mu prze ciw po ża ro -
we go i od dy mia ją ce go. Upo rząd ko wa no też
te ren wo kół bu dyn ku, bra mę wjaz do wą,
par king. To te raz bar dzo pięk ny bu dy -
nek – cie szy się rek tor – A tak ma ło osób wie -
rzy ło, że uda się nam nie tyl ko go re ani mo -
wać, ale do pro wa dzić do świet no ści.

Moż na po wie dzieć, że ko lej ne za da nie
w dro dze do uspraw nia nia i uno wo cze śnia -
nia ba zy dy dak tycz nej w tak zwa nym Kam -
pu sie Śród miej skim – wy ko na ne. Co da lej?
Ja kie te raz miej sca bę dą ob ję te szcze gól ną
tro ską? 

Naj pil niej sza i chy ba naj trud niej sza jest
spra wa tak zwa ne go „ko sza row ca”, czy li re -
ali za cja ko lej ne go eta pu bu do wy Wy dzia łu
Pra wa i Ad mi ni stra cji. Ko niecz nie też trze ba
prze pro wa dzić tam In sty tut Hi sto rii Sztu ki,
po sta wić bu dy nek dy dak tycz ny dla wy dzia -
łów na Sza ma rze wie i za jąć się po pra wą wa -
run ków funk cjo no wa nia Wy dzia łu Teo lo -
gii – wy li cza prof. Bro ni sław Mar ci niak. 

len

„Szpi ta lik” w no wej ro li

Opuszczony przez chorych
i lekarzy w końcu roku
1996, studencki szpitalik
przy alei Niepodległości
niszczał. Mimo, że widać
było jeszcze nieco ślady
dawnej świetności
architektonicznej, mimo,
że położony w tak
świetnym miejscu,
nieopodal Collegium
Maius, Minus, Iuridicum
Novum… 

FO
T.

 2
X

 M
A

CI
EJ

 M
ĘC

ZY
Ń

SK
I

Stanowisko postprodukcji dźwięków

Uroczyste otwarcie „szpitalika” po remoncie



NASZ UNIWERSYTET JAKA PROMOCJA

l u t y  2 0 1 2  |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E  |  9

Na gro dę „Czło wiek Ro ku 2011” w ka -
te go rii wy róż nień spe cjal nych otrzy -
mał prof. Le szek Mro ze wicz, dy rek -

tor In sty tu tu Kul tu ry Eu ro pej skiej. W uza -
sad nie niu pod kre ślo no, że na gro da jest wy -
ra zem wiel kie go uzna nia dla trzy let niej
dzia łal no ści pro fe so ra w Gnieź nie. To w na -

stęp stwie je go sta rań po wstał In sty tut Kul -
tu ry Eu ro pej skiej. Na gro dę wrę czył pro fe so -
ro wi po przed ni jej lau re at, „Czło wiek Ro -
ku 2010”, ksiądz abp Hen ryk Mu szyń ski. 

Sta tu et ka w ka te go rii „Ko bie ta Ro ku 2011”
tra fi ła do rąk prof. Eli zy Grze lak z Za kła du
Kul tu ry Za chod nio eu ro pej skiej IKE. Uzna -

no ją za naj bar dziej cha ry zma tycz ną oso bo -
wość ko bie cą ubie głe go ro ku, a za ra zem ko -
ry fe usza i ani ma to ra na uki. Sta ła się du szą
bar dzo po pu lar ne go wśród szkół gnieź nień -
skich pro jek tu „kla sy aka de mic kie”, re ali zo -
wa ne go pod au spi cja mi UAM.

Emi lia Twa row ska -Ant czak

Kon kurs „Te raz Pol ska Pro mo cja”
wcho dzi w skład pro gra mu „Pol ski
suk ces” or ga ni zo wa ne go przez Fun -

da cję Pol skie go Go dła Pro mo cyj ne go i Kon -
kur su „Te raz Pol ska” oraz Pol ską Agen cję In -
for ma cji i In we sty cji Za gra nicz nych. Ini cja -
ty wę współ or ga ni zu je tak że Pol ska Or ga ni -
za cja Tu ry stycz na, a part ne rem jest Pol ska
Agen cja Roz wo ju Przed się bior czo ści. Pa tro -
nat ho no ro wy nad pro jek tem ob ję ło kil ku
mi ni strów. Ce lem kon kur su jest po pu la ry -
za cja te ma ty ki pro mo cji Pol ski oraz wspie -
ra nie pro ce su kształ ce nia no wo cze snych
kadr dla po trzeb mar ke tin gu na ro do we go
Pol ski. 

Ga la pią tej edy cji kon kur su „Te raz Pol ska
Pro mo cja” od by ła się 6 grud nia w Pa ła cu
Sta szi ca w War sza wie. Do te go rocz nej edy -
cji zgło szo no 50 prac ma gi ster skich. Przy -
zna no trzy na gro dy głów ne oraz na gro dy
spe cjal ne, a tak że trzy wy róż nie nia. Dla nas
naj waż niej szym fak tem jest na gro da dla ab -
sol went ki UAM. Za pra cę „Pro ces bran din -
gu na ro do we go. Pol ska na tle wy bra nych
do świad czeń za gra nicz nych”, na pi sa ną
pod kie run kiem dr. Ada ma Szy ma nia ka,
Agniesz ka Sta ni sław ska otrzy ma ła na gro -
dę Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych. 

Pra ca Agniesz ki Sta ni sław skiej do ty czy
po strze ga nia mar ki Pol ski na are nie mię dzy -
na ro do wej. Bran ding na ro do wy, o któ rym
mo wa w ty tu le pra cy, ma na ce lu zbu do wa -
nie kon ku ren cyj nej, wy ra zi stej, moc nej i no -
wo cze snej mar ki kra ju, któ rej naj waż niej szą

ce chą jest przed sta wie nie rze czy wi ste go ob -
ra zu pań stwa. Au tor ka sku pi ła się na przy -
kła dach czte rech państw, któ re prze pro wa -
dzi ły ten pro ces: Hisz pa nii, Chin, Ka na dy,
Re pu bli ki Po łu dnio wej Afry ki. Po rów nu je je
z dzia ła nia mi Pol ski w tym za kre sie, wska -
zu jąc jed no cze śnie na moż li we roz wią za nia
oraz naj czę ściej po peł nia ne błę dy. 

Au tor ka wska zu je w swo jej pra cy m.in.
na zna cze nie dla Pol ski dwóch mię dzy na ro -
do wych wy da rzeń, któ re kształ tu ją mar kę
pań stwa: pre zy den cję i EURO 2012. Co cie -
ka we, aż w trzech z ana li zo wa nych w jej
pra cy państw w ostat nim okre sie or ga ni zo -
wa ne by ły wiel kie mię dzy na ro do we im pre -
zy spor to we, któ re po mo gły w bu do wie
mar ki pań stwa. 

In ny mi aspek ta mi, któ re po ma ga ją we
wzmoc nie niu mar ki państw są: pro mo cja
kra ju pod czas wy staw mię dzy na ro do wych,
po sta wa i udział czo ło wych osób w pań stwie
na are nie mię dzy na ro do wej oraz tu ry sty ka. 

W pra cy pod kre ślo ne zo sta ły wy ni ki ra -
por tów NIK, z któ rych wy ni ka, że do tych -
czas nie speł nio no pod sta wo wych za ło żeń
pro ce su bran din gu na ro do we go. Au tor ka
tak że wy ty ka brak spój nej kam pa nii pro mo -
cyj nej i wi ze run ko wej. Za zna cza jed nak jed -
no cze śnie, że Pol ska znaj du je się gro nie
państw „wscho dzą cych gwiazd”, któ rych
po ten cjał po zwa la my śleć o po pra wie wi ze -
run ku na are nie mię dzy na ro do wej w naj -
bliż szych la tach. 

Fi lip Cze ka ła

Uho no ro wa ni przez gnieź nian
Na ga li fi na ło wej ple bi scy tu „Czło wiek Ro ku 2011”, któ re go or ga ni za to rem jest po pu lar ny
w Gnieź nie por tal in ter ne to wy in for ma cje lo kal ne. pl, aż dwo je pra cow ni ków In sty tu tu Kul tu ry
Eu ro pej skiej UAM się gnę ło po naj wyż szy laur, a w ple bi scy cie udział wzię ło 117 ty się cy osób. 

Po znań ska 
mar ka

Praca magisterska Agnieszki
Stanisławskiej została
uznana za najlepszą pracę,
dotyczącą promocji
wizerunkowej Polski oraz
promocji dyplomatycznej
w konkursie „Teraz Polska
Promocja”. Absolwentka
Wydziału Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa naszego
uniwersytetu otrzymała
nagrodę Ministerstwa Spraw
Zagranicznych.
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Już po raz dwu na sty na za pro sze nie Wy -
dzia łu Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar -
stwa UAM na gra ni cy pol sko-nie miec kiej

spo tka li się na ukow cy z róż nych czę ści Eu -
ro py, mię dzy in ny mi: Cy pru, Hisz pa nii, Fin -
lan dii, Ukra iny, Bel gii, Kir gi sta nu, Nie miec
oraz Ro sji, aby omó wić kon dy cję UE i Eu ro -
py na tle współ cze snych wy zwań, ja kie sta -
wia mię dzy na ro do wy kry zys fi nan so wy.
Pod czas dwu dnio wych ob rad po nad 130
uczest ni ków kon fe ren cji, wspie ra nych
przez gru pę wo lon ta riu szy (stu den tów Col -
le gium Po lo ni cum), dys ku to wa ło na se sji
ple nar nej i w ra mach sie dem na stu pa ne li te -
ma tycz nych. 

Ro sną ce z ro ku na rok za in te re so wa nie
kon fe ren cją ucie szy ło go spo da rzy spo tka -
nia: prof. Ta de usza Wa lla sa, dzie ka -
na WNPiD UAM oraz dr. Krzysz to fa Woj -
cie chow skie go, dy rek to ra Col le gium Po lo -
ni cum, któ rzy sta ra li się prze ko nać go ści,
że wła śnie po gra ni cze pol sko-nie miec kie
naj le piej słu ży te go ty pu dys ku sjom.
Uczest ni cy kon fe ren cji re pre zen to wa li róż -
ne dys cy pli ny na uko we: po li to lo gię, so cjo -
lo gię, pra wo i psy cho lo gię, dla te go ich wy -
stą pie nia obej mo wa ły ca łe spek trum pro -
ble mów, zwią za nych z kry zy sem: od dys -
ku sji nad przy szło ścią stre fy eu ro po przez
wpływ kry zy su na świa do mość spo łe -

czeństw eu ro pej skich, przy czy ny nie po ko -
ją ce go bez ro bo cia w UE, aż do ocen wy stą -
pień tzw. obu rzo nych w Eu ro pie. 

Pod czas se sji ple nar nej prof. Te re sa Łoś -
-No wak za pre zen to wa ła skom pli ko wa ną
sza chow ni cę mię dzy na ro do wą i pod kre śli -
ła ro sną ce zna cze nie kra jów BRICS (Bra -
zy lia, Ro sja, In die, Chi ny, RPA) dla zmie -
nia ją ce go się w do bie kry zy su ła du mię -
dzy na ro do we go. Prof. Zdzi sław Pu ślec ki
oce nił bi lans wy mia ny han dlo wej UE-Chi -
ny. Wska zał m. in. na brak wspól no to wej
po li ty ki UE wo bec Chin. Na to miast prof.
Woj ciech Fo ry siń ski oce nił za an ga żo wa nie
UE Afry ce w do bie trwa ją cej i nie zwy kle

Po trze ba dys ku sji nad sta nem oraz przy szło -
ścią in ter dy scy pli nar no ści w na uce o sto sun -
kach mię dzy na ro do wych le gła u pod staw
mię dzy na ro do wej kon fe ren cji na uko wej zor -
ga ni zo wa nej 23 li sto pa da 2011 ro ku przez
Pol skie To wa rzy stwo Stu diów Mię dzy na ro -
do wych oraz Za kład Stu diów Stra te gicz nych
WNPiD UAM. Wśród go ści zna lazł się tak że
wy bit ny znaw ca sto sun ków mię dzy na ro do -
wych – Knut Erik Jor gen sen z uni wer sy te tu
w Aar hus. 

Jak wy ja śnia je den z or ga ni za to rów, prof.
An drzej Gał ga nek z UAM: Na uka o sto sun -
kach mię dzy na ro do wych i teo ria sto sun ków
mię dzy na ro do wych wy ra sta ją z in ter dy scy -
pli nar no ści i kon wer gen cji wie lu dys cy plin.

Usta na wia ją cy ją epi ste mo lo gicz ny pa ra -
dyg mat wy ra stał po cząt ko wo z hi sto rii dy -
plo ma tycz nej i pra wa mię dzy na ro do we go.
Po I woj nie świa to wej by ła ona z ko lei za -
ko rze nio na w pa cy fi stycz nych i nor ma tyw -
nych źró dłach ra cjo na li zmu. No wa dys cy -
pli na roz wi ja ła się stop nio wo w dia lo gu
z so cjo lo gią, pra wem, hi sto rią, fi lo zo fią po -
li tycz ną i hi sto rią idei. Nie ozna cza to jed -
nak, że od wie lu lat nie pro wa dzi ba dań
wła snych oraz nie po szu ku je mo de lu ana -
li tycz ne go. 

Przez sze reg lat za cho wy wa ła się jak ob lę -
żo na twier dza, bro niąc się przed ra dy kal -
ny mi in ter wen cja mi z ze wnątrz – stwier dza
pro fe sor Edward Ha li żak.
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Po za ob lę żo ną twier dzą…

Quo Va dis Eu ro po?...
Pytanie to bardzo często
pojawiało w wystąpieniach
prelegentów podczas
konferencji naukowej
„Europa w XXI wieku.
Europa i UE wobec kryzysu.
Diagnozy, scenariusze,
prognozy na przyszłość”,
która odbyła się w Słubicach
w dniach 2-3 lutego 2012. 
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Ję zyk hisz pań ski jest trze cim naj -
pow szech niej uży wa nym ję zy kiem
na świe cie. Po słu gu je się nim bli -
sko 400 mi lio nów osób. W Eu ro pie
w ostat nich la tach licz ba uczą cych
się hisz pań skie go wzro sła dwu krot -
nie. W Pol sce hisz pań ski osią gnął
naj bar dziej dy na micz ny wzrost po -
pu lar no ści ze wszyst kich ję zy ków
ob cych. Co raz czę ściej tra fia do pol -
skich szkół. Ucznio wie ce nią so bie
nie tyl ko je go sto sun ko wo ła twą
do przy swo je nia gra ma ty kę, ale też
bo gac two kul tu ro we kra jów hisz -
pań sko ję zycz nych. Dla tych naj bar -
dziej za fa scy no wa nych ję zy kiem
hisz pań skim oraz zwią za ną z nim
kul tu rą Pol skie To wa rzy stwo Neo fi -
lo lo gicz ne przy In sty tu cie Fi lo lo gii
Ro mań skiej UAM już po raz dru gi or -
ga ni zu je Ogól no pol ską Olim pia dę
Ję zy ka Hisz pań skie go. 

W tym ro ku do za wo dów przy stą -
pi ło 1266 uczniów. To po nad dwu -
krot nie wię cej niż w ze szło rocz nej
edy cji kon kur su. Po raz pierw szy
w ra mach pi lo ta żu kil ka na ście szkół
roz wią zy wa ło test w wer sji elek tro -
nicz nej. Dzię ki te mu wy ni ki by ły do -
stęp ne w cią gu kil ku na stu mi nut
od za koń cze nia te stu – mó wi dr Mał -
go rza ta Spy cha ła, prze wod ni czą ca
ko mi te tu głów ne go Olim pia dy Ję zy -
ka Hisz pań skie go. 

W dniach 13-14 stycz nia 2012 ro -
ku w 8 mia stach Pol ski od był się etap
okrę go wy Olim pia dy. W Po zna niu
za wo dy od by wa ły się na Wy dzia le
Neo fi lo lo gii UAM. Ucznio wie z wo -
je wództw wiel ko pol skie go i lu bu -

skie go przy stą pi li do te stu w wer sji
elek tro nicz nej. Test spraw dzał sto -
pień zna jo mo ści ję zy ka, hi sto rii i kul -
tu ry kra jów hisz pań sko ję zycz nych.
Uczest ni cy, któ rzy do sta li się do czę -
ści ust nej mu sie li wy ka zać się rów -
nież zna jo mo ścią li te ra tu ry Hisz pa -
nii i Hi spa no ame ry ki. Spo śród
wszyst kich uczniów, bio rą cych
udział w dru gim eta pie Olim pia dy,
do fi na łu za kwa li fi ko wa no 34 uczest -
ni ków z ca łej Pol ski, któ rzy
w dniach 2 – 3 mar ca 2012 ro ku
w Po zna niu bę dą ubie gać się o mia -
no lau re atów te go rocz nej edy cji.

Olim pia da Ję zy ka Hisz pań skie go
to nie tyl ko kon kurs, to rów nież wie -
le ini cja tyw i wy da rzeń zwią za nych
z po sze rza niem wie dzy na te mat ję -
zy ka i kul tu ry kra jów hisz pań sko ję -
zycz nych. Wśród nich war to wspo -
mnieć o warsz ta tach dla uczniów
i na uczy cie li, któ re or ga ni zu je my
w 8 ośrod kach uni wer sy tec kich.
Przy kła do wo po znań ska edy cja
warsz ta tów do ty czy ła in ter pre ta cji
tek stu li te rac kie go – do da je dr Mał -
go rza ta Spy cha ła. 

Na stro nie in ter ne to wej Olim pia -
dy www.ojh.edu.pl do stęp ne są też
ma te ria ły, dla uczniów i na uczy cie -
li, przy go to wu ją cych się do za wo -
dów. Wśród nich są wy wia dy, cza -
ty z eks per ta mi, sce na riu sze lek cji
czy przy kła do we te sty. Moż na też
zo ba czyć film in struk ta żo wy do ty -
czą cy za wo dów II stop nia. Na stro -
nę Olim pia dy war to za glą dać rów -
nież ze wzglę du na ka len da rium
wy da rzeń, zwią za nych z kul tu rą ob -
sza ru ję zy ka hisz pań skie go. Wie le
z tych ini cja tyw or ga ni zo wa nych
jest przy współ pra cy człon ków,
opie ku nów oraz sym pa ty ków Ko ła
Na uko we go Hi spa ni stów UAM.

Olim pia da Ję zy ka Hisz pań skie go
od by wa się w ra mach pro jek tu pt.
„Opra co wa nie i wdro że nie kom plek -
so we go sys te mu pra cy z uczniem
zdol nym”. Za da niem pro jek tu jest
wy pra co wa nie no wa tor skich roz wią -
zań do ty czą cych or ga ni za cji olim -
piad oraz prze pro wa dze nia pi lo ta żo -
wych olim piad w la tach szkol nych
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013.
Pro jekt ko or dy nu je Ośro dek Roz wo -
ju Edu ka cji, a jest współ fi nan so wa ny
przez UE w ra mach Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go. 

Magdalena Jędraszak
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trud nej do pro gno zo wa nia arab skiej
wio sny. 

Nie po śled nią ro lę Nie miec w prze zwy -
cię że niu kry zy su stre fy eu ro pod kre ślił
z ko lei prof. Bog dan Ko szel. Oce nił on,
istot ne z punk tu wi dze nia in te re sów pol -
skich, wy stą pie nie mi ni stra spraw za gra -
nicz nych Ra do sła wa Si kor skie go w Ber -
li nie, jed no cze śnie zwra ca jąc uwa gę, że
je go treść by ła kon sul to wa na z nie miec -
kim rzą dem. Re fe rat ten za po wie dział ko -
lej ne te ma ty, zwią za ne z oce ną pół rocz -
ne go spra wo wa nia przez Pol skę prze wod -
nic twa w Ra dzie Unii Eu ro pej skiej. Dla -
te go też w ra mach pa ne li omó wio no re -
ali za cję prio ry te tów pol skiej pre zy den cji,
oce nio no barw ny i en tu zja stycz ny pro -
gram kul tu ral ny, zwró co no tak że uwa gę
na ob raz pol skiej pre zy den cji w me diach. 

Za rów no pod czas de ba ty ple nar nej, jak
i w ku lu arach, moż na by ło usły szeć, że
szan są na prze zwy cię że nie pro ble mów
Eu ro py jest Stra te gia Eu ro pa 2020. Jed -
nym z jej ce lów jest wzrost za trud nie nia
osób w wie ku pro duk cyj nym do 75%.
Jed no cze śnie Stra te gia za kła da wzrost
udzia łu osób z dy plo ma mi uczel ni wyż -
szych do 40% oraz zmniej sze nie osób za -
gro żo nych ubó stwem o 20 mln. Część
uczest ni ków su ge ro wa ła jed nak, że za ło -
że nia stra te gii ko re spon du ją z ro sną cą
licz bą bez ro bot nych wśród osób mło -
dych, wy kwa li fi ko wa nych, czę sto z dy -
plo ma mi ukoń cze nia wię cej niż jed ne go
kie run ku. Dla te go też Stra te gia Eu ro -
py 2020, któ ra za stą pi ła po przed nią Stra -
te gię Li zboń ską, spo ty ka ła się nie kie dy
z za rzu ta mi, że jest ko lej ną, któ ra wy ty -
cza tyl ko ce le, nie me to dy ich re ali za cji. 

Adam Ba ra basz, Mar cin Pie choc ki 

W wy stą pie niach uczest ni cy kon fe ren -
cji kła dli na cisk na ko rzy ści, zwią za ne
z się ga niem do in nych dys cy plin. Pre zen -
to wa li rów nież wy ni ki ba dań, któ rych re -
ali za cja zwią za na by ła z sze ro kim wy ko -
rzy sta niem do rob ku in nych dys cy plin.
Na zna cze nie te ma ty ki, po ru sza nej pod -
czas kon fe ren cji, wska zu je prof. Se ba stian
Woj cie chow ski, tłu ma cząc, że po li to lo gia
i in ne dys cy pli ny nie ofe ru ją wła ści we go
mo de lu ana li tycz ne go moż li we go do za -
sto so wa nia w sto sun kach mię dzy na ro do -
wych.

Adam Ba ra basz, Mar cin Pie choc ki

II Ogólnopolska Olimpiada
Języka Hiszpańskiego 
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Od koń ca stycz nia jest pan za ak cep to wa nym
przez Se nat peł no praw nym dy rek to rem Uczel -
nia ne go Cen trum In no wa cji i Trans fe ru Tech -
no lo gii UAM. Czy to coś zmie nia w funk cjo no -
wa niu UCITT?

Za sad ni czo nie, po zo sta nie jed nost ką
ogól no uczel nia ną, choć zgod nie z za pi sa mi
usta wy Pra wo o szkol nic twie wyż szym,
Cen trum ma te raz Ra dę Nad zo ru ją cą. Za da -
nia po zo sta ją bez zmian, choć oczy wi ście
przed no mi na cją mu sia łem przed sta wić
swo ją wi zję tej jed nost ki i to, co uwa żam
za dzia ła nia prio ry te to we. 

Kie dy ostat nio roz ma wia li śmy, te ma tem był
przy go to wy wa ny przez pa na ze spół, uczel nia -
ny re gu la min o ochro nie i ko rzy sta niu z wła -
sno ści in te lek tu al nej. Czy jest już go to wy?

W związ ku z wej ściem w ży cie re for my
na uki i no wych roz wią zań dla uczel ni, trze -
ba by ło raz jesz cze wpro wa dzić pew ne zmia -
ny do pro jek tu. Re gu la min sta no wić ma ca -
łość wraz z za sa da mi i za łącz ni ka mi, któ re
ma ją zwią zek z je go prak tycz nym sto so wa -
niem. Wbrew na szym ocze ki wa niom nie -
zwy kle skom pli ko wa ne oka za ło się usta le nie
za sad, bo mu szą one ko re spon do wać z in ny -
mi prze pi sa mi, w tym m.in. z pra wem pra cy,
usta wą o za sa dach fi nan so wa nia na uki, usta -
wą o fi nan sach pu blicz nych, sta tu tem UAM
i wie lo ma jesz cze in ny mi wią żą cy mi do ku -
men ta mi, to też wy ma ga to wię cej cza su. Jesz -
cze w tym ro ku aka de mic kim chce my go to -
wy pro jekt, przy sto so wa ny do no wych wy -
mo gów usta wy Pra wo o szkol nic twie wyż -
szym przed sta wić Se na to wi i spo łecz no ści
aka de mic kiej do dys ku sji. 

UCITT zo stał po wo ła ny w 2004 ro ku i miał
słu żyć trans fe ro wi na uki do in no wa cyj nej go -
spo dar ki. Co to ozna cza w prak ty ce?

Jest w su mie trzy na ście ob sza rów na sze -
go dzia ła nia, nie wszyst kie zdą żę omó wić.
Ozna cza to m.in. or ga ni zo wa nie pro ce dur
trans fe ru wie dzy do go spo dar ki, in for mo -
wa nie o do stęp nych ścież kach oraz moż -
li wo ściach po zy ski wa nia wspar cia fi nan -
so we go ze źró deł ze wnętrz nych. Jed nym
z ce lów na szych dzia łań jest dba łość o in -
te re sy uczel ni, ale tak że au to rów roz wią za -
nia czy li pra cow ni ków na uko wo -ba daw -
czych UAM. We współ pra cy z rzecz ni kiem

pa ten to wym UAM dba my o to, aby umo wy
współ pra cy za wie ra ły sto sow ne za pi sy, do -
ty czą ce m.in. wła sno ści in te lek tu al nej. Ja -
kie to są umo wy? Na przy kład bio lo go wie
pro wa dzą współ pra cę z fir mą, opra co wu -
jąc pew ne urzą dze nie la bo ra to ryj ne; che -
mi cy pro wa dzą roz mo wy z fir mą ko sme -
tycz ną, na uczel ni re ali zo wa na jest tak że
współ pra ca w ob sza rze te le in for ma ty ki,
a trze ba li czyć się z tym, że ta kich umów
bę dzie co raz wię cej. Po ja wia się tak że kwe -
stia firm opar tych na wie dzy, firm pro wa -
dzo nych przez na ukow ców. Ta kie fir my już
ist nie ją, two rzą się no we, w tym miej scu
po ja wia się za gad nie nie re la cji uczel -
nia – fir ma, szcze gól nie w za kre sie wła sno -
ści in te lek tu al nej.

Ta współ pra ca uczel ni z go spo dar ką ma róż -
ne for my?

Zde cy do wa nie tak. Są m.in. też sto sun ko -
wo ru ty no we i po wta rzal ne ana li zy, któ rych
wy ko nu je się na UAM oko ło 100 rocz nie, co
przy no si kil ka mi lio nów zło tych. Współ pra -
ca, o któ rej mo wa, re ali zo wa na jest tak że
przez cen tra ba daw cze, ta kie jak np. Po -
znań skie La bo ra to rium Ra dio wę glo we, Po -
znań skie La bo ra to rium Izo to po we czy Cen -
trum Opty ki i Opto me trii. Jak wi dać, wie le
się dzie je, każ da for ma współ pra cy wy ma -
ga in dy wi du al ne go po dej ścia. 

Mó wi się, że al bo ma się ta lent do na uki al -
bo do prak ty ki i że te go po łą czyć się nie da. Są
za tem zdol ni na ukow cy, któ rzy nie umie ją
sprze dać swo ich osią gnięć.

To nie tyl ko kwe stia ta len tu, ale przede
wszyst kim wie dzy, dla te go bar dzo du żo wa -
gi przy wią zu je my do pod no sze nia kom pe -
ten cji wśród przed sta wi cie li spo łecz no ści
aka de mic kiej z przed się bior czo ści oraz wła -
sno ści in te lek tu al nej. Przez Pre in ku ba tor
Aka de mic ki UAM, or ga ni zu je my szko le nia
z e -biz ne su, kre atyw no ści, ale tak że ochro -
ny pa ten to wej. Na te szko le nia czy warsz ta -
ty, cie szą ce się du żym po wo dze niem, za pra -
sza my spe cja li stów z ca łe go kra ju. Tę przed -
się bior czość chce my tak że kształ to wać
wśród mło dych i dla te go współ pra cu je my
z ta ki mi in sty tu cja mi jak In ku ba tor Tech no -
lo gicz ny Fun da cji UAM, Fun da cja Aka de -
mic kie In ku ba to ry Przed się bior czo ści czy

też Po znań skim Aka de mic kim In ku ba to rem
Przed się bior czo ści. Chce my tak że włą czyć
się do prac nad kon cep cją na ucza nia przed -
się bior czo ści w ra mach pro gra mu stu diów.
Sa mi sta ra my się do sko na lić w tej dzie dzi -
nie, uczest ni cząc w róż nych kon fe ren cjach
i spo tka niach w kra ju i za gra ni cą. Cie ka -
wym od nie sie niem są tu taj roz wią za nia bry -
tyj skie. W li sto pa dzie 2011 ro ku na Mo ra -
sku, na Wy dzia le Fi zy ki, zo stał uru cho mio -
ny in ku ba tor przed się bior czo ści dla wszyst -
kich stu den tów. 

Wła śnie, my śla łam idąc na spo tka nie z pa -
nem, że ta ka jed nost ka jak UCITT po win na być
bar dziej na wi do ku w uczel ni. Tu, w Jo wi cie, je -
ste ście tro chę na ubo czu.

Wszyst ko ma swo je złe i do bre stro ny. Od -
by wa my licz ne spo tka nia na wy dzia łach
czy też po za uczel nią, z fir ma mi, in sty tu ta -
mi ba daw czy mi itd. Po pro stu nie mo gę za -
sie dzieć się w biu rze. Ale ry su je się per spek -
ty wa otrzy ma nia no wych po miesz czeń
w sta rym Col le gium Che mi cum, pla nu je my
po nad to stwo rzyć nasz „od dział” w no wym
Che mi cum na Mo ra sku. Na pew no mu si my
się roz wi jać, bo związ ki na uki z go spo dar ką
też się roz wi ja ją. 

Przed się bior cy czę sto nie wie dzą, cze go mo -
gą ocze ki wać od uczel ni.

Tak, to rów nież je den z na szych ob sza rów
dzia ła nia. Przez róż ne spo tka nia sta ra my się
przy bli żyć za so by in te lek tu al ne i tech nicz -
ne po szcze gól nych jed no stek UAM. Nie za -
po mi na my tak że o ma te ria łach in for ma cyj -
no -pro mo cyj nych, jak ka ta lo gi czy bro szu -
ry. We współ pra cy z Fun da cją UAM zo sta ną
prze pro wa dzo ne au dy ty pro wa dzo nych
na uczel ni ba dań, wła śnie pod ką tem moż -
li wo ści za sto so wa nia ich w prak ty ce. Chce -
my też na pod sta wie kon tak tów z biz ne sem
wpły wać na te ma ty prac ma gi ster skich
i dok tor skich, aby sta ły się bar dziej prak -
tycz ne i roz wią zy wa ły – choć w ja kimś
cząst ko wym stop niu – rze czy wi ste pro ble -
my in no wa cyj nej go spo dar ki czy od po wia -
da ły ich po trze bom. Jest tych za mie rzeń du -
żo, tu opo wie dzia łem tyl ko o kil ku, a w wie -
lu z nich współ pra cu je my z in ny mi jed nost -
ka mi uczel ni, zaj mu ją cy mi się zbli żo ną te -
ma ty ką. 

Mię dzy na uką
a biz ne sem
Z Jac kiem Waj dą, dy rek to rem Uczel nia ne go
Cen trum In no wa cji i Trans fe ru Tech no lo gii
UAM roz ma wia Ma ria Ry bic ka FO
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Ośrod ki KNOW do sta ną szan se szyb kie go
roz wo ju. Dzię ki do dat ko wym, du żym środ -
kom pie nięż nym bę dą mia ły moż li wość kon -
ku ro wa nia z naj lep szy mi uczel nia mi na świe -
cie. Pro szę wy ja śnić, co ozna cza skrót
KNOW?

KNOW to Kra jo wy Na uko wy Ośro dek
Wio dą cy. Jest to pre sti żo wy sta tus, któ ry
w dro dze kon kur su mo że uzy skać uczel -
nia, kon sor cjum bądź cen trum na uko we.
Na gro dzo ne ośrod ki bę dą mo gły li czyć
na zna czą ce wspar cie fi nan so we, w pierw -
szym ro ku ma to być do 10 mln zło tych. 

W tej chwi li otwar ty jest kon kurs dla na -
uk ści słych i me dycz nych?

Tak, to pierw sza edy cja te go kon kur su,
ter min skła da nia wnio sków upły wa 9 mar -
ca. Zgod nie z roz po rzą dze niem mi ni stra
NiSW z sierp nia 2011 usta lo no wy kaz
wszyst kich ob sza rów wie dzy, dzie dzin na -
uko wych i dys cy plin na uko wych. W skład
na uk ści słych włą czo ne zo sta ły dzie dzi -
ny na uk: ma te ma ty ki, fi zy ki i che mii. Sta -
tus KNOW, w tej edy cji kon kur so wej uzy -
ska ją 3 naj lep sze jed nost ki re pre zen tu ją -
ce na uki ści słe i 2 – na uki me dycz ne i na -
uki o zdro wiu oraz na uki o kul tu rze fi zycz -
nej. 

Czy to ozna cza, że wy ło nio ny zo sta nie naj -
lep szy w kra ju wy dział fi zy ki, che mii i ma te -
ma ty ki?

Ko mu ni kat MNiSW mó wi, że w ob rę bie
na uk ści słych ta ki sta tus uzy ska ją 3 naj lep -
sze ośrod ki. Ozna cza to, że wy gra ją naj lep -
si w kra ju. Kon fi gu ra cje mo gą być róż ne. 

Któ re wy dzia ły UAM zde cy do wa ły się
na udział w kon kur sie?

Do kon kur su przy stą pią wszyst kie trzy
wy dzia ły UAM. Kry te ria są bar dzo wy gó -
ro wa ne. Okre śla je roz po rzą dze nie mi ni -
stra NiSW z dnia 18 sierp nia 2011 ro ku
w spra wie kry te riów i wa run ków ubie ga -
nia się o nada nie sta tu su KNOW. Po dam

przy kła dy: jed nost ka or ga ni za cyj na mu si
pro wa dzić ba da nia na uko we na naj wyż -
szym po zio mie po twier dzo ne po sia da niem
ka te go rii A lub A+. Czy li dla wszyst kich
wy dzia łów, któ re ma ją sta tus B lub C, ten
kon kurs jest już za mknię ty

Na ja kiej pod sta wie te ka te go rie są przy -
dzie la ne?

Ka te go rie, o któ rych mó wi my, przy dzie -
la ne są na pod sta wie an kiet, w któ rych
zbie ra ne są in for ma cje m.in. do ty czą ce za -
an ga żo wa nia pra cow ni ków w ba da nia na -
uko we, licz by i ja ko ści pu bli ka cji, jest to
ca ła ga ma kry te riów. Ostat nia an kie ta
prze pro wa dzo na zo sta ła w 2010 ro ku
i obej mo wa ła la ta 2006-2009. Wszyst kie
trzy wy dzia ły UAM, któ re ubie ga ją się
o sta tus KNOW oczy wi ście speł nia ją to
wy ma ga nie. Ale to nie jest je dy ne kry te -
rium. Star tu ją ce w kon kur sie jed nost ki
mu szą po sia dać upraw nie nia do nada wa -
nia stop ni na uko wych, pro wa dzić stu dia
dok to ranc kie po wią za ne z ba da nia mi na -
uko wy mi, ja kość kształ ce nia po win na być
wy so ka i po twier dzo na oce ną PKA. Mu szą
współ pra co wać z oto cze niem spo łecz no-
go spo dar czym. Po nad to wy ma ga ne jest
przed sta wie nie pla nu roz wo ju na uko we -
go na naj bliż sze 5 lat, z uwzględ nie niem
przy szłych ba dań i ich kon ku ren cyj no ści,
oraz za an ga żo wa nia mło dej ka dry na uko -
wej. Co war to pod kre ślić, ten aspekt pa -
trze nia na mło dych wy da je się zna mien -
ny dla pro jek tu KNOW. Bar dzo du ży na -
cisk po ło żo ny zo stał na osią gnię cia na uko -
we, i to przede wszyst kim te uzy ska ne
na are nie mię dzy na ro do wej, do brze wi -
dzia ne są rów nież mię dzy na ro do we gran -
ty i pa ten ty. 

Sły sza łam, że kwe stią spor ną mo że być
za wią zy wa nie kon sor cjów dla po trzeb kon -
kur su na KNOW. Czy ta kie dzia ła nia są moż -
li we? 

Ta spra wa jest bar dziej skom pli ko wa na.
Wy ma ga nia do ty czą ce cen trum bądź kon -
sor cjum na uko we go zo sta ły zde fi nio wa -
ne w „In for ma cji o za sa dach skła da nia
wnio sku na pod sta wie roz po rzą dze nia
MNiSW”. Za kła da jąc, że wszyst kie jed -
nost ki, któ re skła da ją się na ta kie kon sor -
cjum lub cen trum po sia da ją po ziom ka te -
go rii A i ma ją upraw nie nia do nada wa nia
stop ni na uko wych, to istot nym ogra ni cze -
niem jest ko niecz ność pro wa dze nia wspól -
nych stu diów dok to ranc kich. Waż nym
czyn ni kiem jest też ce zu ra cza so wa:
w przy pad ku kon sor cjum jest to 1.10.2010,
a w przy pad ku cen trum 1.10.2011. 

W prak ty ce to, czy wy dział bę dzie apli -
ko wał ja ko kon sor cjum, czy ja ko cen trum
na uko we uza leż nio ne jest od udo ku men -
to wa nej współ pra cy. To unie moż li wia
wszel kie, na zwij my to, nie uczci we dzia ła -
nia. Z dru giej stro ny jed nak za pis ten mo -
że utrud nić bądź też za mknąć moż li wość
apli ko wa nia nie któ rym jed nost kom np.
PAN-owskim. Bę dą one mu sia ły na wią zy -
wać współ pra cę np. z ośrod ka mi uni wer -
sy tec ki mi w ce lu apli ko wa nia o sta tus
KNOW. 

Czy po wsta nie KNOW nie po dzie li śro do -
wi ska na uko we go na dwie ka te go rie A i B?

Licz ba ośrod ków, któ re uzy ska ją sta tus
KNOW bę dzie nie wiel ka. Wszyst kie po zo -
sta łe bę dą funk cjo no wa ły nor mal nie. Bę -
dą ubie gać się o do fi nan so wa nie sta tu to -
we, a do ta cje bę dą przy dzie la ne na tych sa -
mych za sa dach jak do tych czas. Po nad to,
ty tuł KNOW przy dzie la ny jest na 5 lat,
w przy szło ści wszyst kie te jed nost ki bę dą
mo gły po now nie wy stą pić w kon kur sie.
Być mo że bę dzie ła twiej, bo zna ne są kry -
te ria kon kur su.

Jak z do brych 
wy brać 
naj lep szych
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Z dr Mag da le ną Sza fran, kie row ni kiem Dzia łu Na uki i Pro gra mów Kra jo wych
roz ma wia Mag da le na Zió łek 
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Przy spie szo ny ko niec ka den cji. Nie ocze ki wa -
ny, prze wi dy wa ny? 

Jak do te go do szło?
Otrzy ma łem wstęp ną pro po zy cję 7 stycz -

nia b. r. wie czo rem. De cy zja na „tak” nie by -
ła ła twa… Ni gdy nie chcia łem być po li ty -
kiem ani nie by łem człon kiem żad nej par -
tii. Ale za pro po no wa no mi roz sze rze nie
dzia łań, któ re pro wa dzę w UAM – na ob szar
ca łe go kra ju. Mam pra co wać głów nie
na rzecz trans fe ru tech no lo gii, ko mer cja li -
za cji ba dań, uspraw nia nia dys try bu cji fun -
du szy struk tu ral nych, na rzecz współ dzia -
ła nia sek to ra na uki i szkol nic twa wyż sze -
go z go spo dar ką. Ja ko bez par tyj ny fa cho wiec
pod ją łem to wy zwa nie. 

A za tem za czy na się ko lej ny etap pa na ka -
rie ry… 

Tak moż na to okre ślić. Po dłu giej, do brej
szko le za stęp cy pro fe so ra Bog da na Mar ciń -
ca za rów no w ob sza rze na uki, jak i in no wa -
cyj no ści, na stą pił etap po świę co ny two rze -
niu i za rzą dza niu in sty tu cja mi oto cze nia
biz ne su; po tem 3,5-let ni „kurs” w ro li za -
stęp cy rek to ra pro fe so ra Bro ni sła wa Mar -
ci nia ka na płasz czyź nie za rzą dza nia Uni -
wer sy te tem – a te raz idę do pra cy ja ko za -
stęp ca Mi ni ster Na uki i Szkol nic twa Wyż -
sze go pro fe sor Bar ba ry Ku dryc kiej. Gdy by
pół żar tem spoj rzeć na ini cja ły mo ich sze -
fów (pro fe so rów), to układ jest jed no znacz -
ny – od BM (Bog dan Mar ci niec) przez BM
(Bro ni sław Mar ci niak) do BK (Bar ba ra Ku -

dryc ka). Krót ko mó wiąc, jest jed nak coś po -
wta rzal ne go w tej mo jej ka rie rze wiecz ne go
za stęp cy. Na pierw szym eta pie współ za rzą -
dza łem set ka mi ty się cy zło tych, a po tem mi -
lio na mi, w dru gim – dzie siąt ka mi, set ka mi
mi lio nów. W trze cim wcho dzę już na po -
ziom mi liar dów zło tych. 

Jak pan przy jął oko licz no ścio we ży cze nia
i gra tu la cje?

Rze czy wi ście 1 i 2 lu te go to by ły cięż kie
dni. Za sy pa ły mnie dzie siąt ki te le fo nów
i ma ili. Głów nie od pra cow ni ków uczel ni,
oczy wi ście. Wie le re la tyw nie na iw nych py -
tań („czy to by ło dla cie bie za sko cze nie?”)
a tak że pa rę istot nych, a na wet in struk ta żo -
wych („Ja cek, jak to trze ba apli ko wać, aby
za jąć ta kie sta no wi sko?”). Co by ło dla mnie
szcze gól nie mi łe to re ak cje mo je go naj bliż -
sze go oto cze nia za wo do we go, pa nie w Rek -
to ra cie uro ni ły wie le łez… Sam się po czu -
łem nie swo jo. Na gle zro zu mia łem, że rze -
czy wi ście koń czy się pew ne przed się wzię -
cie, w któ re moi bli scy współ pra cow ni cy
wkła da li ra zem ze mną du żo pra cy i ser ca.
Ser decz nie im za to dzię ku ję! Z nie ma łym
za sko cze niem przyj mo wa łem gra tu la cje
od pra cow ni ków na szej ad mi ni stra cji cen -
tral nej, z któ rą na co dzień nie współ pra co -
wa łem. Mo że to jest do wód na to, że pra -
cow ni cy ad mi ni stra cji iden ty fi ku ją się z in -
sty tu cją i ak tyw nie uczest ni czą w roz wo ju
uczel ni. No, mo że nie wszy scy, ale wie lu
z nich. Do sta wa łem tak że ży cze nia od osób

cał kiem mi nie zna nych, kil ka osób pró bo -
wa ło od ra zu za dbać o ja kąś po sa dę w sto -
li cy, kil ka umó wić się na obiad… Naj za baw -
niej szy był te le fon do mo ich ro dzi ców w Po -
zna niu od zna jo mych (ostat nie osiem lat bez
kon tak tu) czy to praw da, że oni te raz się
prze no szą do sto li cy, no bo jak syn awan so -
wał… Jak by to wszyst ko ze brać, to moż -
na by zre da go wać nie zły re por taż! Szcze gól -
nie gdy by do dać roz po wszech nia ne
na uczel ni plot ki sta no wią ce o oj cach te go
suk ce su. Zwy cza jo wo, dla tej zbio ro wo ści
oka za ło się, że nie któ rzy z nas wie dzie li
o mo jej de cy zji już w grud niu ubie głe go ro -
ku… Nie mó wiąc o tym, kto tak na praw dę
(?) to po pie rał lub za ła twił…

Za nim Pan za sią dzie na mi ni ste rial nym fo -
te lu trze ba bę dzie roz li czyć się z uni wer sy tec -
kich, roz po czę tych w ka den cji rek tor skiej, po -
czy nań?

Pro gra my eu ro pej skie, przed się bior czość,
po li ty ka in no wa cyj na, ko mer cja li za cja wie -
dzy, trans fer tech no lo gii to za gad nie nia bli -
skie mi od po ło wy lat 90. ubie głe go wie ku.
Dzi siaj mo gę po wie dzieć, że uda ło się do -
pro wa dzić do wie lu zmian. Rów nież na na -
szej uczel ni nie do koń ca za do wa la ją mnie
jesz cze efek ty, cho ciaż, mo że to za brzmi pre -
ten sjo nal nie, za uwa żam suk ce sy. Moż na je
mie rzyć w róż ny spo sób. 

Dla przy kła du po wiem, że w za kre sie pro -
gra mów eu ro pej skich w cza sie mo jej pro rek -
tor skiej ka den cji uda ło się zdo być kon trak -

Z prof. Jac kiem Gu liń skim,
pod se kre ta rzem sta nu w MNiSW 
roz ma wia Jo lan ta Le nar to wicz 

Nie za po mnę,
skąd po cho dzę
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ty z PO Ka pi tał Ludz ki na su mę po nad 230
mi lio nów zło tych. Moż na przy ta czać licz by
pro jek tów, o któ rych do fi nan so wa nie wy stą -
pi li śmy, czy kwo ty zdo by te na roz wój ba dań
i mo bil no ści. By łem tu po to, że by uła twiać
apli ko wa nie, pro mo wać ten spo sób zdo by -
wa nia fun du szy. I chy ba się tro chę uda ło.
Znaj du je to od bi cie w roz wo ju pro gra mów
ba daw czych na uczel ni, utwo rze niu i dzia -
ła niu Dzia łu Pro gra mów Eu ro pej skich, dzia -
ła niach in we sty cyj nych, wzmac nia ją cych
dy dak ty kę. Uda ło się stwo rzyć po żą da ne
pro ce du ry, jak kol wiek ob słu ga ad mi ni stra -
cyj na pro jek tów cią gle wy ma ga ko rek ty
i uspraw nień. Je śli cho dzi o współ pra cę
z go spo dar ką, stwo rzy li śmy Ra dę Go spo dar -
czą przy Rek to rze UAM, któ ra jest plat for -
mą kon tak to wą uczel ni z sze ro ko po ję tym
biz ne sem. Pod pi sa li śmy kon trak ty z kil ko -
ma du ży mi przed się bior stwa mi z Po zna nia
i oko li cy, któ re za owo co wa ły m.in. fi nan so -
wa niem ba dań, sty pen dia mi dla stu den tów,
sta ża mi, prak ty ka mi. Ostat nio da ło się za -
uwa żyć więk sze za in te re so wa nie firm na -
szy mi prak ty kan ta mi. Uda ło się wzmóc pro -
ces pa ten to wa nia na szych opra co wań
zwłasz cza ko rzy sta jąc z dzia łań fi nan so wa -
nych z PO In no wa cyj na Go spo dar ka (1.3.1.
i 1.3.2). Chciał bym jed nak za zna czyć, że na -
szym uczel nia nym pro duk tem nie mu si być
tyl ko no wo cze sne roz wią za nie tech no lo -
gicz ne, czy pro to typ, ale tak że po mysł, idea,
czy wręcz ab sol went czy li czło wiek. W tym

zna cze niu nasz pro dukt mo że za go ścić nie
tyl ko na ryn ku go spo dar czym, ale cho ciaż -
by w in sty tu cjach na uko wych, spo łecz nych
lub kul tu ral nych. Naj więk szym do brem
uczel ni jest to, co po sia da my w na szych gło -
wach. I to po win no zo stać ob ję te pew ną
ochro ną. Zbu do wa li śmy jej pod sta wy. Re -
gu la min ochro ny i wy ko rzy sta nia wła sno -
ści in te lek tu al nej ocze ku je na de ba tę w Se -
na cie. Or ga ni zu je my kur sy, szko le nia,
warsz ta ty, po ra dy, kon sul ta cje oraz kon kur -
sy. Pro mu je my i uczy my na szych stu den tów
oraz dok to ran tów po staw przed się bior -
czych. Trzy la ta te mu roz po czę li śmy eks pe -
ry men tal nie, na kil ku wy dzia łach, pro wa -
dze nie za jęć bę dą cych wpro wa dze niem
do przed się bior czo ści. Po dob ne od by wa ły
się tak że na stu diach dok to ranc kich. Pla nu -
je my w cią gu 1-2 lat wdro żyć do pro gra mu
stu diów pod sta wo wy pa kiet kur sów, któ ry
na zwał bym ogól nie: „po sta wy przed się bior -
czo ści”. W chwi li obec nej, z uwa gi na kon -
ku ren cję i trud ny ry nek pra cy, czło wiek
jesz cze bar dziej niż kie dyś stał się ko wa lem
wła sne go lo su. Naj now sze ba da nia mó wią,
że w cią gu na sze go ży cia nie jed no krot nie
zmie ni my nie tyl ko miej sce pra cy, ale tak -
że za wód. War to się na to przy go to -
wać – trze ba po sia dać pew ne umie jęt no ści,
wy ka zy wać ela stycz ność, kre atyw ność, zgo -
dę na zmia ny, umieć się za pre zen to wać,
pro wa dzić pro jek ty, znać pod sta wy ję zy ków
ob cych i ob słu gi kom pu te ra, umieć go spo -

da ro wać wła snym cza sem itp. Czy li wie le
klu czo wych po staw i umie jęt no ści. Ale
przede wszyst kim trze ba być przed się bior -
czym. 

Po wie dział pan, że uni wer sy tet mu si też
umieć się za pre zen to wać… 

Tak że po dej mo wa nie dzia łań w za kre sie
pro mo cji, a na wet sze rzej – mar ke tin gu, jest
szko łom wyż szym po trzeb ne, a na wet nie -
zbęd ne. In for mu je my w ten spo sób o na szej
dzia łal no ści, utrwa la my po zy tyw ny wi ze ru -
nek jed nej z naj lep szych uczel ni w Pol -
sce – sło wem, za bie ga my o stu den tów i do -
brą mar kę. Za uwa żal ne dla oto cze nia dzia -
ła nia pro mo cyj ne za czę li śmy od upo rząd ko -
wa nia na szej wi zy tów ki, dzię ki któ rej chce -
my do trzeć z in for ma cją na ca ły świat – por -
ta lu in ter ne to we go, któ ry w no wej od sło nie
uka zał się na 90-le cie UAM w Po zna niu
w ma ju 2009 ro ku. Te raz pro ces ten po wta -
rza my na wi try nach wy dzia ło wych. Po dzie -
li li śmy por tal na stre fę dla stu den ta, kan dy -
da ta, pra cow ni ka i ab sol wen ta, by każ dy bez
tru du zna lazł in te re su ją ce go wia do mo ści.
W naj bliż szych pla nach są por ta le dla
przed się bior ców i spo łecz no ści Po zna nia
i Wiel ko pol ski. Sys te mo wi da le ko jesz cze
do ide ału, ale cią gle go udo sko na la my. Biu -
ro In for ma cji i Pro mo cji oraz Biu ro Rzecz ni -
ka Pra so we go stwo rzo ne zo sta ły od pod -
staw. Szyb ko oka za ło się, że na uczel ni
od lat bra ku je spraw ne go prze pły wu in for -
ma cji. Te raz, dzię ki wdro że niu Uni wer sy -»

FOT. MACIEJ MĘCZYŃSKI
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tec kie go Sys te mu In for ma cyj ne go co ty -
dzień każ dy pra cow nik otrzy mu je
na skrzyn kę ma ilo wą biu le tyn, uka zu ją cy co
dzie je się na Uni wer sy te cie. Na ba zie in for -
ma cji ze bra nych w sys te mie wy da li śmy
elek tro nicz ną Kro ni kę, pre zen tu ją cą wszyst -
kie wy da rze nia z ro ku aka de mic kie -
go 2010/2011. Po wstał nie zły film pro mo cyj -
ny o UAM „Na sza uczel nia”, w przy go to wa -
niu jest al bum o na szej uczel ni. Ostat ni wy -
da li śmy już kil ka lat te mu. Opra co wa li śmy
Sys tem Iden ty fi ka cji Wi zu al nej (SIW), któ -
ry jest wdra ża ny w ca łej uczel ni od lu te go
b. r. Du żo cza su po świę ci łem ostat nio
na pro mo cję we wnętrz ną tej idei, roz mo -
wach, usta le niach. Zor ga ni zo wa li śmy
w 2009 ro ku hucz ne ob cho dy 90-le cia UAM
a ostat nio w 2011 ro ku bar dziej sto no wa ny
ju bi le usz 400-le cia uni wer sy tec kich tra dy -
cji mia sta Po zna nia.

Od kil ku ty go dni na Col le gium Mi nus po -
wie wa fla ga z go dłem uczel ni – pla nu je my
za wie sić ta kie sa me na kil ku na stu na szych
bu dyn kach w Po zna niu, by każ dy prze cho -
dzień wie dział, że mie ści się w nich Uni -
wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza. Ła wecz -
ka H. Świę cic kie go otwie ra se rię na stęp -
nych, upa mięt nia ją cych za ło ży cie li Wszech -
ni cy Pia stow skiej. Pre zen tu je my się po przez
fil my, fe sty ny, kon cer ty. Pod czas mo jej ka -
den cji po dej mo wa li śmy dzia ła nia na rzecz
trak to wa nia uczel ni rów nież ja ko do brze za -
rzą dza ne go przed się bior stwa. Dla te go zaj -
mo wa łem się rów nież stra te gią roz wo ju
UAM, pla no wa niem, roz li cza niem, edu ka -
cją dla ka dry za rzą dza ją cej, tak że by za rzą -
dza nie opty ma li zo wać, a uczel nię czy nić
bar dziej trans pa rent ną.

Pa na związ ki z ma cie rzy stą uczel nią nie bę -
dą, ma my na dzie ję, ze rwa ne?

Po zo sta ję na dal pra cow ni kiem UAM, ale
już w ogra ni czo nym wy mia rze. Bę dę w mia -
rę moż li wo ści wspie rał in te re sy uni wer sy -
te tów i UAM i nie za po mnę skąd po cho dzę. 

Ja kie do świad cze nia, ob ser wa cje, czy re flek -
sje chciał by pan uni wer sy tec kiej spo łecz no ści
prze ka zać?

Uczel nia to bar dzo zło żo ny układ, trud no
w nim roz gra ni czyć dą że nia po szcze gól -
nych jed no stek, tych wiel kich i ma łych,
od in te re su ca łej in sty tu cji. Spo tka łem
w mo jej pra cy oso by im po nu ją ce wie dzą
i kla są, ale rów no cze śnie wie lu ego cen try -
ków, na wet cwa nia ków, my ślą cych tyl ko ka -
te go ria mi wła sne go in te re su, za po mi na ją -
cych o in te re sie ca łej wspól no ty. Prze no sząc
się do War sza wy de kla ru ję współ pra cę
z rek to rem i głę bo ko wie rzę, że przyj dzie mi
współ pra co wać z nim tak że w naj bliż szych
la tach. W peł ni po pie ram de cy zję prof. Mar -
ci nia ka o kan dy do wa niu na dru gą ka den cję,
jed nak są dzę, że po win na być ona za rów -
no kon ty nu acją, ale tak że bar dziej dla na szej
uczel ni prze ło mo wą. Tak to jest, rów nież
w po li ty ce, że w dru giej ka den cji moż na już
wię cej i bar dziej ofen syw nie. I w mo jej opi -
nii trze ba.

Dzię ku ję za współ pra cę mo im ko le gom

pro rek to rom oraz dzie ka nom. To by ła dla
mnie do bra szko ła i… wbrew po zo rom, du -
ża przy jem ność. Chciał bym też sko rzy stać
z oka zji i prze pro sić wszyst kich tych, któ -
rych mo że zra ni łem swo im jed no znacz nym,
nie prze jed na nym sta no wi skiem, im pul syw -
ny mi wy po wie dzia mi, cza sa mi z nut ką iro -
nii. Ta ki już je stem, co mi w pra cy z ludź -
mi ra czej nie po ma ga. Że gnam się jed nak
z na dzie ją, że swo ją pra cą i za an ga żo wa -
niem przy ło ży łem się do osią gnięć tej ka -
den cji rek tor skiej i roz wo ju na szej uczel ni
i dzię ki te mu mo że moż na mi te nie do sko -
na ło ści wy ba czyć… 

Te raz spójrz my w przód. Ja kie umie jęt no ści,
kom pe ten cje tu na by te przy da dzą się te raz?

Mi ni ster Ku dryc ka po wie rzy ła mi ta kie
za da nia jak re ali za cja po li ty ki roz wo ju i in -
no wa cyj no ści oraz pra ca na rzecz zbli ża nia
na uki z go spo dar ką. W ob sza rze mo ich za -
dań bę dzie tak że nad zór nad dzia łal no ścią
par ków tech no lo gicz nych, cen trów za awan -
so wa nych tech no lo gii, cen trów do sko na ło -
ści, pol skich plat form tech no lo gicz nych, in -
ku ba to rów przed się bior czo ści, sie ci re gio -
nal nych cen trów in no wa cji i trans fe ru tech -
no lo gii oraz in nych in sty tu cji po śred ni czą -
cych i wspie ra ją cych dzia ła nia pro in no wa -
cyj ne. Bę dę tak że nad zo ro wał in sty tu ty ba -
daw cze i du że in we sty cje in fra struk tu ral -
ne w szkol nic twie wyż szym.

Chciał bym na chwi lę po wró cić do pro ble -
mu zbli że nia na uki do biz ne su. W ca łej Eu -
ro pie uczel nie dą żą do te go, by tzw. uni wer -
sy te ty trze ciej ge ne ra cji, czy li ina -
czej – przed się bior cze – nie zaj mo wa ły się
je dy nie ba da nia mi i edu ka cją, ale rów nież
two rze niem i im ple men ta cją no wo cze snych
tech no lo gii – do pod mio tów go spo dar czych,
któ re go to we są je przy jąć, al bo bez po śred -
nio na ry nek po przez no we fir my two rzo -
ne przez pra cow ni ków uczel ni, jej dok to ran -
tów i stu den tów. Sła bo ści tkwią po obu stro -
nach. Uczel nia ma zbyt ma ło środ ków
na ba da nia, w tym rów nież na ba da nia prze -
ło mo we, a w oto cze niu bra ku je firm czy in -
sty tu cji, któ re ocze ki wa ły by tych roz wią zań.
W tej chwi li ro la szko ły wyż szej w Pol sce

w sto sun ku do go spo dar ki czę sto ogra ni cza
się do wą skie go i spe cja li stycz ne go do radz -
twa lub usług ba daw czych. Moż na się po -
cie szyć, że to nie do ty czy tyl ko nas, że to jest
pro blem ogól niej szy. Tak zwa ny „pa ra doks
eu ro pej ski” to sy tu acja, w któ rej ma my
w Eu ro pie wspa nia łych na ukow ców, na ukę
na świa to wym po zio mie, a w prze ło że niu
na go spo dar kę, na jej jak kol wiek mie rzo ne
wskaź ni ki in no wa cyj no ści, wy glą da my sła -
bo. W kon ku ren cji Unia Eu ro pej ska – resz ta
świa ta Unia ra dzi so bie, de li kat nie uj mu jąc,
nie za do wa la ją co. A my w kra ju, na wet
w po rów na niu ze śred nią unij ną, nie wy pa -
da my naj le piej. Wy pa da my, po wiedz my to
otwar cie, znacz nie go rzej. Są tu roz ma ite
ogra ni cze nia, sys te mo we, struk tu ral ne,
praw ne, men tal ne. Ba rie ry sie dzą w du żym
stop niu w nas sa mych. Lu ka po mię dzy ob -
sza ra mi na uki i go spo dar ki – mó wi my
o dwóch róż nych świa tach – jest do po ko na -
nia. Z tym, że nie bę dzie to dro ga ani krót -
ka, ani ła twa. Za nim sta nie my w szran ki
mię dzy na ro do wych ran kin gów, o któ rych
tak czę sto wspo mi na ją dzien ni ka rze, war -
to przy po mnieć so bie i in nym, jak one są
bu do wa ne. Jak mo że my sta nąć w jed nym
sze re gu z uczel nia mi, po sia da ją cy mi po kil -
ku no bli stów i środ ki na ba da nia na po zio -
mie bu dże tu na na ukę na sze go kra ju? Nie
ozna cza to jed nak, że sko ro nie mo że my
mieć wszyst kie go – nie rób my ni cze go. Wra -
ca jąc do za kre su mo ich obo wiąz ków w mi -
ni ster stwie to mo że to za brzmi tro chę
za ostro, ale ja się po pro stu znam na tej te -
ma ty ce i mo gę to udo wod nić. Na by łem te
kom pe ten cje pod czas mo jej wie lo let niej pra -
cy dla uni wer sy te tu i Fun da cji UAM. 

I jesz cze „ostat nie ży cze nie”?
Mo że coś nie ty po we go. Ostat nie ży cze -

nia. Pre zent na od chod ne. Po nie waż na na -
szej uczel ni mod ne są frasz ki prof. Bog da -
na Wal cza ka, ko men tu ją ce wszel kie po waż -
niej sze wy da rze nia na UAM (w przy go to wa -
niu jest ich zbio ro we wy da nie!) za ry zy ku ję
i, ja ko zwy kły che mik, zo sta wiam, prze pra -
sza jąc za chro po wa ty styl, jed ną, za ty tu ło -
wa ną „Ży cze nia na po że gna nie”.

Na No wy 2012 Rok 
Życz my so bie i na szej uczel ni
po tęż nych środ ków na ba da nia 
(na wet ta kich… nie do wy da nia)
za dzi wia ją co licz nej re kru ta cji
(i to głów nie z ob cej, a nie na szej na cji)
dal szej fa li z Eu ro py fun du szy;
(aby się w nich za nu rzyć po uszy…)
ko lej nych bu dyn ków in au gu ra cji
(i tych star szych uda nych re no wa cji)
wy bo rów mą drych i roz waż nych 
(i kon cen tra cji na rze czach WAŻNYCH)
Tak, aby w ko lej nym (al bo cho ciaż na stęp -

nym) ro ku
War sza wie i Kra ko wo wi do trzy mać kro ku!
A jak się wy gra w kra ju
Czas my śleć o Szan gha ju. 

Rozmowa z dnia 8 lutego 2012

”Tak zwany „paradoks
europejski” to sytuacja,
w której mamy w Europie
wspaniałych naukowców,
naukę na światowym
poziomie, a w przełożeniu
na gospodarkę, na jej
jakkolwiek mierzone
wskaźniki innowacyjności,
wyglądamy słabo
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OAmu rze, czy li pierw szym w Pol sce
re po zy to rium in sty tu cjo nal nym – cy -
fro wym ar chi wum gro ma dzą cym

i udo stęp nia ją cym w In ter ne cie za so by na uko -
we ta kie jak dok to ra ty, cza so pi sma i ar ty ku ły
na uko we po wsta łe na UAM, ofi cjal nie otwar -
tym w Bi blio te ce Uni wer sy tec kiej w mar -
cu 2010 r., pew nie już sły sze li wszy scy, ale nie
wszy scy wie dzą, że roz wi ja się ono bar dzo
pręż nie. Jest to przede wszyst kim za słu ga je -
go za ło ży cie lek i re dak to rek: Emi lii Kar wa siń -
skiej i Mał go rza ty Ry chlik. Dzię ki sta ra niom
re dak to rek wszyst kie pra ce za miesz czo ne
w Amu rze są udo stęp nio ne tak że na plat for -
mie Dri ver (Di gi tal Re po si to ry In fra struc tu re
Vi sion for Eu ro pe an Re se arch), sku pia ją cej re -
po zy to ria uczel nia ne z ca łej Eu ro py (ok. 3,5
mln obiek tów), a tak że in dek so wa ne są we
wszyst kich naj waż niej szych wy szu ki war kach
in ter ne to wych. Do ro bek na uko wy na szej
uczel ni jest sze ro ko wi dzia ny na świe cie, za re -
je stro wa ły śmy Amu ra, gdzie tyl ko by ło to moż -
li we – mó wią z sa tys fak cją re dak tor ki. Do tych -
czas uda ło się zgro ma dzić w re po zy to -
rium 1327 obiek tów w wer sji elek tro nicz nej,
któ re by ły po bie ra ne po nad 200 000 ra zy
przez użyt kow ni ków na ca łym świe cie (m. in.
Ka tar, Ban gla desz, USA, Ro sja).

Jed ną z pod sta wo wych funk cji Amu ra jest
stwa rza nie wa run ków do udo stęp nia nia
prac na uko wych – pod kre śla dy rek tor Bi -
blio te ki Uni wer sy tec kiej dr Ar tur Jaz don. 

Amur jest du żą szan są na szer sze za ist -
nie nie dla cza so pism wy da wa nych
na UAM. O ile w wer sji dru ko wa nej są one
do stęp ne dla wą skie go gro na czy tel ni ków,
o ty le w elek tro nicz nej, po przez Amu ra, sta -
ją się do stęp ne na ca łym świe cie. Na ra zie
w Amu rze za re je stro wa no 33 spo śród
ok. 100 wy da wa nych na UAM ty tu łów cza -
so pism i, jak pod kre śla ją re dak tor ki Amu ra,
re dak cje tych za re je stro wa nych cza so pism
bar dzo dba ją, by do re po zy to rium jak naj -
szyb ciej do tar ła za war tość ko lej nych nu me -
rów (do tych czas wpły nę ło ok. 600 ar ty ku -
łów). Jak za uwa ża dyr. BU dr A. Jaz don,
obec nie wer sja elek tro nicz na cza so pi sma
jest wła ści wie mier ni kiem je go na uko wo ści,
bo cza so pi smo na uko we mu si być obec ne
i po wszech nie do stęp ne, a ta ką wła śnie do -
stęp ność gwa ran tu je re po zy to rium, dzię ki
któ re mu na ukow cy ma ją szan sę na zwie lo -
krot nie nie licz by cy to wań swo ich prac. 

Jed ną z głów nych ko lek cji re po zy to rium
są pra ce dok tor skie, któ re dok to ran ci są zo -
bo wią za ni w wer sji elek tro nicz nej do star -

czyć do re dak cji. Do tych czas wpły nę ło 410
dok to ra tów, przy czym więk szość z nich,
de cy zją au to rów, jest udo stęp nia na w ogra -
ni czo nym za kre sie, np. tyl ko w for mie abs -
trak tu (ca ły tekst moż na po znać tyl ko
na kom pu te rze w Bi blio te ce Uni wer sy tec -
kiej). Ta kie ogra ni cze nie do stęp no ści dzi wi
tro chę dy rek to ra Jaz do na oraz re dak tor ki
Amu ra, bo wiem wy da je się, że je śli ktoś na -
tru dził się nad przy go to wa niem pra cy, to
tak że po to, by się swo im do rob kiem po -
chwa lić i po dzie lić z in ny mi, by być obec -
nym, cy to wa nym. War to wie dzieć, że udo -
stęp nie nie ca łej pra cy dok tor skiej otwie ra
dro gę do za ist nie nia na eu ro pej skim por ta -
lu prac dok tor skich DART (Eu ro pe E -the ses
Por tal). 

Wie le osób, któ re prze sła ły swo je pra ce
do Amu ra, już wi dzi ko rzy ści z te go pły ną -
ce i sta ra się de po no wać na bie żą co ko lej -
ne do ko na nia. Jest już też gru pa sta łych
współ pra cow ni ków Amu ra, któ rzy zdo ła li
prze ka zać do re po zy to rium ca ły swój do ro -
bek na uko wy. 

Je że li pra ca zo sta ła opu bli ko wa na na wet
u naj więk szych świa to wych wy daw ców, to
naj czę ściej mo że zo stać za miesz czo na rów -
no le gle w uczel nia nym re po zy to rium – czy
to w osta tecz nej wer sji wy daw cy, czy cho -
ciaż by w po sta ci post prin tu czy pre prin tu.
War te przy po mnie nia jest rów nież to, że
w ra mach pro gra mu Sprin ger Open Cho ice,
każ dy na uko wiec ma moż li wość udo stęp nia -
nia osta tecz nej, elek tro nicz nej wer sji ar ty ku -
łu opu bli ko wa ne go w cza so pi smach Sprin -
ge ra jed no cze śnie w re po zy to rium swo jej in -
sty tu cji – wy ja śnia Emi lia Kar wa siń ska.

Gdy by pra ca re dak to rek ogra ni cza ła się
tyl ko do re je stro wa nia prac w re po zy to -
rium, by ło by to tak jak zgro ma dzić książ ki
w bi blio te ce, ale ich nie udo stęp nić czy tel -
ni kom, to też twór czy nie Amu ra nie ustan -
nie po dej mu ją róż ne dzia ła nia pro mu ją ce
oraz dba ją o jak naj szer szy elek tro nicz ny
do stęp do uni wer sy tec kich prac na uko -
wych. O ko rzy ściach pły ną cych z ta kiej
obec no ści i do stęp no ści w świe cie prze ko -
nu ją m. in. uczest ni ków rad wy dzia łów
i rad in sty tu to wych (w ten spo sób do tar ły
już do po nad 520 osób), or ga ni zu ją warsz -
ta ty oraz spo tka nia dla pra cow ni ków na -

uko wych. W tym ro ku po raz pierw szy zo -
sta ły wy sła ne do dzie ka nów ra por ty sta ty -
stycz ne, któ re pod su mo wy wa ły dzia łal ność
re po zy to ryj ną po szcze gól nych wy dzia łów.
Dzię ki tym dzia ła niom świa do mość ko rzy -
ści, pły ną cych z de po no wa nia swo ich prac
w re po zy to rium wśród pra cow ni ków UAM
wzra sta.

Po znań skie re po zy to rium, ja ko pierw sze
w Pol sce, sta no wi wzór dla in nych ośrod -
ków na uko wych, któ re za czy na ją two rzyć
swo je elek tro nicz ne okna na świat (np.
UMK w To ru niu, Po li tech ni ka Kra kow ska,
SGGW czy Uni wer sy tet w Bia łym sto ku).
Pra cow ni cy tych do pie ro two rzo nych re po -
zy to riów ko rzy sta ją z życz li wej po mo cy po -
znań skich re dak to rek. Ja ko au tor ki mo de lo -
we go pro jek tu są też za pra sza ne na kon fe -
ren cje na uko we, gdzie chęt nie dzie lą się
swo ją wie dzą i pro pa gu ją ideę otwar tej na -
uki. Mo del Open Ac cess w na uce wciąż się
roz wi ja i stwa rza no we moż li wo ści, tak więc
re dak tor ki Amu ra nie ustan nie się edu ku ją,
po sze rza ją swo ją wie dzę w tym za kre sie. Za -
le ży im bo wiem na tym, aby do ro bek na uko -
wy uczel ni był re pre zen to wa ny nie tyl ko
w Amu rze, ale rów nież na in nych plat for -
mach, agre gu ją cych tre ści na uko we. Słu ży -
my rów nież po mo cą w kwe stii pra wa au tor -
skie go, bo wiem jak wy ni ka z ba dań wła -
snych oraz pro wa dzo nych w re po zy to riach
in nych uczel ni, jest to czyn nik sta no wią cy
ba rie rę w de po no wa niu prac – wy ja śnia
Mał go rza ta Ry chlik.

Roz wi ja ją ce się pręż nie uczel nia ne re po -
zy to rium ma po par cie władz rek tor skich,
a zwłasz cza pro rek to ra prof. Jac ka Wit ko sia.
Po par cie władz uczel ni jest wa run kiem dal -
sze go, zrów no wa żo ne go roz wo ju Amu ra,
bo wiem prze kła da się ono bez po śred nio
na ja kość ser we ra. A po sia da nie do bre go
sprzę tu jest jed nym z głów nych kry te riów
na dą ża nia za świa tem, choć by w za kre sie
wciąż zmie nia ją ce go i roz wi ja ją ce go się
opro gra mo wa nia. Re dak tor ki ma ją na dzie -
ję, że wła dze uczel ni bę dą sprzy jać roz wią -
za niom przy ję tym w nie któ rych za gra nicz -
nych re po zy to riach i stop nio wo wpro wa -
dzać ob li ga to ryj ność umiesz cza nia prac
w wy bra nych ko lek cjach.

Da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz

AMUR
– okno na świat

Wię cej o re po zy to rium 
http://lib.amu.edu.pl/in dex.php?option=com_con tent&task=view&id=672&Ite mid=94
http://re po zy to rium.amu.edu.pl
Kon takt: tel. 829-38-49 oraz e -ma il amur@amu.edu.pl) 
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No wa książ ka, na któ rą cze ka wie lu wiel bi -
cie li pa na pi sar stwa, jest już go to wa? 

Te raz jest na eta pie kom ple to wa nia przy -
pi sów i bi blio gra fii, ale kor ci mnie, by zre -
zy gno wać z tej czę ści, bo to po pro stu
ogrom. Przy pi sy gdzie nie gdzie mu sia ły by
zaj mo wać wię cej miej sca niż tekst, a ja
chciał bym, że by ta książ ka by ła przy stęp -
na tak że dla zwy kłe go czy tel ni ka. Pi sa łem
ją wła ści wie ca łe ży cie, nie zli czo ne ra zy
bę dąc w Wied niu, Pra dze, Lwo wie, Brnie...
Je stem wdzięcz ny lo so wi, że po zwo lił mi
być świad kiem ta kich na przy kład nie zwy -
kłych wy da rzeń, jak po grzeb ostat nie go
Habs bur ga, któ ry miał pra wo do tro nu, Ot -
to na Habs bur ga, par la men ta rzy sty eu ro -
pej skie go, sy na ostat nie go ce sa rza Au strii,
bło go sła wio ne go Ka ro la – a ma ło kto wie,
że Ka rol Woj ty ła no si imię na pa miąt kę te -
go ostat nie go ce sa rza; oj ciec Ja na Paw -
ła II był urzęd ni kiem ck. Są ta kie fo to gra -
fie sta re go Fran cisz ka Jó ze fa z ma łym
amor kiem na rę ku – to wła śnie ten Ot to.
Uro czy stość nie zwy kła, obec ni kró lo wie
eu ro pej scy, sta rusz ko wie w barw nych
mun du rach... Kon dukt szedł od Ho fbur -
gu do ko ścio ła ka pu cy nów; we dle pięk ne -
go zwy cza ju pu ka nie do bra my, a na py -
ta nie: kto tam? tra dy cyj na od po wiedź: Ot -
to Habs burg – bez ty tu łów  – pro si o ła skę.
Do pie ro wte dy bra ma się otwie ra. Wszyst -
ko by ło tak jak wte dy, gdy umarł Fran ci -
szek Jó zef, z jed nym wy jąt kiem: nie by ło
po grze bo wej ka ro cy, któ ra ro bi nie sa mo wi -
te wra że nie, czar na, o ko łach wyż szych niż
czło wiek...

Książ ka jest o wiel kich ka rie rach Po la ków
w za bo rze au striac kim. Dla Wiel ko po lan to nie -
zbyt chlub ny ro dzaj ka rie ry... 

W Ro sji to by ło rze czy wi ście za przań -
stwo; w Pru sach trze ba by ło pójść na da le -
ko idą ce kom pro mi sy, ale w Au strii, gdzie
Po la cy ro bi li naj więk sze ka rie ry, nie mu sie -
li z ni cze go ab dy ko wać. Ję zyk pol ski szyb -
ko wró cił do urzę dów, moż na by ło śpie wać
„Jesz cze Pol ska nie zgi nę ła”, moż na by ło
wy wie szać bia ło -czer wo ne fla gi... W re zul -
ta cie sta ła się Ga li cja pol skim Pie mon tem,
dziel ni cą, od któ rej mo gła się za cząć wol -
na Pol ska i tak by ło rze czy wi ście.

Ze szko ły zna my ta kie na zwi ska jak Go łu -
chow ski, Tar now ski, Ba de ni... Mi lan Hla vac ka
wspo mi na, że to dzię ki pa nu jest w Pra dze uli -
ca Ba de nie go.

I pew nie po wi nie nem być dum ny z te go.
Ba de ni wal czył o ję zyk cze ski, co przy po -
mnia łem Cze chom. Ale oprócz tych na -
zwisk war to wspo mnieć o przy pad kach nie -
zwy kłych, wiel ko pol skich, któ rym w książ -
ce po świę ci łem mo że wię cej miej sca niż na -
le ża ło, ale to są hi sto rie cud ne i zu peł nie
nie zna ne. Wi told Ko ry tow ski. Uro dził się
w Gro cho wi skach ko ło Ro go wa pod Gnie -
znem, gdzie Ko ry tow scy mie li ma ją tek. Ka -
rie rę zro bił w mo nar chii habs bur skiej. Nie
tyl ko przez ja kiś czas był pra wą rę ką naj -
więk sze go mi ni stra fi nan sów Au strii, Po la -
ka, Ju lia na Du na jew skie go, ale był tak że pre -
ze sem ban ku skar bo we go lwow skie go,
a na koń cu mi ni strem fi nan sów i na miest -
ni kiem Ga li cji. To był pierw szy mi ni ster
skar bu na świe cie, któ ry po wie dział: po wo -
dzi nam się do brze, pa no wie i w re zul ta cie
w Wied niu po ja wi ły się w ro ku 1806 port -
mo net ki z na pi sem „Es geht uns gut, me ine
Her ren”. Ko ry tow ski był uczniem Du na jew -
skie go. Fi nan sa mi mo nar chii habs bur skiej,
wów czas po tę gi eu ro pej skiej, przez 20

lat – ca łą epo kę – rzą dzi li Po la cy, a to ma ło
zna na spra wa.

Jak Ko ry tow ski zro bił ta ką ka rie rę? 
Bez nad zwy czaj nych pro tek cji, wła snym

ta len tem i uro kiem oso bi stym. Bar dzo mnie
roz ba wi ło, że on, jak przy jeż dżał do ro dzi -
ców do Wiel ko pol ski, przy wo ził swo je or de -
ry, za pro sze nia na ba le, jak do bry syn, któ -
ry chce się po chwa lić i spra wić ra dość ro -
dzi com. Opo wia dał oj cu, jak on z Rot szyl -
dem so bie ra dzi: ta ta, tak jak z Ży dem, któ -
ry u mnie w Ro go wie ku pu je ko nia – naj -
pierw Żyd mó wi ty le, ja się nie zga dzam, on
wy cho dzi, po tem zno wu przy cho dzi, ja ob -
ni żam, on wy cho dzi, wra ca, ja się zga dzam
i czę stu ję go ha wań skim cy ga rem, obo je je -
ste śmy za do wo le ni.

Gdzie Gnie zno, gdzie Lwów – da le ko. 
Ko ry tow ski zo stał na miest ni kiem Ga li -

cji – pa mię taj my, że to by ła wiel ka fi gu ra, jak
wi ce król – po tym, jak prze stał nim być Bo -
brzyń ski. Mi chał Bo brzyń ski to kra kus,
stań czyk, je den z naj wy bit niej szych po li -
ty ków, z od le glej szej me try ki też po znań -
czyk – je go dziad ko wie po cho dzi li z Wiel -
ko pol ski, a pod ko niec ży cia miesz kał
w Gar bach ko ło Śro dy. Był zię ciem Hi po li -
ta Ce giel skie go i przez to mał żeń stwo jak -
by sym bo licz nie spo tkał się ostat ni wiel ki
stań czyk z wiel kim or ga nicz ni kiem.

Nie tyl ko o Ko ry tow skim chce pan przy wró -
cić pa mięć. 

W Gnieź nie w I li ceum na ta bli cy ze spi -
sem wy bit nych ab sol wen tów jest na zwi sko
Lu dwik Ćwi kliń ski. Zu peł nie nie zna ny. Ten
syn or ga ni sty w Gnieź nie, naj młod szy fi lo -
log kla sycz ny lwow skie go uni wer sy te tu, zo -
stał je go rek to rem, a po tem au striac kim mi -
ni strem oświa ty. Po od zy ska niu nie pod le -
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gło ści był ho no ro wym pro fe so rem po znań -
skiej Wszech ni cy. Ab so lut na sła wa w dzie -
dzi nie fi lo lo gii kla sycz nej. Zmarł w do mu
star ców w Kra ko wie w 1942 ro ku.

Ilu Po la ków zro bi ło ta kie ka rie ry od mi ni stra
wzwyż?

Nie li czy łem, ale co naj mniej 20. Nie kie -
dy by ło ich ty lu, że mó wi ło się o kon ste la -
cjach pol skich. Na koń cu książ ki za miesz -
czę skła dy wszyst kich kil ku na stu ga bi ne tów
mo nar chii au stro wę gier skiej. Każ dy bę dzie
mógł zo ba czyć, ilu Po la ków tam by ło. To
mnie za fa scy no wa ło. Wiek XIX jest wie kiem
bo ha te rów ro man tycz nych, lu dzi prze waż -
nie prze gra nych, po wstań ców, spi skow ców,
a tu ta ka nie pol ska gra. Po la cy, bar dzo do -
brze wy kształ ce ni – jest wśród nich kil ku
zna mie ni tych pro fe so rów – za moż ni, wcho -
dzą na po le gry, któ re my za zwy czaj ko ja rzy -
my z An glią, Niem ca mi, Fran cją za Tal ley -
ran da, po tra fią cy mi ego istycz nie dbać
o wła sne, na ro do we in te re sy. Ni gdy nie my -
śli my tak o so bie. A po tra fi li śmy to wte dy.
Dzię ki te mu Ga li cja by ła trze cim człon kiem
mo nar chii oprócz Au strii i Wę gier. Na przy -
kład Cze chy by ły fa bry ką mo nar chii, na ro -
dem bar dzo za moż nym, któ ry zwal czył
anal fa be tyzm przed Niem ca mi i po win ni
od gry wać ka pi tal ną ro lę, a nie li czy li
się – na sku tek za bie gów Po la ków. I w Cze -
chach na miest ni kiem był Po lak, ale ni gdy
Czech nie był na miest ni kiem Ga li cji. 

Ję zyk nie miec ki nie był tak znie na wi dzo ny
w mo nar chii, jak pod za bo rem pru skim.

Tak, to dla nas, Wiel ko po lan, nie po ję te, że
był on tam tyl ko Ver mit tlung spra che, ję zy -
kiem po ro zu mie nia. Po sło wie sło weń scy,
cze scy, pol scy mó wi li w par la men cie
w Wied niu osten ta cyj nie w swo ich ję zy kach
oj czy stych, nie przej mu jąc się tym, że nie są
ro zu mia ni. Po tem w ku lu arach tłu ma czy li
so bie po nie miec ku o czym mó wi li. Do szło
do te go, że dy rek cja po li cji we Lwo wie na -
wet nie tru dzi ła się, by wy sy łać ra por ty
po nie miec ku. Na wia sem mó wiąc, zna la -
złem w ar chi wum pań stwo wym w Wied niu
cud ny list chło pa ga li cyj skie go do mi ni stra
spraw za gra nicz nych. Chłop skar ży się, że
on, pły nąc do Bra zy lii stat kiem z pol skim
kon su lem, po ży czył mu pie nią dze, bo pan
kon sul grał w ka sy nie. Pan kon sul obie cał
za raz zwró cić, ale pół ro ku mi nę ło. Dla pa -
na kon su la to ma ła su ma, ale dla nie go nie
i czy pan mi ni ster mógł by po móc w jej od -
zy ska niu? I na mar gi ne sie na kaz zna le zie -
nia kon su la i od da nia po życz ki. To prze ja -
wy uni ka to wej kul tu ry po li tycz nej – nie któ -
rzy mó wią, że przez to mo nar chia au stro wę -
gier ska by ła pięk na, a nie któ rzy – że przez
to mu sia ła upaść. By ła w niej nie skoń czo -
na licz ba świa to po glą dów, kul tur, ję zy ków.
Był po dob no ta ki je den czło wiek, któ ry mó -
wił wszyst ki mi ję zy ka mi mo nar chii to zna -
czy je de na sto ma, ale by li ta cy urzęd ni cy,
o któ rych nikt nie wie dział, ja kiej są na ro -
do wo ści, bo w żad nym ję zy ku nie mó wi li
do brze. Mnie ten świat nie zmien nie fa scy -
nu je.

Po ło wa stycz nia, zim ny po chmur ny ra nek,
za czy na pa dać śnieg. W sa li DS Jo wi ta
wprost prze ciw nie – tłum mło dych lu dzi,
gło śnie roz mo wy i śmie chy, śred nia wie ku
to 25 – mło do! Wśród tłu mu trud no od na -
leźć or ga ni za to rów – nic dziw ne go „4 kro ki
do ka rie ry” to warsz ta ty zor ga ni zo wa ne
przez stu den tów WNS ja ko for ma za li cze -
nia za jęć z Za rzą dza nia Za so ba mi Ludz ki mi.

Po mysł na warsz ta ty pod su nę ła nam
pro wa dzą ca za ję cia dr Han na Mam -
zer – mó wi Da wid Ga łat, je den z or ga ni za -
to rów – Gru pa to fan ta stycz nie pod chwy -
ci ła. Po my śle li śmy, że jest to do bra oka zja,
aby prak tycz nie wy ko rzy stać wie dzę wy -
nie sio ną z ćwi czeń. Nie pro za icz nie
na kart kach, ale w prak ty ce. I już te raz wi -
dzę, że to pro cen tu je. 

In for ma cje na te mat warsz ta tów uka za -
ły się w me diach, pra sie i na por ta lach
spo łecz no ścio wych, dla te go za in te re so wa -
nie by ło bar dzo du że. W su mie zgło si ło się
oko ło 90 osób, spo śród któ rych wy bra ne
zo sta ły te, któ re – zda niem or ga ni za to -
rów – naj bar dziej po trze bo wa ły po mo cy.
Uczest ni cy to głów nie stu den ci kie run ków
hu ma ni stycz nych i eko no micz nych, ale są
też ab sol wen ci rów nież spo za Po zna nia. 

W tłu mie wy róż nia się kil ku pa nów
w gar ni tu rach, przy szli tu taj wprost po in -
te rview – jak się póź niej oka że – bę dą mie -
li oka zję zwe ry fi ko wać swo je błę dy. Sia -
dam na ko ry ta rzu wśród uczest ni ków
i nad sta wiam uszu. Mag da z ar chi wi sty -
ki i jej ko le żan ki do wie dzia ły się o warsz -
ta tach z Fa ce bo oka. Po my śla ły, że to świet -
ny po mysł: za wsze moż na coś po pra wić,
cze goś się na uczyć. Zwłasz cza, je śli koń -
czy się trud ny, hu ma ni stycz ny kie ru -
nek – od po wia da ją chó rem. Ab sol went ka
pe da go gi ki gło śno ko men tu je swo je nie po -
wo dze nia na ryn ku pra cy, ko le żan ki jej
przy ta ku ją. Trud no zna leźć coś twór cze -
go – do da je je dy ny w gru pie męż czy zna,
po cząt ku ją cy fo to graf, szu ka ją cy pra cy
w bran ży re kla my. Roz po czy na ją się
warsz ta ty. Uczest ni cy zo sta ją po dzie le ni
na gru py, w któ rych pra cę ko or dy nu ją pro -
fe sjo nal ni do rad cy za wo do wi. Py ta nia do -

ty czą naj czę ściej wy na gro dze nia (ja kie
kwo ty po da wać), spo so bów ra dze nia so -
bie ze stre sem, od po wie dzi na trud ne py -
ta nia. Przy sze dłem pro sto z roz mo wy kwa -
li fi ka cyj nej – mó wi chło pak w gar ni tu -
rze – mia łem pro blem z py ta niem o mo je
wa dy. 

To trud na spra wa – uśmie cha się tre -
ner – tę od po wiedź mu sisz so bie przy go -
to wać w do mu. Naj le piej wa dy przed sta -
wiać tak, aby dla przy szłe go pra co daw cy
sta ły się atu tem. 

Czy ktoś jesz cze nie był na roz mo -
wie? – py ta w dru giej gru pie pro wa dzą ca.
Zgła sza się jed na oso ba. Je śli nie by łaś, to
idź ko niecz nie – na ma wia – na wet je śli sta -
no wi sko nie bę dzie cię in te re so wa ło, war -
to zdo by wać też ta kie do świad cze nie. Da -
lej na stę pu ją szcze gó ło wy in struk taż jak
trzy mać rę ce, jak od po wia dać na py ta nia
i czy pro sić o wo dę czy ka wę w trak cie in -
te rvie wu. Na ko niec pro wa dzą ca ra dzi,
aby do przy szłej roz mo wy przy go to wy wać
się przed ka me rą, szcze gó ło wo ana li zu jąc
swo ją mi mi kę i ge sty. 

Pra ca w po zo sta łych gru pach koń czy
się, a ja jej efek ty mam oka zję zo ba czyć
na ko ry ta rzu. 

Mag da z ar chi wi sty ki dys ku tu je z ko le -
żan ką. Two je CV nie jest cie ka we! Ja bym
go nie czy ta ła – zo bacz, ten frag ment jest
mo im zda niem do po pra wy. Mi mo otwar -
tej kry ty ki ko le żan ki Mag da jest za do wo -
lo na. Od po wia da ła już na ogło sze nia
w spra wie pra cy, ale bez suk ce su – te raz
już wie, że po wo dem mo gło być źle przy -
go to wa ne CV. 

Wy bra li śmy tych lu dzi dla te go, że na -
szym zda niem ma ją po ten cjał – mó wił
Ga łat. – Je śli po mo że my im przy go to wać
faj ne CV, ta kie, któ re ich wy róż ni, je śli
zde mi to lo gi zu je my roz mo wę kwa li fi ka cyj -
ną, pod po wie my jak się za cho wać – to
na pew no bez pro ble mu znaj dą pra -
cę – mó wił z en tu zja zmem. Warsz ta ty
trwa ją da lej, wy my kam się z ko lej ne go
ćwi cze nia. Po za do wo lo nym uśmie chu
pa ni dr. Mam zer wi dzę, że ca ła gru pa za -
li czy te ćwi cze nia na 5. mz
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Od mo men tu po wsta nia pro gra mu
Era smus w 1987 r. z moż li wo ści od -
by cia czę ści stu diów lub sta żu za -

wo do we go za gra ni cą sko rzy sta ło pra wie
trzy mi lio ny stu den tów. Pod ha słem „Era -
smus zmie nia ży cie i po sze rza ho ry zon ty
od 25 lat”, ob cho dy srebr nej rocz ni cy uro -
dzin bę dą ogło szo ne przez An dro ul lę Vas si -
liou, eu ro pej ską ko mi sarz ds. edu ka cji, kul -
tu ry, wie lo ję zycz no ści i mło dzie ży. Mo bil -
ność w ra mach pro gra mu Era smus znaj du -
je się w sa mym cen trum stra te gii ko mi sji
na rzecz zwal cza nia bez ro bo cia wśród mło -
dzie ży, dzię ki po ło że niu więk sze go na ci sku
na roz wój umie jęt no ści – kwe stii, któ ra bę -
dzie oma wia na przez sze fów państw i rzą -
dów pod czas nie for mal ne go po sie dze nia
Ra dy Eu ro pej skiej.

Wpływ pro gra mu Era smus jest ol brzy mi,
nie tyl ko na po szcze gól nych stu den tów, lecz
tak że na ca łą go spo dar kę eu ro pej ską. Dzię -
ki wspie ra niu wy so kiej ja ko ści na ucza nia
i no wo cze sne go sys te mu szkol nic twa wyż sze -
go, za cie śnia ją ce go współ pra cę po mię dzy
śro do wi ska mi aka de mic ki mi i pra co daw ca -
mi, pro gram ten przy czy nia się do ni we lo wa -
nia nie do pa so wa nia umie jęt no ści do po trzeb
ryn ku pra cy. Da je on rów nież mło dym lu -
dziom pew ność sie bie i zdol ność do pra cy
w in nych pań stwach, gdzie mo gą ist nieć od -
po wied nie dla nich miej sca pra cy. W ten spo -
sób mo gą oni unik nąć pu łap ki zwią za nej
z geo gra ficz nym nie do pa so wa niem wy stę po -
wa nia umie jęt no ści i miejsc pra cy – po wie -
dział prze wod ni czą cy Bar ro so.

Ko mi sarz Vas si liou do da ła: Era smus jest
jed nym z naj więk szych suk ce sów Unii Eu ro -
pej skiej – jest na szym naj bar dziej zna nym
i naj po pu lar niej szym pro gra mem. Wy mia ny
w ra mach pro gra mu Era smus umoż li wia ją

stu den tom do sko na le nie zna jo mo ści ję zy ków
ob cych i roz wi ja nie umie jęt no ści, ta kich jak
umie jęt ność do sto so wy wa nia się do sy tu acji,
któ re przy czy nia ją się do po pra wy ich per -
spek tyw na ryn ku pra cy. Pro gram umoż li wia
rów nież na uczy cie lom i in nym pra cow ni kom
po zna nie spo so bu funk cjo no wa nia sys te mów
szkol nic twa wyż sze go w in nych pań stwach
i in spi ro wa nie się naj lep szy mi do świad cze -
nia mi. Po pyt na miej sca zde cy do wa nie prze -
wyż sza za so by do stęp ne w wie lu pań -
stwach – jest to je den z po wo dów, dla któ rych
pla nu je my roz sze rze nie moż li wo ści kształ -
ce nia i szko le nia za gra ni cą w ra mach no wo
pro po no wa ne go pro gra mu na rzecz edu ka -
cji, szko leń i mło dzie ży – „Era smus dla
wszyst kich”.

W ro ku aka de mic kim 2011/2012 z pro gra -
mu sko rzy sta po nad 250 tys. stu den tów. 

Pro gram „Era smus dla wszyst kich” po łą -
czy ze so bą wszyst kie obec ne ini cja ty wy
unij ne i mię dzy na ro do we w dzie dzi nie
kształ ce nia, szko le nia, mło dzie ży i spor tu,
za stę pu jąc sie dem ist nie ją cych pro gra mów
jed nym. Dzię ki te mu wzro śnie je go efek tyw -
ność, ła twiej bę dzie ubie gać się o do fi nan -
so wa nie, a po wie la nie dzia łań i ich frag -
men ta cja zo sta ną ogra ni czo ne. Do ce lo wo
no wy pro gram ma dać moż li wość stu dio wa -
nia, szko le nia lub na ucza nia za gra ni cą pra -
wie pię ciu mi lio nom osób, czy li pra wie dwa
ra zy wię cej niż obec nie. Nad wnio skiem Ko -
mi sji dys ku tu ją obec nie pań stwa człon kow -
skie i Par la ment Eu ro pej ski, któ re de cy du -
ją o przy szłym bu dże cie.

Wy da rze nia uświet nia ją ce ob cho dy 
Ob cho dy 25. rocz ni cy ist nie nia pro gra mu
Era smus roz pocz ną się w Bruk se li od kon -
fe ren cji po świę co nej oce nie osią gnięć pro -

gra mu i je go przy szło ści. Da nia, któ ra spra -
wu je pre zy den cję UE w pierw szym pół ro -
czu 2012 r., zor ga ni zu je wraz z Ko mi sją Eu -
ro pej ską rów nież ko lej ną kon fe ren cję, któ ra
od bę dzie się w Ko pen ha dze w dniu 9 ma -
ja. Rocz ni ca bę dzie też ob cho dzo na pod czas
im prez or ga ni zo wa nych w pań stwach
człon kow skich.

W wie lu z tych wy da rzeń we zmą udział
„am ba sa do rzy pro gra mu Era smus” z 33
państw uczest ni czą cych w pro gra mie.
W każ dym pań stwie na am ba sa do ra wy bra -
no jed ne go stu den ta i jed ne go pra cow ni ka.
Wy bo ru do ko na no na pod sta wie wpły wu, ja -
ki pro gram Era smus miał na ich ży cie za wo -
do we i pry wat ne. Ich za da niem jest za chę ca -
nie in nych stu den tów i pra cow ni ków do sko -
rzy sta nia z moż li wo ści zmia ny ży cia i po sze -
rze nia ho ry zon tów, ja kie ofe ru je pro gram. 

In for ma cje do dat ko we 
Pro gram Era smus zo stał uru cho mio ny
w 1987 r. Po cząt ko wo wzię ło w nim
udział 3 244 stu den tów, któ rzy pod ję li na ukę
w jed nym z je de na stu państw uczest ni czą -
cych wte dy w pro gra mie. Obec nie w pro gra -
mie bio rą udział 33 pań stwa – 27 państw
człon kow skich UE, Chor wa cja, Is lan dia,
Liech ten ste in, Nor we gia, Szwaj ca ria i Tur cja. 

Od 2007 r. w ra mach pro gra mu Era smus fi -
nan so wa ne są rów nież co raz bar dziej po pu -
lar ne sta że za wo do we w za gra nicz nych
przed się bior stwach. Do dziś do ta cje prze zna -
czo ne na ten cel zo sta ły przy zna ne pra -
wie 150 tys. stu den tów. W la tach 2009/10
na udział w sta żu zde cy do wa ło się 35 tys. stu -
den tów (je den na sze ściu), co sta no wi wzrost
o 17% w sto sun ku do ro ku po przed nie go.

Newslatter  MNiSW

Era smus
zmie nia ży cie 
od 25 lat 
Era smus, cie szą cy się naj więk szym
po wo dze niem pro gram wy mia ny
stu den tów na świe cie, ob cho dzi
w tym ro ku 25. rocz ni cę ist nie nia. 
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W trak cie po ka zu mó wi ła pa ni, że wie le do -
świad czeń moż na wy ko nać w wa run kach do -
mo wych. Pro szę mi przy po mnieć, jak zro bić
zie lo ne go smo ka. 

No cóż, wy star czy tro chę kwa su bor ne -
go (pre pa ra tu, któ rym ma my daw niej prze -
my wa ły oczy nie mow lę tom) i tro chę al ko -
ho lu. Obie te sub stan cje mie sza my, a na -
stęp nie ogrze wa my. Po chwi li, gdy al ko hol
za cznie pa ro wać, pod pa la my two rzą ce się
pa ry. I wte dy ob ja wia się ta ma gia. Pło mie -
nie ma ją pięk ny zie lo ny ko lor, spo wo do wa -
ny obec no ścią bo ru, a fakt, że eks pe ry ment
ro bi li śmy w kol bie trój szyj nej po zwa la
na opo wieść o trój gło wym zie lo nym smo ku. 

Pró bu ję so bie przy po mnieć in ne do świad -
cze nia z te go po ka zu: pa sta do zę bów dla sło -
nia, ry czą cy miś, czar ny po twór, no i wal ka
Har re go Pot te ra z cza row ni kiem... Wi dać, że
pro wa dzą cy rów nież do brze się ba wią w trak -
cie tych po ka zów. 

Rze czy wi ście, da je my się po nieść ko lej -
nym opo wie ściom, któ re to wa rzy szą na -
szym eks pe ry men tom. Mó wię my, bo uda ło
mi się wcią gnąć do tej za ba wy mo ich stu -
den tów. W tym po ka zie udział wzię li
Agniesz ka i To mek, a w pro gra mie „Eks pe -
ry men ty na czte ry rę ce”, emi to wa nym obec -
nie przez Uni wer sy tec kie Stu dio Fil mo we
moż na zo ba czyć Ma te usza Stoc kie go, któ ry
z po ka zów dla uczniów i na uczy cie li uczy -
nił swój za wód. To mo im zda niem naj lep -
szy eks pe ry men ta tor w kra ju – ma w so bie
tę wła śnie ma gię, da ną tyl ko nie któ rym. Są
jesz cze stu den ci, adep ci wy kła du „Eks pe ry -
ment che micz ny”, a w tym ro ku spraw ność
i pa sję w tym za kre sie udo wod ni li też dok -
to ran ci Wy dzia łu Che mii pod czas za jęć „Dy -
dak ty ka szko ły wyż szej”. 

Wi dzę, że eks pe ry men to wa nie sta ło się pa -
ni spo so bem na upo wszech nia nie wie dzy che -
micz nej. Czy obej mu je pa ni tym dzia ła niem
tyl ko po zna nia ków? 

Wszyst ko za czę ło się przy oka zji pro mo -
cji mo je go pod ręcz ni ka do gim na zjum „Cie -
ka wa che mia”. Po mysł na tę książ kę opie ra

się na włą cze niu do kształ ce nia che micz ne -
go wie lu pro stych eks pe ry men tów, czy li ta -
kich, któ re moż na bez piecz nie wy ko nać
w do mu. W trak cie ko lej nych spo tkań szyb -
ko oka za ło się, że dla mo jej pu blicz no ści ta -
kie po ka zy są fa scy nu ją ce, zwłasz cza że wi -
dzo wie mo gli w nich brać udział. Po cząt ko -
wo po dró żo wa łam pod pa tro na tem Wy daw -
nictw Szkol nych i Pe da go gicz nych, ale
wkrót ce za pro sze nia, proś by i na le ga nia za -
czę ły na pły wać z każ dej stro ny. I tak dla do -
bra ogól ne go pa ko wa łam swój sa mo chód
i wę dro wa łam na dru gi ko niec Pol ski, a po -
tem na ko lej ny. To oczy wi ście zaj mo wa ło
wie le cza su. Do bry po kaz tyl ko po zor nie
przy po mi na za ba wę, jed nak w rze czy wi sto -
ści to wie le go dzin przy go to wań przed i pra -
wie ty le sa mo sprzą ta nia po za koń cze niu.
Jed nak za nim ob woź ne la bo ra to rium, czy li
mój sa mo chód ru szał w dal szą dro gę, mu -
sia łam jesz cze po roz ma wiać z wi dza mi, któ -
rzy chcie li znać każ dy szcze gół che micz -
nej ma gii. Cie ka we, że choć nie jest to ła twe
za da nie, to jed nak po zy tyw nie uza leż nia. Ta
ci sza przed eks pe ry men tem, te bra wa po je -
go za koń cze niu, te wpa trzo ne oczy i las rąk
w gó rze, te sło wa, któ re pa mię ta się na za -
wsze. Sta ram się więc mo ją fa scy na cję prze -
ka zy wać na stęp com, aby te raz oni mo gli
przez pe wien czas po czuć tę wy jąt ko wość,
ja ką da je wspól ne eks pe ry men to wa nie.

Ma pa ni re cep tę, jak do trzeć do wy obraź ni
młod szych uczniów? 

Trze ba zna leźć spo sób na po ka za nie che -
mii w tym, co jest wo kół nas, wte dy moż -
na na wet z przed szko la ka mi eks pe ry men to -
wać. Pod sta wą jest za ba wa zwią za na z do -
świad cze niem. Oczy wi ście, waż ne jest wy -
ja śnie nie, ale bez prze sa dy. W trak cie po -
ka zu dzie ci mu szą z wła snej ini cja ty wy włą -
czać się do ko lej nych za dań. Je śli ro bi my ga -
la re to wa tą kul kę z kle ju, to trze ba im po -
zwo lić, aby sa me ten klej wy la ły do ku becz -
ków, po łą czy ły go z bo rak sem, do da ły farb -
kę …. To dzia ła nie na pew no za pad nie im
w pa mięć i być mo że kie dyś za chę ci do wła -

snych po szu ki wań, a na pew no otwo rzy
drzwi kla sy i szko ły na to, co po za nią. Tyl -
ko w ten spo sób moż na zła mać ste reo ty py
kon wen cjo nal ne go na ucza nia.

Czy za in te re so wa nie po ka za mi prze kła da się
na licz bę kan dy da tów na stu dia che micz ne?

Te go nie wie my. W mi nio nym ro ku w każ -
dą śro dę go ści li śmy w Za kła dzie czte ry
dziew czyn ki ze szko ły pod sta wo wej. Przy -
cho dzi ły z na uczy ciel ką, wkła da ły swo je
ma łe far tusz ki i ra zem od kry wa li śmy pra wa
przy ro dy. Cza sem ro bi li śmy eks pe ry men -
ty, cza sem za ję cia z ta bli cą in te rak tyw ną,
róż nie. Ich fa scy na cja i ra dość z te go, co ro -
bią nie mia ły so bie rów nych, ale trud no
prze wi dzieć jak to bę dzie skut ko wa ło.

Czy li gdzieś po dro dze moż na zgu bić pa sję
do na uki? 

Tu taj klu czo wa jest ro la na uczy cie la. Je śli
w szko le po ja wi się oso ba, któ ra bę dzie po -
tra fi ła roz bu dzić za in te re so wa nie przed mio -
tem, to po cią gnie uczniów za so bą. Ja wy -
bra łam che mię, bo mia łam wspa nia łą na -
uczy ciel kę. Nie ste ty, nie za wsze tak jest.
Nie jed no krot nie uczniom po opusz cze niu
mu rów szko ły po zo sta je wra że nie, że che -
mia jest trud na. W ta kiej sy tu acji nie po mo -
że ani naj wspa nial szy po kaz eks pe ry men -
tów, ani udział w ko lej nych pro jek tach fi -
nan so wa nych z fun du szy unij nych. 

Czy li na le ży przede wszyst kim do brze szko -
lić na uczy cie li.

Sta ra my się ro bić wszyst ko, aby tak by -
ło. Za ję cia w Za kła dzie Dy dak ty ki Che mii
to nie tyl ko eks pe ry ment, ale w rów nej mie -
rze po zna wa nie no wych tech no lo gii przy -
dat nych w na ucza niu, to psy cho lo gia i pe -
da go gi ka, emi sja gło su i prak ty ki szkol ne….
Nie jest ła two, ale na na szym Wy dzia le bli -
sko 60% stu den tów koń czy tzw. blok pe da -
go gicz ny da ją cy upraw nie nia do na ucza nia
che mii w szko le. Jed nak mi mo wszyst ko
naj waż niej szy jest dar na ucza nia, a ten ma -
ją tyl ko nie któ rzy. 

A więc jed nak ma gia.
Tak, ma gia na ucza nia.

Eks pe ry ment
na kół kach  
Z prof. Hanną Gulińską
o pokazie ciekawych
eksperymentów chemicznych
rozmawia Magda Ziółek
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Na wy jaz dy sta żo we co rocz nie przy -
zna wa nych jest oko ło 100 miejsc.
Za in te re so wa nie jest jed nak du żo

więk sze. 
Je śli w da nym ro ku zor ga ni zu je my 100

wy jaz dów – tłu ma czy An na Ka miń ska -
-Abram z Dzia łu Współ pra cy z Za gra ni -
cą – to w na stęp nym ma my za gwa ran to wa -
ną ta ką sa mą pu lę. Kło pot po ja wia się, je śli
ja kieś miej sca nie zo sta ną wy ko rzy sta ne.
Dla te go bar dzo pil nu je my, aby wszyst kie sta -
że od by ły się i aby śmy ni cze go nie mu sia ły
zwra cać.

Naj bar dziej ak tyw ne są oczy wi ście biu ra
współ pra cy z za gra ni cą. Or ga ni zo wa ne dla
nich staff -we ek cie szą się du żym za in te re -
so wa niem. Spo tka nia era smu so we są za -
wsze w ce nie – mó wi Ka miń ska -Abram – To
dla nas bar dzo waż ne, że mo że my oso bi ście
po znać na szych za gra nicz nych ko le gów i zo -
ba czyć kam pu sy stu denc kie – do któ rych
w przy szło ści bę dzie my prze cież wy sy łać
stu den tów. Nie po win ni śmy po le cać miejsc,
któ rych nie zna my – do da je.

W pro gra mie sta ży mo że jed nak wziąć
udział każ dy. Gdy by pró bo wać okre ślić pro -
fil ty po we go sta ży sty, to ogra ni cze niem nie
był by tu taj wiek czy zaj mo wa ne sta no wi sko,
ale przede wszyst kim zna jo mość ję zy ków
ob cych. An giel ski jest pod sta wą, by uczest -
ni czyć np. w staff -we ek: tam wszyst kie za -
ję cia od by wa ją się wła śnie w tym ję zy ku. 

Mar ta z Biu ra Ra dy ds. Ja ko ści Kształ ce -
nia dzię ki pro gra mo wi LLP Era smus od wie -
dzi ła Li zbo nę, Cork i cy pryj ską Ni ko zję. Każ -
dy z tych po by tów, jak wspo mi na, był in -
ny. Te go ty pu wy jaz dy nie trwa ją dłu żej niż
ty dzień, a ich or ga ni za cja za le ży od uczel -
ni przyj mu ją cej. Nie któ rzy aran żu ją po je -
dyn cze spo tka nia, in ni na to miast or ga ni zu -
ją ca ły po byt, łącz nie z wy ciecz ka mi, im pre -

za mi kul tu ral ny mi itd. W trak cie po by tu
w Li zbo nie Mar ta mia ła czas na zwie dza nie
mia sta i od po czy nek, ale ko lej ne dwa wy jaz -
dy by ły du żo bar dziej ak tyw ne. Uni wer sy tet
w Ni ko zji – wspo mi na – co ro ku or ga ni zu je
ty go dnio we sta że, na któ re z jed nej jed nost -
ki mo gą przy je chać tyl ko 2 oso by  – to gwa -
ran tu je róż no rod ność przyj mo wa nych go ści.
Har mo no gram spo tkań jest do pra co wa ny co
do mi nu ty. Co dzien nie od by wa ją się kon fe -
ren cje, do ty czą ce róż nych sfer pra cy ad mi -
ni stra cji, po spo tka niach od by wa ją się dys -
ku sje, słu żą ce wy mia nie do świad czeń. 

Ol ga wraz z ko le żan ka mi z Wy daw nic twa
Na uko we go UAM sa mo dziel nie or ga ni zu ją
swo je wy jaz dy, jak do tąd z pro gra mu sko rzy -
sta ły już trzy ra zy, ale jak za po wia da ją – to
jesz cze nie ko niec. Pierw szy raz by ły śmy
w Nor we gii – mó wi – w re dak cji ga ze ty uni -
wer sy tec kiej, ale dwa ko lej ne wy jaz dy na Wę -
gry i do Czech uda ło nam się zor ga ni zo wać
już do wy daw nictw. To by ło nie zwy kle cie ka -
we do świad cze nie, po nie waż to, co mia ły śmy
oka zję zo ba czyć, moż na by ło od nieść do na -
szej pra cy. Wpraw dzie nie mo gły śmy zro bić
ko rek ty, ale np. za po zna ły śmy się z opro gra -
mo wa niem do skła du tek stu, mo gły śmy pod -
pa trzeć, jak wy glą da współ pra ca z ko rek to ra -
mi i gra fi ka mi. Idea ta kich sta ży po le ga na sa -
mo dziel nym wy szu ki wa niu ośrod ków. To da -
je moż li wość pla no wa nia wy jaz du, wy bie ra -
nia te go, co w da nej chwi li jest dla nas i na -
sze go roz wo ju za wo do we go ko rzyst ne. 

Ol ga wraz z ko le żan ka mi wy szpe ra ły w In -
ter ne cie do dat ko wo li stę uczel ni part ner skich
Uni wer sy te tu Wro cław skie go (wy kaz uczel -
ni part ner skich UAM jest do stęp ny w DWZ),
co po sze rza im po le po szu ki wań. Szu ka my
wy daw nictw al bo jed no stek po dob nych struk -
tu rą – mó wi – a je śli te go nie uda nam się
zna leźć, wy sy ła my list do biu ra współ pra cy

z za gra ni cą. Py ta my, czy by ła by moż li wość
wy jaz du i czy ktoś chciał by nas przy jąć. Tak
na praw dę to naj trud niej sza część or ga ni za cji
wy jaz du. W ze szłym ro ku wy sła ły śmy oko -
ło 50 ma ili. Od po wiedź do sta ły śmy mo że z 3-
4 miejsc. Ktoś nam od po wie dział, że nie mo -
że, ktoś, że jed nost ka za ma ła, in ny że ter min
nie od po wia da, aż w koń cu się uda ło.

Wy jaz dy sta żo we trwa ją zwy kle 5 dni,
na któ re ry czał tem zo sta je udzie lo ny grant.
Je go wy so kość jest uza leż nio na od kra ju,
do któ re go się wy bie ra my. 600 eu ro do sta -
nie my na wy jazd do Czech, Sło wa cji, Wę -
gier, Ru mu nii, Buł ga rii, na Li twę, Ło twę,
Wę gry. Za  700 eu ro mo że my po je chać
do Nie miec. Na wszyst kie po zo sta łe wy jaz -
dy do sta nie my już 800 eu ro.

Naj więk szym po wo dze niem cie szy się
Hisz pa nia, ale rów nie czę sto wy bie ra my
Fran cję i Wło chy. De cy du jąc się na wy jazd
do mod nej te raz Skan dy na wii trze ba li czyć
się z tym, że grant nie wy star czy i trze ba bę -
dzie coś do ło żyć. 

I tu trze ba po ru szyć jesz cze je den bar dzo
waż ny aspekt. Je dzie my do pra cy, ale są
jesz cze po po łu dnia, wie czo ry – mó wi Ol -
ga – kie dy moż na tro szecz kę po zwie dzać.
My by ły śmy w Oslo, w Brnie i w Bu da pesz -
cie; wcze śniej tych miejsc nie wi dzia łam
i pew nie też nie mia ła bym oka zji ot, tak ich
zo ba czyć. Or ga ni zu jąc wy jazd sta ra my się
wy bie rać miej sca, któ re in te re su ją nas za -
wo do wo, ale też są cie ka we tu ry stycz nie, tak
aby moż na też by ło zo ba czyć coś cie ka we -
go. An na Ka miń ska -Abram to po twier dza:
Jesz cze nie by ło oso by, któ ra by wy je cha ła
z Era smu sa i jej się nie po do ba ło. Je śli ktoś
an ga żu je swój czas, aby zna leźć in sty tu cje,
zor ga ni zo wać wy jazd, nie mo że wró cić roz -
cza ro wa ny. A za tem… w dro gę. 

Mag da Zió łek

Ko mu w dro gę te mu...

staż 
Jeśli jesteś pracownikiem administracji, lubisz swoją
pracę, zależy ci na poszerzaniu horyzontów
i kwalifikacji, ale też nie boisz się wyjazdów
zagranicznych – ten tekst jest dla ciebie. 
Corocznie z UAM wyjeżdża około 100 osób. Wybierają:
ośrodki akademickie, instytucje, przedsiębiorstwa
w całej Europie, albo też uczestniczą w tzw. staff-week,
czyli swoistych konferencjach – wszystko w ramach
projektu LLP Erasmus. FO

T.
 M

A
G

 D
A

 Z
IÓ

 ŁE
K

Grenada. Ogrody Generalife



NASZ UNIWERSYTET SMACZNEGO, KOLEGONASZ UNIWERSYTET SMACZNEGO, KOLEGONASZ UNIWERSYTET SMACZNEGO, KOLEGONASZ UNIWERSYTET SMACZNEGO, KOLEGO

l u t y  2 0 1 2  |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E  |  2 3

I tak po tra fią go to wać po tra wy za pa rę
zło tych, po nie waż nie ste ty, skrom ne
stu denc kie die ty nie wy star cza ją na wy -

staw ne po sił ki w eks klu zyw nych re stau ra -
cjach. Bi stro, ba ry mlecz ne, knaj py i sto łów -
ki to miej sca, gdzie stu den ci szu ka ją szczę -
ścia. W Po zna niu licz ba lo ka li jest przy tła -
cza ją ca, ale wśród nich, we dług mnie, trzy
za słu gu ją na szcze gól ną stu denc ką uwa gę.
Je stem stu den tem i od pię ciu lat miesz kam
w Po zna niu. Kil ka ra zy w ty go dniu zmu szo -
ny by łem ja dać w mie ście z po wo du za jęć,
od by wa ją cych się w ta kich a nie in nych go -
dzi nach. Zwie dzi łem za tem wie le lo ka li,
sta ran nie ana li zu jąc każ dy szcze gół. By łem
świad kiem po wsta wa nia, upad ków i suk ce -
sów knajp. W związ ku z tym chcia łem się
po dzie lić ty mi oto mo imi ga stro no micz ny -
mi do świad cze nia mi.

Na po czą tek chciał bym wy mie nić spa -
ghet te rię Pic co lo, miesz czą cą się na uli cy
Ra taj cza ka vis -á-vis wy po ży czal ni Bi blio -
te ki UAM. Pic co lo jest przy naj mniej od dzie -
się ciu lat naj lep szym przy ja cie lem stu den -
tów (na ryn ku od oko ło dwu dzie stu!). Nie -
daw no wy re mon to wa na spa ghet te ria za pra -

sza do swo je go kre mo we go wnę trza. W me -
nu rów nież się zmie ni ło, ale ja kość je dze nia
i ce ny zo sta ły utrzy ma ne na do brym po zio -
mie i na stu denc ką kie szeń. No wa po tra wa
pen ne ab bia ta re to ma ka ron z po mi do ra -
mi, 7 zł za 350 g uwa żam za bar dzo do bre
da nie. Po zo sta łe ce ny to: por cja spa ghet -
ti – 4, 50 zł, tor tel li ni z se rem lub mię -
sem – 7 zł i bar sa łat ko wy – 2,90 zł.

Je śli ktoś pra gnie odro bi nę eg zo ty ki, naj -
le piej zro bi, je śli uda się do re stau ra cji
WOOK na ul. Fre dry ko ło Col le gium Ma ius.
Ja kość je dze nia bar dzo wy so ka, a ce ny dość
przy stęp ne: por cja ry żu – 5 zł, da nie głów -
ne – 7 zł. Wie le od waż nych po łą czeń za sko -
czy ło mo je pod nie bie nie, to zna czy kur czak
z orze cha mi ner kow ca, ry ba w so sie ko ko -
so wym oraz wo ło wi na w so sie ostry go wym.
Na uwa gę za słu gu ją rów nież sa kiew ki
z kre wet ka mi, a tak że nie sa mo wi ty de ser
słod kie ku lecz ki zhi ma qiu w se za mie (5
sztuk za 5 zł).

Jed nak ze wszyst kich po zna nych miejsc
naj bar dziej ce nię Eks press Mar che
na ostat nim pię trze w „Sta rym No wym
Bro wa rze”. Po pierw sze, ja kość je dze nia

jest bar dzo wy so ka. Za wsze świe że, co -
dzien nie przy rzą dza ne przez ku cha rzy,
zdu mie wa swo ją róż no rod no ścią. Na dłu -
giej la dzie, gdzie miesz czą się wszyst kie
po tra wy i do dat ki moż na od na leźć, co tyl -
ko du sza za pra gnie. Róż ne ro dza je ziem -
nia ków – go to wa ne, opie ka ne lub w mun -
dur kach, ka sze, ry że, za sma ża ne do dat ki,
kil ka ro dza jów mięs, ry by, mnó stwo sa ła -
tek oraz su ró wek, przy go to wa ne de se ry.
Za ma wia nie po le ga na kom po no wa niu
wła sne go me nu na ta le rzu i do bie ra niu ta -
kiej ilo ści, ja kiej się chce, a po zwa że niu
za pła ce niu ra chun ku. Uwa ga! Dla stu den -
tów 20 % zniż ki. W ubie głą śro dę do bra -
łem so bie na stę pu ją cy ze staw: du ży scha -
bo wy, por cja opie ka nych ziem nia ków po -
la nych wie przo wym so sem, do te go fa sol -
ka szpa ra go wa – ce na po zwa że niu i zniż -
ce 11,58 zł. 2,99 zł za 100 g, a że kom bi na -
cji nie ma koń ca, dla te go bar dzo ła two na -
jeść się już do 10 zł. Sta le w ofer cie są zu -
py, któ re kosz tu ją mię dzy 3,50 a 5,50 zł,
kom po ty oraz kok taj le. 

Smacz ne go, ko le go!
Pa weł Wie lo pol ski

Jeśli poszukać wspólnego problemu dla większości studentów całego świata
zapewne wyłoniłby się wyraźnie jeden – wieczne „niedojedzenie”
Na szczęście, studenci w ciągu wieków nadnaturalnie rozwinęli dwa
instynkty – przetrwania i adaptacji do nowych warunków. 
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Zgod nie z za mie rze niem tłu ma cza
i ko men ta to ra, o. prof. Ada ma R. Si -
ko ry (WT UAM), by ła to dru ga część

Księ gi Psal mów. W ro li głów nej Da nu ta
Sten ka, ale do wy stę pu za pro szo na zo sta ła
jesz cze An to ni na Krzysz toń. W jej wy ko na -
niu usły sze li śmy 4 an ty fo ny ła ciń skie, spe -
cjal nie skom po no wa ne na tę oka zję przez
Ce za re go Pa cior ka. Trze ba przy znać, że re -
zul tat był wspa nia ły. Przy naj mniej dwa
utwo ry „Di xit Do mi nus” i „Do mi ne Do mi nus
no ster” to pew ne prze bo je. Na za jutrz po pre -
zen ta cji w „Dzien ni ku Bał tyc kim” moż -
na by ło prze czy tać o za chwy cie An to ni ną
Krzysz toń, jej nie zwy kłym gło sem. Sten ka
po ka za ła swo je moż li wo ści ja ko ak tor ka dra -
ma tycz na, zwłasz cza w Psal mie 22 „Bo że
mój, Bo że mój, cze muś mnie opu ścił” i fi -
na ło wym Psal mie 106. Te mu ostat nie mu po -
świę ci li śmy ca łą pró bę, bo trze ba by ło ze -
stro ić wo ka li zę z re cy ta cją i do pro wa dzić
do fi na łu, w któ rym po wta rza się co raz moc -
niej wers „Bło go sła wio ny Pan, Bóg Izra ela,
od wie ków na wie ki! A ca ły lud niech po wie:
Amen! Al le lu ja!”. Tak nas wcią gnę ło, że nie

za uwa ży li śmy dzien ni ka rzy, któ rzy przy glą -
da li się cier pli wie na szym zma ga niom w ko -
le gia cie. 

Wej he row ska edy cja Ver ba Sa cra ma bar -
dzo do brą pra sę. To do pin gu je do sta wia -
nia so bie co raz wyż szych wy ma gań.
Od trzech lat bu do wa na jest dla Ver ba Sa cra
spe cjal na opra wa świetl na z te le bi ma mi,
któ re umoż li wia ją oglą da nie wy ko naw ców
z każ de go miej sca w ko le gia cie. W tym ro ku
wy dru ko wa no po raz pierw szy pro gra my
z tek sta mi ka szub ski mi i pol ski mi, dzię ki
cze mu pre zen ta cja by ła bar dziej zro zu mia -
ła dla tych, któ rzy nie zna ją ka szub skie go.
Naj więk szą nie spo dzian ką by ło po ja wie nie
się ks. ab pa Lesz ka Sła wo ja Głó dzia, me tro -
po li ty gdań skie go, któ ry w stro ju ka szub -
skim od czy tał frag ment psal mu w ję zy ku ka -
szub skim.

Na Bi blię Ka szub ską przy by wa co raz wię -
cej lu dzi spo za Wej he ro wa: z Bo że sto wa,
Sie ra ko wic, Kar tuz, Lę bor ka, Słup ska, z Bo -
rów Tu chol skich. Co ro ku obec na jest sil -
na re pre zen ta cja oj ców fran cisz ka nów z wła -
dza mi pro win cji, rek to rem se mi na rium. Po -

krze pia ją cy jest wi dok mło dych twa rzy,
wśród któ rych za pa mię ta łem kil ku dzie się -
cio oso bo wą de le ga cję szkol ną z Go wi dli na,
ro dzin nej miej sco wo ści Da nu ty Sten ki.
W ab so lut nej ci szy cze ka li w za kry stii
przed pre zen ta cją usta wie ni do pa miąt ko we -
go zdję cia ze swo ją po pu lar ną ro dacz ką. 

Te go rocz ną edy cję zgod nie uzna no za naj -
lep szą, a ju bi le usz 10 – le cia Bi blii Ka szub -
skiej już za nie ca ły rok. Kto dziś pa mię ta, że
za czy na li śmy w Po zna niu? Już te raz my ślę,
co zro bić, aby by ła to pięk na, nie za po mnia -
na uro czy stość. Ja ko pierw szy do bry znak
przy ją łem de kla ra cję od Da nu ty Sten ki, że
przy je dzie na pró bę dzień wcze śniej. Ja ko
dru gi – to, że nie mo gli śmy wy je chać z Wej -
he ro wa. Ucie kły nam trzy po cią gi. Ale te go
ostat nie go nie je stem pe wien do koń ca. Po -
dej rze wam, że mo że to być ra czej znak dla
prof. Bog da na Wal cza ka, któ ry pu blicz nie
w oko licz no ścio wym po ema cie wy gło szo -
nym w ra tu szu za de kla ro wał, że jest to je -
go ostat ni po byt w Wej he ro wie. Jak bę dzie
na praw dę – zo ba czy my za rok. 

Prze my sław Ba siń ski

VERBA SACRA
W WEJ HE RO WIE

Wejherowo powitało nas iluminacją ratusza i kolegiaty pw. Trójcy
Świętej, gdzie po raz 9 – ty, w poniedziałek 23 stycznia, miały
rozbrzmiewać Kaszubskie Verba Sacra. 
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Abp Leszek Sławoj Głódź w stroju kaszubskim Komentuje o. prof. Adam Sikora

Czyta Danuta Stenka
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WPo zna niu, zwłasz cza od kąd z ra -
mie nia Ar chi die ce zji or ga ni za cją
Dnia Ju da izmu zaj mu je się ks. dr

Je rzy Stranz, prze wod ni czą cy Re fe ra tu ds.
Dia lo gu Mię dzy re li gij ne go, a za ra zem za ło -
ży ciel i prze wod ni czą cy Sto wa rzy sze nia
„Co exist”, ob cho dy trwa ją naj czę ściej ca ły
ty dzień al bo i dłu żej. Po dob nie by ło w tym
ro ku. Spe cy fi ką po znań skich ob cho dów jest
też to, że Dzień Ju da izmu, za ini cjo wa ny
przez Ko ściół ka to lic ki, stał się sta łym ele -
men tem ka len da rza kul tu ral ne go mia sta,
a tak że oka zją do ak tyw nej obec no ści dla
po znań skiej Gmi ny Ży dow skiej. 

Im pre zą otwie ra ją cą XV Dzień Ju da izmu
w Po zna niu by ła de ba ta bi sku pa z ra bi -
nem – ab pa me tro po li ty po znań skie go Sta -
ni sła wa Gą dec kie go z na czel nym ra bi nem
Pol ski Mi cha elem Schu dri chem na te mat te -
go rocz ne go mot ta Dnia Ju da izmu: „Od tąd
nie bę dziesz zwał się Ja kub, lecz Izra el, (…)
bo wal czy łeś z Bo giem i z ludź mi i zwy cię -
ży łeś” (Rdz 32,29), któ rą po pro wa dzi ła za -
słu żo na dla dia lo gu mię dzy re li gij ne go
dzien ni kar ka Bar ba ra Su łek -Ko wal ska
z War sza wy (Ra tusz, 11.01.) Roz mów cy
przy po mnie li m.in. kon tekst hi sto rycz -
ny – chrze ści jań ski i ju da istycz ny – wal ki Ja -
ku ba z Bo giem oraz nie zwy kłą ro lę ro dzi -
ny Ja ku ba – sy na Iza aka i wnu ka Abra ha -
ma w hi sto rii zba wie nia. Za sta na wia li się
tak że, jak dzi siaj moż na ro zu mieć hi sto rię
zma ga nia Ja ku ba z ludź mi i Bo giem. Ar cy -
bi skup zwró cił uwa gę na to, że w hi sto riach
bi blij nych Bóg bar dzo czę sto wy bie rał
do dzieł zbaw czych lu dzi słab szych, „naj -
mniej szych”, a więc z bliź niąt wy bie ra
młod sze go Ja ku ba, a to dla te go, że „mniej -
szy” czło wiek nie jest w sta nie prze sło nić

so bą Bo ga i in ni lu dzie wie dzą, że tyl ko
dzię ki Bo gu mógł do ko nać wiel kich dzieł
zbaw czych. Obaj roz mów cy pod kre śli li też,
że nad zwy czaj ne spo tka nia z Bo giem do -
ko nu ją się w sa mot no ści i na pust ko wiu. To,
że Ja kub zwy cię żył wal cząc z Bo giem ozna -
cza, że swo ją wia rą po bu dził Bo ga do oka -
za nia mi ło sier dzia, w tym wy pad ku bło go -
sła wień stwa. Z te go wzglę du – co pod kre ślił
ra bin – choć nie był ide ałem, Ja kub jest dla
współ cze snych lu dzi wzo rem czło wie ka
wia ry, któ ry szu ka Bo ga i wal czy ze swo imi
sła bo ścia mi. Ko ściół ka to lic ki od czy tu je
tekst o wal ce Ja ku ba z Bo giem ja ko sym bol
„wal ki wia ry i zwy cię stwa wy trwa ło -
ści” – przez mo dli twę. Pod su mo wu jąc spo -
tka nie ra bin M. Schu drich za uwa żył, że
choć dla spo łecz no ści ży dow skiej Dzień Ju -
da izmu nie ma ta kie go zna cze nia jak dla
chrze ści jan, dla któ rych ju da izm sta no wi
ko rze nie, to jed nak dzię ki pa pie żo wi Ja no -
wi Paw ło wi II i je go dzia ła niom na rzecz dia -
lo gu mię dzy re li gij ne go zro zu miał, że je śli
czło wiek otwie ra się na dru gie go czło wie -
ka i je go re li gię, to ugrun to wu je się w swo -
jej wie rze, a jed no cze śnie się ubo ga ca, bo
peł niej swo ją wia rę ro zu mie i ce ni. 

Po dob nie w in nych la tach kul mi na cyj -
nym mo men tem ob cho dów Dnia Ju da izmu
by ło wspól ne na bo żeń stwo bi blij ne. W tym
ro ku pod czas na bo żeń stwa (jak zwy kle
w ko ście le pw. św. Woj cie cha) po raz pierw -
szy od czy ta no tekst z Księ gi Ro dza ju nie tyl -
ko po pol sku, ale tak że po he braj sku, a uczy -
nił to gość z Izra ela – prze wod ni czą ca To wa -
rzy stwa Przy jaź ni Izra el –Pol ska Ilo na Dwo -
rak -Co usin. Po raz pierw szy też przed sta wi -
ciel „bra ci star szych w wie rze” (dr Zdzi sław
Ga łyn ski) wy gło sił ko men tarz do te go czy -

ta nia. Na bo żeń stwu prze wod ni czył abp Sta -
ni sław Gą dec ki, któ ry pod kre ślił m. in., że
nie moż na by zro zu mieć ro li Chry stu sa
w hi sto rii ludz ko ści, gdy by nie dzie dzic two
Sta re go Te sta men tu, gdy by nie ju da izm, dla -
te go chrze ści jań stwo nie mo że od ci nać się
od hi sto rii Izra ela – na ro du wy bra ne go
przez Bo ga, któ ry przez Chry stu sa przy niósł
bło go sła wień stwo wszyst kim na ro dom. 

Do śro do wi ska aka de mic kie go szcze gól -
nie ad re so wa na by ła wy sta wa „Ju da izm
daw niej i dziś” w Bi blio te ce Ra czyń skich
przy Św. Mar ci nie (12.01.–12.02.). W ga blo -
tach za pre zen to wa no przed mio ty nie zbęd -
ne każ de mu or to dok syj ne mu Ży do wi
do spra wo wa nia co dzien nych i od święt -
nych ry tu ałów mo dli tew nych, po cho dzą ce
z pry wat nych zbio rów or ga ni za to rów wy -
sta wy: Bar ba ry Siej ny -Ma ty siak oraz Ja ako -
va ben Ni stel la, a tak że książ ki i cza so pi sma,
po pu la ry zu ją ce wie dzę o ju da izmie. 

Do mło dych lu dzi ad re so wa na by ła na to -
miast gra miej ska: „Pojzn, tej! Śla da mi po -
znań skich Ży dów” (14.01.) Po dob nie jak
w in nych la tach zor ga ni zo wa no też kon cer -
ty w Au li UAM i w klu bie Blue No te (Kle -
zma fo ur, 18.01.). Nie za bra kło też spo tkań
z fil mem. W ka wiar ni „Gło śna” Ja nusz Mar -
ci niak (ASP) za pre zen to wał film do ku men -
tu ją cy nie zwy kłe lo sy Ży da z Po zna -
nia – „Ha ga da. O Bron ku Berg ma nie”
(12.01.), na to miast w ki nie Mu za (16.01.)
od by ło się spo tka nie z przed sta wi cie lem ro -
dzi ny ży dow skich fil mow ców po cho dzą -
cych z Kra ko wa – z dzien ni ka rzem Yaako -
vem Gros sem, któ ry pre zen to wał frag men -
ty fil mów swo ich zna nych w świe cie bra ci
Na ta na i Yora ma.

Da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz

Bli żej ju da izmu
Tradycyjnie w styczniu

można było wziąć udział

w wielu imprezach związanych

z obchodami Dnia Judaizmu.

Ustanowiony przed 15 laty

w Kościele katolickim w Polsce

z inicjatywy abp. Stanisława

Gądeckiego, dzień refleksji

nad judaistycznymi korzeniami

chrześcijaństwa każdego roku

mobilizuje do nowego spojrzenia

na judaizm i kulturę żydowską. FO
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◗Na miast kę at mos fe ry kon cer tów no wo rocz nych w sto li cy Au -
strii uda ło się Jur ko wi Dy ba ło wi prze nieść (1. I) do au li UAM.
Zna ny już u nas I kon tra ba si sta fil har mo ni ków wie deń skich,
tak że dy ry gent i dow cip ny ko men ta tor mu zycz ny, we wszyst -
kich trzech ro lach ba wił znów po znań skich me lo ma nów
w pierw szy wie czór 2012 r. Wspie ra ła go sku tecz nie Wro cław -
ska Or kie stra Ka me ral na „Le opol di num” i zna ko mi ty, sło wac -
ko – au striac ki kwin tet in stru men tal ny „No li mit”, per fek cyj -
nie łą czą cy mu zy kę cy gań ską z jaz zem i kla sy ką. Stąd dy rek -
cja Fil har mo nii za ty tu ło wa ła kon cert: „Graj Cy ga nie, graj, do -
bry rok nam daj!”. Ho spi cjum Pa lium prof. Jac ka Łu cza ka kwe -
sto wa ło te go wie czo ru na swe po trze by. Je den ze słu cha czy
p. Adam Za la szew ski, kwo tą 2 tys. zł wy li cy to wał moż li -
wość…za dy ry go wa nia Mar szem Ra detz ky’ego J. Straus sa i rze -
czy wi ście po pro wa dził fi nał uda ne go spo tka nia.

◗ „Je dwab nym szla kiem do Wied nia” po dą ża ła też (4. I) Or kie -
stra Sin fo niet ta „Po lo nia” pod ba tu tą Cheun ga Chau, rów -
nież – ra zem z ze spo łem – do bre go zna jo me go na szych by wal -
ców kon cer to wych. O daw nym, han dlo wym trak cie Chiń czy -
ków do Eu ro py i na Bli ski Wschód opo wia dał Sła wo mir Pie -
tras, ko men tu jąc wy ko ny wa ne utwo ry: Straus sa, Mo zar ta, Do -
ni zet tie go, Cha cza tu ria na i The odo ra ki sa. Śpie wa li: Na ta lia
Pucz niew ska i To masz Pi lu chow ski. 

◗ Ko lej nym stycz nio wym (7. i 8. I) go ściem Fil har mo nii był
Frank Stro bel, nie miec ki dy ry gent, fa scy nu ją cy się łą cze niem
ob ra zów z mu zy ką, twór ca i szef Eu ro pej skiej Fil har mo nii Fil -
mo wej. Po „Brzdą cu”, „Go rącz ce zło ta” i „Świa tłach wiel kie -
go mia sta”, przy po mnie li śmy so bie w au li (za mie nio nej w ki -
no) na stęp ne dzie ło Char lie Cha pli na: „Cyrk” z 1928 r. i krót -
ko me tra żo wy do ku ment „Jak się ro bi fil my?”. Oba z Cha pli nem
w ro li głów nej i z je go mu zy ką, zin stru men to wa ną na wiel ką
or kie strę, wy ko ny wa ną (na ży wo) przez na szych fil har mo ni -
ków.

◗ Mu zy ka fil mo wa wy peł ni ła też pro gram 416. Kon cer tu Po -
znań skie go (13. I) w 50-le cie po wsta nia te go cy klu, wy my ślo -
ne go w daw no nie ist nie ją cej już po po łu dniów ce „Express Po -
znań ski” i w Fil har mo nii. Za gra no naj słyn niej sze frag men ty
utwo rów Woj cie cha Ki la ra, wy bra ne ze ście żek po nad 130 fil -
mów te go 80-let nie go kom po zy to ra, m. in. Po lo ne za z „Pa na Ta -
de usza”, wal ce z „Zie mi obie ca nej” i „Trę do wa tej” oraz su itę
z „Dra ku li” – słyn ne go hol ly wo odz kie go ob ra zu Fran ci sa F.
Cop po li. Wy stą pi ły: Po znań ski Chór Ka me ral ny i Chór Aka de -
mic ki ze Szcze ci na oraz or kie stra FP, dy ry go wał Ma rek Pi ja -
row ski, a ko men to wał Krzysz tof Sza niec ki.

◗ Mo no te ma tycz ny był rów nież (15. I) kon cert Or kie stry Ka -
me ral nej PR „Ama deus” pod dyr. Agniesz ki Ducz mal. Wpi sa -

ny w ob cho dy po znań skie go XV Dnia Ju da izmu, pre zen to wał
mu zy kę XX-wiecz nych twór ców ży dow skie go po cho dze nia,
bądź in spi ru ją cych się mu zy ką ży dow ską. Do tych dru gich za -
li cza się np. Ro mu ald Twar dow ski, któ re go Kon cert skrzyp -
co wy ze świet nym so li stą Ja ro sła wem Żoł nier czy kiem otwo -
rzył wie czór. Po tem słu cha li śmy Con cer ti na Mie czy sła wa We -
in ber ga z par tią so lo wą skrzy pacz ki Ewe li ny No wic kiej oraz
dwóch utwo rów, za aran żo wa nych przez A. Ducz mal na ze spół
ka me ral ny: Kwar te tu smycz ko we go nr 4 Szy mo na Lak sa i Sek -
ste tu smycz ko we go D -dur Eri cha W. Korn gol da. 

Es tra dę zdo bił bu kiet 200 tu li pa nów ho len der skich.
Przed dwo ma la ty w au li UAM te mu ga tun ko wi kwia tów nada -
no imię Ire ny Sen dle ro wej, któ ra – przy po mnij my – w cza sie
li kwi da cji war szaw skie go get ta ura to wa ła ok. 2,5 tys. ży dow -
skich dzie ci. 

◗ W ra mach fil har mo nicz nych spo tkań z pięk ny mi gło sa mi
ope ro wy mi (20. I) wy stą pi ła Su mi Jo, po łu dnio wo -ko re ań ska
so pra nist ka, wy kształ co na w Eu ro pie, m. in. u Car la Ber gon -
zie go i Eli sa beth Schwarz kopf. Od 25 lat śpie wacz ka nie prze -
rwa nie bu dzi po dziw na czo ło wych sce nach i es tra dach świa -
ta. W ze sta wie sied miu po pu lar nych arii, m.in. Gou no da, Ada -
ma, Ver die go, Do ni zet tie go i Of fen ba cha, po ka za ła tak że u nas
naj wyż szy kunszt sztu ki wo kal nej, wspar tej zna ko mi tą tech ni -
ką i in te re su ją cy mi ele men ta mi ak tor stwa. Po rzę si stej, sto ją -
cej owa cji, ar tyst ka do da ła dwa nie za po mnia ne bi sy: ra do sną
„An nen Po lkę” J. Straus sa i re flek syj ną arię Puc ci nie go „O mio
bam bi no ca ro” z ope ry „Gian ni Schic chi”. Do sko na ły mi part -
ne ra mi wo ka list ki by li te go wie czo ru fil har mo ni cy: skrzy pacz -
ka An na Ziół kow ska, fle ci sta Ro man Szcze pa niak i wio lon cze -
li sta Ma ciej Je zier ski, rów nież ca ła or kie stra, a na de wszyst ko
dyr. Łu kasz Bo ro wicz. 

◗ Sym fo nia „Wiel ka” Fran cisz ka Schu ber ta, sta no wi ła (27. I)
uko ro no wa nie ko lej ne go – ca łe go w to na cji C -dur – wie czo ru
pod ba tu tą Chri sto phe ra Ho gwo oda. Ten wy bit ny bry tyj ski spe -
cja li sta od mu zy ki daw nej przed sta wił bar dzo oso bi stą, skła -
nia ją cą do dys ku sji (to do brze!), in ter pre ta cję jed ne go z naj bar -
dziej re pre zen ta cyj nych dzieł ro man ty zmu. Naj pierw by ła C -
-du ro wa Uwer tu ra do „Ła ska wo ści Ty tu sa” W. A. Mo zar ta,
ukoń czo na le d wie kil ka ty go dni przed śmier cią ge nial ne go
twór cy. Po środ ku zaś – mu zycz na cie ka wost ka, po wsta ła
w 1964 r. Ame ry ka nin Ter ry Ri ley mie sza ni ną dźwię ków „In
C”, za ba wił się z or kie strą in stru men tów wsze la kich (akor de -
ony, gi ta ry, sak so fo ny). Ho gwo od (z tłu ma czem W. Ły siem),
szcze gó ło wo opo wie dział o tym pre kur so rze mi ni ma li zmu
w mu zy ce.

Na za jutrz (28. I) je go słu cha cza mi by ła mło dzież „Pro Sin fo -
ni ki”; kon cert od był się w rocz ni cę śmier ci Aloj ze go A. Łu cza -
ka, twór cy te go wy jąt ko we go ru chu mi ło śni ków mu zy ki. (rp) 
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Po ośmiu la tach od pierw szej kon cep -
cji i trzech la tach od roz po czę cia bu -
do wy wresz cie mo że my cie szyć się z fi -

ni szu prac – mó wi prof. dr hab. An drzej
Mol ski, dzie kan Wy dzia łu Che mii.

Choć stu den ci roz pocz ną na ukę na Mo ra -
sku do pie ro w paź dzier ni ku, wy pro wadz -
ka ru szy du żo wcze śniej. Od 7 ma ja roz po -
czy na my prze pro wadz kę do czę ści na uko -
wej, jesz cze w ma ju za cznie my prze no sić
tak że cześć dy dak tycz ną, a we wrze śniu bu -
dy nek bę dzie już go to wy na przy ję cie stu den -
tów – wy ja śnia dzie kan.

I trud no nie wie rzyć, wi dząc po stęp prac.
Po ło wa bu dyn ku jest już go to wa w 99%.
Do cał ko wi te go wy koń cze nia bra ku je je dy -
nie ta kich dro bia zgów jak gniazd ka elek -
trycz ne, czy ta blicz ki z nu me ra mi sal.

Zmia na lokalizacji to tak że zmia na moż -
li wo ści funk cjo no wa nia. Bli skie są siedz two
m. in. Wy dzia łu Fi zy ki czy Wy dzia łu Bio lo gii
uła twi wie le dzia łań – tłu ma czy prof. Bro ni -
sław Mar ci niak, rek tor UAM.

Prze pro wadz ka do Col le gium Che mi cum
No vum ozna cza nie tyl ko du ży skok ja ko -
ścio wy, ale i du żo wię cej prze strze ni dla che -
mi ków. W bu dyn ku przy ul. Grun waldz kiej
do dys po zy cji mie li 20 tys. m. kw., ale spo -
rą część zaj mo wał Uni wer sy tet Me dycz ny.
No wy obiekt li czy na to miast 26 tys. m. kw.,

z cze go po nad 2 tys. m. kw. zaj mie bi blio te -
ka. Po sia dać ona bę dzie naj now szy ra dio -
wy sys tem za bez pie czeń, a więk szość wo lu -
mi nów bę dzie do stęp na dla każ de go. Znaj -
dą się w niej tak że sta no wi ska kom pu te ro we
oraz miej sca, gdzie bę dzie moż na usiąść
z wła snym lap to pem. Po wierzch nia bi blio te -
ki jest tak du ża, że my śli my po waż nie o po -
łą cze niu bi blio tek i stwo rze niu jed ne go księ -
go zbio ru na uk ści słych. Prze nie śli by śmy
wów czas tu taj zbio ry bi blio te ki z Wy dzia łu
Ma te ma ty ki i In for ma ty ki, Fi zy ki i Bio lo gii.
Nie od by ło by się to kosz tem stu den tów, bo -
wiem wszyst kie te wy dzia ły dzie li naj wy żej 5
mi nut spa cer kiem – wy ja śnia rek tor UAM.

Do dys po zy cji stu den tów bę dą czte ry sa -
le wy kła do we: au la, któ ra po mie ści 250
osób, sa la wy kła do wa na 150 osób i dwie
mniej sze, w któ rych zmie ści się po 100 osób.
Cie ka we roz wią za nie za sto so wa no w sa li
kon fe ren cyj nej, w któ rej do ce lo wo od by wać
się ma ją po sie dze nia ra dy wy dzia łu. Jed -
na ze ścian jest ru cho ma – po jej otwar ciu zy -
sku je się po łą cze nie ze sto łów ką.

A co cze ka sta re Col le gium Che mi cum?
Część bu dyn ku przej mie Uni wer sy tet Me -
dycz ny i bę dą uczyć się tu stu den ci far ma -
cji, o lo sach po zo sta łej czę ści za de cy du ją
wła dze UAM. 

Fi lip Cze ka ła

Che mia

XXI
wie ku

Wy dział Che mii cze ka nie ba wem wy pro wadz ka. 
Od paź dzier ni ka stu den ci prze nio są się ze sta re go bu dyn ku
przy ul. Grun waldz kiej do no wo cze sne go obiek tu na Mo ra sku. 
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NASZ UNIWERSYTET

Wtym ro ku aka de mic kim se sja
wy jąt ko wo szyb ko za sko czy ła
stu den tów, bo roz po czę ła się 30
stycz nia, a skoń czy ła się 12 lu -
te go. To przy spie sze nie jest

zwią za ne oczy wi ście z te go rocz ny mi mi strzo stwa -
mi Eu ro 2012. No wy se mestr na stu diach za zwy -
czaj za czy na ło się do pie ro w mar cu. Choć se sja już
pra wie mi nę ła, nie któ rzy jesz cze zma ga ją się z eg -
za mi na mi. Wy dział Stu diów Edu ka cyj nych, fi lo zo -
fia, ko mu ni ka cja spo łecz na a szcze gól nie dzien ni -
kar stwo w tym ro ku mu si się uczyć dłu żej. Se -
sja – dla jed nych trud na, dla in nych znów ła twa.
Wszyst ko za le ży od roz pla no wa nia na uki, licz by za -
li czeń i eg za mi nów oraz od wła snych umie jęt no -
ści. Zo bacz my, jak o se sji wy po wia da ją się stu den -
ci UAM.

Oso by stu diu ją ce dwa kie run ki nie ma ją ła two.
Dwa kie run ki, dwa ty go dnie, osiem eg za mi nów i do -
jaz dy naj pierw do Po zna nia, a po tem mię dzy Mo -
ra skiem a Sza ma rze wem. Brzmi nie za chę ca ją co, ale
tak na praw dę to krót ki okres cza su – ubo gi w sen
i wy po czy nek a bo ga ty w za an ga żo wa nie, zjed no cze -
nie stu den tów, tro chę stre su i du żo ka wy. Ma rzy mi
się, że by wy kła dow cy punk tu al nie przy cho dzi li
na dy żu ry, wte dy już daw no by ła bym po se sji – przy -
zna je Ja go da No cho wicz, stu dent ka III ro ku fi lo zo -
fii, ko mu ni ka cji spo łecz nej i I ro ku dzien ni kar stwa. 

Nie któ rym se sja po szła jak z płat ka i mie li na wet
dwa na ście dni wol ne go. Grze gorz Dry gas, stu -
dent III ro ku fi lo zo fii, ko mu ni ka cji spo łecz nej: Zi -
mo wa se sja wy da je mi się ła twiej sza do zda nia, po -
nie waż pod czas zi my jest mniej sza ocho ta na opusz -
cza nie swe go do mo stwa w ce lach roz ryw ko wych. Co
do eg za mi nów to by ły tyl ko a mo że dla nie któ rych
aż czte ry, jed nak że do bry plan dzia ła nia to pod sta -
wa. Uda ło mi się uzy skać aż dwa na ście dni wol nych
od za jęć. 

Mass me dia za sy py wa ły nas re kla ma mi zu pek
chiń skich „na szyb ko”, zna ny mi ta blet ka mi na pa -
mięć i in ny mi wspo ma ga cza mi, po zwa la ją cy mi
prze trwać se sję. Są ta cy, któ rzy wo lą w trak cie se -
sji tra dy cyj ne zdro we je dze nie. Eg za mi ny nie by ły
nad zwy czaj trud ne po za sto so wa niu spraw dzo nych
me tod, a wiec od po wied nie go sku pie nia, ta le rza
orze chów i mig da łów – do da je Grze gorz.

Ta se sja by ła wy jąt ko wo nie ogar nię ta – przy zna je
Mag da, stu dent ka so cjo lo gii. Ter mi ny ja kieś dziw -
ne, prze kła da ne z dnia na dzień, ni by se sja krót sza,
ale wcze śniej za czy na li śmy ten rok aka de mic ki. Ale
za li czy łam wszyst ko w pierw szym ter mi nie. Mu sia -
łam się spo ro uczyć, jed nak ni gdy nie za ry wa łam no -
cek – nie po tra fię się uczyć w no cy. Jed ne go dnia mia -
łam trzy eg za mi ny i obro nę pra cy! Ja koś da łam ra dę. 

By ły i hu mo ry stycz ne aspek ty se sji. Na eg za mi -
nie z es te ty ki prag ma tycz nej na fi lo zo fii, ko mu ni -
ka cji spo łecz nej by ło na wet po dej rze nie wła ma nia.
Pa ni pro fe sor po my li ła eki pę do mon to wa nia ro let
z wła my wa cza mi, któ rzy z ra cji du że go mro zu mie -
li na so bie ko mi niar ki i prze rwa ła eg za min, wo ła -
jąc o po moc. An na Zie liń ska

SE SJO, DAJ ŻYĆ!

Sesja to najgorętszy czas w życiu
studenta. To nieprzespane noce, 
duże ilości kawy, stres i czasem... łzy. 


