
ŻYCIE
www.zycie.amu.edu.pl

nr 2 (233)
luty 2013

UNIWERSYTECKIE

ISSN 1231- 8825 

Sposoby 
na sesję

Sposoby 
na sesję

Sposoby 
na sesję

s. 9s. 9



Flesz

2 |  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 3

FO
T.

M
A

CI
EJ

 M
ĘC

ZY
Ń

SK
I

FO
T.

M
A

CI
EJ

 M
ĘC

ZY
Ń

SK
I

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

Medal Hipolita dla profesora Tomasza Sokołowskiego i prorektora Krzysztofa Krasowskiego w Wydziału Prawa i Administracji

Seminarium Hermeneutyka Sensu 

Wizyta Ambasadora Szwecji HE Staffana Herrstrom̈a



ŻYCIE
UNIWERSYTECKIE

UAM POZNAŃ
nr 2 (233) | luty 2013

Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Rektorat, 67-712 Poznań, 
ul. Wieniawskiego 1 

e-mail: redakcja@amu.edu.pl
www.zycie.amu.edu.pl

REDAKCJA
Redaktor naczelna: 
Jolanta Lenartowicz, jolenmedia@gmail.com,
Magda Ziółek
foto: Maciej Męczyński, fotouam@amu.edu.pl

Stali współpracownicy: 
Adam Barabasz, Danuta Chodera-Lewandowicz,
Romuald Połczyński, Maria Rybicka, Anna Zielińska

Adres redakcji: 
61-701 Poznań, ul. Fredry 10
Biuro redakcji: Marta Dzionek 
Zdjęcia na okładkach: Maciej Męczyński, 
Archiwum drużyny Futsalu AZS UAM
Korekta: Maria Rybicka
Opracowanie graficzne: Agata Rząsa 
Druk: Drukarnia Kolejowa Kraków 
32-086 Węgrzce, ul. Forteczna 20A

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

Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów.
Za treść zamieszczanych ogłoszeń, reklam i komunikatów redakcja nie odpowiada. Zapraszamy do wszechstronnej współpracy.

W NUMERZE

4-5 | WYDARZENIA
● Kalendarium

5 | WYDARZENIA
● Świadkowie historii
● Pamiętajmy o Sybirakach 

6-7 | NASZ UNIWERSYTET
● Nocne Rendez-BU
● „Ogień w szopie”
● Żeś jest oto potomek 

samego Popiela

8-9 | NASZ UNIWERSYTET
● Ekspedycja do Sudanu 2013
● Na adrenalinie

10-11 | NASZ UNIWERSYTET
●Wszystko co najważniejsze
Rozmowa z prof. Bogdanem
Marcińcem, dyrektorem Centrum

Zaawansowanych Technologii UAM
i Poznańskiego Parku
Naukowo – Technologicznego

Fundacji UAM

12 | NASZ UNIWERSYTET
● Chemia miłości
Rozmowa z dr. hab. Karolem
Kacprzakiem, kierownikiem
Pracowni Chemii Bioorganicznej
UAM

13 | NASZ UNIWERSYTET
● Na kliningu

14-15 | NASZ UNIWERSYTET
● Kwiaty biurowe i córki

Margaret Thatcher
Rozmowa z prof. Agnieszką
Gromkowską-Melosik z Wydziału
Studiów Edukacyjnych UAM

16-17 | NASZ UNIWERSYTET
● Przesłanie Białej Róży

18-19 | NASZ UNIWERSYTET
● Filologia wielu zmysłów
Z Anetą Grodecką 
i Anną Podemską-Kałużą,
autorkami książki
„Wielozmysłowość. Filozofia
i dydaktyka”, rozmawiają Marzenna 
Ledzion-Markowska, dyrektor
Wydawnictwa Naukowego UAM
i Magda Ziółek

19 | KSIĄŻKA 
● Stłamszona nauka

20-21 | NASZ UNIWERSYTET
● Jak one piszą?
● Poznań przyciąga najlepszych 

22 | NASZ UNIWERSYTET
● Pierwsza praca z EURES-em

23 | NASZ UNIWERSYTET
● YES Europo! 
Z dr Iwoną Borkowską,
pełnomocnikiem rektora 
ds. programu LLP-Erasmus,
rozmawia Magda Ziółek

24-25 | NASZ UNIWERSYTET
● Chóralny bal nad balami

26 | KULTURA
● Aula koncertowa

27 | NASZ UNIWERSYTET
● Do Szczecina po medal?

Załatwione!

Lu bisz ŻYCIE? Po lub nas na Fa ce bo oku!



KK a l e n d a r i u m

N A S Z  U N I W E R S Y T E T WYDARZENIA

4 |  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 3

◗V zwy czaj ne po sie dze nie Se na tu UAM od by ło się 28 stycz nia i roz -
po czę ło od przed sta wie nia przez rek to ra i pro rek to rów waż nych
z punk tu wi dze nia uczel ni ko mu ni ka tów. Na stęp nie prof. Zbi gniew
Pi lar czyk, pro rek tor UAM, wy stą pił z te ma tem „Stu den ci
UAM – por tret zbio ro wy”.

Pod czas po sie dze nia Se nat UAM wy ra ził po zy tyw ną opi nię
w spra wie mia no wa nia na sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go: prof.
Krzysz to fa Try bu sia, prof. Mag da le ny Pio ru nek oraz prof. Je rze go
Mo drzew skie go.

W cza sie ob rad Se nat UAM pod jął uchwa ły w spra wie wy ra że nia
zgo dy na zwięk sze nie środ ków fi nan so wych na wy na gro dze nia dla
na uczy cie li aka de mic kich oraz pra cow ni ków nie bę dą cych na uczy -
cie la mi aka de mic ki mi: Wy dzia łu Na uk Spo łecz nych, Wy dzia łu Ma -
te ma ty ki i In for ma ty ki, Wy dzia łu Stu diów Edu ka cyj nych, Wy dzia -
łu Pe da go gicz no -Ar ty stycz ne go, Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej i Kla -
sycz nej, Wy dzia łu Fi zy ki, Wy dzia łu Hi sto rycz ne go, Stu dium Na -
ucza nia Ję zy ków Ob cych – Szko ła Ję zy ka An giel skie go, Stu dium Na -
ucza nia Ję zy ków Ob cych – Szko ła Ję zy ka Fran cu skie go, Szko ły Tłu -
ma czy i Ję zy ków Ob cych oraz In sty tu tu Kul tu ry Eu ro pej skiej i Ko -
le gium Eu ro pej skie go z do cho dów wła snych w 2013 ro ku.

Se nat UAM pod jął tak że uchwa łę w spra wie ko rek ty uchwa ły Se -
na tu UAM nr 14/2012 z dnia 17.12.2012 r. w spra wie wy ra że nia zgo -
dy na do dat ko we wy na gro dze nie dla na uczy cie li aka de mic kich oraz
pra cow ni ków nie bę dą cych na uczy cie la mi aka de mic ki mi Wy dzia -
łu Neo fi lo lo gii z do cho dów wła snych w 2013 ro ku. Wgląd w uchwa -
ły Se na tu UAM jest moż li wy na stro nie www.amu.edu.pl oraz
w Rek to ra cie (po kój 107). opr. Do mi ni ka Na roż na

◗ 14 stycz nia po X edy cji Ver ba Sa cra Bi blia Ka szub ska w ra tu szu
miej skim w Wej he ro wie, pre zy dent Wej he ro wa Krzysz tof Hil de -
brandt wy róż nił o. prof. Ada ma Ry szar da Si ko rę OFM, kie row ni -
ka Za kła du Eg ze ge zy Sta re go i No we go Te sta men tu na Wy dzia le
Teo lo gicz nym UAM w Po zna niu, „Me da lem Ró ży” w uzna niu za -
sług za roz wój kul tu ry Ka szub i dba łość o za cho wa nie mo wy oj ców,
za współ two rze nie cy klu „Ver ba Sa cra” w mu rach wej he row skiej ko -
le gia ty. O. Adam R. Si ko ra od 1993 ro ku przy go to wu je tek sty bi blij -
ne na pre zen ta cje, do ko nu jąc prze kła du na ję zyk ka szub ski z ję zy -
ka he braj skie go lub grec kie go. „Me da lem Ró ży” zo stał wy róż nio ny
rów nież Prze my sław Ba siń ski. 

◗ Ewe li na Kraw czyk, stu dent ka Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej i Kla -
sycz nej UAM (kie ru nek fi lo lo gia pol ska i kla sycz na) otrzy ma ła sty -
pen dium mi ni stra na uki i szkol nic twa wyż sze go za wy bit ne osią -
gnię cia. 

◗ Prof. Zo fia Szwey kow ska -Ku liń ska zo sta ła po wo ła na ja ko przed -
sta wi ciel ka Pol ski w skład pre sti żo we go gre mium, ja kim jest cia ło
do rad cze (Scien ti fic Ad vi so ry Bo dy – SAB) mię dzy na ro do we go
kon sor cjum za wią za ne go dla re ali za cji pro jek tu ERA-NET for Co -
or di na ting Ac tion in Plant Scien ces (ERA-CAPS), fi nan so wa ne go
z 7 Pro gra mu Ra mo we go.

◗ 21 stycz nia ogło szo no wy ni ki kon kur sów NCN MAESTRO 3
i HARMONIA 3. W gro nie lau re atów MAESTRO zna leź li się prof.
Mi chał Gier sig i prof. Ja cek Gaw roń ski z Wy dzia łu Che mii UAM
oraz prof. To masz Łu czak z Wy dzia łu Ma te ma ty ki i In for ma ty ki
UAM. Prof. Ste fan Lis z Wy dzia łu Che mii, prof. Ma ciej Ko zak z Wy -
dzia łu Fi zy ki i prof. Ar ka diusz Mar ci niak z Wy dzia łu Hi sto rycz -
ne go zo sta li lau re ata mi kon kur su HARMONII. MAESTRO fi nan -

su je pio nier skie pro jek ty ba daw cze pro wa dzo ne przez do świad czo -
nych na ukow ców, wy kra cza ją ce po za do tych cza so wy stan wie dzy,
i któ rych efek tem mo gą być od kry cia na uko we. Ce lem HARMONII
jest na to miast fi nan so wa nie pro jek tów ba daw czych re ali zo wa nych
w ra mach współ pra cy mię dzy na ro do wej.

◗ W dniach od 6 do 7 lu te go w Ka zi mie rzu Bi sku pim od by ło
się XIII Ogól no pol skie Sym po zjum Teo lo gicz ne pt. „Ro dzi na śro -
do wi skiem wia ry”, zor ga ni zo wa ne przez Wy dział Teo lo gicz ny UAM
oraz Wyż sze Se mi na rium Du chow ne Zgro ma dze nia Mi sjo na rzy
Świę tej Ro dzi ny w Ka zi mie rzu Bi sku pim. Sym po zjum by ło pró bą
od po wie dzi na py ta nia do ty czą ce wia ry, mał żeń stwa, ro dzi ny oraz
cza sem na my słu nad za gad nie niem wia ry prze ży wa nej w mał żeń -
stwie i ro dzi nie.

◗ XIII kon fe ren cja na uko wa z cy klu „Eu ro pa XXI wie ku” pt. „Eu -
ro pa i Unia Eu ro pej ska wo bec kry zy su. Roz wią za nia i sce na riu sze
na przy szłość” od by ła się w dniach 7-8 lu te go w Col le gium Po lo -
ni cum w Słu bi cach. Uczest ni ka mi kon fe ren cji by li na ukow cy re pre -
zen tu ją cy pol skie i za gra nicz ne ośrod ki na uko wo -ba daw cze, dzien -
ni ka rze, po li ty cy oraz in ni za in te re so wa ni in te gra cją eu ro pej ską.
Or ga ni za to ra mi spo tka nia by ły Wy dział Na uk Po li tycz nych i Dzien -
ni kar stwa UAM oraz Col le gium Po lo ni cum w Słu bi cach. 

◗ Hu ma ni stycz ne Cen trum Ba dań „Dys kurs Wie lo kul tu ro wy”
UAM by ło or ga ni za to rem IV in ter dy scy pli nar nej kon fe ren cji na -
uko wej pt. Kre atyw ność w na uce, sztu ce i kul tu rze, któ ra od by ła się
w dniach od 21 do 22 lu te go. Za mie rze niem kon fe ren cji, któ ra oscy -
lo wa ła wo kół pro ble mu kre atyw no ści w na uce, sztu ce i kul tu rze, by -
ło po ka za nie mno go ści moż li wych kie run ków in ter pre ta cji pod -
ję te go te ma tu.

◗ W ra mach kon kur su MONOGRAFIE Fun da cji na rzecz Na uki
Pol skiej uka że się dzie ło dr. Fi li pa Li piń skie go z Za kła du Hi sto rii
Sztu ki No wo cze snej UAM, po świę co ne Hop pe ro wi. Prof. Mie czy -
sław Ma sty ło z wy dzia łu Ma te ma ty ki i In for ma ty ki UAM otrzy mał
na to miast od FNP sub sy dium MISTRZ. opr. mdz

Za pra sza my do udzia łu w Kon fe ren cji pt. „Kon ku ren cja
na ryn ku ga zu. Uwa run ko wa nia praw ne”, któ ra od bę dzie się
w dniach 6-7 mar ca 2013 r. na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra -

cji UAM. Za po wia da na li be ra li za cja ryn ku ga zu nie sie ze so bą no -
we wy zwa nia dla wszyst kich je go uczest ni ków, po cząw szy od przed -
się biorstw ob ro tu, dys try bu cji i prze sy łu, po przez przed się bior stwa
zaj mu ją ce się je go wy do by wa niem, a skoń czyw szy na od bior cach
ga zu, w szcze gól no ści od bior cach biz ne so wych. Wej ście w ży cie no -
wych re gu la cji, w tym ocze ki wa ne go Pra wa ga zo we go, mi mo że
stwa rza szan sę roz wo ju kon ku ren cji, już dziś wy wo łu je oba wy co
do wła ści we go funk cjo no wa nia ryn ku ga zu we wszyst kich je go wy -
mia rach. Z te go po wo du w Ka te drze Pu blicz ne go Pra wa Go spo dar -
cze go na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji UAM po wsta ła ini cja ty -
wa, aby w gro nie spe cja li stów dys ku to wać o przy szło ści ryn ku ga -
zu w Pol sce. Je ste śmy prze ko na ni, że spo tka nie to przy czy ni się
nie tyl ko do lep sze go po zna nia i zro zu mie nia pro ce sów za cho dzą -
cych na otwie ra ją cym się ryn ku pa liw ga zo wych, ale sta nie się tak -
że do brą oka zją do wy mia ny po glą dów i do świad czeń mię dzy przed -
sta wi cie la mi na uki, ad mi ni stra cji pu blicz nej oraz biz ne su. 

Szcze gó ło we in for ma cje do stęp ne są na stro nie: 
www.kon fe ren cja -ga zo wa.amu.edu.pl
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Na gro da jest przy zna wa na raz w ro ku
pol skim oraz za gra nicz nym sto wa -
rzy sze niom, in sty tu cjom, or ga ni za -

cjom spo łecz nym i oso bom fi zycz nym
za szcze gól nie ak tyw ny udział w upa mięt -
nia niu hi sto rii na ro du pol skie go w la -
tach 1939–1989 oraz oso bom wspie ra ją cym
pion edu ka cyj ny IPN. Mo że być tak że przy -
zna na po śmiert nie. Na gro dę przy zna je ka -
pi tu ła, któ rej prze wod ni czy pre zes In sty tu -
tu Pa mię ci Na ro do wej. Wnio sek o przy zna -
nie na gro dy po wi nien za wie rać da ne per so -
nal ne kan dy da ta, opis je go za sług i osią gnięć
uza sad nia ją cych przy zna nie na gro dy, ko pie
do ku men tów po świad cza ją cych te za słu gi
i osią gnię cia oraz pi sem ną zgo dę kan dy da -
tów na zgło sze nie. Kan dy da tu ry na le ży zgła -
szać oso bi ście lub pocz tą w nie prze kra czal -

nym ter mi nie do dnia 15 mar ca 2013 r.
na ad res po znań skie go od dzia łu IPN: ul.
Rol na 45a, 61-487 Po znań. Na gro da jest ini -
cja ty wą tra gicz nie zmar łe go pre ze sa IPN,
prof. Ja nu sza Kur ty ki.

W Po zna niu po raz pierw szy ty tuł „Świad -
ka Hi sto rii” przy zna no w 2010 ro ku, od te go
cza su w trzech po znań skich edy cjach na gro -
dę „Świa dek Hi sto rii” otrzy ma ło 30 lau re atów,
wśród nich m. in.: Świa to wy Zwią zek Żoł nie -
rzy AK Okręg Wiel ko pol ska, Zwią zek Więź -
niów Po li tycz nych Okre su Sta li now skie go
Od dział Wiel ko pol ska, Sto wa rzy sze nie „Ka -
tyń” w Po zna niu, Sto wa rzy sze nie „Po znań ski
Czer wiec 1956”, Ja nusz Pa łu bic ki, ks. Ja ro sław
Wą so wicz, Hen ryk Lu dwik Czar nec ki, prof.
Ol gierd Ba ehr, Eu ge nia Te re sa Da bert, dr An -
na Ziół kow ska. NC

Wla tach 1940-41 w czte rech ma so -
wych de por ta cjach z te re nów Kre -
sów Wschod nich II RP zo sta ło

wy wie zio nych set ki ty się cy lu dzi, głów nie
mat ki z dzieć mi, oso by star sze, ro dzi ny ka tyń -
skie. Bez wy ro ku są du, ze rwa ni w środ ku no -
cy, mie li nie speł na go dzi nę, a czę sto i mniej
na spa ko wa nie naj po trzeb niej szych rze czy,
po zo sta wie nie do rob ku ca łe go ży cia i wy jazd
w by dlę cych wa go nach w nie zna ne. Po pra -
wie mie sięcz nej po dró ży w tra gicz nych wa -

run kach, głod ni i scho ro wa ni do cie ra li
do miejsc ze słań na da le kiej Sy be rii czy ste -
pach Ka zach sta nu. Pierw sza de por ta cja, któ -
ra mia ła miej sce w no cy 10 lu te go 1940 na -
le ża ła do naj tra gicz niej szych. Człon ko wie
Fun da cji Kre sy -Sy be ria, ja ko wnu ki i dzie ci
Kre so wian i Sy bi ra ków sta le pa mię ta ją o tych
wy da rze niach. 

O da cie waż nej dla każ de go pol skie go Sy -
bi ra ka – 10 lu te go 1940 – po win ni pa mię tać
wszy scy Po la cy. Kam pa nia edu ka cyj na „10 lu -

ty 1940 – Pa mię taj my o Sy bi ra kach” ma wła -
śnie o niej przy po mi nać. W te go rocz nej edy -
cji kam pa nii jest uka za ny ogrom ny wpływ de -
por ta cji na lo sy wie lu se tek ty się cy pol skich
ro dzin; po ka za ne po gma twa ne dal sze lo sy
osób re pre sjo no wa nych, ich obec ne roz pro -
sze nie. Stąd na stro nie kam pa nii do stęp ne są
frag men ty re la cji Sy bi ra ków na gra nych przez
Fun da cję na ca łym świe cie.

Za pra sza my do od wie dze nia stro ny in ter -
ne to wej kam pa nii www.10lu ty 1940.pl

Świadkowie historii
Poznański Oddział Instytutu
Pamięci Narodowej ogłasza
kolejną edycję konkursu
o nagrodę honorową prezesa IPN
„Świadek Historii”. 

Pamiętajmy o Sybirakach 
Po raz kolejny, śladem dwóch
poprzednich lat, Fundacja
Kresy-Syberia realizuje
kampanię edukacyjną 
„10 luty 1940 – Pamiętajmy
o Sybirakach”. 
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Ak cja trwa ła od 21 stycz nia do 8 lu te go.
W cią gu tych dwóch ty go dni czy tel -
nie na uk hi sto rycz nych, spo łecz nych

i ga zet oraz na uk praw nych i eko no micz nych
wy dłu ży ły czas swo je go otwar cia do 24.00.
Sza cu je się, że każ de go dnia w trak cie noc -
ne go dy żu ru, ze zbio rów bi blio te ki ko rzy sta -
ło śred nio 100 osób. Ale by li też ta cy, któ rzy
do czy tel ni przy cho dzi li z wła sny mi no tat -
ka mi. Aby wspo móc na uko we suk ce sy No -
cy, Bi blio te ka wszyst kich po dej mo wa ła dar -
mo wą ka wą. 

To już trze cia edy cja Noc ne go Ren dez -
-BU – mó wił Alek san der Gniot, wi ce dy rek -
tor ds. za so bów BU oraz po my sło daw ca pro -
jek tu – My ślę, ze bę dzie my kon ty nu ować tę
ak cję w trak cie ko lej nych se sji. Ma my sy gna -
ły, że stu den ci są za do wo le ni z ta kiej for my
ucze nia się. Na spe cjal nie na ten cel stwo rzo -
nej stro nie na Fa ce bo oku już w pierw szych
dniach po nad 100 osób za de kla ro wa ło swo -

ją obec ność, ale by li też ta cy, któ rzy za sta na -
wia li się lub po pro stu po lu bi li stro nę.
Wśród sta łych by wal ców zna leź li się stu den -
ci fi lo lo gii, hi sto rii, pra wa i in for ma ty ki.

To ma sens dla osób, któ re ma ją dzień wol -
ny i mo gą póź niej ode spać za rwa ną
noc – mó wi Aga ta, stu dent ka Wy dzia łu
Neo fi lo lo gii – W ze szłym ro ku, kie dy mia -
łam wię cej eg za mi nów i by ły one roz ło żo ne
w cza sie, ko rzy sta łam czę ściej. Po za tym pro -
ble mem dla mnie są go dzi ny za mknię cia bi -
blio te ki. Zwy kle nie za czy nam na uki
przed 22.00 i wo la ła bym, aby by ła otwar ta
ca łą noc – de kla ru je. 

Nie wy klu czam ta kich moż li wo ści – od po -
wia da Alek san der Gniot – Je śli tyl ko zbie rze się
gru pa co naj mniej 20 osób, któ re bę dą chcia ły
tak dłu go uczyć się, mo że my przy chy lić się do tej
pro po zy cji. Trze ba bę dzie tyl ko usta lić ja kąś roz -
sąd ną go dzi nę za mknię cia. Stu den ci na pew no
się wy śpią, ale co z pra cow ni ka mi? mz

Pre mie ro wy wy stęp ka ba re tu
„Ogień w szo pie” od był się 18
grud nia w klu bie stu denc kim

przy Ko le gium Eu ro pej skim UAM
w Gnieź nie. Ka ba ret za pre zen to wał
pięć ske czów. Pre zen ta cja przy pa dła
do gu stu licz nie zgro ma dzo nym stu -
den tom.

Ka ba ret zdą żył od nieść pe wien
suk ces na ogól no pol skim fe sti wa lu
grup ka ba re to wych PaKA w Kra ko -
wie. Mło dzi ar ty ści wy sła li pły tę
z na gra niem pre mie ro we go wy stę pu
i za kwa li fi ko wa li się do dru gie go eta -

pu, gdy na zgło szo ne 72 ka ba re ty da -
lej prze szło ok. 40. Dal sza ry wa li za -
cja ka ba re to wa od bę dzie się Tar no -
wie, War sza wie i Wro cła wiu. Wła -
śnie we Wro cła wiu wy stą pi „Ogień
w szo pie”. Ma my świa do mość, że jest
to ry wa li za cja z bar dziej uty tu ło wa -
ny mi ka ba re ta mi – mó wi Prze my -
sław Wilk z ka ba re tu – Mi mo to, da -
my z sie bie wszyst ko. Chce my wy pro -
mo wać sie bie, ale tak że Gnie zno
i Miej ski Ośro dek Kul tu ry, z któ rym
współ pra cu je my.

Pa weł Brzeź niak 

Noc ne 
Ren dez -BU
W czytelni czas płynie inaczej-
przekonali nas o tym pracownicy
Biblioteki Uniwersyteckiej
w trakcie kolejnej edycji Nocnego
Rendez-BU. Na wieczorną randkę
z książką zgłosiło się spore grono
miłośników nocnego uczenia się.
W trakcie sesji takie spotkanie są
szczególnie cenne. 

„Ogień w szo pie”
Wie le wska zu je na to, że w śro do wi sku stu denc kim UAM ro śnie no wa gru pa ka ba re to wa, „Ogień w szo pie”. 
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Wksię dze tej pt. Lin gua: ne rvus re rum hu ma na rum
(Wy daw nic two Na uko we UAM) wy ko na nej nie zwy -
kle sta ran nie przez współ pra cow nicz ki i uczen ni ce

ju bi la ta, po nad czter dzie stu ję zy ko znaw ców pol skich i za gra nicz -
nych przed sta wi ło bo ga tą pa le tę pro ble mów ję zy ko znaw czych. 

Ju bi le usz stał się oka zją do pod su mo wa nia do tych cza so wej bo -
ga tej i wszech stron nej dzia łal no ści na uko wej, or ga ni za cyj nej i dy -
dak tycz nej ju bi la ta. Prof. An drzej Le sic ki, pro rek tor UAM, pod -
kre ślił wszech stron ność do ko nań na uko wo -dy dak tycz nych przy -
ta cza jąc licz bę 20 dok to rów, wy cho wan ków ju bi la ta oraz 230 ma -
gi strów, któ rych wy pro mo wał ja ko pro fe sor In sty tu tu Fi lo lo gii
An giel skiej, a po tem kie row nik Ka te dry Eko ko mu ni ka cji UAM.
Prof. Te re sa To masz kie wicz pod kre śli ła, że ju bi lat prze pro wa dził
wie le cen nych i uda nych ini cja tyw pod czas swo ich ka den cji pro -
dzie ka na i dzie ka na. Prof. Je rzy Bań cze row ski przy po mniał
otwar cie się Wy dzia łu Neo fi lo lo gii na sze ro kie kon tak ty z azja -
tyc ki mi ośrod ka mi na uko wo -dy dak tycz ny mi wła śnie za ka den -
cji prof. Pup pla. Prof. Bań cze row ski pod kre ślił, że dzie kan Pup -
pel wów czas ja ko je den z nie licz nych pro fe so rów roz wi jał po głę -
bio ne kon tak ty z kra ja mi Azji Wschod niej, nie omyl nie prze wi -
du jąc ich ro sną ce zna cze nie w świe cie. Prof. Iza be la Pro kop przy -
po mnia ła in no wa cyj ność dzie ka na Pup pla, któ re mu ów cze sna
Ka te dra Glot to dy dak ty ki i Trans la to ry ki za wdzię cza ła wpro wa -
dze nie pio nier skie go jak na tam te cza sy sys te mu mo du ło we go
w edu ka cji neo fi lo lo gicz nej. 

Współ pra cow nicz ki ju bi la ta pod kre śli ły je go otwar tość na no -
we kie run ki ba dań, zwłasz cza w za kre sie eko lin gwi sty ki i ko mu -
ni ko lo gii, co po twier dzi li w swo ich wy stą pie niach pro fe so ro wie
An drzej Si tar ski i Piotr Wierz choń. Do mów ców do łą czył rów -
nież prof. Ro man Le wic ki (Uni wer sy tet Wro cław ski), któ ry w pre -
zen ta cji mul ti me dial nej umiej sco wił ju bi la ta w po ko le niu ba by
bo omers, pod kre śla jąc je go in no wa cyj ność i przed sta wia jąc rów -
no le gle waż ne da ty w roz wo ju cy wi li za cji, a tak że ilu stru jąc ca -
łość prze bo ja mi mu zycz ny mi.

W imie niu za przy jaź nio ne go z ju bi la tem Wy dzia łu Che mii
UAM prze mó wił prof. Ste fan Lis. Zaś prof. Bog dan Wal czak uho -
no ro wał ju bi la ta wier szem o na stę pu ją cej tre ści:

O, ge ne alo gicz ną opro mie nion sła wą,
Któ rej ge ne alo gii so lid ną pod sta wą
Ety mo lo gia twe go za cne go na zwi ska
Spod któ re go na war stwień naj wy raź niej bły ska,
Żeś jest oto po to mek sa me go Po pie la.
Kie dy o tym po my ślę, wraz mi się udzie la
Zgo ła me ta fi zycz ne du szy po ru sze nie,
Ja kie dziś po wo du je daw nych wie ków tchnie nie.
Tyś naj sta ro żyt niej szy ro do wo dem ro dak,
Więc nie chaj wresz cie wy brzmi mo ich ży czeń co da:
Ży częć, byś jak twój słyn ny le gen dar ny przo dek
Na ry go ryzm i wład czość za pro wa dził mo dę.
Ja ko Po piel prze sad nie w środ kach nie prze bie rał,
Ży częć, abyś nie dzia łał jak zgni ły li be rał.
Ży częć wła dzy i wpły wów, po słu chu pod wład nych,
De cy zji szyb kich, śmia łych, re al nych i skład nych.
Ja ko Po piel był twar dy i apo dyk tycz ny,
Ży częć, abyś był ta kiż. Na tu ra li stycz ny
Sce na riusz nie ko niecz ny. Mo że być bez tru cia.
Ży częć, abyś na stol cu wiel ko pol skim usiadł,
Byś za sły nął jak sta rych tra dy cji obroń ca.
Oczy wi ście nie ży czę Ci ta kie go koń ca.

Sam ju bi lat do ko nał dow cip nie i z wła ści wym so bie dy stan sem pod -
su mo wa nia swo je go do tych cza so we go ży cia, od kry wa jąc przed ze bra -
ny mi zna cze nie po szcze gól nych li ter swo je go na zwi ska. Tak oto pierw sze
P ozna cza ło ‘pro mo to rów”, U ‘upór”, dru gie P ‘przy ja ciół”, trze cie P ‘prę -
gierz”, na to miast koń ców ka EL ozna cza ła sze reg al ter na cyj ny: et la bor, et
lin gu ae, et li bri, et lux, et li ber tas ja ko wy zna cza ją cy, we dług ju bi la ta, kon -
se kwen cje dzia ła nia pierw szych czte rech li ter na zwi ska.

Po nad to od czy ta no li sty gra tu la cyj ne od prof. Ste fa na Jur gi i prof. Ja nu -
sza Arab skie go z Uni wer sy te tu Ślą skie go. Ca łość uro czy sto ści za mknął re -
ci tal pie śni ne apo li tań skich i zna nych arii ope ro wych w wy ko na niu Bar -
ba ry Tritt (so pran) i Szy mo na Trit ta (ba ry ton). Dr Mar ta Kosz ko

Dr Kin ga Ko wa lew ska
Dr Jo an na Pup pel

Dr Emi lia Wą si kie wicz -Fir lej

Żeś jest oto po to mek 
sa me go Po pie la

W dniu 10 stycznia odbyła się
w Sali Lubrańskiego uroczystość
wręczenia księgi pamiątkowej
z okazji 65 rocznicy urodzin
prof. Stanisławowi Pupplowi,
kierownikowi Katedry
Ekokomunikacji UAM. 
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Do wy jaz du przy go to wu ją się ar che olo dzy, ara -
bi ści oraz et no log. Bę dą wspól nie pra co wa li
w do li nie Ni lu w re jo nie 5 Ka ta rak ty. Ob szar
ten za kil ka lat zo sta nie zu peł nie znisz czo ny.
Wła dze su dań skie roz po czę ły bu do wę hy dro -

elek trow ni w miej sco wo ści She re ik. Za kil ka lat po wsta nie
w tym miej scu gi gan tycz na za po ra wod na, któ ra spię trzy wo -
dy Ni lu. Po wsta nie sztucz ny zbior nik wod ny, obej mu ją cy ob -
szar ca łej 5 Ka ta rak ty. Za la ne zo sta nie wszyst ko, co się na tych
te re nach znaj du je, łącz nie z ogrom ną licz bą sta no wisk ar -
che olo gicz nych.

Osad nic two za wsze sku pia ło się wzdłuż do li ny Ni lu. Lu dzie
na prze strze ni wie ków bu do wa li nad brze ga mi naj więk szej
rze ki Afry ki do my, upra wia li zie mię, ho do wa li zwie rzę ta, itd.
W prze cią gu naj bliż szych lat ten na tu ral ny tok ży cia zo sta -
nie prze rwa ny. Miesz kań cy zo sta ną prze sie dle ni, a wszel kie
po zo sta ło ści po nich i po ich przod kach zo sta ną znisz czo ne
przez wo dy no we go zbior ni ka.

Od po wie dzią na to za gro że nie był apel wy sto so wa ny przez
NCAM do mię dzy na ro do we go gro na na ukow ców (lu -
ty 2012). Wy ra żo no w nim go rą cą proś bę o po moc w ra to -
wa niu dzie dzic twa kul tu ro we go re jo nu 5 Ka ta rak ty. Na apel
od po wie dzie li ba da cze z Wiel kiej Bry ta nii, Nie miec oraz Pol -
ski, któ rzy obok na ukow ców su dań skich bę dą do cza su na -
peł nie nia zbior ni ka pra co wać w za gro żo nym te re nie.

Ar che olo dzy oraz et no log bę dą pra co wa li na wy spie Sab -
nas (po wierzch nia oko ło 4,5x2 km). Jest to jed na z wysp

two rzą cych 5 Ka ta rak tę. Na jej wschod nim i pół noc nym
brze gu znaj du ją się ru iny twierdz zbu do wa nych naj praw -
do po dob niej w okre sie is lam skim (czy li po XV wie ku). Ar -
che olo dzy wy ko na ją pre cy zyj ną do ku men ta cję tych bu dow li
oraz roz po zna nie resz ty wy spy pod ką tem obec no ści in nych
po zo sta ło ści prze szło ści. Et no log z ko lei pra cu jąc wśród lo -
kal nej lud no ści, za miesz ku ją cej Sab nas, bę dzie sta rał się do -
wie dzieć, co tra dy cyj na wie dza mó wi o tych for te cach, czy
są zwią za ne z ni mi ja kieś le gen dy.

Ara bi ści bę dą pra co wa li w miej sco wej szko le pod sta wo wej.
Dla dzie ci z Su da nu przy wio zą przy bo ry szkol ne ze bra ne przez
uczniów z pol skich szkół. Ara bi ści prze pro wa dzą warsz ta ty
oraz za ba wy. Dla ara bi stów bę dzie to też oka zja do na uki lo -
kal ne go dia lek tu ję zy ka arab skie go oraz po zna nie lo kal nej kul -
tu ry. 

Po za koń cze niu prac te re no wych ar che olo dzy prze pro wa -
dzą warsz ta ty z ar che olo gii kra jo bra zu dla pra cow ni ków
NCAM. 

Pra ce te re no we ar che olo gów i et no lo ga są fi nan so wa ne
z gran tu Na ro do we go Cen trum Na uki (pro gram Pre lu dium).
Pra ce ara bi stów są fi nan so wa ne przez UAM oraz spon so rów
pry wat nych. Warsz ta ty w NCAM są fi nan so wa ne przez UAM
oraz NCAM.

Ma riusz Drze wiec ki
In sty tut Pra hi sto rii UAM
e -ma il: ma riusz_drze wiec ki@yahoo.com
tel. 722312160

Eks pe dy cja do Su da nu 2013

W styczniu 2013 roku ruszyła
do Sudanu kolejna ekspedycja
naukowo-dydaktyczna. Studenci
oraz pracownicy UAM spędzą
w Afryce prawie dwa miesiące.
Wyjazd jest możliwy dzięki
podpisanej w 2011 roku przez
UAM umowy o współpracy
z Sudańską Służbą Starożytności
(NCAM).
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Zda niem Pa try cji i Ju sty ny, stu den -
tek fi lo lo gii pol skiej, na eg za mi -
nie ust nym naj waż niej sze jest po -
zy tyw ne na sta wie nie. A po tem
tyl ko trze ba prze ko nać eg za mi na -

to ra, że jest się przy go to wa nym i uwa ga …
od po wied nio na pro wa dzić na do god ny te mat.
War to na przy kład na po czą tek rzu cić ja kąś
mi łą uwa gę, że coś aku rat się prze czy ta ło, bądź
coś za in te re so wa ło bar dziej. By wa, że się uda -
je – śmie je się Pa try cja. I mi mo, że jest to sy -
tu acja stre su ją ca, na ust nym za wsze moż na li -
czyć na pod po wiedź – twier dzą dziew czy ny.
Na fi lo lo gii pol skiej więk szość eg za mi nów ma
for mę ust ną, aby je zdać, nie zbęd na jest zna -
jo mość lek tur. Jesz cze przed la ty ce zu rą dla
stu den tów I ro ku był eg za min z li te ra tu ry sta -
ro pol skiej. Ka non li czył prze szło 100 trud nych
lek tur, a by wa ło, że py ta nia o lo sy bo ha te rów
uwzględ nia ły szcze gó ły ubio ru. To się zmie -
nia, jak opo wia da ją dziew czy ny. Ci śnie nie po -
zo sta ło na stu diach li cen cjac kich, na ma gi ster -
skich eg za min to sym pa tycz na roz mo wa
na pod sta wie kil ku lek tur. 

Ge ne ra cja liczb lo so wych – brzmi groź nie?
To je den ze spo so bów za aran żo wa nia eg za -
mi nu. To tak, jak by wy bie rać lo sy z ko szycz -
ka – tłu ma czy Mar cin, ad iunkt na Wy dzia le
Fi zy ki – ty le, że ko szy czek jest wir tu al ny, a stu -
den ci do sta ją py ta nia wy lo so wa ne przez kom -
pu ter. W ten spo sób mam gwa ran cję, że wszyst -
ko prze bie ga uczci wie i szyb ko. W mo men cie,
kie dy w za ję ciach uczest ni czy du ża gru pa osób,
eg za min ust ny po chła nia mnó stwo cza -
su – mó wi.

Na ko ry ta rzu Col le gium No vum spo ty kam
We ro ni kę i Mar ty nę, przy szłe hi spa nist ki.
Za chwi lę ma ją eg za min z li te ra tu ry XIX wie -
ku. Mar ty na ner wo wo prze glą da no tat ki z ko -

stum bry zmu. To ta ki nurt w li te ra tu rze, opi sy -
wa li oby cza je i kry ty ko wa li spo łe czeń stwo – la -
ko nicz nie stresz cza. Na fi lo lo gii hisz pań skiej
więk szość eg za mi nów jest pi sem na. To do -
brze, jak tłu ma czą dziew czy ny, bo otwar te py -
ta nia po zwa la ją się roz pi sać, za bły snąć do dat -
ko wą wie dzą, od pa da też stres, ja ki wią że się
z ust ną od po wie dzią. Zda rza się jed nak, że za -
gad nie nie wy kra cza po za za ję cia, wte dy trze -
ba im pro wi zo wać, nie moż na li czyć na ja kieś
po moc ni cze py ta nia. Z re gu ły jed nak wszy -
scy zda ją. Z ko le żan ka mi z ro ku zga dza ją się
Aga ta, Asia i Do mi ni ka. W du żej gru pie nie -
któ rym na pew no do brze się ścią ga. Cho ciaż
ja dzi siaj się nie przy go to wa łam – żar tu je jed -
na z nich. Naj go rzej by ło wczo raj – wspo mi -
na ją dziew czy ny. Mie li śmy kon sul ta cje na Fa -
ce bo oku. De ba ty nad pew nia ka mi skoń czy ły
się póź no w no cy. Z pi sem ne go jed nak są za -
do wo lo ne, bo jak mó wią, moż na dłu żej po -
sie dzieć i … po kom bi no wać.

Syl wia, ad iunkt na Wy dzia le Na uk Geo gra -
ficz nych i Geo lo gicz nych, ma po nad dzie się -
cio let nie do świad cze nie eg za mi na cyj ne. Naj -
bar dziej mia ro daj ne są oczy wi ście te sty – mó -
wi – Zwy kle przed eg za mi nem za po wia dam,
że za nie pra wi dło we od po wie dzi odej mu ję
punk ty. To dzia ła. W te stach wie lo krot ne go wy -
bo ru ist nie je nie bez pie czeń stwo, że stu den ci bę -
dą wy bie rać na chy bił tra fił. Zda niem Syl wii
do dat ko wy stres z ujem ny mi punk ta mi spra -
wia, że stu den ci roz waż niej za kre śla ją od po -
wie dzi. Ro bię też krót kie, pół go dzin ne eg za mi -
ny. Po 20 mi nu tach pro szę, aby odło ży li dłu go -
pi sy. Zwy kle się bun tu ją. Wte dy mó wię – ma -
cie 5 mi nut na swo je no tat ki. Co mi to da je? Ci,
któ rzy uczy li się, wie dzą, gdzie szu kać od po -
wie dzi. Stu den ci, któ rzy się nie przy go to wa li,
ma ją szan sę na uczyć się jed ne go za gad nie nia

i choć w koń co wych oce nach nie wie le im to da -
je, na uczo ny ma te riał pa mię ta ją. W koń cu ta -
ka prze rwa da je mi też moż li wość po dej rze nia,
gdzie trzy ma ją ścią gi – wy li cza – Oni są za ję -
ci so bą, a ja mam wszyst ko jak na dło ni. 

O eg za mi nach na Wy dzia le Pra wa i Ad mi -
ni stra cji krą żą le gen dy. Nie ukry wam, że eg za -
mi ny są za zwy czaj cięż kie i do ty czą ob szer ne -
go za kre su – mó wi Agniesz ka, stu dent ka V ro -
ku – Śmiesz ne są żar ty mo ich ko le gów, któ rzy
mó wią, że uczy li się do eg za mi nu tyl ko je den,
gó ra dwa dni. Oso bi ście uwa żam, że jest to nie -
wy ko nal ne. No chy ba, że jest się ge niu -
szem – do da je. Na pra wie prze wa ża ją eg za mi -
ny ust ne, ta kie też pre fe ru je Agniesz ka. Od ra -
zu mam świa do mość, ja kie po peł ni łam błę -
dy – mó wi – ale wie lu z mo ich zna jo mych wo li
eg za mi ny pi sem ne, a ust nych nie lu bi. Du żą ro -
lę od gry wa at mos fe ra pa nu ją ca na eg za mi nie
oraz na sta wie nie eg za mi na to rów i stu den tów. 

Ko mu wy da je się, że na fi lo lo gii kla sycz -
nej eg za min zda je się po ła ci nie, ten jest w błę -
dzie. W na szym In sty tu cie se sja prze bie ga dwu -
to ro wo – tłu ma czy Mo ni ka, ad iunkt w In sty -
tu cie Fi lo lo gii Kla sycz nej – Z jed nej stro ny są
to eg za mi ny ję zy ko we, któ re z re gu ły są pi sem -
ne, na nich stu den ci np. tłu ma czą tek sty. Dru -
ga for ma to eg za mi ny z li te ra tu ry czy hi sto rii,
któ re stu den ci zda ją ust nie i w ro dzi mym ję zy -
ku. Pre fe ro wa ną for mą spraw dza nia stu denc -
kiej wie dzy jest, zda niem Mo ni ki, eg za min
ust ny. W trak cie roz mo wy ze stu den tem je ste -
śmy w sta nie okre ślić sto pień je go przy go to wa -
nia. Moż li wy jest dia log i na pro wa dza nie
na do brą od po wiedź. A stres? Je ste śmy ma łym,
przy ja znym kie run kiem: je śli stu den ci tu taj stu -
diu ją, to zwy kle przy kła da ją się do na uki – do -
da je.

Mag da Zió łek 

Na ad re na li nie

Na ustnym działa adrenalina – mówią
studenci filologii polskiej na moment
przed egzaminem. Zdaniem wielu właśnie ta
forma najlepiej sprawdza ich wiedzę
i przygotowanie. Podobnie myślą wykładowcy,
niestety nie zawsze mogą sobie pozwolić
na luksus przepytywania, dlatego częściej
decydują się na egzamin pisemny bądź test. 
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Z prof. Bogdanem
Marcińcem, dyrektorem
Centrum Zaawansowanych
Technologii UAM
i Poznańskiego Parku
Naukowo – Technologicznego
Fundacji UAM, 
rozmawia Magda Ziółek

Pa nie pro fe so rze, jest pan jed ną z naj bar -
dziej uty tu ło wa nych i wy róż nio nych na gro -
da mi osób na UAM. Nie daw no za po śred nic -
twem In ter ne tu mo gli śmy uczest ni czyć
w ce re mo nii nada nia pa nu ty tu łu dok to ra
ho no ris cau sa Po li tech ni ki Łódz kiej. Czy
znaj du je pan jesz cze mo ty wa cje do dal szej
pra cy? 

Oczy wi ście, je stem wi zjo ne rem, lu bię
ucie kać w przy szłość. Ta kie mam ge ny, że
czę sto to, co aku rat ro bię, in spi ru je mnie
do po szu ki wa nia no wych atrak cyj nych po -
my słów. W tej chwi li naj waż niej szym wy -
zwa niem jest Wiel ko pol skie Cen trum Za -
awan so wa nych Tech no lo gii.

Czy li bę dzie my roz ma wiać o pra cy, nie
o na gro dach? Jest pan oso bą, któ ra z po wo -
dze niem łą czy pro wa dze nie ba dań pod sta -
wo wych z trans fe rem wy ni ków do prak ty -
ki prze my sło wej. 

To nie ste ty idzie z pew ny mi opo ra mi.
W na szej rze czy wi sto ści lu dzie nie ro zu mie -
ją, że współ cze śnie pro wa dze nie ba dań na -

uko wych po le ga na współ dzia ła niu eks per -
tów z wie lu ob sza rów wie dzy. Po dam przy -
kład: od lat współ pra cu ję z kon cer na mi,
a ostat nio z naj więk szym w dzie dzi nie si li -
ko nów, Dow Cor ning (USA). Spra woz da -
jąc wspól ne pro jek ty mia łem wie lo krot nie
oka zję po znać spe cy fi kę pra cy ze spo łów ba -
daw czo -roz wo jo wych za gra nicz nych kon -
cer nów. Zwy kle jest to du ży ze spół po dzie -
lo ny na sil nie wy spe cja li zo wa ne gru py.
Pierw sza gru pa śle dzi efek ty ba dań pod sta -
wo wych, jeź dzi na wszyst kie sym po zja wy -
chwy tu jąc no we po my sły, a tech no lo dzy
zaj mu ją się te sto wa niem no wych me tod
oraz wpro wa dza niem do nich in no wa cji.
Na to miast trze cią gru pę, i to by ło dla mnie
pew nym za sko cze niem, sta no wią oso by,
któ re ma ją kon tak ty z klien ta mi. Ta gru pa
zna ko mi cie zna po trze by ryn ku. Wszyst kie
ze spo ły spo ty ka ją się raz na mie siąc, aby
wspól nie obie rać stra te gię roz wo ju i wy bie -
rać po my sły, w któ re war to in we sto wać. Ta -
ki mo del współ pra cy świet nie spraw dza się
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na świe cie i ta ka idea przy świe ca ła też mi,
kie dy po wsta wa ła kon cep cja Wiel ko pol -
skie go Cen trum Za awan so wa nych Tech no -
lo gii w ści słym po wią za niu z Po znań skim
Par kiem Na uko wo -Tech no lo gicz nym. Idea,
aby prze pro wa dzić po mysł od in wen cji,
czy li od kry cia, po przez in no wa cję aż do za -
sto so wa nia. W ta kim cy klu wszyst kie ogni -
wa są bar dzo waż ne. A to nie ste ty w na -
szych wa run kach jest nie zwy kle trud ne.
W Pol sce od lat dwu dzie stu nie ma my ro -
dzi me go prze my słu, bra ku je prze my sło -
wych ośrod ków ba daw czych. Wszyst ko, co
od kry wa ją pol scy na ukow cy, wy ko rzy stu -
ją za gra nicz ne kon cer ny. Dla te go tak waż -
ną ro lę przy pi su ję ma łym pol skim fir mom
in no wa cyj nym, któ re są ści śle zwią za ne
z ze spo ła mi na ukow ców i sta no wią rów no -
cze śnie ko niecz ne ogni wo al bo do wdro -
że nia tech no lo gii w du żych przed się bior -
stwach, al bo do two rze nia no wej ga łę zi
prze my słu hi -tech. Tak to się dzia ło 60 lat
te mu w Do li nie Krze mo wej. 

Wśród uczo nych pa nu je opi nia, ze w Pol sce
cią gle pro mu je się ba da nia pod sta wo we.

W po przed nim scen tra li zo wa nym sys te -
mie eko no micz nym ba da nia mi sto so wa ny -
mi zaj mo wa ły się in sty tu ty przy pi sa ne do re -
sor tów, któ re sta no wi ły po most mię dzy na -
uką a prze my słem. W go spo dar ce wol no -
ryn ko wej ro lę in sty tu tów re sor to wych od -
gry wa ją ośrod ki ba daw cze kon cer nów. Jak
już wspo mnia łem, po sprze da ży naj lep szych
przed się biorstw w Pol sce w la tach dzie więć -
dzie sią tych nie ma pol skich du żych przed -
się biorstw, któ re są w sta nie utrzy my wać
wła sne ośrod ki ba daw cze. Dla te go fi nan -
so wa nie na uki z prze my słu w Pol sce na le -
ży do naj niż szych w Eu ro pie, a w związ ku
z po li ty ką pań stwa na ukow cy w uczel niach
i in sty tu tach PAN kon cen tru ją się na ba da -
niach pod sta wo wych, któ re są pod sta wą
awan sów – zdo by wa nia stop ni i ty tu łów na -
uko wych – gwa ran tu ją cych za trud nie nie. 

Mu szę po wie dzieć, że od po wia da mi azja -
tyc ki mo del pro wa dze nia ba dań na uko -
wych, z któ rym za po zna łem się szcze gó ło -
wo w Ko rei Po łu dnio wej. Ba da nia sto so wa -
ne fi nan so wa ne przez pań stwo, skon cen tro -
wa ne są w wy bra nych mul ti dy scy pli nar nych
in sty tu tach pań stwo wych (np. Ko re an In sti -
tu te of Scien ce and Tech no lo gy), któ re ma -
ją ści sły kon takt z prze my słem. Po opra co -
wa niu no wej tech no lo gii in sty tu ty za bez pie -
cza ją swo je pra wa zgło sze nia mi pa ten to wy -
mi, a do pie ro póź niej pu bli ku ją naj cie kaw -
sze wy ni ki ba dań pod sta wo wych w naj lep -
szych cza so pi smach na świe cie. 

No tak, ale w Pol sce na uka jest cią gle nie do -
fi nan so wa na. Mło dzi na ukow cy szu ka ją do -
dat ko wych źró deł fi nan so wych. 

I to jest ko lej na spra wa. Kie dy za kła da łem
Po znań ski Park Na uko wo -Tech no lo gicz ny
i kan dy do wa łem do PAN-u, to życz li we mi
oso by mó wi ły: o pa ten tach to le piej nie wspo -
mi naj, bo to bę dzie od bie ra ne ne ga tyw nie.
W Pol sce cią gle prze wa ża ta ka opi nia, że jak
ktoś chce wdra żać no we po my sły to zna czy,
że lu bi pie nią dze – a to jest już po dej rza ne.
Na uko wiec po wi nien al tru istycz nie być od -
da nym na uce, co naj wy żej mo że mieć kil ka
eta tów na uczel niach. W Par ku Na uko wo -
-Tech no lo gicz nym uda ło mi się stwo rzyć plat -
for mę trans fe ru wie dzy, zgro ma dzi łem zdol -
nych pra cow ni ków, któ rzy ma ją róż no rod ne
wy kształ ce nie, ale wspól nie re ali zu ją pro jek -
ty ba daw cze. To są lu dzie, któ rzy ma ją wi zję
i nie bo ją się swo ich po my słów re ali zo wać.
Isto ta spra wy po le ga też na tym, aby za trzy -
mać w kra ju tych naj zdol niej szych. Stwo rzyć
im wa run ki za rob ków du żo więk szych niż
śred nia kra jo wa – nie wstydź my się te -
go. I wte dy niech ci gor si ja dą do Ir lan dii. Pro -
szę so bie uświa do mić, że w na ukach ści słych
je ste śmy na 12 – 14 miej scu na świe cie. Czy li
po ten cjał jest ogrom ny. W WCZT ma my w tej
chwi li po nad 20 wnio sków o za trud nie nie

od Po la ków, któ rzy pra cu ją za gra ni cą, ale
chcą wra cać. Jak wró cą, to pod sta wą ich przy -
ję cia w Cen trum bę dzie przy go to wa nie pro -
jek tu ba daw cze go, któ ry uzy ska fi nan so wa -
nie. Bę dzie to gwa ran cja, że są do brzy. 

Ja kich rad mo że pan udzie lić mło dym na -
ukow com, któ rzy do pie ro wkra cza ją do świa -
ta na uki?

Po win ni zna leźć swo ją ni szę, miej sce gdzie
bę dą mo gli wy ko rzy stać wła sne pre dys po zy -
cje. I tu du ża ro la opie ku nów na uko wych. Wy -
da je się, że po sia dam ce chę wła ści we go do bo -
ru współ pra cow ni ków. Po tra fię wy zna czać im
za da nia na mia rę ich moż li wo ści, al bo ciut po -
wy żej. W swo jej gru pie mam świet nych dok -
to ran tów, któ rzy po tra fią syn te ty zo wać „fi ne
che mi cals” z wy so ką wy daj no ścią 95 pro cent,
pod czas gdy in ni ro bią to sa mo na po zio -
mie 45 pro cent. Za to ma ją pre dys po zy cję
do traf ne go roz wią zy wa nia me cha ni zmów no -
wych re ak cji. I tu znów wró cę do me ri tum,
czy li pra cy w gru pie. Spe cy fi ka na uk przy rod -
ni czych, eks pe ry men tal nych po le ga na tym, że
na ukow cy pra cu ją w ze spo łach. W mo jej gru -
pie naj zdol niej si stu den ci już na II czy III ro -
ku ma ją oka zję współ pra co wać z dok to ra mi.
To od nich uczą się spe cy fi ki ba dań, któ re pro -
wa dzi my, po zna ją taj ni ki la bo ra to rium. Pre -
dys po zy cje, o któ rych wspo mi na łem wcze -
śniej, ujaw nia ją się w wy ni ku tej współ pra cy,
w trak cie pro wa dze nia do świad czeń. A jesz -
cze in na spra wa to stwo rzyć du ży, mię dzy na -
ro do wy ze spół ba daw czy. Ja już nie na zy wam
te go in ter -, tyl ko mul ti dy scy pli nar ny, któ ry jest
pod sta wą roz wią zy wa nia pro gra mów stra te -
gicz nych sta no wią cych prze łom w na uce.
Waż ne są kon tak ty z za gra ni cą. Od wie lu lat
za bie gam, aby po dok to ra cie współ pra cow ni -
cy uczest ni czy li w dłu go ter mi no wych sta żach
za gra nicz nych. Mło dy czło wiek mu si po znać
spe cy fi kę pra cy in nych ze spo łów ba daw czych,
zdo być no we do świad cze nia i umie jęt no ści,
że by w przy szło ści być li de rem ze spo łu o mię -
dzy na ro do wej re no mie. 

Chcia łam na ko niec za py tać pa na o pla ny
na przy szłość, ale wła ści wie ca ły czas roz ma -
wia my o przy szło ści. Jest pan speł nio nym czło -
wie kiem?

Me cha ni zmy, o któ rych mó wi my, po wo li
przyj mu ją się. Mo ra sko ja ko po znań ska dziel -
ni ca na uki pięk nie się roz ra sta. Uda ło się prze -
nieść w jed no miej sce na uki ści słe i przy rod -
ni cze. Koń czy się tam rów nież bu do wa
WCZT, w po bli żu Park Tech no lo gicz ny.
Wszyst ko to sta no wi, że cią gle mam mo ty wa -
cję, aby pra co wać. I to jest po czę ści od po -
wiedź na pa ni pierw sze py ta nie. To praw da, ja
ca ły czas mó wię o przy szło ści, lu bię być kre -
atyw ny i two rzyć no we rze czy, te mu pod po -
rząd ko wu ję swo je ży cie. A ostat nio od da ję się
też uro kom by cia dziad kiem. Mam dzie się -
cio mie sięcz ną wnucz kę i je stem nią za chwy -
co ny. To jest uzu peł nie nie mo ich za wo do -
wych suk ce sów. 
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Po dob no pań ski wy kład o che mii mi ło ści
cie szy się wciąż du żym za in te re so wa niem?

Ten wy kład ma już pew nie z 15 lat. Nie -
skrom nie przy znam się, że wy gło si łem go
chy ba ze 100 ra zy, za wsze z wiel kim en tu zja -
zmem. To jest wiel ka sa tys fak cja dla wy kła -
dow cy. Do wód na to, że te mat mi ło ści jest
cen tral ny dla czło wie ka, a je że li do dat ko wo
zo sta nie uję ty z nie ty po wej per spek ty wy,
w tym przy pad ku che micz nej, przy cią ga wie -
lu chęt nych. 

Mi łość to che mia, czy coś wię cej? 
W war stwie ukła du „wy ko naw cze go” mi -

łość to po bu dza nie neu ro nów przez okre ślo -
ne czą stecz ki che micz ne, czy li wła ści wie che -
mia. Na to miast to, co prze ży wa my, wszyst kie
efek ty upo je nia mi ło sne go, a więc eks ta za, ra -
dość, czy tra ge dia to są już zja wi ska, któ re od -
no si my do sfe ry psy chicz nej, a na wet me ta -
fi zycz nej, i któ re trud no do brze ja ko ścio wo
i ilo ścio wo opi sać. Cho ciaż są wy jąt ki,
na przy kład mi łość ro man tycz ną moż na „zo -
ba czyć” za po mo cą tech nik ob ra zo wa nia mó -
zgu. Jed no ba da nie i wie my, czy to mi łość ro -
man tycz na, czy tyl ko po żą da nie. Oczy wi ście,
to po ten cjal nie nie bez piecz ny test. Niech pa -
ni so bie wy obra zi, że już nie dłu go bę dzie
moż na spraw dzić kan dy da ta na mę ża lub żo -
nę i do wie dzieć się, ja kie na mięt no ści ko tłu -
ją się w je go mó zgu, mi łość, seks czy mo że jest
to żą dza pie nię dzy. 

Sko ro ma my moż li wość „zo ba cze nia” mi -
ło ści, to już chy ba krok do stwo rze nia pi guł ki
na mi łość. To do pie ro da je moż li wo ści…

To za le ży. Ta blet ki na mę ski apa rat wy ko -
naw czy i ero tycz ne do zna nia są od daw -
na na ryn ku i do brze się ma ją. Na to miast ta -
blet ki na za ko cha nie ab so lut nie nie. Je ste -
śmy w tym sa mym miej scu co na si przod -
ko wie, któ rzy my śle li, że za po mo cą róż nych

za klęć czy elik si rów bę dzie moż na wy wo łać
mi łość.

A dla cze go do jed nych „czu je my che mię”,
a do in nych już nie?

Je że li cho dzi o sfe rę che micz ną, to istot nie
po stu lo wa na jest pew na ro la fe ro mo nów czy li
lot nych czą ste czek, bez won nych dla na sze go
no sa, lecz prze no szą cych okre ślo ne in for ma -
cje. Od dzia łu ją one na na szą sfe rę so cjal ną,
po zwa la ją nam się „do pa so wać”. Słusz nie za -
tem mó wi my, że ktoś czu je che mię do ko goś.
Ist nie je bar dzo du żo cie ka wych ba dań, któ re
po ka zu ją, że ko mu ni ka cja che micz na mię dzy
ludź mi istot nie funk cjo nu je. Weź my na przy -
kład kla sycz ne już pra ce Mar thy McClintock
o syn chro ni za cji cy kli mie siącz ko wych u ko -
biet prze by wa ją cych ra zem. W kwe stii wy bo -
ru part ne ra mó wi się o pre fe ren cji je go za -
pa chu. Wy ka za no, że wy bór męż czy zny przez
ko bie ty mo że być uza leż nio ny od je go in dy -
wi du al ne go za pa chu. Oczy wi ście ewo lu cji nie
o za pach cho dzi tyl ko o fakt, że tak wy bra ni
part ne rzy wy ka zu ją du że róż ni ce w ge nach
ko du ją cych biał ka głów ne go ukła du zgod no -
ści tkan ko wej. Bio rą one m. in. udział w pro -
ce sach od por no ści w or ga ni zmie, „za pach”
za tem mó wi ko bie cie, któ ry z kan dy da tów da -
je naj więk sze szan se na po żą da ną z ewo lu cyj -
ne go punk tu wi dze nia róż no rod ność ge ne -
tycz ną. Oka zu je się tak że, że na tu ral ny za pach
cia ła ko bie ce go, zwłasz cza w fa zie ja jecz ko wa -
nia od po wia da za lep szą oce nę uro dy pań
pach ną cych niż „bez won nych” przez an kie to -
wa nych męż czyzn. Dla te go nie na le ży się go

po zby wać prze sad nie. Oczy wi ście, nie na ma -
wiam, aby za mie nić się w klo szar dów i nie
myć się wca le. Jed nak na tu ral ny za pach wy -
dzie la ny np. przez gru czo ły apo kry no we mo -
że po móc nam w zna le zie niu od po wied nie go
part ne ra. 

A co jesz cze moż na zro bić, aby zwięk szyć
swo je szan se na pierw szej rand ce?

Są pew ne prak tycz ne tri ki. Mózg nie jest
w sta nie roz róż nić źró dła po bu dze nia. Waż -
ne jest, aby na pierw szą rand kę wy brać miej -
sce czy sy tu ację, któ ra wy zwo li do dat ko wą ad -
re na li nę. Zwłasz cza w przy pad ku oso by, któ -
rą chce my sku tecz nie so bą za in te re so wać.
Czy li: skok na bun gie, wy ścig, we so łe mia -
stecz ko al bo ja kiś sport z ga tun ku eks tre mal -
nych są bar dzo do brym po my słem, bo je ste -
śmy pod eks cy to wa ni, a mózg wią że part ne -
ra z tą sy tu acyj ną eks cy ta cją. Ab so lut nie
na pierw szej rand ce chip sy i te le wi zor są za -
bro nio ne. 

Za ko chu je my się i co da lej się dzie je z na mi?
Naj pierw jest pro ces roz po zna nia, w któ -

rym, jak mó wi li śmy wcze śniej, bar dzo istot -
na jest ko mu ni ka cja fe ro mo nal na. Po tem na -
stę pu je mi łość ro man tycz na, któ rej zna kiem
fir mo wym jest syn drom amo ro sum, czy li sza -
leń cze za ko cha nie. Stan ten z re gu ły trwa 3-
4 la ta. Neu ro prze kaź ni ki, któ re od po wia da ją
za po bu dze nie ukła du na gro dy, wy wo łu ją
uza leż nie nie, mózg nie jest w sta nie dłu żej
pro du ko wać ta kiej ilo ści fe ny lo ety lo ami ny
i do pa mi ny od po wia da ją cej za ro man tycz ne
unie sie nia. Ten neu ro che micz ny krach do brze
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ko re lu je z fa lą roz wo dów al bo roz stań
w związ kach. Ci, któ rzy po zo sta ją przy swo -
ich part ne rach, z re gu ły prze cho dzą do ko lej -
ne go eta pu, czy li do mi ło ści przy ja ciel skiej.
Tu taj też po ja wia się ca ła fe eria pięk nych czą -
ste czek. Są to głów nie en do gen ne opio idy,
czy li związ ki, któ re dzia ła ją jak mor fi na, prze -
ciw bó lo wo, zmniej sza ją próg od czu wa nia bó -
lu, al bo cy klicz ne pep ty dy – hor mo ny biał ko -
we, ta kie jak oksy to cy na. Oksy to cy na jest
w ogó le fe no me nal ną czą stecz ką. Wy twa rza
się w trak cie do ty ku i piesz czot, jest bar dzo
waż na dla ja ko ści ży cia in tym ne go, ale też
i so cjal ne go. Cie ka we do świad cze nie prze pro -
wa dzo no na nor ni kach pre rio wych. Oka za ło
się mia no wi cie, że usu wa jąc lub blo ku jąc im
re cep to ry oksy to cy ny w mó zgu moż na by ło
zruj no wać ich mo no ga micz ny cha rak ter
i przy wią za nie do jed ne go part ne ra. Tu nie -
ste ty ry su je się zno wu pew ne nie bez pie czeń -
stwo in ży nie rii spo łecz nej. Oksy to cy -
na w sprayu do no sa już się po ja wi ła ja ko śro -
dek prze ciw stre so wy i spraw dzi ła się zna ko -
mi cie. Ko bie ty, któ re ją sto so wa ły mó wi ły, że
fan ta stycz nie po pra wi ła im ja kość współ ży cia
płcio we go. 

Sko ro tak do brze zna my pro ce sy za cho dzą -
ce w or ga ni zmie i sub stan cje, któ re to wa rzy -
szą mi ło ści, czy za tem mo że my szu kać ra tun -
ku w che mii, aby np. prze zwy cię żyć kry zys
w mał żeń stwie?

Dzi siaj jest to jesz cze nie moż li we, po nie -
waż neu ro prze kaź ni ki mu szą się po ja wić
w od po wied nim stę że niu, w od po wied nim
miej scu w mó zgu i w od po wied nim cza sie.
Nie je ste śmy w sta nie w spo sób nie in wa zyj -
ny do star czać tych czą ste czek. Za to z po mo -
cą przy cho dzi nam pro fi lak ty ka mi ło ści.
War to znać dy na mi kę mi ło ści, jej eta py, aby
móc w ra zie po trze by dys ku to wać i szu kać
roz wią zań pro ble mów. Jest rze czą na tu ral ną,
że mi łość ro man tycz na koń czy się, ale nie za -
wsze rów no dla obu part ne rów. On my śli, że
ona już go nie ko cha, a to nie praw da, bo ona
jest już w ko lej nym eta pie mi ło ści przy ja ciel -
skiej. To jest na tu ral na dy na mi ka, bo na mi -
łość skła da ją się te trzy ele men ty, czy li: roz -
po zna nie, mi łość ro man tycz na i mi łość przy -
ja ciel ska, z któ rych tyl ko ta ostat nia ma szan -
se trwać do koń ca na sze go ży cia. I oczy wi -
ście mi łość bez sek su jest nie peł na. W tym
za kre sie che mia, je śli cho dzi o pa nów, no tu -
je wiel kie suk ce sy. Oka zu je się, że 90 pro cent
przy pad ków nie mo cy mę skiej ma pod ło że
or ga nicz ne i da je się le czyć, choć by słyn ną
nie bie ską pi guł ką. Męż czyź ni są bar dzo pro -
ści w tym za kre sie. U pań za pę tle nie pro ce -
sów psy chicz nych i fi zjo lo gii jest tak znacz -
ne, że fli ban se ry na, któ ra mia ła być żeń skim
od po wied ni kiem via gry nie zo sta ła za re je -
stro wa na, gdyż pla ce bo da wa ło po rów ny wal -
ną od po wiedź. Za tem na ra zie klu czem
do ko bie ce go me cha ni zmu jest zgrab na su -
ge stia, a nie ma te rial na czą stecz ka.

Pra ca na pi sa na pod kie run kiem prof.
Ra fa ła Droz dow skie go spo tka ła się
z du żym uzna niem: zo sta ła na gro -

dzo na i przez dy rek to ra In sty tu tu So cjo lo -
gii UAM, przez In sty tut Pra cy i Spraw So -
cjal nych pod ho no ro wym pa tro na tem Mi -
ni stra Pra cy i Spraw So cjal nych oraz przez
stu dia gen der przy PAN. Ta ostat nia in sty -
tu cja za ofe ro wa ła w na gro dę bez płat ne stu -
dia po dy plo mo we.

Sa ma pra co wa ła w Ho lan dii przez pól ro -
ku ja ko sprzą tacz ka. Po tem do tar ła do 27
Po lek pra cu ją cych ja ko sprzą tacz ki w Rot -
ter da mie, Lon dy nie i Du bli nie. Prze pro wa -
dza ła z ni mi dłu gie roz mo wy; ko bie ty wy -
peł nia ły też dzien nicz ki, opi su ją ce ich dzień
pra cy. Mniej tu za tem ta be lek i pod su mo -
wań sta ty stycz nych; au tor ka ra czej kre śli
por tre ty tych ko biet, po rząd ku jąc ich do -
świad cze nia i re flek sje. Jest też z prze ko na -
nia fe mi nist ką i zgod nie fe mi ni stycz ną me -
to do lo gią pro wa dzi ba da nia po to, by ich
wy ni ki mo gły po słu żyć eman cy pa cji ko biet.
Pra ca ma być wy da na ja ko książ ka, z cze go
Agniesz ka Mróz się cie szy, bo w ten spo -
sób te mat wej dzie do sfe ry pu blicz nej. Te -
mat sła bo roz po zna ny, a prze cież cho dzi
wła ści wie o wiel kie „przed się bior stwo”, to
zna czy ty sią ce pra cu ją cych Po lek – pra cu ją -
cych w wa run kach nie wia do mych, bo pra -
ca ta od by wa się czę sto w do mach pry wat -
nych i naj czę ściej nie le gal nie, po za wszel -
kim mo ni to rin giem. Pa ra dok sal nie, jak za -
uwa ża au tor ka, ko bie ty są z tej nie le gal no -
ści za do wo lo ne, po nie waż da je im ona sku -
tecz ną broń do rę ki, ja ką jest moż li wość po -
rzu ce nia pra cy w każ dej chwi li. W mo men -
cie, gdy nie bro ni ich ani żad na umo wa ani
związ ki za wo do we, moż li wość straj ku czy
in ne uzna ne for my obro ny pra cow ni czej,
sto su ją me to dy ci chej obro ny: skra ca ją czas
pra cy, ury wa jąc się wcze śniej lub ro biąc so -
bie dłu gie prze rwy, „kłu su ją” – ką piąc się
u pra co daw cy, pio rąc swo je rze czy, za bie ra -
jąc je dze nie, środ ki czy sto ści, ręcz ni ki, na -

wet spin ki do wło sów (choć kra dzież cen -
niej szych przed mio tów jest oce nia na ne -
ga tyw nie). Roz mów czy nie au tor ki opo wia -
da ją barw nie róż ne hi sto rie, o tym jak pra -
co daw cy spraw dza ją je przez ni by przy pad -
ko we kła dze nie pie nię dzy w róż nych miej -
scach; jak mąż jed nej ze sprzą ta czek po ży -
czył jej pły tę, a za zdro sna żo na zwol ni ła
dziew czy nę; jak jed na ze sprzą ta czek ukła -
da w do mu pra co daw ców wszyst ko tak, jak
u sie bie i oni – ze śmie chem – się te mu pod -
po rząd ko wu ją. Ka pi tal na jest hi sto ria o tym,
jak kar tecz ki z po le ce nia mi dla sprzą ta ją -
cej są tłu ma czo ne przez au to ma tycz ne go
tłu ma cza w in ter ne cie. Nie zna jo mość ję -
zy ka to je den z czyn ni ków „ska zu ją cych”
na pra cę sprzą tacz ki.

Na py ta nie, co ją naj bar dziej za sko czy ło
w trak cie pro wa dze nia ba dań, Agniesz ka
Mróz od po wia da, że fakt za do wo le nia
sprzą ta czek z pła cy. Mi mo te go ich pra ca ma
ni ski pre stiż, co wi dać choć by po tym, jak
ba da ne uni ka ją na zwa nia swo ich za jęć
po imie niu. Twier dzą więc, że nie czu ją się
sprzą tacz ka mi, lecz opie kun ka mi, po moc -
ni ca mi, przy ja ciół ka mi do mu, a jed na z nich
sprzą ta nie okre śla pięk nym eu fe mi -
zmem – jest to „es te ty zo wa nie”. 

Le ga li za cja i pro fe sjo na li za cja tej pra cy nie
jest roz wią za niem, co jak my ślę, udo wod ni -
łam w pra cy – twier dzi Agniesz ka
Mróz – ko niecz ne jest ja kieś prze war to ścio -
wa nie pra cy do mo wej. 

Agniesz ka Mróz po wy da niu pra cy dru -
kiem, za mie rza or ga ni zo wać spo tka nia,
gdzie mó wi ło by się o tych pro ble mach,
uświa da mia jąc lu dziom nie rów ność wpi sa -
ną w tę pra cę i szu ka jąc roz wią zań. Bo – jak
twier dzą ba da cze i jak prze ko nu je nas co -
dzien ne do świad cze nie – w na szej epo ce na -
stę pu je od ro dze nie po mo cy do mo wej, zwią -
za ne, pa ra dok sal nie, z eman cy pa cją ko biet;
za każ dą nie mal ko bie tą pra cu ją cą za wo do -
wo stoi dru ga; sprzą tacz ka, nia nia czy ku -
char ka. MAJ 

Na kli nin gu
Mają swój język np. „biała” sprzątaczka oznacza
pracującą legalnie, być na adresie – być w pracy,
być na kliningu – sprzątać. Polskie sprzątaczki
zagranicą – próbę ich opisania podjęła Agnieszka
Mróz, absolwentka socjologii, autorka pracy
„Migrujące z Polski pomoce domowe. 
Warunki pracy i codzienne strategie oporu”.



Za książ kę „Edu ka cja i (nie) rów ność spo -
łecz na. Stu dium dy na mi ki do stę pu” otrzy ma -
ła pa ni pre sti żo wą na gro dę Wy dzia łu Na uk Hu -
ma ni stycz nych i Spo łecz nych PAN. Za in try go -
wa ło mnie w niej sta ro świec ko brzmią ce po ję -
cie „kre den cja łu mał żeń skie go”.

To zja wi sko spe cy ficz ne dla spo łe czeń stwa
ja poń skie go. W Ja po nii, więk szość ko biet po -
dej mu ją cych stu dia wyż sze wy bie ra ma ło pre -
sti żo we dwu let nie ko le dże, gdyż czy ni je to
bar dziej atrak cyj ny mi na ryn ku ma try mo nial -
nym. Okre śla się je mia nem szkół „tre nu ją -
cych pan ny mło de” – ha nay ome gak ko. Uwa -
ża się, że ko bie ta któ ra ja ko mat ka od po wia -
da w Ja po nii za edu ka cję dzie ci, bę dzie z tym
wy kształ ce niem mą drym „ko re pe ty to rem do -
mo wym”, a tak że ja ko do bra żo na – in te li gent -
ną part ner ką kon wer sa cji z mę żem. Dy plom
jest tu kre den cja łem – do ku men tem po twier -
dza ją cym przy dat ność do mał żeń stwa. Po -
dob ne zja wi sko ob ser wu je się w USA – ko bie -
ty koń czą stu dia, a na wet ro bią dok to ra ty
w re no mo wa nej uczel ni nie po to, by pra co -
wać, lecz by zna leźć do bre go mę ża. Te ko bie -
ty od ra zu nie my ślą o ka rie rze za wo do wej.
Czy li – skoń czy łam stu dia praw ni cze na Ha -
rvar dzie nie po to, że by być praw nicz ką, ale
po to że by do brze wyjść za mąż.

W ja kim stop niu to jest świa do me?
W Ja po nii cał kiem świa do me, w USA

też – jest gru pa ko biet, któ ra mó wi o tym
otwar cie.

Nie przy pusz cza ła bym, że w kra ju tak no wo -
cze snym jak Ja po nia, pa nu je ta ki tra dy cyj ny
po rzą dek.

Tak, to fa scy nu ją ce. Ko bie ty, któ ra koń czą
stu dia, idą do pra cy na oko ło 4 la ta ja ko
urzęd nicz ki ni skie go szcze bla ty pu se kre tar -
ka lub ho stes sa –tzw, ōeru, okre śla nych sym -
bo licz nie ja ko „kwia ty biu ro we”. Ocze ku je się
przy tym, że na roz mo wę kwa li fi ka cyj ną
przyj dą z mat ką i że miesz ka ją z ro dzi ca mi.
W tym cza sie po win ny zna leźć mę ża i uwa -
ża się – choć nie jest to okre ślo ne praw nie – że
po wyj ściu za mąż prze sta ją pra co wać.

Czy to po dej ście jest prze ła my wa ne?
Z tru dem. To spo łe czeń stwo bar dzo tra dy -

cyj ne, o sil nie skon tra sto wa nych ro lach płcio -
wych; gdzie jesz cze nie daw no ide al ny part ner
był okre śla ny przez iro nicz ny zwrot „ie tsu -
ki, ka tsu ki, ba ba nu ki” (z do mem i sa mo cho -
dem, bez te ścio wej), a obec nie po wi nien uosa -
biać „trzy Ts”, trzy ta ka is (trzy „wy so ko ści”):
ab sol went uni wer sy te tu wy so ko sto ją ce go
w hie rar chii, z wy so kim do cho dem i sam
w so bie wy so ki, a ko bie ta ma re pre zen to wać
ide ał ry osai ken bo ky oiku – ja poń skiej mat -
ki i żo ny. Ko bie ta, któ ra chce się wy zwo lić z te -
go wzo ru jest trak to wa na ja ko sprze nie wie -
rza ją ca się wła ści wej ro li i ja poń skiej tra dy cji,
w któ rej ko bie ta -in te lek tu alist ka jest po strze -
ga na ja ko oso ba „dziw na”, wy kra cza ją ca po -
za „gra ni ce nor mal no ści”. Ma mniej sze szan -
se na ryn ku ma try mo nial nym, zaś męż czy -
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Kwia ty biu ro we
i cór ki Mar ga ret
That cher
Z prof. Agnieszką Gromkowską-Melosik z Wydziału Studiów
Edukacyjnych UAM, rozmawia Maria Rybicka
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zna, któ ry po ślu bia ta ką ko bie tę, jest wy śmie -
wa ny i lek ce wa żo ny. Si łę te go wzo ru uzmy sło -
wił mi przy kład ko le żan ki Ja pon ki
w USA – tam „wy zwo lo nej”, a po po wro cie
do Ja po nii przy kład nej mę żat ki, we dle tra -
dy cyj nych re guł za my ka ją cej się w do mu. 

Za tem spra wę kre den cja łu wy ja śni li śmy.
Jest wie le pu bli ka cji na te mat nie rów no ści
i dys kry mi na cji dziew cząt. Czy pa ni książ ka
wpi su je się w ten nurt? 

Kie dy za czy na łam pi sać tę książ kę wie le lat
te mu, my śla łam że bę dzie to książ ka o wy klu -
cza niu i opre sji. Tym cza sem w trak cie lek tur
i ba dań oka za ło się, że za ło że nia o mar gi na -
li za cji i dys kry mi na cji dziew cząt nie są już ak -
tu al ne. W ostat nim 10-le ciu na stą pi ła ogrom -
na zmia na i to na nie ko rzyść chłop ców, je śli
cho dzi o edu ka cję. W ska li glo bu, a więc na -
wet ra zem z wszel ki mi kra ja mi pa triar chal ny -
mi na 100 stu diu ją cych męż czyzn przy pa -
da 105 ko biet, w Eu ro pie Za chod niej
i USA – 133 ko bie ty, w Ame ry ce Ła ciń -
skiej – 112, a na wet w tak nie li be ral nych kra -
jach jak Na mi bia czy Jor da nia udział ko biet
w edu ka cji jest więk szy. Rów nież w ta kich ba -
stio nach re pro duk cji mę skich elit, jak Ha -
rvard, Oxford, Cam brid ge, ko bie ty ma ją pa -
ry tet. 

A cią gle te uczel nie od bie ra ne są ja ko „mę -
skie”. Na ja kiej za sa dzie ko bie ty po dej mu ją
stu dia w kra jach np. arab skich?

Oka zu je się, że spo łecz ne ste reo ty py w tych
kul tu rach dzia ła ją na nie ko rzyść męż czyzn.
Uwa ża się, że na uka, dłu gie sie dze nie w ław -
ce, to nie jest mę skie za ję cie. Przy tym du ży
pro cent do cho du po cho dzi z sek to rów ta kich,
jak rol nic two czy ko pal nie, więc męż czy zna
już w mło dym wie ku jest po py cha ny, by pod -
jął fi zycz ną pra cę.

To tak jak u nas w za wo dów kach. Chłop cy
szyb ko do pra cy, a dziew czę ta niech jesz cze się
uczą w li ceum. Dziew czę ta ma ją więc lep sze
wy kształ ce nie. I idą do pra cy... 

Tak i tu naj więk szym pro ble mem nie jest
dys kry mi na cja ze stro ny męż czyzn. To jest au -
to mar gi na li za cja ko biet, któ re wy bie ra ją pra -
ce mniej od po wie dzial ne, wią żą ce się z mniej -
szym pre sti żem i za rob ka mi, na wet w eli tar -
nych za wo dach ta kich jak in ży nier, praw nik,
le karz, ar chi tekt. Chcą wy ko ny wać ta ką pra -
cę np. ze wzglę du na ma cie rzyń stwo, że by
dzie lić czas mię dzy pra cę a dom. To wi dać ja -
skra wo u me ne dże rek, któ re aby ro bić ka rie -
rę mu szą do ko nać wy bo ru, dla nich pra ca jest
prio ry te tem. W kor po ra cji nie ma moż li wo -
ści po go dze nia ro li mat ki z ro lą pro fe sjo na -
list ki. Nie moż na wra cać o 16 do do mu.

Nie jest za tem moż li we po łą cze nie tych ról
„w peł nym wy mia rze”? 

Na wet ko bie ty w związ kach po dwój nych
ka rier czy li ma ją ce ta kie sa me wy kształ ce nie
i wy so kie sta no wi sko co mąż, w mo men cie
wy bo ru, kto ma ro bić ka rie rę, wy bie ra ją naj -
czę ściej ka rie rę mę ża. Pre stiż je go sta no wi ska

spły wa na ko bie tę, pod czas gdy mąż tra ci
na pre sti żu, gdy to je go żo na, a nie on ro bi ka -
rie rę. Pi szę te raz książ kę o epo ce wik to riań -
skiej, o ko bie tach ary sto krat kach, któ re by ły
em ble ma ta mi pre sti żu swo ich mę żów, upra -
wia jąc kon sump cję na po kaz: ich suk nie, bi -
żu te ria, ekwi paż uka zy wa ły po zy cję mę ża.

U kró lo wej Elż bie ty lub Mar ga ret That cher
ich mę żów „nie wi dać”. 

Jest na wet okre śle nie po ko le nia ko biet nie -
za leż nych eko no micz nie: cór ki Mar ga ret
That cher. W spo łe czeń stwie neo li be ral nym,
gdy sta nę ły do rów ne go wy ści gu z męż czy -
zna mi, są ko bie ta mi, któ re tłam szą w sen sie
psy chicz nym ce chy ko bie ce, sta ją się aser tyw -
ne, zde cy do wa ne, pew ne sie bie i nie chcą te -
go męż czy zny obok sie bie, że by nie wy da wać
się przy nim zbyt ko bie ce. That cher po bie ra -
ła na wet lek cje ob ni ża nia tim bre'u swe go gło -
su, by uczy nić go bar dziej mę skim – bar dziej
wia ry god nym. Tej mę sko ści psy chicz nej to -
wa rzy szy jed nak za zna cze nie, że jest się ko -
bie tą: ja kiś na szyj nik, ma ni cu re, to reb ka.
Zresz tą niech pa ni zwró ci uwa gę, że np.
w ban ku wy ma ga ne są bu ty na ob ca sie; z jed -
nej stro ny mam być chłod ną mę ską ko bie tą
w ciem nej gar son ce, któ ra nie roz ma rza się
i nie jest la bil na emo cjo nal nie, ale z dru giej
stro ny mam mieć wy so kie ob ca sy ko ja rzą ce
się sek su al no ścią.

Ta ki pa ra doks. Czy ten wy ścig mo że być
w ogó le rów ny?

To trud ne py ta nie. Wy da je się, że ko bie ta
za wsze mu si przy jąć mę skie stan dar dy. To
męż czyź ni też ka żą ko bie cie oka zać się ko bie -
tą. Pew na kul tu ryst ka o per fek cyj nie zbu do -
wa nych mię śniach zo sta ła wresz cie zdys kwa -
li fi ko wa na w za wo dach bo.... wy glą da ła jak
męż czy zna. A więc ufar bo wa ła wło sy
na blond, przez ope ra cje pla stycz ną za okrą -
gli ła pod bró dek, wło ży ła szpil ki i opa skę we
wło sy – i z tym sa mym cia łem, któ re zo sta ło
zdys kwa li fi ko wa ne, tym ra zem zwy cię ży ła. 

A ten szkla ny su fit?
Czy win ni są te mu męż czyź ni? Ist nie je ta -

kie zja wi sko jak syn drom kró lo wej pszczół.
Ko bie ta, któ ra do szła do wy so kie go sta no wi -

ska czę sto ni sko war to ściu je ko bie cość, nie
iden ty fi ku je się z wła sną płcią, zwal cza in ne
ko bie ty, aby nie awan so wa ły. Pre fe ru je męż -
czyzn. Ko bie ty sa me dys kry mi nu ją ko bie ty.
By łam na kon fe ren cji ty po wo gen de ro wej,
gdzie ko bie ty mó wi ły, że dziew czyn ki są dys -
kry mi no wa ne w szko le, ale jak by nie za uwa -
ża ły, że te dziew czyn ki są dys kry mi no wa ne
przez na uczy ciel ki, któ re są ko bie ta mi, bo to
za wód sfe mi ni zo wa ny. 

Zdą ży ły śmy po ru szyć nie wszyst ko, co znaj -
du je się w książ ce, ale to za chę ci do się gnię -
cia po nią. A ja kie są wnio ski?

Chcia łam po ka zać, że ob raz nie rów no ści
nie jest ta ki pro sty. Wie le się zmie ni ło, a prze -
paść płcio wa w tra dy cyj nym ro zu mie niu
na ko rzyść chłop ców – nie ist nie je. W ostat -
niej de ka dzie dziew czę ta w edu ka cji, mó wiąc
ob ra zo wo, wsia dły do pę dzą ce go eks pre su,
a chłop cy jak by prze sie dli się do po cią gu oso -
bo we go i wszel kie pro gno zy po ka zu ją, że ta
prze paść bę dzie się po głę biać.

I co z nią zro bić?
Wszyst ko spro wa dza się do py ta nia, jak wy -

cho wy wać dziew czyn ki i chłop ców? Al bo tra -
dy cyj nie, z sil ną róż ni cą ról płcio wych, któ re
się uzu peł nia ją, ale wte dy moż na być oskar -
żo nym o sek sizm i pa triar cha lizm. Dru ga
wer sja: mo że my i dziew czyn ki i chłop ców wy -
cho wy wać jak chłop ców –zgod nie z ide olo gią
rów nych praw w fe mi ni zmie li be ral nym. Do -
sta ją au tka i pi sto le ty, ale wte dy ko bie ta tra ci
pew ne ko rzyst ne spo łecz nie ce chy. Trze cia:
wy cho wu je my dziew czyn ki i chłop ców
na dziew czyn ki – zgod nie z fe mi ni zmem kul -
tu ro wym czy li uwa ża my, że ko bie ca em pa tia
i wraż li wość to lep sze ce chy niż mę ska agre -
sja i twar dość. Da je my im lal ki i wóz ki. I to
jest nie do za ak cep to wa nia. Czwar ta wer sja to
od wró ce nie ról płcio wych. Wresz cie w pią tej
wer sji gło si się, ze naj ko rzyst niej sza jest an -
dro gy nia: w rów nym stop niu na sy ce nie ce -
cha mi ko bie cy mi i mę ski mi. Wy da je się naj -
bar dziej lo gicz na, ale kie dy uro dzi łam sy na,
zda łam so bie spra wę, że nie chcę, aby był an -
dro gy nicz ny. Jest ta ki lęk przed znie wie ście -
niem męż czyzn, bo są oni go rzej ak cep to wa -
ni spo łecz nie niż „mę skie” ko bie ty.

Czy li – pat. Każ de wyj ście jest nie do bre.
Ta ka ar gu men ta cja nie pro wa dzi do ak cep -

ta cji te zy o „koń cu wy cho wa nia” lecz do idei
„od dol nych pe da go gik” – gdzie par ty ku lar -
ne gru py ko biet i męż czyzn sa me de fi niu ją,
czym jest dla nich ko bie cość i mę skość, w od -
nie sie niu do ich bio gra fii, do świad czeń i aspi -
ra cji. 

Jed nym sło wem nie wy ry waj my chłop cu lal -
ki, je śli się nią ba wi?

Tak, ale i nie wpy chaj my mu jej na si łę.
Mam na dzie ję, że z mo jej książ ki wy ni ka też,
że każ dy „fun da men ta lizm”, czar no -bia łe wi -
dze nie pro ble mów – jest złe. Unie moż li wia
dys ku sję i przy czy nia się do „sa mo speł nia ją -
ce go się pro roc twa”. 

”Piszę teraz książkę o epoce
wiktoriańskiej, o kobietach
arystokratkach, które były
emblematami prestiżu
swoich mężów, uprawiając
konsumpcję na pokaz
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By ło to do kład nie 70 lat te mu, 22 lu te -
go 1943 ro ku.

Hans, stu dent me dy cy ny, miał 25 lat, So -
phie, stu dent ka bio lo gii i fi lo zo fii, mia ła 22 la -
ta, Probst, stu dent me dy cy ny, miał lat 24;
na mie siąc przed śmier cią uro dzi ło mu się
trze cie dziec ko – có recz ka. By li twór ca mi Bia -
łej Ró ży, gru py przy ja ciół, sprze ci wia ją cej się
na zi zmo wi. Na zwa dość przy pad ko wo zo sta -
ła wzię ta z ty tu łu po pu lar nej wów czas awan -
tur ni czej książ ki au tor stwa B. Tra ve na (choć,
co cie ka we, do dziś nie uda ło się z ca łą pew -
no ścią stwier dzić, kim był au tor, któ ry – cie -
ka wost ka – praw do po dob nie wy stę po wał ja -
ko ak tor tak że w Po zna niu). To książ ka o za -
gła dzie ple mie nia In dian przez bez względ -
nych po szu ki wa czy ro py. 

W kul tu ral nym i re li gij nym do mu Schol -
lów szo kiem by ła fa scy na cja Han sa i So phie
ide olo gią na zi zmu – na wet do bierz mo wa -
nia przy stą pi li Hans w mun du rze Hi tler ju -
gend, So phie – Związ ku Nie miec kich
Dziew cząt. Hans do szedł w Hi tler ju gend
do wy so kie go stop nia i miał pod so bą 150
chłop ców.

Tak by ło aż do 1936 ro ku, kie dy Hans po -
je chał na zjazd NSDAP do No rym ber gi. Wró -
cił za ła ma ny i od mie nio ny. Pró bo wał od na -
leźć swo je ide ały w gru pie „1929” opar tej
na bar dzo po pu lar nej w Niem czech idei wę -
dró wek kra jo znaw czych, po łą czo nych z dys -
ku sja mi o naj waż niej szych spra wach ży cia
i śmier ci. W Niem czech wów czas wszyst kie
or ga ni za cje po za Hi tler ju gend by ły za ka za ne,
tak więc Hans i So phie wraz z dwój ką ro dzeń -
stwa zo sta li za trzy ma ni i prze wie zie ni (w cza -
sie bu rzy śnież nej otwar tą cię ża rów ką)
do Stut t gar tu. So phie z ro dzeń stwem wró ci -
ła do do mu, ale Hans sie dział 6 ty go dni. Wów -
czas mło dzi Schol lo wie wzię li osta tecz ny roz -
brat z na zi zmem. 

Hans pod jął stu dia me dycz ne w Mo na -
chium. Nie omi nę ła go służ ba woj sko wa.
Rów nież ja ko stu dent na le żał do kom pa nii
stu denc kiej, któ ra w cza sie wa ka cji uda wa ła
się na front. Był na fron cie za chod nim (Fran -
cu zi twier dzą, że to w ich kra ju za ra ził się ide -
ami wol no ścio wy mi) i wschod nim (był tak że
w War sza wie), gdzie wi dział okru cień stwo
Niem ców wo bec Ro sjan i Po la ków. 

Prze sła nie Bia łej Ró ży

Kiedy Hans Scholl chciał

w ostatnim słowie poprzeć prośbę

o ułaskawienie Christopha

Probsta, osławiony sędzia

Ludowego Trybunału, 

Roland Freisler, wrzeszcząc

nakazał mu milczenie, 

bo – jak twierdził – w ostatnim

słowie można mówić tylko o sobie. 

Rodziców nie wpuszczono na salę

rozpraw – miejsce było tam tylko

dla nazistowskich dostojników.

Jeszcze tego samego dnia trójka

młodych Niemców została

zgilotynowana. 
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W 1943 ro ku, po od by ciu obo wiąz ko wej
służ by pra cy, So phie też pod ję ła stu dia w Mo -
na chium. Ra zem słu cha li wy kła dów fi lo zo fa
Kur ta Hu be ra. Hu ber, któ ry też nie ustrzegł
się fa scy na cji na zi zmem, w 1940 ro ku wstą pił
do NSDAP, dzię ki cze mu otrzy mał pro fe su -
rę w Mo na chium. Ale wkrót ce ta jem ni cą po -
li szy ne la by ło, że nie jest on wier ny li nii par -
tii, a w swo ich wy kła dach o Le ib ni zu w grun -
cie rze czy dys ku tu je ze stu den ta mi o mo ral -
nej od po wie dzial no ści in te lek tu ali stów. Ze
stu den ta mi, któ rzy jak Hans, opo wia da li mu
o zbrod niach hi tle row ców w Pol sce i Ro sji.
Hu ber, fi lo zof, psy cho log, mu zyk, wy bit ny
znaw ca pie śni lu do wych, któ re mu za po wia -
da no wiel ką ka rie rę na uko wą, zo stał stra co -
ny 13 lip ca 1943 ro ku, ma jąc lat 50. W ostat -
nim sło wie mó wił, że po wrót do za sad mo ral -
nych, do pań stwa pra wa i za ufa nia do dru gie -
go czło wie ka nie tyl ko nie jest nie le gal ny, ale
jest isto tą le gal no ści. Ide ali sta – z ostat niej
ulot ki przy go to wy wa nej przez Bia łą Ró żę
Scholl i Schmo rell usu nę li z je go tek stu pas -
sus o „szla chet nym We hr mach cie”...

Gdy Hans w wa ka cje słu żył na fron cie, So -
phie – któ ra by ła tak że przed szko lan ką – wra -
ca ła do ro dzi ców do Ulm – tam usły sza ła
od zna jo mej o za ga zo wy wa niu upo śle dzo -
nych umy sło wo nie miec kich dzie ci. Obo je
uzna li, że trze ba bar dziej czyn nie dać wy raz
swo je mu sprze ci wo wi wo bec zbrod ni.

Pierw sza ak cja ulot ko wa by ła skie ro wa -
na do in te li gen cji, bo jak ze znał Hans Scholl,
chciał, by lu dzie wy kształ ce ni z po wa gą po -
trak to wa li swo je obo wiąz ki wo bec na ro du.
Dru ga mó wi ła o ma so wych mor dach Po la -
ków i Ży dów, trze cia na wo ły wa ła do sa bo ta -
żu, bo „Hi tler nie mo że wy grać woj ny mo że
ją tyl ko prze dłu żać”- pi sa li. Pi sa li i po wie la li
no ca mi – w su mie wy szło z ich rąk oko ło 7 ty -
się cy li stów i ulo tek. Chcie li wy klu czyć Prob -
sta z tej pra cy ja ko oj ca ro dzi ny, ale to wła śnie
je go szkic do siód me go wy da nia zna le zio no
w kie sze ni Han sa. Probst pi sał:” Hi tler mu si
upaść, aby Niem cy ży li”.

Po klę sce pod Sta lin gra dem w stycz -
niu 1943 ro ku, gdzie zgi nę ło lub tra fi ło do nie -
wo li 400 ty się cy Niem ców, Niem cy prze ży li
wstrząs. Hans i So phie z przy ja ciół mi by li
prze ko na ni, że ko niec woj ny jest już bli sko i że
wszy scy to ro zu mie ją. Ulot ki szó ste go wy da -
nia po roz kła da li pod sa la mi wy kła do wy mi,
a resz tę zrzu ci li z ostat nie go pię tra na dół. Za -
trzy mał ich woź ny Ja kob Schmid i we zwał ge -
sta po.

Pro ces trwał 4 dni, za koń czył się trze ma
wy ro ka mi śmier ci.

Ulot ki „le żą” do dziś w hal lu Uni wer sy te tu
Lu dwi ga Ma xi mi lia na – bo ta ki kształt – le żą -
cych na zie mi kar tek – ma po mnik po świę co -
ny Han so wi, So phie i Bia łej Ró ży.

W lip cu oprócz prof. Hu be ra zo stał stra co -
ny tak że Ale xan der Schmo rell (26 lat), stu dent
me dy cy ny, naj bliż szy przy ja ciel Han sa, z któ -

rym od by wał dłu gie ka ja ko we wę drów ki.
Miał ta lent rzeź biar ski i ma lar ski. By li ra zem
na fron cie wschod nim. To Schmo rell na zwał
Ho lo kaust naj strasz niej szym z prze stępstw
ludz ko ści. Po aresz to wa niu Schol lów ukry wał
się. W Mo na chium pod czas bom bar do wa nia
roz po znał go w schro nie zna jo my i za de nun -
cjo wał... W paź dzier ni ku stra co no tak że Wil -
le go Gra fa (lat 25), za trzy ma ne go wcze śniej,
lecz dłu go trzy ma ne go w śledz twie, bo miał
on licz ne zna jo mo ści i ge sta po li czy ło, że wy -
da on ko lej ne oso by – ale tak się nie sta ło. Graf
był głę bo ko wie rzą cym ka to li kiem, od ra zu
na zizm był mu wstręt ny. W 1938 ro ku zo stał
za trzy ma ny za przy na leż ność do Sza rych Sze -
re gów (tak na zy wa ła się jed na z za ka za nych
już mło dzie żo wych or ga ni za cji kra jo znaw -
czo - dys ku syj nych), jed nak zwol nio no go
na mo cy amne stii z oka zji An schlus su Au strii.
Zresz tą wszy scy by li oso ba mi wie rzą cy -
mi – po cho dzą cy z li be ral nej ro dzi ny Probst
ochrzcił się w wię zie niu. Za swo ich mi strzów
du cho wych uwa ża li ka to lic kich fi lo zo fów, jak
Ma ri ta ina czy teo lo gów jak Teo do ra Ha ec -
ke ra czy Car la Mu tha. Kie dy zroz pa czo -
na mat ka że gna ła się z So phie, po wie dzia ła jej:
ufaj Bo gu, na co cór ka od po wie dzia ła: tak, ale
ty tak że.

Pa mięć o Schol lach i ich przy ja cio łach
z Bia łej Ró ży jest w Niem czech nie tyl ko
czczo na. Na nic zda ły się ini cja ty wy stu denc -
kie, by uni wer sy tet w Mo na chium na zwać ich

imie niem. Po ja wi ły się tak że nie miec kie pu -
bli ka cje, w któ rych ro dzeń stwo przed sta wia -
ne jest ja ko... mor fi ni ści, co da wa ło im po noć
tę od wa gę do wal ki z re żi mem i tę pew -
ną – dla nas wy cho wa nych na tra dy cjach AK
nie zro zu mia łą – kon spi ra cyj ną bez tro skę. By -
li bez wąt pie nia sa mot ni – jak wi dać na przy -
kła dzie Schmo rel la mógł ich zu peł nie bez in -
te re sow nie za de nun cjo wać naj bliż szy zna -
jo my. By li bez wąt pie nia in te lek tu ali sta mi,
o czym świad czą ich lek tu ry, dys ku sje i prze -
my śle nia. W tym sen sie są czcze ni przez wie -
le uczel ni w świe cie: w tej chwi li wy sta wy po -
świę co ne ich pa mię ci są otwar te w Pa ry żu,
w Ho no lu lu, w Wor ce ster (Mas sa chu setts),
w Ulja now sku. Py ta nie, któ re sta wia li
i za któ re za pła ci li naj wyż szą ce nę, py ta nie
o od po wie dzial ność in te lek tu ali stów, po zo -
sta je wciąż ak tu al ne. Ma ria Ry bic ka 

Fre isler, któ ry m.in. ska zał też sio strę E. Re ma -
rqua, kraw co wą, na śmierć za po wie dze nie
klient ce, że Ro sja nie nie są tak strasz ni jak ma -
lu je ich nie miec ka pro pa gan da, nie sta nął
przed są dem. Zgi nął w bom bar do wa niu
alianc kim w Ber li nie w lu tym 1945 ro ku. Wy -
dał 2, 6 tys. wy ro ków śmier ci. Wpro wa dził
prze pis, po zwa la ją cy ka rać śmier cią nie let -
nich – wy ko na no 72 ta kie wy ro ki. 
Or ga ni zo wa niem wy staw i wy kła dów o Bia łej
Ró ży zaj mu je się Fun da cja Bia łej Ró ży,
www.we is se -ro se -sti ftung.de 

”Hans, student medycyny, miał 25 lat,
Sophie, studentka biologii i filozofii,
miała 22 lata, Probst, 
student medycyny, miał lat 24;
na miesiąc przed śmiercią urodziło
mu się trzecie dziecko – córeczka.
Byli twórcami Białej Róży, 
grupy przyjaciół, sprzeciwiającej się
nazizmowi
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M. Zió łek: Pro szę po wie dzieć, dla cze go wy -
róż nio no tę wła śnie pu bli ka cję?

M. Mar kow ska: Jest to wy jąt ko wa książ ka.
Po my śla na zo sta ła ja ko pod ręcz nik po moc -
ni czy dla stu den tów kie run ków hu ma ni stycz -
nych, ale świet nie peł ni ro lę za rów no po pu la -
ry za tor ską, jak i dy dak tycz ną. Na le ży pod kre -
ślić no wa tor ski, a na wet pio nier ski cha rak ter
pu bli ka cji in spi ro wa nej an tro po lo gią zmy -
słów. Au tor ki nie opi su ją jed nak po szcze gól -
nych pre dys po zy cji, lecz pro po nu ją ka te go rię
„wie lo zmy sło wo ści”. Nad rzęd nym ce lem
książ ki jest po bu dze nie czy tel ni ka do dzia -
łań in ter pre ta cyj nych i stwo rze nie moż li wo -
ści, by mógł on do ko nać wy wa żo nej oce ny
wła snej wraż li wo ści. Au tor ki bar dzo do brze
prze my śla ły struk tu rę pod ręcz ni ka: roz po czy -
na ją od in for ma cji wstęp nych – „W po szu ki -
wa niu wie lo zmy sło wo ści”, po przez an to lo gię
wy bra nych tek stów – „Fi lo zo fia w krę gu wie -
lo zmy sło wo ści” i roz bu do wa ną część ćwi cze -
nio wą – „Dy dak ty ka w krę gu wie lo zmy sło -
wo ści”, gdzie ana li zo wa ne są tek sty, ob ra zy,
mu zy ka, film. Słow nik po jęć przy dat nych
świet nie uzu peł nia ca łość, gdyż do kład na zna -
jo mość ter mi nów przy lek tu rze tej książ ki jest
nie zbęd na.

A. Po de mska -Ka łu ża: Na szą in ten cją by ło
za chę ce nie czy tel ni ka do spoj rze nia na ota -
cza ją cą rze czy wi stość po przez pry zmat od bio -
ru wie lo zmy sło we go. Pod sta wą tej for my per -
cep cji jest rów no cze sne uak tyw nie nie po zna -

nia po przez do świad cze nie wi zu al ne, au dial -
ne, do ty ko we, sma ko we, wę cho we. W przy -
pad ku tek stów kul tu ry te go ty pu po strze ga -
nie kon sty tu uje „fi lo lo gię wie lu zmy słów”
sprzy ja ją cą po sze rza niu za kre su in ter pre ta -
cji in ter se mio tycz nej, in ten sy fi ko wa niu do -
znań es te tycz nych, od kry wa niu „miejsc
wspól nych” po mię dzy róż ny mi dzie dzi na mi
dys kur su współ cze snej hu ma ni sty ki. Wie lo -
zmy sło wość sta ła się istot ną ka te go rią po -
znaw czą we współ cze snej edu ka cji. Ten typ
pod mio to we go po szu ki wa nia wie dzy zy skał
w pe da go gi ce na zwę na ucza nia po li sen so -
rycz ne go i jest obec nie jed nym z naj waż niej -
szych nur tów dy dak tycz nych.

M. Zió łek: Traf ny ty tuł każ dej książ ki to po ło -
wa suk ce su. Au to rzy czę sto bar dzo dłu go
nad nim pra cu ją. Pierw sza wer sja ty tu łu
brzmia ła: „Oczy skó ry. Wie lo zmy sło wość
w kul tu rze i edu ka cji”. Dla cze go pa nie osta -
tecz nie od nie go od stą pi ły?

A. Gro dec ka: Oczy skó ry to pier wot ny ty tuł,
a za ra zem ro dzaj twór czej in spi ra cji. Sta no wił
ro dzaj waż ne go prze wod ni ka, miał kie ro wać
uwa gę czy tel ni ka na wiersz Wan dy Ma li now -
skiej i jej przy pa dek, na ro lę kon tek stu bio gra -
ficz ne go w in ter pre ta cji dzie ła sztu ki. W koń -
cu jed nak zwy cię ży ły in ne ar gu men ty. Nie
chcia ły śmy po wie lać po my słów, a oczy skó -
ry po ja wia ją się tak że w ty tu le gło śne go ese -
ju ar chi tek ta Ju ha nie go Pal la smaa (The Ey es
of the Skin. Ar chi tec tu re and the Sen ses). Po -

Fi lo lo gia wie lu zmy słów

Z Anetą Grodecką 
i Anną Podemską-Kałużą,
autorkami książki
„Wielozmysłowość.
Filozofia i dydaktyka”,
rozmawiają Marzenna
Ledzion-Markowska,
dyrektor Wydawnictwa
Naukowego UAM 
i Magda Ziółek
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Trwa łe ra ny w na uce po zo sta -
wi ły re żi my hi tle row skich Nie -
miec i Związ ku Ra dziec kie go,

o czym pi sa ło, i pi sze się wie le. W kra -
jach de mo kra cji lu do wej fi lo zo fia, hi -
sto ria, eko no mia, a na wet bio lo gia
oka le czo ne by ły błęd ny mi teo ria mi
i za ło że nia mi. Mia ły one ukształ to -
wać sys tem spra wie dli wo ści spo łecz -
nej w myśl na rzu co nych za sad.
W Niem czech i ZSRR wią za ło się to
czę sto z fi zycz ną li kwi da cją na ukow -
ców, ale w kra jach de mo kra cji lu do -
wej nie by ło to zja wi sko czę ste. Jed -
nak że czyn ni ki po li tycz ne i apa rat
bez pie czeń stwa miał wpływ na ob sa -
dy sta no wisk i awans na uko wy, czy
pre fe ren cje wzglę dem wy bra nych na -
uk. Po śmier ci Sta li na na ci ski owe ze -
lża ły i przy bra ły in ny cha rak ter. Ale
i wów czas np. w ro ku 1968 zmu szo -
no do emi gra cji z Pol ski na ukow ców
po cho dze nia ży dow skie go, co nie kie -
dy mia ło ne ga tyw ny wpływ na po -
strze ga nie nie któ rych na szych śro do -
wisk na uko wych. Się ga jąc ro dzi me go
an tro po lo gicz ne go śro do wi ska, zmu -
szo no do wy jaz du prof. Kry sty nę Mo -
drzew ską z Lu bli na, le ka rza, an tro po -
lo ga, ofi ce ra AK, któ ra pra co wa ła kil -
ka lat na na szym Uni wer sy te cie. La -
ta osiem dzie sią te to wy raź niej sze szy -
ka ny sto so wa ne wo bec na uki pol skiej,
po wo du ją ce aresz to wa nia, wy mu sza -
nia emi gra cji przez wła dzę spra wo -
wa ną po wpro wa dze niu sta nu wo jen -
ne go. Od czuł to rów nież UAM.
W książ ce Pio tra Fra nasz ka dzie się -
ciu au to rów z wy bra nych uczel ni uka -
za ło zróż ni co wa nie śro do wi sko we
owych re pre sji, czy tłu mie nia na uki.
Cykl ar ty ku łów otwie ra opra co wa nie
pra cow ni cy UAM zmar łej przed la ty
Alek san dry Pie tro wicz pt. „Ochro -
na Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie -
wi cza w Po zna niu przez służ bę bez -
pie czeń stwa w la tach 1970-1979
w świe tle ma te ria łów ope ra cyj nych
do spra wy obiek to wej „Col le gium”.
Bo gac two fak to gra fii przy, jak są dzę,
nie peł nych i nie pew nych źró dłach
IPN utrud nia rze tel ny i peł ny opis
zda rzeń z tam tych lat. Świad czy o tym
po zy cja wy da na w 2011 r. Ka zi mie rza
Świ ry do wi cza, któ rą re cen zo wa łem
na ła mach „Fo rum Aka de mic kie go”.

Za nie cha nie de ko mu ni za cji po 1985
r. i przy ję cie tzw. „gru bej kre ski” po -
zwo li ło na unik nię cie roz li czeń śro -
do wisk aka de mic kich. Nie mnie oce -
niać czy to do brze, czy źle, ale przy ję -
cie owe go mięk kie go prze kształ ce nia
się sys te mu mu sia ło spo wo do wać za -
tar cie się, czę sto ce lo we, wie lu spraw.
Alek san dra Pie tro wicz by ła bi blio te -
kar ką Ka te dry An tro po lo gii, czyn nie
za an ga żo wa ną w so li dar no ścio wą od -
no wę. W sta nie wo jen nym ro bio no
w mo jej obec no ści re wi zję jej po -
miesz cze nia w bi blio te ce Ka te dry,
prze szu ku jąc re ga ły, ko sze na śmie -
ci, z któ rych za bie ra no kal ki ma szy -
no we, po dar te no tat ki. Są dzę, że Pie -
tro wicz nie roz po zna ła rów nież dzia -
ła cza So li dar no ści, któ ry był na Wydz.
BiNoZ in for ma to rem opie ku nów na -
sze go Wy dzia łu. Ja ko ów cze sny dzie -
kan te go wy dzia łu mo głem się o tym
prze ko nać oso bi ście. Zresz tą mu szę
to przy znać, że z mo je go po ko ju znik -
nę ła ko re spon den cja, w któ rej by ło co
nie co o po li ty ce. Za pew ne znie wo le -
nie mia ło miej sce, ale pu bli ka cje Świ -
ry do wi cza i Pie tro wi cza opi sa ły je
w spo sób nie peł ny – frag men ta rycz -
ny. Ci, któ rzy ma ją sto sow ną i w mia -
rę peł ną wie dzę na ten te mat mil czą,
być mo że nie ma ją od wa gi o tym pi -
sać czy nie wi dza sen su ta kiej hi sto rii.

Em. Prof. zw. dr hab. 
Andrzej Malinowski
Komentarz do książki 
pt. „Stłamszona nauka? 
(red. Piotr Franaszek) IPN 2010, s. 342

za tym, za le ża ło nam na pod kre śle niu i po pu la ry za -
cji no we go, ro dzi me go po ję cia. Cią gle ma my na -
dzie ję, że „wie lo zmy sło wość” prze ła mie tra dy cję
uży wa nia słów ob ce go po cho dze nia ta kich jak „po -
li sen so rycz ność”, czy „sen so rycz na in ter pre ta cja”.

M. Mar kow ska: Chcia ła bym za py tać o an to lo gię.
Dla cze go zde cy do wa ły ście się pa nie na ta kie wła -
śnie tek sty fi lo zo ficz ne (Pla ton, Ary sto te les, św. To -
masz z Akwi nu, Di de rot, Hus serl, Wi twic ki, Shu -
ster man i in.)? W więk szo ści są one trud ną lek tu -
rą, czę sto wy ma ga ją kil ka krot ne go czy ta nia. 

A. Po de mska -Ka łu ża: Tek sty fi lo zo ficz ne, któ re
skła da ją się na na szą an to lo gię, wska zu ją na sze -
ro ką pa le tę sen sów, ja kie kla sycz na i współ cze sna
fi lo zo fia uak tyw nia ją w per spek ty wie pro ble ma ty -
ki wie lo zmy sło wej. One ze so bą wcho dzą w dys -
kurs, po ka zu jąc w jak zróż ni co wa ny spo sób ro zu -
mia no za kres zna cze nio wy te go za gad nie nia. Ilu -
mi nu ją przy wo ły wa ny mi roz strzy gnię cia mi, po nie -
waż od sy ła ją do róż nych dzie dzin na uki. Te tek sty
wy zna cza ją ka non, z któ rym po mi mo wy so kie go
stop nia trud no ści lek tu ry, war to i na le ży się za po -
znać. Ka non, któ ry po wi nien kre ować prze strzeń
in te lek tu al ną wy kształ co ne go czło wie ka Bau ma -
now skiej po no wo cze sno ści. 

M. Zió łek: W czę ści dy dak tycz nej pro po nu je cie
pa nie ćwi cze nia, któ re od kry wa ją no we ob sza ry
wraż li wo ści i po zwa la ją do strzec „au dio -fo to -czu -
cio -gra my”. Pro szę wy ja śnić nam to po ję cie. 

A. Gro dec ka: Mo że wy ja śnij my to po ję cie na przy -
kła dzie. W pro jek cie „Ani mo wa ny Wojt kie wicz”,
na po zio mie od bio ru do cho dzi do sca le nia prze -
ka zu ar ty stycz ne go ob ra zów tek stu po etyc kie go i fil -
mu ani mo wa ne go, a uzy ska ny efekt to po tęż ne
wzru sze nie, o dość pa te tycz nym tem pe ra men cie.
Prze strzen ny, gę sty i zde cy do wa ny dźwięk pły ną cy
z wy ko na nia Ada gio can ta bi le To ma so Al bi nio nie -
go funk cjo nu je ja ko ana lo gia roz le głych, ma to wych
sza ro ści i brą zów z ob ra zów Wojt kie wi cza. Ruch za -
ko do wa ny we fra zie Ró że wi cza ma swój od po wied -
nik w po sta ci wol ne go, po su wi ste go ru chu po sta ci
w fil mie. Po wsta je w ten spo sób „czu cie” – oży wio -
ny, sen ny kosz mar, ro dzaj do zna nia, zło żo ne go
z gra mów „dźwię ku”, „ko lo ru”, z nie zbęd nym do -
dat kiem dwóch gra mów „dy na mi ki”…

M. Zió łek: Wszy scy, na wet no wa to rzy, ma ją swo -
ich mi strzów. Ko go mo gą pa nie wy mieć ja ko oso bę
waż ną, bez ko go ta książ ka nie mo gła by po wstać?

A. Gro dec ka: Za pro po no wa na kon cep cja „wie -
lo zmy sło wej lek tu ry” przy wo łu je wcze śniej sze uję -
cia. Pa tro nem był dla nas Mi chał So be ski, któ ry
opi sy wał złu dze nia do ty ku już sto lat wcze śniej, w
ra mach swej pra cy dok tor skiej w 1903 ro ku. To je -
go pi sma sta no wią dla nas wzór ro dzi mej in ter dy -
scy pli nar no ści. To jed no cze śnie, niech pa ni wy -
ba czy ten pa tos, ro dzaj otwar tej, po zba wio nej po -
znaw czych kom plek sów po sta wy, któ ra ła mie her -
me tycz ne ra my spe cja li za cji.

K s i ą ż  k a  

”Zaniechanie
dekomunizacji po 1985 r.
i przyjęcie 
tzw. „grubej kreski”
pozwoliło na uniknięcie
rozliczeń środowisk
akademickich

Stłam szo na na uka
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Ten nie ty po wy słow nik bio gra -
ficz ny po wstał z ini cja ty wy Pra -
cow ni Kry ty ki Fe mi ni stycz nej
In sty tu tu Fi lo lo gii Pol skiej UAM.
Do dat ko wym wa lo rem Al fa be tu

są nie obec ne w tra dy cyj nych słow ni kach bio -
gra ficz nych ko lo ro we ilu stra cje (ska ny ma nu -
skryp tów, au to gra fy itp.).

Jak za uwa ży ła prof. E. Kra skow ska, ba dacz -
ka pi sar stwa ko biet XX wie ku, al fa bet to ga -
tu nek li te rac ki sta wia ją cy na roz ma itość w sty -
li sty ce i te ma ty ce. Idea róż no rod no ści przy -
świe ca ła też od po cząt ku au tor kom Wiel ko -
pol skie go al fa be tu pi sa rek, któ ry w wer sji elek -
tro nicz nej mo że współ two rzyć każ dy – za -
rów no pro fe sjo nal ni ba da cze li te ra tu ry, jak
i ama to rzy za fa scy no wa ni pi sar stwem wy bra -
nej przez sie bie au tor ki. Stąd w słow ni ku,
w za leż no ści od in wen cji au to ra ha sła, moż -
na do strzec bar dzo róż ne sty le pi sa nia i róż ne
for my pre zen to wa nia bo ha te rek. Al fa bet to
tak że zbiór, w któ rym obec ność po szcze gól -

nych pi sa rek nie wy ni ka z hie rar chii waż no -
ści ich pi sar stwa i wpły wu na pro ces hi sto -
rycz no li te rac ki, lecz z za fa scy no wa nia ni mi
czy tel ni czek i au to rek ha seł. Stąd na rów nych
pra wach wy stę pu ją tu za rów no pi sar ki po -
wszech nie zna ne i uzna ne przez kry ty ków li -
te rac kich, jak i nie obec ne w ka no nach lek -
tur. Z dłu giej li sty pi sa rek obec nych w wer sji
elek tro nicz nej do dru ko wa ne go wy bo ru tra -
fi ło 50 bio gra mów. 

Pier wot nie ce lem pro jek tu by ło zgro ma dze -
nie, opra co wa nie i upo wszech nie nie wie dzy
na te mat udzia łu ko biet w kształ to wa niu kul -
tu ry li te rac kiej re gio nu Wiel ko pol ski w wie -
ku XIX i XX, jed nak w trak cie two rze nia wer -
sji in ter ne to wej po sze rzo no za sięg cza so wy
i obec nie ha sła obej mu ją au tor ki od śre dnio -
wie cza po cza sy współ cze sne. Nie któ re z nich
zdo by ły roz głos i trwa łe miej sce w hi sto rii li -
te ra tu ry, in ne po pa dły w za po mnie nie lub
zna ne są tyl ko nie licz nym czy tel ni kom i czy -
tel nicz kom – czy ta my we wstę pie. Nie któ re

wy stę pu ją w po dwój nej ro li, jak np. Jo an -
na Ro szak, któ ra jest bo ha ter ką bio gra mu ja -
ko po et ka, a za ra zem au tor ką szki cu o Wi sła -
wie Szym bor skiej. 

Przy miot nik „wiel ko pol ski” w ty tu le nie
ozna cza, że al fa bet obej mu je tyl ko pi sar ki
wiel ko pol skie – łą czy je fakt, że Wiel ko pol ska
za ist nia ła w ich bio gra fiach bądź ja ko ma ła oj -
czy zna, bądź na pra wach epi zo du. To też
w słow ni ku wy stę pu ją nie tyl ko Po lki, ale i cu -
dzo ziem ki. Wiel ko pol skość nie ma tu związ -
ku z ty po wą re gio na li sty ką, ale – jak wy ja śnia
prof. E. Kra skow ska – jest to ja kiś wspól ny
mia now nik do strze ga ny z dzi siej szej per spek -
ty wy, z uwzględ nie niem róż nych warstw kul -
tu ro wych. Ro zu mie nie wiel ko pol sko ści moż -
na prze śle dzić po przez bio gra my po szcze gól -
nych pi sa rek. Głów nym te ma tem Wiel ko pol -
skie go al fa be tu pi sa rek są róż ne spo tka nia wiel -
ko pol sko ści z ko bie co ścią i li te rac kie śla dy, któ -
re po tych spo tka niach po zo sta ły. Śla dy te two -
rzą je den z moż li wych ob ra zów na sze go re gio -

Jak one piszą?
Na nudę nie mogli narzekać uczestnicy styczniowego spotkania z cyklu Regał Feministyczny w kawiarni
„Głośna”, poświęconego Wielkopolskiemu alfabetowi pisarek. Wzięły w nim udział prof. Ewa Kraskowska
i dr Lucyna Marzec (redaktorki tomu), autorzy haseł oraz bohaterki książki, a także Zuzanna Kołupajło
(przewodnicząca Genderowego Koła Literaturoznawczego UAM). Fragmenty swoich utworów przeczytały
Bianka Rolando, Joanna Jodełka i Teresa Tomsia.
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nu – ko bie cy, ale i uni wer sal ny, lo kal ny, ale i eu -
ro pej ski, a przede wszyst kim dy na micz ny, zróż -
ni co wa ny, da le ki od ste reo ty po wej jed no li to -
ści – czy ta my we wstę pie.

Jed nym z wie lu te ma tów, któ re po ru szy ła
w roz mo wie z re dak tor ka mi Al fa be tu pro wa -
dzą ca spo tka nie An na Gru szec ka, by ła per -
spek ty wa ko bie ca. W szer szym ro zu mie -
niu – czy róż ni się pi sar stwo ko biet od pi sar -
stwa męż czyzn, a co za tym idzie, czy fakt, że
ha sła do słow ni ka opra co wa ły ko bie ty, nie
wpły nął na spo sób opi su bo ha te rek. Zda niem
Zu zan ny Ko łu paj ło w hi sto rii li te ra tu ry moż -
na do strzec, że męż czyź ni wio dą prym wśród
kry ty ków li te rac kich i w efek cie to oni usta -
na wia ją ka no ny lek tur. Oni tak że usta la ją li -
sty pi sa rzy w słow ni kach bio gra ficz nych, któ -
re obej mu ją obie płcie, ale ko biet jest w nich
nie wie le. Tym cza sem jest to ze sta wie nie nie -
zgod ne z rze czy wi sto ścią, bo wie le ko biet pi -
sa ło i pi sze, a nie wie le jest do ce nio nych. Kry -
ty cy nie za wsze po tra fią czy tać, na to miast czu -
ją się upo waż nie ni, by oce niać, że ktoś nie umie
pi sać – po wie dzia ła. Rów nież prof. E. Kra -
skow ska, za uwa ży ła, że na po lo ni sty ce sku pia -
no się na pi sa rzach, któ rzy mie li zna czą cy
wpływ na pro ces hi sto rycz no li te rac ki, a tym -
cza sem wie le pi sa rek tzw. dru go rzęd nych,
choć nie mia ło wpły wu na pro ces hi sto rycz -
no li te rac ki, to mia ło zna czą cy wpływ na edu -
ka cję czy tel ni czą ca łych po ko leń. Pió ra mę skie
mia ły więk szy wpływ na prze ło my li te rac kie
itp., na to miast pió ra ko bie ce mia ły więk szy
wpływ na czy tel ni ków – po wie dzia ła. Jej zda -
niem hi sto ria pi sar stwa ko bie ce go bie gnie in -
nym nur tem niż mę skie go. Szcze gól ne zna -
cze nie ma ko bie ca twór czość „nie po zor -
na” – pi śmien nic two go spo dar skie, me mu ary -
sty ka, li sty, pa mięt ni ki, wspo mnie nia
itp. – któ ra jest cen nym źró dłem wie dzy o da -
nym okre sie. 

Dr Lu cy na Ma rzec, któ ra od kil ku lat or ga -
ni zu je spa ce ry po Po zna niu śla da mi ko biet
zwią za nych z mia stem i re gio nem Wiel ko pol -
ski, zwró ci ła m.in. uwa gę na ro lę ko biet ja ko
ani ma to rek kul tu ry i ak tyw nych uczest ni czek
ży cia li te rac kie go przez ostat nich 200 lat, jak
np. „pierw sza su fra żyst ka”, współ twór czy ni
„Ty go dni ka Li te rac kie go” Ju lia Woj kow ska czy
pro wa dzą ca sa lon li te rac ki Pau li na Wil koń -
ska, któ ra opi sy wa ła uczest ni ków spo tkań
i spi sy wa ła bi blio gra fie ich twór czo ści. 

Pa sja, z ja ką o swo im dzie le opo wia da ły re -
dak tor ki Wiel ko pol skie go al fa be tu pi sa rek, po -
zwa la przy pusz czać, że ten słow nik bio gra ficz -
ny bę dzie się roz ra stał za rów no w wer sji elek -
tro nicz nej, jak i dru ko wa nej. Twór czy nie Al -
fa be tu wie le obie cu ją so bie po współ pra cy
z no wo po wsta łym In ter dy scy pli nar nym
Cen trum Płci Kul tu ro wej i Toż sa mo ści UAM,
sku pia ją cym oso by za in te re so wa ne hi sto rią
wy cho wa nia oraz ba da ją ce dzia łal ność ko biet
w wie kach daw nych. 

Da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz

Kam pa nia prze bie ga ją ca
tym ra zem pod ha słem
„Skuś się na cią got ki

do Po zna nia” trwa ła od po ło wy
paź dzier ni ka do grud nia 2012 r.
i cie szy ła się du żym za in te re so wa -
niem wśród ma tu rzy stów w ca łej
Pol sce. Za da niem kon kur so wym
by ło na krę ce nie fil mu o swo jej pa -
sji lub osią gnię ciach. Na le ża ło wy -
ka zać się ini cja ty wą, a kon kur so we
ju ry bra ło pod uwa gę czy tel ność
i przej rzy stość prze ka zu pre zen -
ta cji, me ry to rycz ną za war tość oraz
umie jęt ność wy ko rzy sta nia no wo -
cze snych tech nik mul ti me dial -
nych. By ło o co wal czyć – dar mo -
wy rok ży cia stu denc kie go w Po -
zna niu obej mu je opła co ne miesz -
ka nie na Osie dlu Mar ce lin, rocz ny
bi let na ko mu ni ka cję miej ską,
sprzęt kom pu te ro wy, kurs ję zy ko -
wy i kurs pra wa jaz dy, ze staw ko -
sme ty ków, za pas prze ką sek i ga -
dże ty oraz licz ne bi le ty wstę pu
na po znań skie atrak cje: bi le ty
do te atru, do cen trum fit ness,
na im pre zy tar go we. 

Naj lep szy oka zał się film au tor -
stwa Han ny En gel, ma tu rzyst ki
z Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą -
cych nr 1 w Byd gosz czy, któ ra
w cie ka wy spo sób przed sta wi ła
swo ją ak tor ską pa sję. Ha nia za -

pew nia, że jej ta lent ak tor ski ujaw -
nił się już w dzie ciń stwie – od kąd
skoń czy ła czte ry la ta jej „po ka zy
mo dy” by ły głów nym punk tem
pro gra mu każ dej ro dzin nej im pre -
zy. Ja ko uczen ni ca uczest ni czy ła
w wie lu kon kur sach re cy ta tor -
skich, aż w koń cu tra fi ła do te atru
„Kant” w Mło dzie żo wym Do mu
Kul tu ry nr 5 w Byd gosz czy, gdzie
re ali zu je się do te raz. 

W Po zna niu chcia ła by kon ty nu -
ować swo ją pa sję w ama tor skim te -
atrze. Han na za mie rza stu dio wać
et no lin gwi sty kę na Uni wer sy te cie
im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna -
niu, bie rze też pod uwa gę za rzą -
dza nie za so ba mi ludz ki mi lub ko -
mu ni ka cję w biz ne sie na Uni wer -
sy te cie Eko no micz nym w Po zna -
niu.

Ju ry przy zna ło tak że dwa wy -
róż nie nia. Ta ble ty tra fią do mi ło -
śnicz ki gra fi ki Li dii Sprin ger – ma -
tu rzyst ki z ZSP nr 2 im. Pa pie ża Ja -
na Paw ła II w Gnieź nie oraz mi -
strza fil mu – Ma cie ja Bro ni kow -
skie go, ucznia VI LO w Po zna niu. 

Lau re aci swo je na gro dy otrzy -
ma ją w paź dzier ni ku 2013 r. wraz
z po cząt kiem no we go ro ku aka de -
mic kie go i otrzy ma niem sta tu su
stu den ta po znań skich uczel ni.

Po znań przy cią ga naj lep szych 

Rozstrzygnięty został konkurs na „darmowy rok życia studenckiego
w Poznaniu”. W III edycji kampanii promocyjnej „Poznań przyciąga
najlepszych” zwyciężył film o talencie aktorskim Hanny
Engel – maturzystki z Bydgoszczy. Liczne akcje promocyjne
połączone z prezentacjami o Poznaniu, przeprowadzone
w ponad 30-tu polskich miastach spowodowały, że internetowa
strona konkursu została odwiedzona przez ponad 40 tysięcy
użytkowników, którzy wygenerowali blisko 90 tysięcy odsłon. 

Dodatkowe informacje: http://poznanprzyciaganajlepszych.pl/laureaci/ 
Partnerzy konkursu:
Kontakt: Anna Wawdysz – Wydział Rozwoju Miasta, tel. 61 878 5740, 660 43 71 71

anna_wawdysz@um.poznan.pl 
Szukasz zdjęć Poznania? Wejdź na www.fotoportal.poznan.pl, 
wybierz spośród 3000 dostępnych zdjęć i pobierz za darmo interesujące Cię fotografie. 
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Bę dzie on rów nież słu żyć ja ko plat -
for ma do ba dań w za kre sie prze -
kształ ce nia EURES – sie ci służb
za trud nie nia państw człon kow -
skich – w kie run ku ogól no eu ro -

pej skiej służ by za trud nie nia.
Zgod nie z za po wie dzią za war tą w pa kie -

cie Ko mi sji na rzecz za trud nie nia z kwiet -
nia 2012 r. Ko mi sja za mie rza uspraw nić
EURES w ce lu za pew nie nia więk szej przej rzy -
sto ści na eu ro pej skim ryn ku pra cy oraz skie -
ro wa nia osób po szu ku ją cych pra cy i zmie nia -
ją cych ją tam, gdzie są miej sca pra cy. Pro jekt
bę dzie rów nież uła twiać i za pew niać do stęp
do wol nych miejsc pra cy ofe ro wa nych w UE
oraz przed sta wiać pra co daw com gru py kan -
dy da tów o od po wied nich kwa li fi ka cjach.

László An dor, ko mi sarz UE ds. za trud nie -
nia, spraw spo łecz nych i włą cze nia spo łecz -
ne go po wie dział: Pro jekt pi lo ta żo wy „Two ja
pierw sza pra ca z EURES-em” od zwier cie dla
na sze pierw sze kro ki w kie run ku bar dziej do -
sto so wa nych do in dy wi du al nych po trzeb
usług po śred nic twa pra cy, któ re po mo gą lu -
dziom zna leźć pra cę w in nych pań stwach eu -
ro pej skich. Po ma ga nie oso bom z od po wied ni -
mi umie jęt no ścia mi w zna le zie niu za trud nie -
nia w in nych pań stwach, któ re po trze bu ją ta -
kich umie jęt no ści, mo że sta no wić część roz -
wią za nia pro ble mu eu ro pej skie go kry zy su
bez ro bo cia.

W pro gra mie „Pierw sza pra ca z EURES-
em” czte ry wstęp nie wy bra ne służ by za trud -

nie nia z Nie miec, Hisz pa nii, Da nii i Włoch
bę dą po ma gać mło dym oso bom w po szu ki -
wa niu pra cy w pań stwach człon kow skich in -
nych niż ich wła sne pań stwa. W ra mach te -
go pro gra mu mło dzi oby wa te le UE w wie -
ku 18-30 lat otrzy ma ją in for ma cje i po moc
w re kru ta cji, jak rów nież moż li wość fi nan so -
we go wspar cia dla ich kan dy da tur lub szko -
leń. Ma łe i śred nie przed się bior stwa (MŚP),
tj. fir my za trud nia ją ce do 250 pra cow ni ków,
mo gą zło żyć wnio sek o wspar cie fi nan so we
na po kry cie czę ści kosz tów szko le nia no wo
przy ję tych pra cow ni ków oraz na do fi nan so -
wa nie dzia łań zwią za nych z ich ada pta cją
w no wym kra ju.

Eu ro pej ski Mo ni tor Wol nych Sta no wisk
Pra cy i Eu ro pej ski Biu le tyn Mo bil no ści Za -
wo do wej rów nież przy czy nia ją się do do pa -
so wy wa nia po szu ki wa nych pro fi li pra cow ni -
ków i osób po szu ku ją cych pra cy za gra ni cą.
Eu ro pej ski Mo ni tor Wol nych Sta no wisk Pra -
cy ofe ru je kom plek so wy prze gląd naj now -
szych zmian na eu ro pej skim ryn ku pra cy
i pre zen tu je ten den cje za po trze bo wa nia
na si łę ro bo czą. Mo ni tor wska zu je, że wyż sze
kwa li fi ka cje są na dal istot nym czyn ni kiem
wpły wa ją cym na moż li wo ści za trud nie nia,
pod czas gdy zwięk sza się licz ba państw, któ -
re od no to wu ją spa dek licz by wol nych miejsc
pra cy.

Biu le tyn Mo bil no ści Za wo do wej za wie -
ra ana li zę wol nych miejsc pra cy ogło szo -
nych na por ta lu za trud nie nia EURES

i wska zu je, gdzie ist nie ją naj lep sze moż li wo -
ści za trud nie nia. We dług da nych te go biu -
le ty nu sta no wi ska pra cy, na któ re wy stę pu -
je naj więk szy po pyt w UE, to han dlow cy,
spe cja li ści w dzie dzi nie fi nan sów i pra cow -
ni cy w go spo dar stwach do mo wych i re stau -
ra cjach.

Stro na in ter ne to wa „Two ja pierw sza pra ca
z EURES-em” jest do stęp na na por ta lu Eu -
ro pa na stro nie: http://ec.eu ro pa.eu/so cial/ho -
me.jsp?langId=pl. Za wie ra ona da ne kon tak -
to we służb za trud nie nia „Two ja pierw sza pra -
ca z EURES-em” oraz wa run ki udzia łu. Prze -
wod nik, ulot ka in for ma cyj na i na gra nie wi -
deo są rów nież do stęp ne na stro nie in ter ne -
to wej wraz ze szcze gó ło wy mi in for ma cja mi
na te mat tej no wej ini cja ty wy UE.

Kwar tal nik Eu ro pej ski Biu le tyn Mo bil no -
ści Za wo do wej, po dob nie jak Eu ro pej ski Mo -
ni tor Wol nych Sta no wisk Pra cy, są czę ścią pa -
kie tu na rzecz za trud nie nia Ko mi sji Eu ro pej -
skiej skie ro wa ne go przede wszyst kim do osób
po szu ku ją cych pra cy po za gra ni ca mi ich ma -
cie rzy ste go pań stwa oraz do do rad ców
EURES w ce lu udzie le nia im po mo cy.

Aby otrzy my wać pocz tą elek tro nicz ną bez -
płat ny biu le tyn in for ma cyj ny Ko mi sji Eu ro -
pej skiej na te mat za trud nie nia, spraw spo łecz -
nych i włą cze nia spo łecz ne go, od wiedź stro -
nę: http://ec.eu ro pa.eu/so cial/e -new slet ter

Jo na than Todd (+32 2 299 41 07) 
Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)

Pierw sza 
pra ca 
z EURES-em

Ponad 5,5 mln młodych Europejczyków
poszukuje obecnie pracy.
Komisja Europejska rozpoczęła realizację
projektu pilotażowego mającego
pomóc młodym ludziom w znalezieniu
pracy w innym państwie UE. Projekt
„Twoja pierwsza praca z EURES-em”
w swojej fazie początkowej będzie miał
na celu poprawę mobilności
transgranicznej 5 000 osób. 
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W ostat nim nu me rze ŻU za mie ści li śmy zdję -
cia z ga li, na któ rej UAM otrzy mał Srebr ne go
Era zma. Czy mo że pa ni po dzie lić się z na mi
swo imi wra że nia mi z tej ga li? 

Wła ści wie mi mo ogrom ne go suk ce su, ja ki
od nie śli śmy ja ko uczel nia, w pa mię ci mam
głów nie nie for tun ną wy po wiedź wi ce mi ni ster
Ka ta rzy ny Peł czyń skiej -Na łęcz, któ ra 25-let -
nią dzia łal ność Era smu sa po rów na ła z biu rem
po dró ży. Wiem, ze wzbu dzi ło to wiel kie po -
ru sze nie nie tyl ko w na szym gro nie. To nie
tyl ko umniej sza aka de mic kość na szych dzia -
łań, ale zwy czaj nie sta wia nas w złym świe -
tle, co fa do 1989 ro ku, kie dy wy jazd na sty -
pen dium był czymś po dej rza nym. Pro szę pa -
mię tać, że na suk ces te go pro gra mu pra co wał
i pra cu je na dal sztab osób, tym cza sem jed -
na wy po wiedź mo że to znisz czyć, umniej szyć
do ko na nia stu den tów i dok to ran tów, wy jeż -
dża ją cych prze cież do pra cy, a nie na wa ka cje. 

Fakt, że za ję li śmy dru gie miej sce świad czy, że
w cią gu 25 lat wy pra co wa li śmy so bie, my ślę
tu o uczel ni, do brą mar kę. 

Tak, zwłasz cza że w in ne go ro dza ju ran kin -
gach wi dzie li śmy się w in nej kon fi gu ra cji,
za UW i UJ. A w mo bil no ści ma my dru gie
miej sce. Suk ces rze czy wi ście jest du ży, wy star -
czy prze li czyć tych wszyst kich stu den tów, któ -
rzy prze wi nę li się przez biu ra ko or dy na to rów
na wy dzia łach i na sze. W 2000 ro ku wy sła li -
śmy 67 stu den tów, a już w 2011 by ło ich 826,
po dob nie w przy pad ku pra cow ni ków na uko -
wo -dy dak tycz nych – za czy na li śmy od 38
zgło szeń, a koń czy my na 120.

Ju bi le usz to do bry mo ment na pod su mo wa -
nie. Co zmie nił Era smus w cią gu tych 25 lat? 

Era smus wy cho wał po ko le nie no wych pra -
cow ni ków, któ rzy ma jąc w swo jej ka rie rze do -
świad cze nia zwią za ne z mo bil no ścią – czy to
uczest ni cząc w pro gra mie, czy też peł niąc
funk cję ko or dy na to ra – zro zu mie li, jak waż -
ne dla roz wo ju stu den ta jest sty pen dium za -
gra nicz ne. To jest gru pa kil ku dzie się ciu pra -
cow ni ków, w tym rów nież dzie ka nów, któ -
rzy są bar dzo do brze na sta wie ni do współ pra -
cy za gra nicz nej, chęt nie na wią zu ją kon tak ty,
z ła two ścią je pie lę gnu ją, do sko na le zna ją ję -
zy ki ob ce i pa trzą bez kom plek sów po za gra -
ni ce na sze go kra ju. Dzię ki pro gra mo wi za czę li
za sta na wiać się nad efek ta mi kształ ce nia.
Prze cież efek tem 25 let niej era smu so wej przy -
go dy jest też obec ność stu den tów za gra nicz -

nych i w kon se kwen cji in ter na cjo na li za cja na -
szej uczel ni. Dzia łal ność AMU PIE, kur sy ję -
zy ków ob cych, ale rów nież za an ga żo wa nie
stu den tów pol skich w ini cja ty wy o cha rak te -
rze wo lon ta riac kim są te go naj ja skraw szym
prze ja wem. Na ko niec, po stro nie plu sów war -
to za pi sać, że Era smus dał nam ogrom ne
środ ki, rocz nie bli sko 2,5 mi lio na eu ro. To są
pie nią dze prze zna czo ne nie tyl ko na mo bil -
ność, bo tak że na ma te ria ły pro mu ją ce Era -
smu sa, ale rów nież UAM. Era smus wy zna czył
nam kie ru nek roz wo ju, stąd też dzia ła nia pro -
gra mu (pro gra my in ten syw ne, pro jek ty wie -
lo stron ne, sie ci współ pra cy, dzia ła nia to wa -
rzy szą ce) są wie lo krot nie przy wo ły wa ne
w pla nie stra te gicz nym UAM. Nie ste ty są też
cie nie na por tre cie ju bi la ta. Mo bil ność pra -
cow ni ków, któ ra do tej po ry cie szy ła nas swo -
im wzro stem, jak się oka zu je mo że też ro dzić
pew ne nad uży cia. Oczy wi ście, zde cy do wa -
na więk szość wy ko rzy sta ła te wy jaz dy w ce -
lach me ry to rycz nych, roz wi ja jąc swój warsz -
tat pra cy, sieć kon tak tów, ale po ja wi ły się też
oso by, któ re służ bo wą de le ga cję po trak to wa -
ły ja ko szan sę na ta ni urlop. Na si part ne rzy in -
for mu ją nas o tym nie bez za kło po ta nia. War -
to za tem wy strze gać się de ma go gii liczb i sta -
ty styk i za miast te go do kład nie zba dać, kry -
tycz nie oce nić i wła ści wie wy ko rzy stać po ten -
cjał, kry ją cy się za każ dą z na szych bli sko 900
era smu so wych umów. 

Czy już wia do mo, jak bę dzie na zy wał się no -
wy pro gram Era smu sa?

Praw do po dob nie bę dzie to YES Eu ro pe
(Youth, Edu ca tion, Sport). Jest to do syć za ska -
ku ją ce po su nię cie, po nie waż wy da wa ło nam
się, że Era smus ja ko naj bar dziej zna na mar ka
bę dzie te raz pro mo wał wszyst kie in ne pro gra -
my, czy li np. Era smus Mun dus, Tem pus,
Grund tvig, Le onar do, Co me nius itd. Tym cza -
sem, jak się oka zu je ma on być tyl ko czę ścią
skła do wą no we go pro gra mu. Jest już roz pi sa -
ny kon kurs wnio sków w tej spra wie, ale cze -
ka my na wy tycz ne. Praw do po dob nie je go bu -
dżet cał ko wi ty wy nie sie 19 mi liar dów eu ro.
Mo bil ność aka de mic ka ta ka jak do tej po ry
bę dzie na dal moż li wa, ale z cza sem za ob ser -
wu je my prze su nię cie ak cen tów. Ko mi sja Eu -
ro pej ska do szła do wnio sku, że z sa me go stu -
dio wa nia na in nym uni wer sy te cie nie wy ni -
ka dla stu den ta wie le ko rzy ści za wo do wych.
Je go szan se na ryn ku pra cy wzro sną, kie dy bę -

dzie miał oka zję od być prak ty ki w przed się -
bior stwie czy in nej in sty tu cji. Uczel nie do sta -
ną ogrom ne środ ki na to, aby zbu do wać ta -
ką sieć współ pra cy. 

To zmie ni fi lo zo fię tych wy jaz dów.
Zde cy do wa nie, ta no wa for mu ła po dyk to -

wa na jest, zresz tą słusz nie, tro ską o za trud nie -
nie ab sol wen tów. Jed na z ko le ża nek wy bie ra
się wła śnie do Wiel kiej Bry ta nii, gdzie od bę -
dzie staż w In ter na tio nal Part ner ship Of fi ce,
jed no st ce, któ rej jesz cze nie ma my na UAM.
Je śli wsłu chać się w to, co mó wi Ko mi sja Eu -
ro pej ska, to waż nym wspar ciem dla no we go
pro gra mu sta ną się Biu ra Ka rier. To na nich
spo czy wać bę dzie obo wią zek na wią zy wa nia
kon tak tów z pra co daw ca mi, ba da nia ryn ku
pra cy i po śred ni cze nia w sta żach. Trud no mi
te raz po wie dzieć, jak po dzie lo ne zo sta ną
kom pe ten cje na UAM, ale moż li we, że bę dzie
w tym rów nież par ty cy po wał DWZ. Jed no
jest pew ne – mu si my sta wiać na trans fer wie -
dzy i do świad czeń, przy szłość na le ży
do współ pra cy mię dzy uni wer sy te ta mi a sek -
to rem biz ne so wym. 

YES Eu ro po! 
Z dr Iwoną Borkowską, pełnomocnikiem rektora 
ds. programu LLP-Erasmus, rozmawia Magda Ziółek
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2lu te go br. chór już po raz trze ci za -
pro sił swo ich go ści do za byt ko wych
wnętrz Col le gium Ma ius, by spę dzić
czas w mu zycz nej at mos fe rze – tym
ra zem lat 20. i 30. Atrak cji, jak zwy -

kle, nie bra ko wa ło. Po nad sto uśmiech nię tych,
ale i dys tyn go wa nych twa rzy – w za leż no ści
od płci – al bo spo wi tych wo al ką, al bo czę sto
przy ozdo bio nych gu stow nym ka pe lu szem.
Kil ka dzie siąt par wi ru ją cych w wal cu – pa nie
w sty lo wych kre acjach, gu bią ce pió ra ze swych
sza li, i pa no wie we fra kach, smo kin gach, cy -
lin drach… Za ba wa pod okiem pro fe sjo nal -
nych wo dzi re jów, wy kwint ne me nu i tra dy -
cyj ny po lo nez – to tyl ko nie któ re z atrak cji, ja -
kie cze ka ły na przy by łych.

– Bal dla przy ja ciół to wy da rze nie bli skie
mo je mu ser cu – mó wi prof. Krzysz tof Szy -
dzisz, dy ry gent Chó ru Ka me ral ne go
UAM – jest to oka zja do wy jąt ko we go spo tka -
nia w pięk nym wnę trzu, w nie zwy kłej at mos -
fe rze i w do bo ro wym to wa rzy stwie. Wspa nia -
le na wią zu je do tra dy cji or ga ni zo wa nia ele -
ganc kich za baw kar na wa ło wych. 

– Ideę Ba lu dłu go no si li śmy w so bie, ale chy -
ba mu sia łam przejść na chó ral ną „eme ry tu -
rę”, by móc ją wresz cie zre ali zo wać – do da je
Na ta lia Chro miń ska, wie lo let ni pre zes ze spo -
łu. W tym ro ku wpro wa dzi li śmy mo tyw te ma -

tycz ny, co po zwo li ło wpleść w sce na riusz ta necz -
ne go wie czo ru, nie odzow ny na uni wer sy te cie,
ele ment edu ka cyj ny, bo oprócz mu zy ki cha rak -
te ry stycz nej dla dwu dzie sto le cia mię dzy wo jen -
ne go mo gli śmy prze my cić ele men ty ze zna ko -
mi tej ki ne ma togra fii, kil ka waż nych dat z te go
okre su, po ka zać, jak się no szo no w tam tych cza -
sach al bo ja kie na ba lach pa no wa ły zwy cza je. 

O es te tycz ne do zna nia go ści za dba li sa mi
chó rzy ści, wy ko nu jąc sze reg prze bo jów na wią -
zu ją cych kli ma tem do mię dzy woj nia. I tak: ser -
ca dam po rwa ła mę ska in ter pre ta cja pio sen ki
Eu ge niu sza Bo do Umó wi łem się z nią na dzie -
wią tą, ape ty ty pa nów zaś wy ostrzył ku szą cy Sex
ap pe al w wy ko na niu chó rzy stek. Ca ło ści do -
peł ni ła li rycz na Ko ły san ka Toń cia, w któ rej
chór za pre zen to wał się w peł nej kra sie. Za ba -
wie to wa rzy szy ły po nad to: so lo we wy ko na nia
utwo rów współ cze snych, chwi la no stal gii
za spra wą kwar te tu smycz ko we go, a na wet
gim na sty ka ar ty stycz na (tę mniej ar ty stycz ną
każ dy upra wiał na par kie cie we wła snym za -
kre sie). Z ko lei wszyst kim mi ło śni kom ele gan -
cji krót kiej lek cji sty lu lat 20. i 30. udzie lił spe -
cja li sta w swym fa chu, mistrz kra wiec twa mia -
ro we go Ka rol Rze szut ko z po znań skiej pra cow -
ni Kru pa&Rze szut ko. Punk tu al nie o pół no cy
bie siad ni cy mo gli, wspo mi na jąc tra dy cje mię -
dzy wo jen nych po lo wań, skosz to wać dzi ka.

Or ga ni zo wa nie chó ral ne go ba lu to po mysł
nie no wy, lecz za ko rze nio na w uczel nia nej hi -
sto rii tra dy cja, daw niej kul ty wo wa na przez
Chór Aka de mic ki UAM. Obec nie po mysł
wskrze si li: dy ry gent i człon ko wie Chó ru Ka -
me ral ne go UAM, a przede wszyst kim Sto wa -
rzy sze nie Przy ja ciół Chó ru Ka me ral ne go
UAM. Nad or ga ni za cją i sce na riu szem od sa -
me go po cząt ku czu wa Na ta lia Chro miń ska,
pre zes sto wa rzy sze nia i – wraz z Grze go rzem
Si kor skim, pre ze sem chó ru – współ pro wa -
dzą ca każ dej edy cji ba lu. Co ro ku na go ści
cze ka ją nie spo dzian ki, war to więc już szy ko -
wać kre acje na przy szło rocz ny wie czór i wła -
sno ręcz nie wpi sać się w tę chwa leb ną chó -
ral ną opo wieść. Bal to przede wszyst kim kar -
na wa ło wa im pre za ta necz na, jed nak dla
człon ków uni wer sy tec kiej spo łecz no ści – tak -
że oka zja do spo tka nia w gro nie przy ja ciół,
a do te go ani pro fe so rów, ani pra cow ni ków
ad mi ni stra cji, ani stu den tów ni gdy nie trze ba
na ma wiać. Świa do mość, że tę for mę roz ryw -
ki po pie ra i sam rek tor UAM, któ ry od trzech
już lat swą obec no ścią uświet nia uro czy -
stość – no bi li tu je. Miej my na dzie ję, że te go ro -
ku nie by ła to ani ostat nia ba lo wa so bo ta, ani
ostat nia nie dzie la, ani ostat ni, co tak po lo ne -
za wo dzi…

An na Ko men dziń ska

Chó ral ny bal nad ba la miChó ral ny bal nad ba la mi

Karnawał dobiegł końca, ale członkowie Chóru Kameralnego UAM nadal wspominają
wyśmienitą zabawę w doborowym towarzystwie, której przyczyną stał się III Bal dla Przyjaciół
pod patronatem JM Rektora UAM, prof. Bronisława Marciniaka.
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Na Ba lu dla Przy ja ciół 
Chó ru Ka me ral ne go
(2 lu te go 2013)

Wiem, eme ryt po wi nien grzecz nie sie dzieć w do mu.
Je śli mo ja obec ność nie wa dzi ni ko mu,
Je śli obec ność star ca ni ko mu nie wa dzi,
Je śli dla eme ry tów zniż ki się wpro wa dzi – 
Rę czę: bę dę na każ dym dla Przy ja ciół Ba lu,
Uisz cza jąc zniż ko wą opła tę bez ża lu,
By, gdy już te raz wio dę ży wot eme ry ta,
Przy naj mniej raz do ro ku na jeść się do sy ta.

Bogdan Walczak

Od rek to ra z urzę du za czy na się wier szyk,
A też, że za wsze, wszę dzie mu si być naj pierw szy,
Choć by wśród rów nych, a więc pri mus in ter pa res,
Co zna czy ‘pry mas w łaź ni” – tłu ma cze nie sta re,
Bo Tu wi mow skie; tu taj do brze się sto su je:
Rek tor do pry ma so stwa z daw na aspi ru je,
Choć, jak rzekł kie dyś, wo lał by zo stać pa pie żem
(Cze go, tu zgro ma dze ni, ży czy my mu szcze rze);
Rzecz pew na: wkrót ce wy gra Kon kurs Szo pe now ski
I Wie niaw skie go – skrzy pek i pia ni sta bo ski.
A dziś tu mu si zdo być lau ry zna ko mi te
Pierw sze go ta necz ni ka Rze czy po spo li tej.

Pa no wie pro rek to rzy, choć zna ko mi to ści,
Ty ta ni in te lek tu i wzor ce spraw no ści,
Mę żo wie słyn ni wo lą że la zną i czy nem,
Roz trop no ścią, roz wa gą, mi rem mię dzy gmi nem,
Wiel kie go ser ca i co tam wiel kie go ma ją –
Ma gni fi cen cji za wsze pierw szeń stwo od da ją.
Pa no wie! Tu ze bra ni, współ czu je my z wa mi:
Tyl ko dru gi mi być wam dziś ta necz ni ka mi.

Star sze mu pa nu sło dycz, Krzysz to fie, przy stoi
Star szy pan się aż łez ki uro nić nie boi,
Bo uczu cio wy, czu ły, tro chę no stal gicz ny,
Bo ma ła god ny uśmiech, wdzięk me lan cho licz ny.
Lecz zło śli wość star sze mu pa nu nie ucho dzi,
A ty kpisz, drwisz i Szy dzisz. Czy to tak się go dzi?

Sze rząc strach, prze ra że nie i trwo gę, i gro zę,
Da wał się Grad we zna ki nie gdyś we spół z Mro zem.
Choć mro zik trzy ma, nie masz Mro za mię dzy na mi:
Od pu ścił, zre zy gno wał, dał wy tchnąć, ko cha ni.

Ina czej Grad – znisz cze nie siać chmu ra go to wa.
Jed na nam po zo sta ła klę ska ży wio ło wa.

Mój dzie kan, człek we so ły, dziś wprost pro mie nie je.
Mą dre, za cne ob li cze ra do ścią ja śnie je;
Kie dy wiel ka przy ja ciół ota cza go ku pa,
To do szczę ścia brak tyl ko mu księ cia bi sku pa.

Prze świet ne to wa rzy stwo! Ko goż tu taj nie ma!
(No, nie ma nie bosz czy ków, jak Be ma czy Le ma).
Jest wśród nas naj słyn niej szy pol ski or ga ni sta:
Słu chać je go kon cer tów pro sto roz kosz czy sta.
Po śród pa nów wy twor nych, po śród dziew cząt ślicz nych
Z da la ja śnie je kró la kry ty ków mu zycz nych
Ob li cze uśmiech nię te. Jest me ne dżer słyn ny
Od sztu ki i kul tu ry, mów ca mio do płyn ny
Z ca łym ze spo łem mło dych UAM-u dok to rów.
Bo chór wiel kich i licz nych ma dziś pro tek to rów,
Co wiel ką jest za słu gą oboj ga pre ze sów.
Aby nie nad uży wać tu mod nych fra ze sów,
Po wiem krót ko, tre ści wie, pro sto i od ser ca
(Nie jak dy rek tor Szy dzisz czy in ny szy der ca):
Cześć, chwa ła Grze go rzo wi, co dziś pre ze su je
Prze świet ne mu chó ro wi; nie chaj dziś od czu je
Na szą wdzięcz ność. Dzię ku jem uro czej Na ta lii,
Co chó ru do brym du chem, a dzi siej szej ga li
Pew nie głów ną spraw czy nią, bo Na ta lią stoi
To wa rzy stwo przy ja ciół chó ru, mi li moi.
Koń czę, bo już mię Mu za sro dze wzro kiem kar ci,
A słu cha cze od po cząć ode mnie też war ci.
Niech ży je, ro śnie, kwit nie nasz Chór Ka me ral ny –
Je dy ny, nie zrów na ny, no – fe no me nal ny!

Bogdan Walczak

Na ba lu dla przy ja ciół Chó ru Ka me ral ne go UAM
(18 lu te go 2011)
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◗Pierw sze w 2013 r. wy da rze nie mu zycz ne w au li (2. I) przy go to wa -
ła Sin fo niet ta Po lo nia, od bli sko 10 lat bar dzo ak tyw nie dzia ła ją ca
w Po zna niu, or kie stra mło dych in stru men ta li stów pod ba tu tą swe go
za ło ży cie la, chiń skie go dy ry gen ta Cheun ga Chau. „No wy Jork kon tra
Wie deń” za ty tu ło wa no ten no wo rocz ny po je dy nek mu zycz ny, tak że
z udzia łem śpie wa ków po znań skie go Te atru Wiel kie go – Bar ba ry Gu -
taj i Hu ber ta Sto lar skie go oraz skrzyp ków – Blan ki Bed narz i Mar ci -
na Her ma na.

◗Rów nież w at mos fe rze wie deń skiej to czył się (5. I) wy stęp fil har mo -
ni ków pod dyr. Ja ku ba Chre no wi cza, to wa rzy szą cy tra dy cyj ne mu, no -
wo rocz ne mu spo tka niu mar szał ka woj. wiel ko pol skie go i wo je wo dy
wiel ko pol skie go z przed sta wi cie la mi wszyst kich śro do wisk re gio nu.

◗Na to miast sze ro kie gro no me lo ma nów Fil har mo nia za pro si ła (11.
I) na kar na wa ło wy pro gram, skrzęt nie tym ra zem omi ja jąc au striac -
ką sto li cę. Przez Pra gę, Bu ka reszt i Bu da peszt, We ne cję – do Rzy -
mu, z mu zy ką An to ni na Dwo rza ka, Geo r ge’a Ene scu, Zol ta na Ko da -
ly’a i Hec to ra Ber lio za, po dró żo wa no w ta necz nych ryt mach pod ba -
tu tą Mar ka Pi ja row skie go. So li stą wie czo ru był zna ko mi ty bel gij ski
trę bacz Je ro en Ber wa erts, nie gdyś czło nek zna ne go też z po pi sów
na na szej es tra dzie le gen dar ne go ze spo łu Ca na dian Brass. Obec nie
je go so lo we wir tu ozo stwo – w re per tu arze od ba ro ku po mu zy kę
współ cze sną i jazz – po dzi wia ją słu cha cze w wie lu kra jach, a w Ha -
no we rze – ja ko pro fe sor w Wyż szej Szko le Mu zycz nej – ma gro no
swo ich uczniów. Po zna nia kom J. Ber wa erts przed sta wił się (z to wa -
rzy sze niem fil har mo ni ków) w wa ria cjach na te mat „Kar na wa łu we -
nec kie go”, słyn ne go prze bo ju „Mój kask, co ma trzy ro gi” Je ana -Bap -
ti ste Ar ba na, a na bis do dał fi nał z Kon cer tu na trąb kę J. Hayd na. Ten
sam pro gram na za jutrz (12. I) przed po łu dniem okla ski wa ła mło dzież
„Pro Sin fo ni ki”. 

◗W ryt mach z ca łe go świa ta (14. i 15. I) – jak co ro ku – kon cer to -
wa ły (o czym do no si li śmy już w po przed nim nu me rze) pod czas no -
wo rocz nych wie czo rów uni wer sy tec kich ze spo ły UAM: Chór Aka de -
mic ki pod dyr. Be aty Biel skiej, Chór Ka me ral ny pod dyr. Krzysz to fa
Szy dzi sza oraz Or kie stra Ka me ral na.

◗150 rocz ni ca wy bu chu Po wsta nia Stycz nio we go za in spi ro wa ła (19.
I) Aka de mic ki Klub Oby wa tel ski, Ko mi sję Za kła do wą NSZZ „So li -
dar ność” UAM i Wy daw nic two ZYSK do urzą dze nia kon cer tu, wy -
peł nio ne go sło wem i mu zy ką w na stro ju pa trio tycz nym i re li gij nym. 

◗Yasmin Le vy, świa to wej sła wy pio sen kar ka izra el ska wraz z ze spo -
łem in stru men tal nym, wy stą pi ła (21. I) z ty po wym dla sie bie, wie lo -
kul tu ro wym pro gra mem, łą czą cym m.in. lu do wą mu zy kę hisz pań ską
i ży dow ską.

◗25. stycz nia, do kład nie w dniu 100. rocz ni cy uro dzin Wi tol da Lu -
to sław skie go (zmar łe go w 1994 r.), Fil har mo nia Po znań ska – jak
wie le in sty tu cji mu zycz nych na ca łym świe cie – za pro si ła me lo ma -
nów na spe cjal ny wie czór dla uczcze nia pa mię ci te go „naj waż niej -
sze go pol skie go kom po zy to ra po Cho pi nie” i jed no cze śnie roz po -
czy na ją cy Rok Lu to sław skie go. Wy bra no na tę oka zję je go III Sym -
fo nię. Dzie ło po wsta ło – jak wie my – na po cząt ku burz li wych lat 80.,
za mó wio ne przez Or kie strę Sym fo nicz ną w Chi ca go i tam że po raz

pierw szy wy ko na ne 29. IX 1983 r. pod ba tu tą Geo r ga Sol ti’ego. Od -
tąd po ja wia się w re per tu arze naj zna ko mit szych ze spo łów i dy ry -
gen tów. Nie daw no fil har mo ni cy ber liń scy wzbu dzi li nim po dziw
w Lon dy nie i Ber li nie, a ich szef Si mo ne Rat tle okre ślił je mia nem
naj więk szej sym fo nii XX stu le cia. Owa cyj nie przy ję li utwór tak że
po zna nia cy, sta ran nie przy go to wa ny i z wła ści wą eks pre sją po pro -
wa dzo ny przez Mar ka Pi ja row skie go. Pro gram otwo rzy ła Uwer tu -
ra kon cer to wa Ka ro la Szy ma now skie go, od 100 lat sła wią ca imię
swe go au to ra, któ re go twór czość na resz cie prze bi ja się rów nież
na es tra dach świa to wych. Ich co raz atrak cyj niej szym go ściem sta -
je się też Ale na Ba eva, ro syj ska skrzy pacz ka, któ ra w 2001 r. wy gra -
ła w Po zna niu Kon kurs Wie niaw skie go. Do brze, że co ja kiś czas ma -
my moż li wość spraw dze nia – tak że w na szej au li – jak wspa nia le
roz wi ja się i doj rze wa ta lent ar tyst ki. Tym ra zem – na przy kła -
dzie I Kon cer tu Ser gie ja Pro ko fie wa, bar dzo cie ka wie zin ter pre to -
wa ne go z współ udzia łem fil har mo ni ków i ich sze fa. 

◗Kon cer to wy sty czeń w au li za koń czył (26. I) cha ry ta tyw ny wie czór
Fun da cji Stwo rze nia Pa na Smo le nia. Po pu lar ny nie gdyś ar ty sta za ło -
żył i sku tecz nie roz wi ja pro gram hi po te ra pii dzie ci z po ra że niem mó -
zgo wym. Dzie ło wy ma ga jed nak nie ustan ne go wspar cia fi nan so we -
go. Te mu słu żył ko lej ny kon cert z udzia łem An drze ja Si ko row skie go
i kra kow skiej gru py Pod Bu dą. (rp)
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Od 4 do 6 stycz nia ha la spor to -
wa przy uli cy Za gaj ni ko wej,
w pierw szym pół fi na le AMP,
go ści ła ze spo ły z ca łej Pol -
ski – uzna ne już mar ki oraz

eki py, któ re do pie ro roz po czę ły przy go dę
z fut sa lem, m.in., Po li tech ni ki Gdań skiej, Uni -
wer sy te tu War szaw skie go, AWF War sza wa,
AWFiS w Gdań sku, Po li tech ni ki Łódz kiej,
ZUT Szcze cin oraz lo kal nych ry wa li: AZS
AWF Po znań oraz PWSZ Ko nin. Wła śnie
od der bo we go zwy cię stwa 1:0 nad ze spo łem
AZS AWF na sze za wod nicz ki roz po czę ły
przy sło wio wą ro ad to glo ry. Jesz cze te go sa -
me go dnia ko lej ne zwy cię stwa przy szły znacz -
nie ła twej (7:1 z Po li tech ni ką War szaw ską, 9:1
z Po li tech ni ką Gdań ską oraz 7:0 z ZUT Szcze -
cin) i wy da wa ło się, że w ten week end nie ma
moc nych na eki pę tre ne ra Woj cie cha We is sa.
Jed nak o tym, że tur niej rzą dzi się swo imi pra -
wa mi i na wet naj lep szym ze spo łom przy tra -
fia się słab szy wy stęp, prze ko na ły nas w nie -
dziel ny po ra nek fut sa list ki AZS UAM. Do -
słow nie, „wy mę czy ły” re mis z Po li tech ni ką

Łódz ką – 1:1 i za fun do wa ły dresz czo wiec
swo im wier nym ki bi com. 

Praw dzi wym spraw dzia nem ner wów i jed -
no cze śnie za po wie dzią te go, jak wy ma ga ją ce
ze spo ły cze ka ją na na szą eki pę w Szcze ci nie,
był fi na ło wy mecz po mię dzy PWSZ w Ko ni -
nie a go spo da rza mi. Na sze za wod nicz ki przy -
stą pi ły do spo tka nia mak sy mal nie skon cen -
tro wa ne. Bar dziej re no mo wa na dru ży -
na z Ko ni na, któ ra ma w swo ich sze re gach
trzy ka dro wicz ki, by ła fa wo ry tem. Jed nak tyl -
ko pierw sza od sło na me czu na le ża ła do Ko -
ni na, w dru giej by li śmy świad ka mi emo cjo -
nu ją ce go i wy rów na ne go po je dyn ku, w któ -
rym obie dru ży ny – po słu gu jąc się bok ser -
ską ter mi no lo gią – wy mie nia ły cio sy. Ry wa li -
za cja nie zo sta ła roz strzy gnię ta w re gu la mi -
no wym cza sie i o tym, któ ra dru ży na zaj mie
pierw sze miej sce mia ły za de cy do wać rzu ty
kar ne. Ku na szej ra do ści le piej wy ko ny wa ły je
za wod nicz ki ASZ UAM i wy gra ły 5:4!

W Szcze ci nie cze ka ją nas trud ne me cze po -
dob ne do te go z Ko ni nem. Jed nak za po wia -
dam, że je dzie my po wal czyć o me dal – pod su -

mo wał trzy dnio we zma ga nia swo ich pod -
opiecz nych tre ner Woj ciech We iss. 

Z OSTAT  N IE J  CHWI  L I
Jak się oka za ło, tre ner fut sa li stek nie rzu ca

słów na wiatr. W ubie gły week end w Szcze -
ci nie (8-10 lu te go 2013) za koń czył się fi nał
Aka de mic kich Mi strzostw Pol ski w fut sa lu
ko biet. Za wod nicz ki AZS UAM w kla sy fi ka -
cji ge ne ral nej zdo by ły sre bro, ustę pu jąc do -
brze zna ne mu ry wa lo wi z PWSZ w Ko ni nie,
a w kla sy fi ka cji uni wer sy te tów się gnę ły
po zło to. To naj więk szy suk ces ist nie ją cej
od 2003 ro ku na UAM sek cji. 

Na zdjęciu dru ży na na szych fut sa li stek: Ka -
mi la Ro siń ska, Ka ta rzy na Osia dło (bram kar -
ki), Do mi ni ka Mach nac ka, Ma ria Je zier ska,
Mo ni ka Bart ko wiak, Mag da le na Ro siń ska, Ja -
go da Ru ra, Agniesz ka Grze cho wiak, Na ta lia
Ja cuk, Mag da le na Paw łow ska, Alek san dra
Choj nac ka, Ada Za lew ska, Mar ta Je zior ska,
Jo lan ta Grze gor czyk i tre ner Woj ciech We -
iss. 

Adam Ba ra basz, Mar cin Pie choc ki 

Do Szcze ci na po me dal? 
Za ła twio ne!
Dużym sukcesem zakończyły rywalizację zawodniczki sekcji futsalu UAM w półfinałach Akademickich
Mistrzostw Polski. Nie tylko awansowały do turnieju finałowego w Szczecinie, ale wygrały cały turniej! 

FOT. ARCHIWUM DRUŻYNY FUTSALU AZS UAM




