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Pa nie i Pa no wie Pro fe so ro wie,
Pra cow ni cy UAM
Dok to ran ci i Stu den ci,
Ko le żan ki i Ko le dzy,

Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po -
zna niu wkra cza w no wy rok z opty mi zmem
i na dzie ją na osią gnię cie do brych wy ni ków ba -
daw czych i dy dak tycz nych, kon ty nu ując suk -
ce sy lat po przed nich. Ostat nie dwa dzie ścia
pięć lat przy nio sły nie sły cha nie dy na micz ny
roz wój na szej uczel ni. Po wsta ły no we obiek ty:
no wo cze sny kam pus na Mo ra sku, no wa sie -
dzi ba Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji, no we
bu dyn ki w Słu bi cach, Pi le, Gnieź nie i Ka li szu,
no we bi blio te ki dla Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej
i Kla sycz nej oraz Wy dzia łu Neo fi lo lo gii. Zre -
wi ta li zo wa ne zo sta ły lub są w trak cie mo der -
ni za cji m.in. Col le gia Mi nus, Ma ius i No vum,
Bi blio te ka Uni wer sy tec ka, a tak że kam pus
przy ul. Sza ma rzew skie go. Gwał tow nie wzro -
sła licz ba pra cow ni ków i stu den tów. Ol brzy mi
roz wój Uni wer sy te tu ma swój wy raz w wie lu
osią gnię ciach na uko wych i dy dak tycz nych
wspie ra nych przez środ ki fi nan so we uzy ski -
wa ne z co raz bar dziej zróż ni co wa nych źró deł.
Roz wój do ty czył rów nież struk tu ry we wnętrz -
nej – po wsta ły no we wy dzia ły, in sty tu ty, ka te -
dry, za kła dy i pra cow nie. Sta li śmy się wiel ką
i no wo cze sną uczel nią, jed ną z naj lep szych
w Pol sce, sta le zwięk sza ją cą swo je zna cze nie
na are nie mię dzy na ro do wej. 

Za ska ki wać mo że to, iż przy tak dy na micz -
nym roz wo ju pod wzglę dem spo so bu dzia -
ła nia, ja ko or ga nizm kor po ra cyj ny i ad mi ni -
stra cyj no -fi nan so wy, UAM nie uległ za sad ni -
czym zmia nom. Tak jak przed la ty fi nan so -
wa nie dzia łal no ści Uni wer sy te tu jest sil nie
scen tra li zo wa ne. 

Tym cza sem oto cze nie ze wnętrz ne uczel ni
zmie nia się szyb ko, co wy ma ga in nych dzia -
łań UAM w obec nej rze czy wi sto ści. Po de -
ka dzie ko rzy ści wy ni ka ją cych z bo omu edu -

ka cyj ne go mu si my te raz skon cen tro wać się
na spraw nym re ago wa niu na trud ną sy tu ację
wy wo ła ną ni żem de mo gra ficz nym. Ozna cza
to z jed nej stro ny mniej szą moż li wość po le -
ga nia na przy cho dach uczel ni ze stu diów nie -
sta cjo nar nych, a z dru giej ko niecz ność uak -
tu al nia nia na szej ofer ty dy dak tycz nej
przy ogra ni czo nych źró dłach fi nan so wa nia.
Mu si my rów nież wy ka zać się du żą spraw no -
ścią przy ab sorp cji ze wnętrz nych środ ków

na ba da nia i kształ ce nie, za rów no ze źró deł
kra jo wych, jak i za gra nicz nych. Wy ma ga to
przede wszyst kim spraw nej ob słu gi pro jek tów
ba daw czych i dy dak tycz nych w ich aspek cie
ad mi ni stra cyj nym i fi nan so wym, przy czym
re ali za cja pro jek tów wy mu sza współ pra cę
róż nych ogniw ad mi ni stra cji UAM bie gną cą
„w po przek” kom pe ten cji obec nie ist nie ją cych
dzia łów ad mi ni stra cji oraz wy so ki sto pień ko -
or dy na cji i tem pa prze pły wu da nych. 
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Nad szedł czas na zwięk sze nie efek tyw no -
ści dzia ła nia na szej Al mae Ma tris, czas na po -
ło że nie na ci sku na zwięk sza nie do cho dów,
ra cjo na li za cję wy dat ków i ogra ni cza nie zbęd -
nych kosz tów we wszyst kich jej jed nost kach
or ga ni za cyj nych. Uwa żam, że w uczel ni wiel -
ko ści UAM na le ży to zro bić po przez roz dzie -
le nie od po wie dzial no ści za wpro wa dza nie
zmian pro efek tyw no ścio wych oraz po przez
opty ma li za cję sys te mu go spo da ro wa nia
środ ka mi fi nan so wy mi we wnątrz uczel ni.
Ozna cza to swo istą de re gu la cję obec nych za -
sad. W miej sce scen tra li zo wa ne go sys te mu
roz dzia łu, pod sta wo we jed nost ki or ga ni za -
cyj ne UAM (wy dzia ły) bę dą otrzy my wa ły
środ ki fi nan so we we dług al go ryt mu wzo ro -
wa ne go na al go ryt mie mi ni ste rial nym,
na któ re go pod sta wie na sza uczel nia otrzy -
mu je środ ki ja ko ca łość (uwzględ nia ją ce go
m. in. licz bę stu den tów/dok to ran tów na da -
nym kie run ku/spe cjal no ści, licz bę pra cow ni -
ków róż nych ka te go rii, pro por cję obu tych
wiel ko ści itp., a tak że ele men ty pro ja ko ścio -
we w kształ ce niu prze wi dy wa ne w no wych
wer sjach al go ryt mu mi ni ste rial ne go). Środ -
ki te po kry wa ją więk szość z głów nych ele -
men tów kosz to wych wy dzia łu: np. pła ce,
kosz ty pro wa dze nia za jęć dy dak tycz nych
oraz utrzy ma nia bu dyn ków. 

Jed nost ki mię dzy wy dzia ło we i ogól no -
uczel nia ne otrzy ma ją sta tus jed no stek wspie -
ra ją cych jed nost ki pod sta wo we i bę dą fi nan -
so wa ne na za sa dzie roz li cze nia rze czy wi stych
kosz tów (opar te go np. na licz bie stu den tów
uczęsz cza ją cych na za ję cia w Stu dium WF czy
w Szko le Ję zy ko wej UAM lub na licz bie za dań
(usług) wy peł nia nych przez nie któ re dzia ły
ad mi ni stra cji cen tral nej). Kosz ty dzia łań
wspól nych waż nych dla ca łej uczel ni bę dą po -
kry wa ne so li dar nie przez wszyst kie wy dzia ły. 

Po nie waż wy ni ki bu dże to we po szcze gól -
nych jed no stek mo gą się róż nić od sie bie,
prze wi du ję stwo rze nie fun du szu ce lo we go
w po sta ci od pi su od do ta cji pod sta wo wej, któ -
ry bę dzie sta no wił gwa ran cję nie za kłó co ne go
funk cjo no wa nia Uni wer sy te tu. 

Od dwóch lat trwa ją w gro nie ze spo łu rek -
tor skie go wy tę żo ne pra ce nad zbie ra niem da -
nych i zde fi nio wa niem osta tecz ne go mo de lu
na szej de cen tra li za cji, a nie któ re istot ne je go
ele men ty zo sta ły przed sta wio ne na spo tka niu
z kie row ni ka mi pod sta wo wych jed no stek or -
ga ni za cyj nych UAM w li sto pa dzie 2013
w Obrzyc ku. Jed nym ze skład ni ków pro wa -
dzo nych ana liz jest wcho dzą cy w ostat nią fa -
zę au dyt or ga ni za cyj ny UAM kon cen tru ją cy
się na zo biek ty wi zo wa nej oce nie na szej struk -
tu ry, pro ce dur ad mi ni stra cyj nych oraz efek -
tyw no ści dzia łań. 

Prze wi du ję, że no wy sys tem za sad fi nan -
so wa nia na UAM zo sta nie w peł ni wpro -
wa dzo ny od 1-go stycz nia 2015, w po wią -
za niu ze zmia na mi w struk tu rze i funk cjo -
no wa niu ad mi ni stra cji na po zio mie cen tral -
nym oraz wy dzia ło wym. Do tej po ry Se nat
i spo łecz ność aka de mic ka otrzy ma peł ne in -
for ma cje na te mat pro po zy cji wpro wa dza -
nych zmian. Rok bie żą cy jest okre sem przej -
ścio wym, w któ rym kie row ni cy jed no stek
bę dą mie li peł ny wgląd w przy cho dy oraz
kosz ty swo ich jed no stek li czo ne w spo sób
zgod ny z do ce lo wym mo de lem, ale nie bę -
dą jesz cze sa mo dziel nie po dej mo wa li de cy -
zji fi nan so wych. Kie row ni cy jed no stek uzy -
ska ją wspar cie Kwe sto ra, Z -cy Kanc le rza ds.
Eko no micz nych, no wo two rzo ne go Dzia łu
Ana liz i wy spe cja li zo wa nych w spra wach
ana li zy kosz tów i bu dże to wa nia pra cow ni -
ków kwe stu ry. 

Przed mio tem szcze gól nej tro ski jest wy pra -
co wa nie ta kich no wych za sad fi nan so wa nia
dzia łal no ści wy dzia łów i in nych jed no stek
uczel ni, by nie na ru szo na zo sta ła in te gral ność
uni wer sy te tu ja ko ca ło ści. Nie dą ży my
do utwo rze nia swo istej fe de ra cji nie za leż nych
od sie bie jed no stek. No wy sys tem ma opty -
ma li zo wać tak że współ pra cę i współ dzia ła nie
wy dzia łów.

Dla wy ja śnie nia do da ję, że pe wien za kres
de cen tra li za cji za rzą dza nia fi nan sa mi wy stę -
pu je w UAM od kil ku na stu lat. Dzia łal ność
na uko wo -ba daw cza wy dzia łów jest fi nan so -
wa na bez po śred nio przez mi ni ster stwo, przy -
zna ją ce do ta cję na dzia łal ność sta tu to wą.
Znik nę ła prze ka zy wa na z Mi ni ster stwa Na -
uki i Szkol nic twa Wyż sze go na rę ce rek to ra
do ta cja na ba da nia wła sne, a środ ki na roz wój
mło dej ka dry pły ną wprost na wy dzia ły. Zna -
czą co zwięk szy ło się po zy ski wa nie środ ków
na ba da nia przez po szcze gól nych pra cow ni -
ków i ich ze spo ły ba daw cze w pro ce du rach
kon kur so wych z Na ro do we go Cen trum Na -
uki, Na ro do we go Cen trum Ba dań i Roz wo ju,
Fun da cji na rzecz Na uki Pol skiej, Mi ni ster -

stwa, Na ro do we go Pro gra mu Roz wo ju Hu -
ma ni sty ki itp. W tym no wym, zde cen tra li zo -
wa nym, sys te mie fi nan so wa nia na uki ra dzi -
my so bie bar dzo do brze, a na si pra cow ni cy
z po wo dze niem zdo by wa ją fi nan so wa nie
w po sta ci gran tów. Ja ko uczel nia spraw dzi li -
śmy się, co sta no wi do bry pro gno styk
na przy szłość.

Pra gnę nad mie nić, że de cen tra li za cja fi nan -
so wa na stą pi ła już w więk szo ści in nych uczel -
ni pol skich o roz mia rach po rów ny wal nych
z UAM: pra wie dwie de ka dy te mu na Uni wer -
sy te cie War szaw skim i Uni wer sy te cie Ja giel -
loń skim, a w ostat nich la tach na Uni wer sy -
te cie Łódz kim oraz Uni wer sy te cie Mi ko ła ja
Ko per ni ka w To ru niu. Je stem zda nia, iż po -
wo dem suk ce su na uko we go i fi nan so we go
dwóch pierw szych uczel ni, czo ło wych w kra -
ju, jest czę ścio wo ich zde cen tra li zo wa -
na struk tu ra, sprzy ja ją ca wy zwo le niu ini cja -
ty wy na po zio mie wy dzia łu i po wią za niu tej
ini cja ty wy ze swo bo dą w kre owa niu i kon tro -
lo wa niu kosz tów i przy cho dów. 

Wpro wa dza na zmia na wy peł nia mo je zo -
bo wią za nia wy bor cze z lat 2008 i 2012. Je stem
prze ko na ny, że od po wia da ona ocze ki wa niom
zde cy do wa nej więk szo ści spo łecz no ści aka -
de mic kiej UAM, przy czy ni się do zwięk sze -
nia fi nan so wej trans pa rent no ści oraz pro wa -
dzi do uprosz cze nia pro ce dur ad mi ni stra cyj -
nych, z ja ki mi sty ka ją się pra cow ni cy uczel ni.
W spo sób od po wie dzial ny wpro wa dza
na Uni wer sy te cie ustrój sa mo rząd no ści dla
po szcze gól nych je go czę ści bez osła bie nia ca -
ło ści. 

Wpro wa dza ne zmia ny nie na ru sza ją fun da -
men tów na szej uczel ni i jej po rząd ku praw ne -
go. Ja ko rek tor Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic -
kie wi cza w Po zna niu na dal bę dę stał na stra -
ży je go in te gral no ści, funk cjo nal nej spraw no -
ści oraz po wo dze nia je go pra cow ni ków. 

Po znań, dnia 12 lu te go 2014

Prof. Bro ni sław Mar ci niak
Rek tor UAM

”Nadszedł czas na zwiększenie efektywności
działania naszej Almae Matris, czas na położenie
nacisku na zwiększanie dochodów, racjonalizację
wydatków i ograniczanie zbędnych kosztów we
wszystkich jej jednostkach organizacyjnych



N A S Z  U N I W E R S Y T E T  MIEJSCE  DLA  HUMANISTYK I

6 |  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 4

„Bez fi lo zo fii uni wer sy te ty spa da ją do po zy -
cji szko ły za wo do wej – szkół ki ce cho wej dla
nie opła ca nych sta ży stów za gra nicz nych
firm” – alar mu ją in te lek tu ali ści i wy raz swe go
nie po ko ju i obu rze nia w obro nie fi lo zo fii
na uni wer sy te tach, wy ra zi li w li ście otwar tym
do mi ni ster Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go.

– Je że li bę dzie my my śle li o uni wer sy te tach
i szko łach wyż szych wy łącz nie ja ko o szko łach
za wo do wych, to oka że się, że uni wer sy te ty nie
są nam do ni cze go po trzeb ne – mó wił w TOK
FM prof. Pa weł Łu ków, fi lo zo fii i bio etyk
z Uni wer sy te tu War szaw skie go je den z sy gna -
ta riu szy li stu. – Uni wer sy te ty przez ostat nie kil -
ka set lat peł ni ły nie sły cha nie waż ną ro lę w kul -
tu rze. To tam kul tu ra we wszel kich nie mal jej
prze ja wach by ła de po no wa na, to tam uczy li -
śmy się ją ro zu mieć i w niej uczest ni czyć, a po -
tem prze ka zy wa li śmy ją ko lej nym po ko le niom.
Na tym po le ga ła cen tral na ro la uni wer sy te -
tów – przy po mi nał prof. Łu ków, pod kre śla jąc,
że je śli chce my zre zy gno wać z tej ro li, mu -
sie li by śmy uznać, że uni wer sy te ty nie są spo -
łe czeń stwu po trzeb ne. – Py ta nie, co w za -
mian? – mó wił fi lo zof.

Jed nym z po stu la tów jest stop nio we znie -
sie nie od płat no ści za dru gi kie ru nek stu diów
(fi lo zo fia bar dzo czę sto by wa ła wy bie ra -
na wła śnie ja ko dru gi fa kul tet). Czy ten apel
coś zmie ni? – Trud no w tej chwi li po wie dzieć,
jed nak że sy gna ta riu sze li sy wie rzą, że te go
naj więk sze go otwar te go li stu po 1989 ro ku nie
moż na w ła twy spo sób zi gno ro wać.

Tym bar dziej, że w ślad za fi lo zo fa mi po -
szli fi lo lo dzy kla sycz ni i ba da cze sta ro żyt no -
ści (też wspie ra ni przez przed sta wi cie li kie -
run ków z za kre su ści śle po ję tej hu ma ni sty ki,
ta kich jak hi sto ria, ar che olo gia, kul tu ro znaw -
stwo czy hi sto ria sztu ki.) któ rych rów nież do -

ty ka ją po dob ne bo lącz ki i oba wy, ja ko że stu -
dia fi lo lo gicz ne przez wie lu stu den tów – nie
tyl ko hu ma ni stów – by ły do tąd czę sto wy bie -
ra ne ja ko uzu peł nie nie wie dzy. Na ca łym
świe cie no wo cze śni adep ci hu ma ni sty ki dą żą
dziś do zdo by cia wszech stron ne go wy kształ ce -
nia w du chu in ter dy scy pli nar nym, a fi lo lo dzy
kla sycz ni i ba da cze sta ro żyt no ści wspie ra ją
te aspi ra cje, ro zu mie jąc le piej niż kto kol wiek
in ny, że są one zgod ne z kla sycz nym mo de lem
wszech stron nej for ma cji hu ma ni stycz nej, któ -
ry ugrun to wał się w cy wi li za cji pol skiej i za -
chod niej ja ko mo del kształ ce nia elit in te lek tu -
al nych. Dla te go zwra ca my się do Pa ni Mi ni -
ster o stwo rze nie ta kiej sy tu acji praw nej, któ -
ra umoż li wi bez płat ne stu dio wa nie stu diach
sta cjo nar nych ja ko dru gie go kie run ku fi lo lo gii
kla sycz nej, fi lo zo fii oraz in nych dzie dzin po -
krew nych (…) To zja wi sko trze ba oce nić po zy -
tyw nie, po nie waż re ali zu ją cy się w ten spo -
sób stu den ci zy ski wa li kom pe ten cje pre de sty -
nu ją ce ich do od gry wa nia waż nej ro li w na -
uce i w pol skim spo łe czeń stwie. (…) Wo bec
ogra ni cze nia w ostat nich la tach ro li edu ka cji
kla sycz nej w szko łach śred nich – mar gi na li -
zo wa nia ła ci ny i nie obec no ści gre ki – stu dio -
wa nie fi lo lo gii kla sycz nej ja ko dru gie go kie -
run ku by ło po pu lar nym spo so bem uzu peł -
nie nia wy kształ ce nia w za kre sie nie zbęd nym
np. hi sto ry ko wi śre dnio wie cza, fi lo lo go wi
pol skie mu za in te re so wa ne mu epo ka mi daw -
ny mi, fi lo zo fo wi o in kli na cjach kla sycz nych,
praw ni ko wi -ro ma ni ście, stu den tom fi lo lo gii
no wo żyt nych, pra gną cym po głę bić swo je
kom pe ten cje ję zy ko znaw cze, hi sto ry kom na -
uki, me dy cy ny, sztu ki itd., itp. (…).

Zwra ca no też w li ście uwa gę na fakt, że
w pol skie uczel nie, a szcze gól nie w kie run ki
hu ma ni stycz ne, ude rza i bę dzie co raz moc -

niej ude rzać niż de mo gra ficz ny. Tym cza sem
dzi siej szy sys tem fi nan so wa nia szkol nic twa
wyż sze go, uza leż nia ją cy wy so kość mi ni ste -
rial ne go do fi nan so wa nia od licz by stu den tów,
bę dzie ha mo wał roz wój sa mej na uki. Pro ce -
sy de mo gra ficz ne to rzecz na tu ral na i rów -
nie na tu ral ne wy da je się to, że Mi ni ster stwo
Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go Rze czy po spo -
li tej Pol skiej po win no być za in te re so wa ne
stwo rze niem ta kich wa run ków dla pol skiej
na uki, któ re za pew nią jej sta ły roz wój, nie -
za leż nie od sy tu acji de mo gra ficz nej kra ju. 

Hu ma ni sty ka uczy lu dzi my śle nia. Ru go wa -
nie jej z uczel ni w spo sób cha otycz ny, spo wo do -
wa ny de mo gra fią – a ona wszak fa lu je – przy -
nie sie skut ki dłu go fa lo we. Naj ła twiej szym
do prze wi dze nia bę dzie, po wiedz my wprost,
ogłu pie nie spo łe czeń stwa. Zwra ca my się do pa -
ni mi ni ster Le ny Ko lar skiej -Bo biń skiej o stwo -
rze nie wa run ków praw nych, w któ rych ża den
z kie run ków fi lo zo ficz nych – ani w Bia łym -
sto ku, ani w żad nej in nej pol skiej uczel ni – nie
zo sta nie zli kwi do wa ny. W związ ku z tym ocze -
ku je my: 

1. Re zy gna cji z po bie ra nia opłat za stu dio -
wa nie dru gie go kie run ku dla 50% naj lep szych
stu den tów w ro ku aka de mic kim 2014-2015
oraz peł nej re zy gna cji z opłat za stu dio wa nie
dru gie go kie run ku po cząw szy od ro ku aka de -
mic kie go 2015-2016. 

2. Wpro wa dze nia me cha ni zmów praw nych
za chę ca ją cych Rek to rów do czę ścio we go fi -
nan so wa nia mniej ren tow nych – a dla kul tu -
ry nie zwy kle waż nych – wy dzia łów ze środ -
ków wy pra co wa nych przez le piej pro spe ru -
ją ce wy dzia ły.

Li sty pod pi sa ne zo sta ły przez kil ka set
osób z ośrod ków na uko wych z ca łe go kra ju.

len

Co z fi lo zo fią, kla sy ką, sta ro żyt no ścią 

Nie ren tow ni   
mu szą odejść?

Wiadomość o tym, że filozofii na Uniwersytecie
Białostockim grozi zamknięcie z powodu…
braku pieniędzy na jej dalsze prowadzenie –
wnet obiegła kraj i poruszyła nie tylko
środowiska krajowych filozofów ale również
i przedstawicieli kierunków podobnych,
a zwłaszcza filologów klasycznych, badaczy
starożytności i dziedzin pokrewnych. 
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Pan ten list otwar ty w obro nie i fi lo zo fów,
a zwłasz cza fi lo lo gów kla sycz nych pod pi sał.
Dla cze go, z ja ką my ślą, ja ką na dzie ją?

Przede wszyst kim dla te go, że by wziąć
udział w dys ku sji na te mat istot nych spraw
do ty czą cych spe cjal no ści, któ rą upra wiam
i któ ra, jak wi dzi my, jest w po trze bie. Że by być
obec nym w tym nur cie obron nym, trze ba wy -
po wie dzieć swo je zda nie i wraz z in ny mi wo -
łać o po moc. Dla mnie ten list to dra ma tycz -
na pró ba zwró ce nia uwa gi na pro blem. 

Pro ble mów, któ re ten list po ru sza jest wie -
le. Na kła da ją się na sie bie, jed ne wy ni ka ją
z dru gich. Oka zu je się, że to jest nie tyl ko
spra wa słab ną cej w wy mia rze dy dak tycz nym
fi lo zo fii, nie do ce nia nej w pro gra mach na -
ucza nia sta ro żyt no ści, kul tu ry i sztu ki an tycz -
nej… Któ re kwe stie po ru szo ne w li stach nie -
po ko ją pa na naj bar dziej. Cze go pan ocze ku -
je przede wszyst kim? 

Od cza su, gdy gwał tow nie ma le je licz ba
osób z wy kształ ce niem kla sycz nym, na le ży
tak kon stru ować pro gra my szkół śred nich
i wyż szych, by w przy szło ści w na szym oto -
cze niu za wsze zna lazł się ktoś, kto po sia da
kom pe tent ną wie dzę na te mat sze ro ko ro zu -
mia ne go an ty ku i po tra fił ją prze ka zać in nym.
To ocze ki wa ne mi ni mum. Nie mu si to być
od ra zu pro fe sor uczel ni wyż szej, eks pert,
uzna ny au to ry tet; mo że to być na uczy ciel, al -
bo ma gi ster, dok to rant. Ktoś kto wie i po tra fi
in nych za pa lić do po zna nia tam tych cza sów. 

Tym cza sem co raz bar dziej ru gu je się lub
przy naj mniej ogra ni cza na ukę o an ty ku, na -
ucza nie ła ci ny, gre ki też fi lo zo fii… „Ko mu,
do cze go to po trzeb ne,” „świat bie gnie
do przo du” – pa da ją opi nie. Ja kie te go mo gą
być skut ki dla na szej współ cze sno ści za fa scy -
no wa nej e -rze czy wi sto ścią? 

Nie moż na żyć w Eu ro pie bez zna jo mo ści
kul tu ry an tycz nej. Wie dza o niej jest nie zbęd -
na współ cze sne mu czło wie ko wi, ale przy bra -
ku do stę pu do niej, prze sta je on do strze gać jej
po trze bę. Rów no cze śnie na na szych oczach
pa ra dok sal nie ro dzi się ży we za in te re so wa nie

in ny mi ob sza ra mi kul tu ro wy mi spo za cy wi -
li za cji śród ziem no mor skiej. Ro śnie na przy -
kład fa scy na cja kra ja mi w uprosz cze niu zwa -
ny mi orien tem. Oczy wi ście sa mo w so bie nie
jest ono złe, bo prze cież po sze rza na szą wie -
dzę o świe cie i lu dziach, bu dzi jed nak uza sad -
nio ny nie po kój, by od ci na jąc się od do tych -
cza so wych ko rze ni nie za pusz czać ich bez -
re flek syj nie w rze czy wi stość do tąd nam ob cą.
Tym cza sem na sza kul tu ra opie ra się przede
wszyst kim na czte rech, a na wet pię ciu fi la rach.
Jest to chrze ści jań stwo z je go per so na li zmem,
ju da izm, Gre cja, Rzym i … Ara bo wie. War -
to o tym wszyst kim pa mię tać. 

Za na mi wie ki tra dy cji. Prze ni ka ona wie le
dzie dzin, kul tu rę nie ma te rial ną, ma te rial ną.
Trud no za tem współ cze sne mu czło wie ko wi
te raz co raz bar dziej od su wa ne mu od zna jo -
mo ści swo ich ko rze ni, tę kul tu rę zro zu mieć
znaj do wać na tu ral ne wy ja śnie nia. 

Czło wiek, je go ko lej ne po ko le nia, chce two -
rzyć coś wła sne go, coś ory gi nal ne go To zro -
zu mia le, ale prze cież jest też swo isty ba gaż
prze szło ści, któ ry na le ży cią gnąć za so bą. Jak
to więc ro bić, by nie od rzu ca jąc go być jed no -
cze śnie ory gi nal nym; w tym wi dzę isto tę rze -
czy. Nie rzad ko zda rza się na przy kład w li te -
ra tu rze, że od kry wa się ja ko by cał kiem no -
we środ ki wy ra zu, ale je śli sta ran nie i do głęb -
niej spe ne tro wać sta ro żyt ność, nie rzad ko oka -
zu je się, że to już by ło, to nic no we go i wte dy
mó wi się: „już sta ro żyt ni”. 

I o tym pan my ślał pod pi su jąc ten list? Sam
jed nak list i po do pis to je dy nie je den z sy gna -
łów. Ja kie pan ja ko uczo ny, ba dacz or ga ni -
za tor na uki wi dzi tu dro gi wyj ścia? 

Mu szą wró cić ję zy ki kla sycz ne z ele men ta -
mi kul tu ry an tycz nej do szkół śred nich. W ten
spo sób bę dą w na szym oto cze niu lu dzie zna -
ją cy sta ro żyt ność i wy po wia da ją cy się o niej
kom pe tent nie. Część z nich po dej mie stu dia
fi lo lo gii kla sycz nej, któ ra w świe cie za chod -
nim ma ugrun to wa ną po zy cję w szkol nic twie
wyż szym i w na uce. Nie zbęd ne są rów nież
lek to ra ty ję zy ka ła ciń skie go na kie run kach

hu ma ni stycz nych, a tak że ele men ty ję zy ka ła -
ciń skie go na tych kie run kach stu diów, któ re
na co dzień po słu gu ją się na uko wą ter mi no -
lo gią ła ciń ską. 

Trud no wy obra zić so bie współ cze sny świat
bez li te ra tu ry i kul tu ry an tycz nej, bez se tek
mo ty wów i wąt ków, któ re swy mi ko rze nia -
mi do ty ka ją sta ro żyt no ści. Po ja wia ją się one
w re kla mie, mar ke tin gu, mo dzie, a przede
wszyst kim w fil mie i li te ra tu rze po pu lar nej.
Zja wi ska te sta ją się na ty le po wszech ne, że co -
raz trud niej de fi nio wać ta kie po ję cia, jak tra -
dy cja i re cep cja, co raz trud niej okre ślić ro lę,
ja ką an tyk rze czy wi ście peł ni we współ cze snej
kul tu rze. 

Na sza współ cze sność chęt nie się ga jąc
po nie któ re ele men ty kul tu ry an tycz nej. „wyj -
mu je” je z kon tek stu, nie ro zu mie jąc ich do -
kład nie uży wa w nie ade kwat nym zna cze niu.
Są one w no wo cze snym świe cie nie ustan nie
przy wo ły wa ne, prze ra bia ne, mo dy fi ko wa ne,
uwspół cze śnia ne. Ma ni pu lu je się ni mi znie -
kształ ca jąc wła ści wy sens. Je śli nie bę dzie osób
kom pe tent nych, do brze wy kształ co nych w za -
kre sie kul tu ry an tycz nej, któ re bę dą mo gły
pro sto wać te błę dy, na ra stać bę dzie wul ga -
ry za cja, brak sza cun ku dla kla sy ki. 

A tu rze czy wi stość skrze czy, nie ma pie nię -
dzy nie ma za in te re so wa nia, nie ma chęt nych 

To kwe stia nie tyl ko pie nię dzy, ale ro zu mie -
nia pro ble mu. Na przy kład przed la ty w Po li -
tech ni ce Wro cław skiej pro wa dzo no dla stu -
den tów cykl wy kła dów ze sta ro żyt no ści. Cie -
szy ły się one wiel kim za in te re so wa niem, bo po -
zwa la ły do wia dy wać się rze czy, któ rych nie
prze wi dy wa ły pro gra my stu diów. By ły atrak -
cyj ne dla te go rów nież, że pro wa dzo no je atrak -
cyj nie, cie ka wie, z du żym znaw stwem. My ślę,
że po mo gły one słu cha czom, by póź niej by li
do bry mi bu dow ni czy mi mo stów, ma szyn. 

Sko ro mo gła po li tech ni ka, tym bar dziej
mo gą uni wer sy te ty cheł pią ce się ter mi nem
uni ver si tas stu dio rum. Do owej uni ver si tas
za wsze na le ża ły stu dia fi lo lo gii kla sycz nej, hi -
sto rii sta ro żyt nej i fi lo zo fii. 

To jest gło śne
wo ła nie
Z prof. Sylwestrem Dworackim,
filologiem klasycznym 
rozmawia Jolanta Lenartowicz 
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Wy kła do wi, opo wie ściom i aneg do -
tom to wa rzy szy ły zdję cia, któ re
prof. Mi ko łaj czak wy brał z po -

nad 2 ty się cy, ja kie wy ko nał na wy spie. Jak
pra co wi ty to był po byt świad czy fakt, że mi -
mo tem pe ra tu ry do cho dzą cej do 40 st. C już
pierw sze go dnia po dróż ni cy zwie dzi li 15 ko -
ścio łów. Sy cy lia, jak we wpro wa dze niu po -
wie dział prof. Wal czak, jest kon glo me ra tem
kul tur - od ci snę li tu swój ślad Gre cy, Rzy -
mia nie, Bi zan tyj czy cy, Ara bo wie, Nor ma no -
wie, Ce sar stwo Nie miec kie, An de ga we no -
wie, Hisz pa nie i oczy wi ście Wło si, to też
i zdję cia po ka zy wa ły wie le roz ma ito ści.

Prze pla ta ły się ga raż z XVII-wiecz nym fre -
skiem, mu mie w za ko nie ka pu cy nów w Pa -
ler mo (jest ich tam kil ka ty się cy, a dzie cię -
ce mu mie prze cho wu je się skrzyn kach
od ja błek), świet nie za cho wa ny am fi te atr
w Se ge ście z III w. przed Chry stu sem, drew -
nia ny te atr w Mar sa li, zbu do wa ny jak okręt,
ba jecz ne Mon re ale ze swo im prze py chem
mo zaik, me cze ty za mie nio ne w ko ścio ły,
nie zwy kłe grec kie świą ty nie, słyn ne sa li ny,
ale tak że ko ty, ma rio net ki, ry by na tar gu, ry -
by z ce ra mi ki i wie le in nych ob ra zów. Prof.
Ma rio la Mi ko łaj czak opi sy wa ła swo je pe ry -
pe tie ja ko kie row cy, red. Wroń ska zdra dzi -

ła, że prof. Wal czak za chę ca ny do wpi sów
do no tat ni ka z po dró ży na pi sał tyl ko „świet -
ne ry by” oraz „świet ne wi no”, zaś prof. Mi -
ko łaj czak oka zał się nie tyl ko znaw cą an ty -
ku, ale i mi strzem fo to gra fii, dla zro bie nia
któ rych po tra fił po świę cić zje dze nie obia du,
bo tyl ko w cza sie sje sty pu sto sza ły ulicz ki
i przy za byt kach nie krę ci li się tu ry ści, za -
kłó ca ją cy kadr.

Był to bar dzo cie ka wy wie czór i wart roz -
pro pa go wa nia po mysł, aby na si na ukow cy
wra ca ją cy z cie ka wych wa ka cji, w ta kiej luź -
nej at mos fe rze dzie li li się swo imi wra że nia mi,
łą cząc przy jem ne z po ży tecz nym. maj 

Co łączy prof. Aleksandra Mikołajczaka, prof. Mariolę Mikołajczak, 
prof. Bogdana Walczaka i red. Grażynę Wrońską (oprócz więzów małżeńskich)?
Wspólny wyjazd latem 2013 roku na Sycylię. Wspólnie też poprowadzili nietypowy
wieczorny wykład (czy raczej wykładowy wieczór?) na Wydziale Filologii Polskiej
i Klasycznej, poświęcony tej właśnie wyprawie.

Na si na Sy cy lii
FOT. WOJCIECH MIKOŁAJCZAK
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Współ or ga ni za to ra mi II eta pu był
UAM i Wy dział Na uk Geo gra ficz -
nych i Geo lo gicz nych (w szcze -

gól no ści In sty tut Geo gra fii Spo łecz no -Eko -
no micz nej i Go spo dar ki Prze strzen nej, In -
sty tut Geo eko lo gii i Geo in for ma cji oraz
Cen trum Ba dań Me tro po li tal nych UAM).
Po nad to na stę pu ją ce in sty tu cje: Urząd Mar -
szał kow ski Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go,
Ku ra to rium Oświa ty w Po zna niu, Ze spół
Par ków Kra jo bra zo wych Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go, Re gio nal na Dy rek cja
Ochro ny Śro do wi ska w Po zna niu, Re gio nal -
na Dy rek cja La sów Pań stwo wych w Po zna -
niu, Wiel ko pol ski Park Na ro do wy, Bo guc ki
Wy daw nic two Na uko we, Wy daw nic two Na -
uko we UAM, Esri Pol ska sp. z o.o. oraz Wy -
daw nic two Kar to gra ficz ne ExperssMap.

Uro czy stość otwar cia Olim pia dy pro wa -
dził prof. An drzej Ko strzew ski, prze wod -
ni czą cy ko mi sji okrę go wej olim pia dy w Po -
zna niu. Udział bra li przed sta wi cie le szkół,
któ re w cią gu 40 lat ist nie nia Olim pia dy
Geo gra ficz nej wy kształ ci ły co naj mniej 10
fi na li stów i lau re atów za wo dów cen tral -
nych – I LO w Ko ni nie, III LO w Ka li szu,
I LO, III LO, VIII LO i LO św. Ma rii Mag da -
le ny w Po zna niu oraz VI LO w Po zna niu.
Szcze gól ne wy róż nie nia i po dzię ko wa nia
za wie lo let nią współ pra cę skie ro wa ne zo sta -
ły do za pro szo nych 28 na uczy cie li ze szkół
w Ka li szu, Ko ni nie, Ko ścia nie, Lesz nie,
Ostrze szo wie, Ple sze wie, Po zna niu, Ra wi -
czu, Tur ku, Wolsz ty nie i Zło to wie, któ rzy
wy kształ ci li po wy żej 20 uczniów, któ rzy do -
tar li do II eta pu za wo dów okrę go wych. 

Olim pia da Geo gra ficz na re ali zo wa na jest
w trzech eta pach – szkol nym, okrę go wym
i ogól no pol skim. Pod sta wo wym wy róż ni kiem
spo śród in nych olim piad przed mio to wych
jest przy go to wa nie na po zio mie I eta pu pra -
cy ba daw czej zgod nie z wy bra nym przez
ucznia te ma tem, któ ra od no si się do kon kret -
nej prze strze ni geo gra ficz nej lub obiek tu oraz
za cho dzą cych pro ce sów przy rod ni czych i go -

spo dar czych. W za wo dach na po zio mie II eta -
pu udział bra li ucznio wie, któ rych pra ce zo -
sta ły oce nio ne naj wy żej. W te go rocz nych za -
wo dach okrę go wych wzię ło udział 73
uczniów ze szkół wo je wódz twa wiel ko pol -
skie go. W pierw szym dniu od by ła się część pi -
sem na, na to miast w dru gim dniu 22 uczniów,
któ rzy uzy ska li naj wyż sze wy ni ki, uczest ni -
czy ło w qu izie, pod czas któ re go za wod ni cy
od po wia da li na 10 py tań ilu stro wa nych zdję -
cia mi, a po tem pre zen to wa li naj waż niej sze za -
ło że nia swo jej pra cy ba daw czej. 

Pra cow nia Dy dak ty ki Geo gra fii i Edu ka -
cji Eko lo gicz nej WNGiG zor ga ni zo wa ła se -
mi na rium dla na uczy cie li, któ rzy przy je cha li
z ucznia mi na za wo dy. Se mi na rium obej mo -
wa ło re fe ra ty: Ak tu al ny stan i pro ble my geo -
gra fii w Pol sce (prof. An drzej Ko strzew ski,
WNGiG) oraz Dzie ła sztu ki źró dłem wie dzy

geo gra ficz no -przy rod ni czej (dr hab. Iwo -
na Pio trow ska, WNGiG), a tak że zwie dza -
nie wy sta wy ob ra zów „Dzie ła sztu ki ja ko
źró dło wie dzy geo gra ficz no -przy rod ni czej”,
pre zen tu ją cej ob ra zy i gra fi ki Ka ta rzy ny Fą -
fe rek, Ka zi mie rza Fą fe rek i Woj cie cha Ro si -
ka. Po nad to przed sta wio no no we kie run ki
stu diów geo gra ficz nych i pro po zy cje za jęć
edu ka cyj nych dla uczniów na WNGiG.

Ucznio wie zaś wy słu cha li wy kła du prof.
Ro ma na Ma ty kow skie go Co cie ka we go dzie -
je się na obrze żach geo gra fii spo łecz no -eko -
no micz nej, Ma te usza Ta szar ka Trą by po -
wietrz ne w Pol sce, zwie dzi li Mu zeum Geo -
lo gicz ne oraz bra li udział w po ka zach w pla -
ne ta rium mo bil nym ASTROLAB.

dr hab. Iwo na Pio trow ska
Pra cow nia Dy dak ty ki Geo gra fii i Edu ka cji Eko lo gicz nej 

Wy dział Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych UAM
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XL Olimpiada Geograficzna
W dniach 8-9 lutego 2014 roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu
odbył się etap okręgowy XL Olimpiady Geograficznej. Celem Olimpiady Geograficznej, organizowanej
od roku 1974 z inicjatywy prof. Anny Dylikowej, jest popularyzacja wiedzy geograficznej, rozbudzanie
wśród młodzieży szkolnej zainteresowania geografią, wykrywanie i rozwijanie uzdolnień, pobudzanie
do twórczego myślenia oraz stosowanie umiejętności geograficznych w działaniu praktycznym. 
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Oka za ło się, że to nie ła twe za da nie. Ow szem, wie le osób
swo je opo wie ści pod ję ło, ale za strze ga jąc się za raz, że nie -
ste ty nie na da ją się do pu bli ka cji. I zgo dy na nią nie ma.

Szko da, bo ta kie hi sto rie ubar wia ją ży cie i ab sol wen to wi i uczel -
ni i słu cha czom. 

Po ni żej za miesz cza my wspo mnie nia, tych któ rzy się jed nak swo -
ją opo wie ścią po dzie lić się od wa ży li. 

prof. Ma rek Ła niec ki
To jest hi sto ria praw dzi wa, mi mo że w su mie na da je się do opo -

wia da nia w for mie dow ci pu, i tak ją też opo wiem. Jest eg za min z che -
mii ana li tycz nej ja kieś 10-12 lat te mu. Ko lej ne po dej ście, po praw ka,
więc teo re tycz nie wszy scy po win ni być na ucze ni. Do mo je go po ko -
ju wcho dzi pa ni, za da ję jej fa cho we py ta nie, z wie dzy, któ rą po win -
na opa no wać, ale po 3-4 pró bach oka zu je się, że nie zna żad nych
od po wie dzi. My ślę so bie, mo że nie umie z wy kła dów, a z ćwi czeń bę -
dzie coś pa mię ta ła. A na ćwi cze niach mie li śmy ta ką me to dę wy kry -
wa nia że la za przy po mo cy ro dan ku (siar ko cy ja nia nu), re ak cji, któ ra
da je cha rak te ry stycz ne krwi ste za bar wie nie cie czy. Za py ta łem o tę re -

ak cję – nic, na pi sa łem wzór i za py ta łem o na zwę jo nu – ci sza! Mó wię
w koń cu: „Pa ni mo że nie znać tej współ cze snej na zwy ale mo że pa -
ni pa mię ta tę wcze śniej szą” – ale ona te go nie wie dzia ła. Po sta no wi -
łem za dać tak zwa ne py ta nie po moc ni cze, któ re – jak po ka zu je do -
świad cze nie - zwy kle oka zu ją się py ta nia mi be to no wy mi. Ta kie be to -
no we ko ła ra tun ko we. „Dro ga pa ni – mó wię, na zwa tych jo nów po -
cho dzi od rze ki, któ ra wy pły wa z ma sy wu Mont Blanc” – cho dzi ło
o Ro dan oczy wi ście – ale ona nie wie. Mó wię więc, „pod po wiem
pa ni, że trzy pierw sze li te ry te go jo nu są ta kie sa me jak imię zna ne -
go pio sen ka rza pop o na zwi sku Ste wart” – cho dzi ło o Ro da Ste war -
ta – też ci sza. Je stem już bar dzo zre zy gno wa ny, a wte dy w czło wie ku
bu dzi się ta ka chęć zro bie nia psi ku sa. „No do brze – mó wię, to niech
mi pa ni cho ciaż po wie, ja ka rze ka prze pły wa przez Pa ryż”. Wi dzę,
że peł na kon ster na cja, dziew czy na my śli, zwo je mó zgo we ro bią się
nie mal czer wo ne i w koń cu wy cią ga rę kę do gó ry mó wi – już
wiem – Ta mi za. Cóż, po że gna li śmy się, ale hi sto ria mia ła swój ciąg
dal szy. Ko ry ta rzem prze cho dzi ła wła śnie ko le żan ka, któ ra po wtó rzy -
ła mi ca łą sce nę. Ko le dzy py ta ją tę stu dent kę: mów, jak by ło, opo -
wia daj. A ona na to: „Ła niec ki zwa rio wał, z geo gra fii py ta”. 

Są egzaminy trudne, łatwe, ważne, nieważne, mało znaczące, wybitne. Takie, które
zapomina się w chwilę po zdaniu i takie zapamiętywane i wspominane przez całe
życie. O tych „nie do zapomnienia” chcieliśmy porozmawiać teraz, w atmosferze sesji. 

EGZAMIN„nie do zapomnienia”
EGZAMIN„nie do zapomnienia”

FOT. MACIEJ MĘCZYŃSKI
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prof. Woj ciech Na wro cik
Pierw sze wspo mnie nie bę dzie do ty czy ło eg za mi nu, któ ry zda wa -

łem w czerw cu 1956 ro ku z ana li zy ma te ma tycz nej. Wy kła dow cą był
mło dy wte dy ma te ma tyk, mgr Jó zef Ko peć. Fan ta stycz ny na uczy ciel,
bar dzo ład nie tłu ma czył, jak wi dział, że ktoś cze goś nie ro zu mie, to
od ra zu to wy ła py wał i wy ja śniał. Je go styl pro wa dze nia za jęć bar dzo
mi od po wia dał. Z per spek ty wy cza su mo gę po wie dzieć, że te za ję -
cia du żo mi da ły, po zwo li ły zro zu mieć ana li zę ma te ma tycz ną. Wróć -
my jed nak do eg za mi nu. Przy cho dzę do Col le gium Ma ius, gdzie wte -
dy przyj mo wa li ma te ma ty cy, a tam grup ka mo ich ko le gów na rze ka,
wszy scy ma ją nie za do wo lo ne mi ny. Nie masz co wcho dzić – mó -
wią – on wszyst kich ob le wa. I na do wód te go aku rat z sa li wy cho -
dzi ko le ga, któ ry lu bił się prze chwa lać, jak to do brze ro zu mie tę ana -
li zę ma te ma tycz ną – rów nież z dwó ją. Te raz mo ja ko lej ka. Wa ham
się, ale po nie waż po świę ci łem tro chę cza su te mu przed mio to wi
i mia łem wra że nie, że go ro zu miem, więc od wa ży łem się i wsze dłem.
Ja ko je dy ny te go dnia zda łem na 5. I to mnie na uczy ło cze goś waż -
ne go na przy szłość, aby nie pod da wać się przed wcze śnie. Trze ba pa -
trzeć kry tycz nie, ale nie ule gać pa ni ce. Ko le dzy wi docz nie by li nie -
przy go to wa ni, a wy kła dow ca to wi dział i nie mógł po stą pić ina czej.
Sam póź niej ja ko na uczy ciel aka de mic ki do świad czy łem, ja ka to wiel -
ka ra dość zo ba czyć, że stu den ci jed nak umie ją.

Dru gi przy kład do ty czy sy tu acji, w któ rej sam by łem już eg za mi -
na to rem. Mia łem za ję cia w stu dium za ocz nym fi zy ki. Mia łem ta ki
zwy czaj, że naj pierw da wa łem za gad nie nia do opra co wa nia pi sem -
nie, a po tem do py ty wa łem. To by ły roz le głe te ma ty, czę sto wy ma -
ga ją ce ry sun ku tech nicz ne go. Nie ste ty nie za wsze pi sem na część eg -
za mi nu od zwier cie dla ła wie dzę i tak by ło w tym przy pad ku. Do sa li
we szła pa ni, z któ rą by li śmy za przy jaź nie ni. Ona by ła bar dzo pil -
ną stu dent ką, wie dzia łem, że nie uni ka za jęć, słu cha itd. Bar dzo
się więc ucie szy łem, kie dy zo ba czy łem, że na kart ce wszyst ko zro -
bi ła bez błęd nie, do słow nie ani jed nej krop ki czy kre ski do pi sać
nie trze ba. Wzo ry pięk nie wy pro wa dzo ne. Gra tu lu ję jej, że tak ład -
nie jej po szło a ona ro bi się ca ła czer wo na – jak bu rak. W koń cu
mi mó wi – ja nic z te go nie ro zu miem, na uczy łam się wszyst kie go
na pa mięć. Co by ło ro bić, mu sia łem jej wpi sać dwó ję. Gdy by ona
jesz cze nie przy zna wa ła się, że nie ro zu mie, mo że mógł bym jej to
za li czyć. Ale w tej sy tu acji nie by ło wyj ścia. 

I ostat nia hi sto ria jest po zy tyw na. Pro wa dzi łem trud ny eg za -
min z fi zy ki. Na eg za min wcho dzi bar dzo do bry stu dent, miał
na imię Ja siu. Pi sem nie zdał ład nie, ale nie by łem pe wien co do je -
go wie dzy prak tycz nej. Wie dzia łem, że Ja siu jest ra czej teo re ty kiem,
więc z pew ną oba wą za da łem mu do opra co wa nia dzia ła nie spek -
tro me tru neu ro no we go. Oka za ło się, że Ja siu świet nie wy wią zał
się z te go za da nia. Z przy jem no ścią da łem mu piąt kę. Ten czło -
wiek pra cu je obec nie w zna nym in sty tu cie eu ro pej skim i jest wy -
bit nym teo re ty kiem z po gra ni cza ma te ma ty ki i ko smo lo gii. Nie -
daw no spo tka łem je go oj ca i opo wie dzia łem mu tę hi sto rię, chwa -
ląc sy na. Na co oj ciec mó wi: my śmy z Ja siem ca łe go fia ta 126 roz ło -
ży li na czę ści i z po wro tem zło ży li. Ten chło pak dzię ki współ pra cy
z oj cem na uczył się prze strzen nie wi dzieć róż ne urzą dze nia i to
na pew no mu po mo gło na mo im eg za mi nie. Pew nie skła da jąc ten
sa mo chód ni gdy by nie po my ślał, że mu się to przy da na eg za mi nie
z fi zy ki – a jed nak. 

An na ze skan dy na wi sty ki
We dług re la cji ko le gów ten eg za min zwy kle trwał ja kieś 15 mi -

nut. W mo im przy pad ku by ło jed nak ina czej. We szły śmy z ko -
le żan ką i się za czę ło. Naj pierw pan pro fe sor py tał nas o ży cie; co
zwie dzi ły śmy, z kim ma my po zo sta łe za ję cia i kie dy za czę ły śmy
mieć wra że nie, że za raz nam kaw kę na stół po sta wi, za czął py tać.
Ca łość trwa ła ja kieś 50 mi nut, z cze go sen sow ne go eg za mi nu mo -
że 10. Oce ny do sta ły śmy z ka pe lu sza, do dziś nie wiem, na ja -
kiej pod sta wie nam je po sta wił. Bar dzo nie lu bię ta kich eg za mi -

nów. Ro zu miem, że te wszyst kie wstęp ne py ta nia ma ją roz luź -
nić at mos fe rę, ale wy py ty wa nie o spra wy pry wat ne by wa krę pu -
ją ce. Za to jak czę stu je się nas kaw ką i ciast ka mi na pi sem nym
to już in na spra wa. Mi lej się pi sze!

Za sły sza ne w po ko ju dok to ran tów:
Trau ma tycz nie wspo mi nam pię cio go dzin ny eg za min z hi sto rii

Ro sji. Zda wa li śmy go w „przed ter mi nie”, w gru pie sze ścio oso bo -
wej, przy czym po 1,5 go dzin nym ocze ki wa niu na eg za min jed -
na oso ba zre zy gno wa ła. Pan pro fe sor py tał nas na te ma ty zwią za -
ne z hi sto rią Ro sji i za gad nie nia z nią po wią za ne. W trak cie eg za -
mi nu, nie za do wo lo ny z po zio mu na szej wie dzy, za pro sił nas
na swój wy kład z hi sto rii Ukra iny, po czym kon ty nu ował prze py -
ty wa nie. Przez ca ły ten czas za da wał nam py ta nia i wy ma gał mak -
sy mal nej kon cen tra cji, a roz mo wa by ła dłu ga, więc by ło trud no.
My ślę, że wszy scy by li śmy w szo ku przez kil ka na stęp nych dni.
W su mie jed nak zda li śmy na wet le piej niż by się moż na spo dzie -
wać. My ślę, że za wa ży ły na tym wy po wie dzi ko le gów ma ją cych nie -
co szer szą wie dzę na te mat Ukra iny. Rów nież my z ko le żan ką nie
ustę po wa ły śmy. Ona zna ła do brze fak ty, a ja po tra fi łam wią zać je
w związ ki przy czy no wo -skut ko we. 

Do sko na le pa mię tam eg za mi ny z li te ra tu ry ro syj skiej – wię -
cej – my ślę, że to wspo mnie nie mnie prze śla du je. To był je den z tych
eg za mi nów, na któ rych lo su je się py ta nia. I nie wiem, czy to by ło fa -
tum czy ce lo wa stra te gia eg za mi na to ra, ale 90 % py tań do ty czy ło
za gad nień, na któ re nie by ło cza su na wy kła dach. Z per spek ty wy
my ślę, że to nas mia ło skła niać do bar dziej sys te ma tycz nej pra cy
wła snej. Nie mniej, kie dy pa rę dni te mu uj rza łam w Em pi ku „Ar mię
kon ną” Isa aka Ba bla, po my śla łam, że spe cjal nie dla mnie ją wy da -
li, abym wspo mi na ła ostat ni eg za min z li te ra tu ry…

Gdy by za py tać stu den tów an gli sty ki o naj trud niej szy eg za min,
na pew no od po wie dzie li by, że za li cze nie prak tycz nej na uki ję zy ka
an giel skie go w skró cie PNJ. Dla mnie rów nież. Te eg za mi ny są cięż -
kie, bo nie do syć, że czło wiek mu si się wy po wia dać in te li gent nie, to
jesz cze jest oce nia ny za rów no za to co mó wi, jak mó wi, czy ma
od po wied nią wy mo wę, czy uży wa ład nych słów. Uwierz cie mi, to
jest bar dzo du ży stres. Ale tak się zło ży ło, że jed no z naj faj niej -
szych wspo mnień zwią za nych z eg za mi na mi zwią za ne jest wła -
śnie z tym przed mio tem. Po nie waż za wsze, przez wszyst kie te la ta
bar dzo się stre so wa łam pod czas za li cza nia te go przed mio tu,
na ostat ni po sta no wi łam pójść wy lu zo wa na. W dniu po prze dza ją -
cym eg za min nic się nie uczy łam, ra no zro bi łam ćwi cze nia re lak sa -
cyj ne, głę bo kie od de chy i te spra wy. Po pro stu to tal ny luz. Do sa li
we szłam od prę żo na i szyb ko oka za ło się, że był to je den z mo ich naj -
przy jem niej szych eg za mi nów w ży ciu. Po raz pierw szy w hi sto rii
mo je go po by tu na an gli sty ce do sta łam 5. Mo ja ra da jest ta ka, aby
nie po trzeb nie się nie stre so wać i grać w scrab ble. 

A ja mo gę po ra dzić: nie pod da waj cie się. Na III ro ku mia łam
waż ny eg za min: ko mi sja 3- oso bo wa, stu dent na prze ciw czy li już
na sa mą myśl cierp nie skó ra. Pa mię tam, że w po ło wie mo jej wy -
po wie dzi ust nej wpadł je den z na szych „na tyw nych” zna ny z te -
go, że za da je bar dzo dłu gie py ta nia, z cze go py ta nia trwa ją 5 mi -
nut, a lu dzie gu bią się w oko li cach 1,5 mi nu ty, a po tem już jest dłu -
gi mo no log i pró bu ją się cze goś za cze pić, aby po tem od po wie dzieć.
Czło wiek fa scy nu ją cy, wszy scy go uwiel bia ją, ale ta len tu do za da -
wa nia py tań nie ma i jest ra czej bar dzo trud ny w pro wa dze niu roz -
mo wy. No i ten pan so bie wszedł, po słu chał te go, co mó wię, za in -
te re so wa ło go to, więc usiadł. My ślę, że ko mi sja bar dziej się prze -
ra zi ła niż ja, kie dy za czął za da wać mi py ta nia. W efek cie mój eg za -
min trwał o 30 min. dłu żej niż wszyst kie in ne, ale ko niec koń ców
go za li czy łam. My ślę, że ko mi sja wpraw dzie nie usły sza ła od po wie -
dzi na swo je py ta nia, ale wy słu cha li mo jej fo ne ty ki i słow nic twa i to
wi dać im wy star czy ło. mz 
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Moż li wość ta ką stwo rzy li bi blio te ka -
rze z my ślą o stu den tach, któ rzy
miesz ka jąc w aka de mi ku czy

na stan cji, nie za wsze ma ją od po wied nie wa -
run ki, by móc w spo ko ju po uczyć się do eg -
za mi nu, na pi sać re fe rat czy pra cę se me stral -
ną. Za baw ną na zwę tej ak cji wy my śli li sa mi
stu den ci w ra mach kon kur su prze pro wa dzo -
ne go na Fa ce bo oku. Par la ment stu denc ki włą -
czył się tak że w dzia ła nia pro mu ją ce to wy da -
rze nie na wy dzia ło wych por ta lach spo łecz no -
ścio wych czy przez roz wie sza nie pla ka tów.
Tak oto przez 3 ty go dnie bi blio te ka do póź -
nych go dzin noc nych wy peł nio na jest stu den -
ta mi – przy cho dzą cy mi z wła sny mi no tat ka -
mi, ko rzy sta ją cy mi z księ go zbio rów pod ręcz -
nych bądź z ksią żek uprzed nio za mó wio nych

z ma ga zy nu. Uczą się w czy tel niach, po wta -
rza ją ma te riał w gru pach na bi blio tecz nych
ko ry ta rzach, od po czy wa ją sia da jąc na wy god -
nych pu fach w In for ma to rium. Ce lem ak cji
jest rów nież pro mo wa nie Bi blio te ki ja ko miej -
sca, w któ rym oprócz wy po ży cza nia ksią żek,
ucze nia się do za li czeń i eg za mi nów moż -
na tak że faj nie spę dzić czas z przy ja ciół mi.
Chcie li by śmy, aby stu den ci zgła sza li nam swo -
je ocze ki wa nia, a my w mia rę na szych moż li -
wo ści bę dzie my je re ali zo wać – mó wi za stęp -
ca dy rek to ra Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej ds.
usług i użyt kow ni ków Piotr Kar wa siń ski. 

Cie szy my się, że wy two rzy ła się ta ka sym -
pa tycz na, at mos fe ra i lu dzie chęt nie do nas
przy cho dzą – do da je Alek san der Gniot, za -
stęp ca dy rek to ra ds. za so bu – W tym ro ku

fre kwen cja jest na wet więk sza niż w po przed -
nich la tach. Rów nież pra cow ni cy Bi blio te -
ki są za do wo le ni, wi dząc, że peł nie nie dy żu -
ru słu ży stu den tom i że ak cja się spraw dza.
Aby jesz cze pod nieść ja kość usług, w trak -
cie roz mów ze stu den ta mi py ta ją ich, dla -
cze go zde cy do wa li się przy je chać do Bi blio -
te ki po 20.00, a po za koń cze niu ak cji ana li -
zu ją sta ty sty ki od wie dzin. Wy ni ka z nich, że
więk szość stu den tów przy cho dzi co dzien -
nie i choć obec nie dzię ki ze ska no wa ne mu
ka ta lo go wi i zbio rom mo gą sko rzy stać z Bi -
blio te ki nie wy cho dząc z do mu, w cza sie se -
sji wy bie ra ją czę ściej kon takt re al ny z książ -
ką. Przy oka zji wy mie nia ją się bez cen ny mi
w se sji no tat ka mi, lek tu ra mi, a na wet prze -
py tu ją się na wza jem.

Dlaczego 
do Biblioteki 
Uniwersyteckiej

Już po raz kolejny studenci przygotowujący się do sesji zimowej korzystali z wyjątkowej
oferty Biblioteki Uniwersyteckiej UAM, jaką jest „Nocne Rendez-BU”, czyli wydłużenie
otwarcia czytelni bibliotecznych do północy. Nocne studiowanie umilane było zarówno
bibliotecznymi krówkami, jak i sponsorowaną kawą oraz napojami energetycznymi.

FOT. X2 MACIEJ MĘCZYŃSKI
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Prze rwa na ka wę jest na tu ral ną oka zją
do roz mo wy i po zna wa nia no wych lu dzi czy
spo tka nia w gro nie zna jo mych. Stu den ci uma -
wia ją się na wspól ną na ukę, a obok te go w bi -
blio te ce w tym cza sie na wią zu ją się cał kiem no -
we zna jo mo ści. Nie wy klu czo ne na wet, że Noc -
ne Ren dez -BU po se sji zmie ni się w praw dzi we
ren dez -vo us – żar tu je Piotr Kar wa siń ski. 

Już dziś mo że my za po wie dzieć, że spe cjal nie
z my ślą o czy tel ni kach w po miesz cze niu daw nej
Czy tel ni Nie miec kiej przy go to wa ne zo sta nie
miej sce re kre acyj ne, z wy god ny mi so fa mi, moż -
li wo ścią wy pi cia ka wy, po roz ma wia nia, po słu -
cha nia mu zy ki – obie cu je dy rek tor P. Kar wa -
siń ski. Bi blio te ka to nie tyl ko krze sło, stół i książ -
ka, ale miej sce, gdzie spę dza się czas w róż ny
spo sób – do da je Alek san der Gniot. Nie każ de -
go stać na wyj ście do pu bu i nie każ dy lu bi spę -
dzać tak czas, dla te go ka wia ren ka w Bi blio te -
ce mo że być do sko na łą al ter na ty wą. 

Przy tej oka zji war to wspo mnieć, że obec nie
zde cy do wa ną gru pę użyt kow ni ków Bi blio te -
ki sta no wią tzw. czy tel ni cy wir tu al ni, ko rzy sta -
ją cy z elek tro nicz nych źró deł in for ma cji: ka ta -
lo gów, baz da nych, cza so pism elek tro nicz nych,
ebo oków, plat for my ASK A LIBRARIAN („za -
py taj bi blio te ka rza”). I choć na te re nie bi blio -
te ki stu den ci mo gą cał ko wi cie za dar mo ko rzy -
stać z naj no wo cze śniej szych ska ne rów sa mo -
ob słu go wych, to je śli ktoś nie ma cza su sam po -
dejść do bi blio te ki lub po pro stu jest mu nie
po dro dze, to mo że sko rzy stać z – wdro żo ne -
go w ja ko je dy nej bi blio te ce w Pol sce – cał ko -
wi cie zauto ma ty zo wa ne go sys te mu do star cza -
nia cy fro wych ko pii – LIBSMART COPY.
Użyt kow nik wy peł nia for mu larz, my wy ce nia -
my za mó wie nie, on je za twier dza i w tym mo -
men cie ska nu je my za mó wio ny ma te riał i cze -
ka my na płat ność wno szo ną przez ban ko wość
elek tro nicz ną. Po jej uisz cze niu ze ska no wa ną
treść po bie ra się na swój kom pu ter i ko rzy sta
w ra mach do zwo lo ne go użyt ku oso bi ste go – wy -
ja śnia P. Kar wa siń ski. 

Choć stu den ci sta no wią pod sta wo wą gru -
pę użyt kow ni ków, pra cow ni cy Bi blio te ki szu -
ka ją też po my słów na przy cią gnię cie do swo -
jej pla ców ki rów nież po ten cjal nych użyt kow -
ni ków spo za uczel ni. Do nich spe cjal nie są ad -
re so wa ne or ga ni zo wa ne raz w mie sią cu nie -
dziel ne po po łu dnia z gra mi. Na przy kład
w stycz niu (26.01.) moż na by ło po grać w krę -
gu ro dzin nym, zna jo mych czy z no wo po zna -
ny mi gra cza mi w gry plan szo we (tak że przy -
nie sio ne ze so bą), ro ze grać ze skle pem Bard
tur niej Ma gic the Ga the ring czy do wie dzieć
się, jak stwo rzyć wła sną grę na pod sta wie do -
świad czeń twór ców kar cian ki „Strzy gi
nad Ka nią” z Go sty nia z Klu bu Fan ta sty ki
„Ko pu ła Za po mnie nia”. Spo tka nia pod ha -
słem w „Bi blio te ce wszyst ko gra!” bę dą się od -

by wa ły w każ dą ostat nią nie dzie lę mie sią -
ca – naj bliż sze spo tka nie już 23 lu te go
od godz. 13.30.

For mą za chę ty do ko rzy sta nia ze zbio rów
Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej jest też udział w Fe -
sti wa lu PYRKON, pod czas któ re go pre zen to -
wa ne są no we ko lek cje ko mik sów, oraz w tar -
gach gier Hob by, pod czas któ rych pro mo wa -
ne są ko mik sy od dzie cię cych po fe mi ni stycz -
ne. No wa tor ską for mą za chę ty do ko rzy sta nia

ze zbio rów Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej jest też
po mysł utwo rze nia tak zwa nej „Ob woź nej
czy tel ni ko mik sów” Po mysł świet nie spraw -
dził się na ostat nich tar gach Hob by (Sa lon
Mo de lar stwa i Gier To wa rzy skich), kie dy
zwie dza ją cy zmę cze ni oglą da niem eks po zy -
cji mo gli na wy god nych pu fach po czy tać ko -
miks ze zbio rów BU. Ob woź ną czy tel nię bę -
dzie moż na od wie dzić po raz ko lej ny już
w mar cu na Fe sti wa lu Fan ta sty ki Pyr kon.
Z ko lei w ma ju prze wi dzia ne jest zor ga ni zo -
wa nie w Bi blio te ce pierw sze go w Pol sce, wzo -
ro wa ne go na ame ry kań skim, „Dnia Dar mo -
we go Ko mik su”.

Przy po mnij my, że do Bi blio te ki Uni wer sy -
tec kiej mo że za pi sać się każ dy za in te re so wa -
ny. Ze zbio rów ko rzy stać moż na za rów no
na miej scu, jak i w dro dze wy po ży czeń ze -
wnętrz nych. Oso by spo za spo łecz no ści aka -
de mic kiej mu szą w ta kim przy pad ku wpła cić
zwrot ną kau cję. 

A ko lej na ak cja czy tel ni otwar tych do pół -
no cy zo sta nie prze pro wa dzo na w czerw cu (9–
27.06.), czy li w przed dzień se sji let niej. 

Da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz

”Biblioteka to już 
nie jest tylko krzesło,
stół i książka, ale
miejsce, w którym
spędza się czas
w różny sposób
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Wob ra dach 7. Kon fe ren cji z cy klu
„Stu den ci za gra nicz ni w Pol sce”
udział wzię ło bli sko 215 osób z 73

uczel ni i 21 in sty tu cji. W au dy to rium Col le -
gium Iu ri di cum No vum za sie dli za tem wszy -
scy, któ rym kwe stie in ter na cjo na li za cji są bli -
skie. W gro nie za pro szo nych go ści zna leź li się
m.in. prof. Wło dzi mierz Ny kiel – rek tor Uni -
wer sy te tu Łódz kie go i prze wod ni czą cy Ko mi -
sji ds. Współ pra cy Mię dzy na ro do wej KRASP,
Wal de mar Śli wiń ski, pre zes Fun da cji Edu -
ka cyj nej Per spek ty wy – or ga ni za tor kon fe ren -
cji, rek to rzy i pro rek to rzy. W ro li go spo da -
rza wy stą pił rek tor UAM prof. Bro ni sław
Mar ci niak. O istot nej ro li in ter na cjo na li za cji
w roz wo ju pol skich uczel ni mó wił prof. Nycz.
Osią gnę li śmy do syć do bre re zul ta ty, na pol -
skie ucze nie przy jeż dża co raz wię cej stu den tów,
ale nie zna czy to, że ten wy nik nas sa tys fak cjo -
nu je – mó wił. 

W ro ku aka de mic kim 2012/2013 do Pol ski
przy je cha ło ok. 30 tys. stu den tów z 142 kra -
jów – czy li po nad 4 tys. wię cej niż w ro ku po -
przed nim. To zna czy, że na 100 wszyst kich
stu den tów przy pa da 1,74 słu cha cza za gra nicz -
ne go. I choć jest to współ czyn nik lep szy niż
w la tach mi nio nych, to w po rów na niu
do państw bę dą cych w czo łów ce (Au stra -
lia 21,2, Wiel ka Bry ta nia 16,0, Au stria 15,4)
wy pa da mi zer nie. We dług da nych sta ty stycz -

nych Pol ska jest obok Chor wa cji naj mniej
umię dzy na ro do wio nym kra jem UE. 

Naj chęt niej od wie dza ją nas są sie dzi ze
Wscho du, a więc Ukra iń cy, Bia ło ru si ni, Li -
twi ni, ale tak że Nor we go wie, Szwe dzi i Hisz -
pa nie. Mó wi się na wet o swo istym zja wi sku
ukra ini za cji pol skich uczel ni. Od 2005 ro ku
licz ba tych stu den tów wzro sła pra wie pię cio -
krot nie. Na nie któ rych uczel niach na stą pi ło
pew ne za chwia nie pro por cji mię dzy przed -
sta wi cie la mi po szcze gól nych grup na ro do -
wych Nie jest to zja wi sko po zy tyw ne z punk -
tu wi dze nia in ter na cjo na li za cji, któ ra za kła da
swo istą wie lo kul tu ro wość. Sta ty sty ki po ka zu -
ją rów nież, że na dal od wie dza nas nie wie lu
stu den tów z Azji. Spo śród spe cjal no ści, któ re
naj chęt niej wy bie ra ją w Pol sce ob co kra jow cy,
są kie run ki me dycz ne, biz ne so we, in for ma -
tycz ne, ma ło na to miast jest chęt nych do stu -
dio wa nia na uczel niach tech nicz nych. 

W ra mach se sji pre zen tu ją cej do bre prak -
ty ki wy stą pił m.in. prof. Grze gorz Dwo rac -
ki z Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Po zna niu
pre zen tu jąc do świad cze nia w po zy ski wa niu
stu den tów z USA. Uni wer sy tet Me dycz ny
jest jed ną z naj le piej funk cjo nu ją cych
pod tym wzglę dem uczel ni w kra ju. Po znań -
ską uczel nię w cią gu ostat nich 21 lat ukoń -
czy ło aż 1828 ab sol wen tów z USA, Ka na -
dy, Izra ela i Nor we gii. Uni wer sy tet Me dycz -

ny sta wia na zdol nych kan dy da tów, bo jak
mó wił prof. Dwo rac ki, nic tak nie psu je re -
no my uczel ni, jak sła bi stu den ci. 

Z du żą uwa gą uczest ni cy kon fe ren cji przy -
słu chi wa li się wy stą pie niu Mi ro sła wa Mar -
czew skie go, dy rek to ra ge ne ral ne go Fun da cji
Roz wo ju Sys te mu Edu ka cji, któ re do ty czy ło
zmian w no wym pro gra mie Era smus Plus,
a zwłasz cza za sa dy udzie la nia sty pen diów.
O cie ka wym pro jek cie ma ją cym uspraw nić
pra cę biur ob słu gu ją cych za gra nicz nych stu -
den tów, mó wi ły Aga ta Gwiaz da z Po li tech ni -
ki Wro cław skiej i Agniesz ka Kraj na – me ne -
dżer pro gra mów LLP Era smus. W ra mach
pro jek tu REACT, ma ją cym na ce lu pod nie -
sie nie kwa li fi ka cji ka dry w za kre sie ob słu gi
stu den tów za gra nicz nych, prze pro wa dzi ły ba -
da nia w kil ku wy bra nych uczel niach. Na tej
pod sta wie uda ło im się stwo rzyć li stę do brych
prak tyk, wśród któ rych zna la zły się: m. in.
spraw nie dzia ła ją cy por tal spo łecz no ścio wy,
ob li ga to ryj ne za kwa te ro wa nie w do mach stu -
denc kich, elek tro nicz ne pod pi sy wa nie do ku -
men tów, współ dzia ła nie z wła dza mi miast.
Po stro nie pro ble mów by ła cią gle nie wy star -
cza ją ca zna jo mość ję zy ków ob cych wśród
pra cow ni ków ad mi ni stra cyj nych.

O klu czo wych pro ble mach umię dzy na ro -
do wie nia pol skich uczel ni mó wił prof. Ba nyś,
prze wod ni czą cy KRASP. Jed nym z po my słów,

Stu den ci 
za gra nicz ni
w Pol sce
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Uni wer sy tec kie wy kła dy na Zam ku na wią zu ją
do przed wo jen nych Wy kła dów Otwar tych
pro wa dzo nych przez pra cow ni ków ów cze sne -

go Uni wer sy te tu Po znań skie go, któ ry w okre sie mię -
dzy wo jen nym miał swo ją sie dzi bę w Zam ku. W tym
ro ku aka de mic kim 2013/2014 roz wa ża my, czy moż -
na zo ba czyć i po ka zać nie wi dzial ne, a za tem dla cze -
go i co wi dzi my, czy moż na zo ba czyć np. czą stecz kę,
pra wo, prze szłość? Na py ta nie, co wi dzą bio lo go wie,
od po wia dał w swo im wy kła dzie prof. Woj ta szek. 

Set ki lat po zna wa nia cu dów Na tu ry są świa dec twem
cią głe go prze su wa nia, przy uży ciu me tod na uko wych,
gra nic te go, co nie wi dzial ne i nie po zna wal ne w bio lo gii.
Ele men tem nie zmie nio nym po zo sta je cie ka wy świa ta
czło wiek, któ ry ja ko przed sta wi ciel ga tun ku Ho mo sa -
piens od se tek ty się cy lat jest wy po sa żo ny w te sa me zmy -
sły, któ re umoż li wia ją mu kon takt i od bie ra nie bodź ców
z oto cze nia. Ten że czło wiek, co raz bar dziej świa dom
ogra ni czo ne go za kre su dzia ła nia swo ich zmy słów, przez
wie ki kon stru ował co raz bar dziej wy ra fi no wa ne na rzę -
dzia wspo ma ga ją ce, któ re nie zgłę bio ną dla nie uzbro jo -
nych zmy słów rze czy wi stość prze kła da ły na zna jo me
zja wi ska i bodź ce. Co raz czę ściej też za miast py ta nia
„co?”, za czął sta wiać py ta nia „jak?” i „dla cze go?”. Wy -
da je się, że obec nie po tra fi my już zło żyć ka ta lo gi czą ste -
czek bu du ją cych ży we or ga ni zmy i opi sać ich funk cjo -
no wa nie przy uży ciu na rzę dzi ma te ma ty ki, fi zy ki i che -
mii. Czy jed nak na praw dę wie my, jak re ak cje bio che -
micz ne prze bie ga ją ce w cza sie mi li se kund za pew nia ją
trwa nie po je dyn czych or ga ni zmów na wet i przez kil ka
ty się cy lat? Jak czą stecz ki o wiel ko ściach rzę du na no me -
trów bu du ją or ga ni zmy mie rzą ce po nad 100 m lub wa -
żą ce kil ka dzie siąt ton? Zja wi sko zwa ne Ży ciem wy ła -
nia się z upo rząd ko wa nych od dzia ły wań mię dzy czą -
stecz ka mi i te mu, jak je zo ba czyć i po znać po świę co -
ny był ten wy kład.

Prof. Prze my sław Woj ta szek jest bio lo giem ro ślin,
zaj mu je się za gad nie nia mi z po gra ni cza bio lo gii ko -
mór ki, bio che mii i fi zjo lo gii ro ślin. W cen trum je go
za in te re so wań jest struk tu ral na i funk cjo nal na in te -
gral ność ko mó rek ro ślin. Jest kie row ni kiem Za kła du
Bio lo gii Mo le ku lar nej i Ko mór ko wej Wy dzia łu Bio lo -
gii UAM. Au tor lub współ au tor po nad 250 ar ty ku łów
i ko mu ni ka tów na uko wych. Czło nek -za ło ży ciel oraz
pierw szy pre zy dent Pol skie go To wa rzy stwa Bio lo gii
Eks pe ry men tal nej Ro ślin. Po my sło daw ca i ko or dy na -
tor kra jo wy No cy Bio lo gów, ko or dy na tor pol ski świa -
to wej ak cji Fa sci na tion of Plants Day 2012. USI 

ja ki for su je KRASP, jest stwo rze nie
plat for my wy mia ny do świad czeń po -
mię dzy przed sta wi cie la mi np. Nie miec
i Fran cji oraz stwo rze nie wspól nej stra -
te gii na przy szłość. Ist nie je ca ła gru pa
pro ble mów, o któ rych war to by dys ku -
to wać. Zda niem prof. Ba ny sia war to też
usta lić wspól ny pro gram pro mo cji Pol -
ski na are nie mię dzy na ro do wej, z po -
ło że niem ak cen tu na jej praw dzi we atu -
ty, a więc re la tyw nie ni skie kosz ty
kształ ce nia, no wo cze sną in fra struk tu -
rę czy wy so ki po ziom na ucza nia bar -
dziej niż na atu ty przy ro dy. Pol skie pięk -
ne żu bry nie wszę dzie – mó wił – mu szą
sta no wić za chę tę do od wie dze nia na sze -
go kra ju.

O do świad cze niach współ pra cy
z kra ja mi Ame ry ki Ła ciń skiej mó wi ła
Wio let ta Wę go row ska – dy rek tor wy -
ko naw czy San tan der Grup Uni ver si ties
Ne twork. Gru pa San tan der mo że po -
chwa lić się po nad 15-let nią współ pra -
cą z Ame ry ką Ła ciń ską. W ra mach
pro gra mu „Al ban Pro ject” do Eu ro py,
a zwłasz cza do Hisz pa nii, Por tu ga lii
UK, Fran cji przy je cha ło 3 319 stu den -
tów re kru tu ją cych się z Bra zy lii, Mek -
sy ku, Ko lum bii, Ar gen ty ny. Pro ble my,
z ja ki mi sty ka li się ci stu den ci w Eu ro -
pie, to nie do sta tecz na zna jo mość ję zy -
ków, pro ble my wi zo we. Czę sto kło po -
tli wy był też ka len darz aka de mic ki, od -
mien ny od eu ro pej skie go, a tak że dłu -
gie pro ce du ry uzna wal no ści dy plo mów
np. z Bra zy lii. 

Przed sta wi cie le na uk hu ma ni stycz -
nych i ar ty stycz nych zwró ci li uwa gę
na to, że w po zy ski wa niu za gra nicz -
nych stu den tów szan se dla nich są
utrud nio ne nie do sta tecz ną pro mo cją
w struk tu rach UE kie run ków in nych
niż przy rod ni cze. No we pro gra my fi -
nan so wa nia wy rzu ca ją na uki hu ma ni -
stycz ne i ar ty stycz ne od ko sza – mó wił
dr Woj ciech Mar chwi ca, za stęp ca dy -
rek to ra Na ro do we go In sty tu tu Fry de -
ry ka Cho pi na. Nie ozna cza to jed nak,
że wszyst kie moż li wo ści są dla nich za -
mknię te. Furt ką przy po zy ski wa niu
sto sow nych gran tów oka zać się mo gą
ba da nia in ter dy scy pli nar ne, sta wia ją ce
na współ pra cę na ukow ców róż nych
po zor nie od le głych dzie dzin. W Na ro -
do wym In sty tu cie Cho pi na ta kim
przy kła dem są wspól ne ba da nia aku -
sty ków i mu zy ków. 

Pod su mo wu jąc ob ra dy prof. Ba nyś
mó wił o istot nej ro li współ pra cy
na dro dze po zy ski wa nia no wych stu -
den tów. Aby na sze sta ty sty ki wzro sły,
po trzeb ne jest współ dzia ła nie uczel ni,
a tak że ści sła współ pra ca z wła dza mi

re gio nal ny mi, wła dza mi miast, a tak -
że rzą dem. Po nad to nie zbęd ny jest no -
wo cze sny mar ke ting sta wia ją cy na pre -
zen ta cję na sze go kra ju ja ko pręż ne go
ośrod ka o no wo cze snej in fra struk tu rze
i wy so kim po zio mie kształ ce nia. Istot -
ny – zda niem prze wod ni czą ce go
KRASP – mo że oka zać się no wo cze sny
mar ke ting, sta wia ją cy na apli ka cje mo -
bil ne ja ko pierw sze źró dło kon tak tu
z uczel nią. Ta ką do brą prak ty ką, któ rą
war to pro mo wać, mo że być przy go to -
wa ny przez Fun da cję Per spek ty wy mo -
bil ny in for ma tor dla ma tu rzy -
stów 2014. 

Je śli cho dzi zaś o wy zwa nie, z ja kim
zmie rzyć się mu szą pol skie uczel nie
wyż sze, to jest nim po wią za nie in ter -
na cjo na li za cji z ba da nia mi na uko wy -
mi. Na uczel niach po win no po ja wiać
się wię cej za pra sza nych pro fe so rów,
ba da nia co raz czę ściej po win ny być
pro wa dzo ne w mię dzy na ro do wych
gru pach. Ko lej nym wy zwa niem dla
uczel ni bę dzie też pro jekt bra zy lij ski.
W trak cie kon fe ren cji ofi cjal nie otwo -
rzo na zo stał stro na in ter ne to wa pro -
mu ją ca Pol skę. Dla cze go Bra zy lia po -
ja wi ła się w tym kon tek ście? W 2001
ro ku eko no mi ści uzna li ten kraj
za jed ną z go spo da rek zdol nych
w przy szło ści do zdo mi no wa nia świa -
ta obok Chin, Ro sji i In dii. Jest to 5. co
do licz by lud no ści pań stwo świa ta.
Mó wi się, że do ro ku 2014 Bra zy lia
wy prze dzi Wiel ką Bry ta nię i Fran cję
i zo sta nie pią tą naj więk szą go spo dar -
ką świa ta. Pro gram „Na uka bez gra -
nic” (Cien cia sem fron te iras) zo stał
ogło szo ny przez Bra zy lię w 2011 ro ku.
Ce lem jest stwo rze nie opty mal nych
wa run ków do stu dio wa nia kadr
w stra te gicz nych sek to rach high –tech
oraz wzmoc nie nie na uko wej i tech no -
lo gicz nej eli ty kra ju. Pro gram skie ro -
wa ny jest głów nie do stu den tów na -
uk ści słych, tech nicz nych, me dycz -
nych oraz in for ma ty ki i umoż li wia
naj zdol niej szym stu den tom stu dio wa -
nie na naj lep szych świa to wych uni -
wer sy te tach. Ce lem jest utwo rze nie
do 2015 ro ku 10 ty się cy sty pen diów
na uko wych. Do tej po ry w pro gra mie
uczest ni czą: Au stria, Au stra lia, USA,
Wiel ka Bry ta nia, Fran cja, Wło chy,
Hisz pa nia. Por tu ga lia. Pol ska dzię ki
ak tyw no ści KRASP ma za miar przy -
łą czyć się do te go pro jek tu. Pol skie
uczel nie go to we są na wet na przy ję -
cie 15 tys. stu den tów i 1 tys. dok to ran -
tów. Bio rąc pod uwa gę fakt, że w ubie -
głym ro ku by ło ich za le d wie 43, jest to
nie la da wy zwa nie. mz

Co wi dzi bio log?
Jak cząsteczki wielkości nanometrów
budują organizmy ważące nawet
kilkadziesiąt ton? – m.in. o tym mówił
na kolejnym lutowym Uniwersyteckim
Wykładzie na Zamku 
pt. „Niewidzialna złożoność życia” 
prof. Przemysław Wojtaszek 
z Wydziału Biologii UAM. 



Pro jekt na zy wa się „Po znaw cza ro la ge stu
w ję zy ku osób nie wi do mych i nie do wi -
dzą cych”. Wszyst ko za czę ło się od…przy -

jaź ni – mó wi dr An na Je lec z Za kła du Ję zy ko -
znaw stwa Ko gni tyw ne go, kie row nicz ka pro -
jek tu – przez ko le żan kę zwró ci ła się do nas pa -
ni ze sta ro stwa, czy by śmy nie chcia ły współ pra -
co wać z ośrod kiem dla dzie ci nie wi do mych
w Owiń skach. Pro wa dząc tam za ję cia po za lek -
cyj ne wcią gnę ły śmy się w ten in ny świat i stąd
po wstał nasz pro jekt, w któ rym za an ga żo wa ły
się dwa za kła dy na sze go wy dzia łu.

Trze ba pod kre ślić ko niecz nie – do da je Do -
ro ta Ja wor ska z Za kła du Stu diów Psy cho lin -
gwi stycz nych, dru ga „pro jek tant ka” – że
w Ośrod ku spo tka ły śmy się nie tyl ko z po zy tyw -
nym przy ję ciem. To by ło coś wię cej – au ten -
tycz ne za in te re so wa nie tym, co ro bi my, otwar -
tość na no wo ści i do bra, twór cza at mos fe ra. By -
ło to waż ne tak że dla te go, że obie pa nie mu -
sia ły się wie le na uczyć – pro wa dze nie za jęć
z dzieć mi nie wi do my mi i nie do wi dzą cy mi
wy ma ga ło wie lu umie jęt no ści. Wspo mi na ły,
jak pra co wi cie wy kłu wa ły igła mi braj low skie
tek sty do na uki, co trze ba zresz tą ro bić wspak,
bo wy pu kło ści li ter od czy tu je się na dru giej
stro nie kart ki. Do pie ro po pew nym cza sie od -
kry ły, że na Wy dzia le An gli sty ki jest braj low -
ska dru kar ka… 

A skąd te mat ba daw czy? Ge sty są sko re lo -
wa ne z mo wą, a spo ry wśród lin gwi stów do -

ty czą na wet te go, co w roz wo ju ludz ko ści by -
ło pierw sze: gest czy mo wa, bo obie kon cep -
cje są lo gicz nie praw do po dob ne. Je że li ję zyk
mó wi nam o tym, co się dzie je w mó zgu, ale
je dy nym do wo dem na to, co się dzie je w mó -
zgu jest mo wa, to ma my ta ki kiep ski ar gu -
ment udo wad nia ją cy się sam przez sie bie, lecz
je że li do da my gest, któ ry też mó wi o tym, co
się dzie je w mó zgu, to ma my po dwój ne źró -
dło do wo dów i wte dy wszel kie teo rie ję zy ko -
znaw stwa ko gni tyw ne go są bar dziej wia ry -
god ne. Stąd du że ostat nio za in te re so wa nie
lin gwi stów ge stem, a ośro dek po znań ski, nie
tyl ko na an gli sty ce, jest w tym bar dzo sil ny.

Są ge sty wy uczo ne, ale więk szość ge stów
w trak cie mó wie nia wy ko nu je my spon ta -
nicz nie, a wie le z nich ma ta ki sam u cha rak -

ter u więk szo ści osób np. opo wia da niu
o roz wo ju to wa rzy szą ko li ste ru chy rąk
do przo du, a wy li cza niu przed mio tów – ru -
chy li cze nia. W trak cie do ra sta nia ge sty na -
sze się „cy wi li zu ją”- je ste śmy ucze ni opa no -
wa nia i re zy gna cji ze zbyt za ma szy ste go ge -
sty ku lo wa nia, a szcze gól nie tę pio ne są
w pro ce sie wy cho wa nia wszel kie ma nie ry -
zmy czy li np. po cią ga nie się za ucho, po cie -
ra nie bro dy itp. Oso by nie wi do me, choć nie
wi dzą ge stów, rów nież je wy ko nu ją, co
świad czy o tym, jak pier wot ne jest to za cho -
wa nie. Ma ją one tak że swo iste ma nie ry zmy
tzw. blin dy zmy, jak np. po cie ra nie pal ca mi
rąk czy po trzą sa nie gło wą, ra czej nie wy stę -
pu ją ce u osób wi dzą cych. Te ma nie ry zmy,
jak do wio dły ba da nia – mó wi dr An na Je -
lec – są zwią za ne z trud no ścią wy ko ny wa ne -
go za da nia – im trud niej sze zda nia, tym czę -
ściej bę dą się po ja wia ły kon kret ne blin dy zmy.
Są więc waż ną wska zów ką dy dak tycz ną. Za -
da ły śmy so bie za tem py ta nie, czy trze ba ich
tak zde cy do wa nie, jak to się dziś ro bi, od -
uczać? Mo że po ma ga ją w wy ko ny wa niu
trud niej sze go za da nia? To jest ta ka kwe stia,
że my, wi dzą cy oce nia my in nych po ge stach,
z cze go nie wi do mi nie zda ją so bie spra wy.
Wła śnie, aby unik nąć ta kich krzyw dzą cych
ocen, od ucza się nie wi do mych blin dy zmów.
Ale jest py ta nie – czy oni mu szą się do sto so -
wy wać do świa ta wi dzą cych?

W pro jek cie ba da ne by ły młod sze dzie ci,
na sto lat ko wie, a tak że gru pa kon tro l na dzie -
ci bez dys funk cji wzro ku. To są uro cze, in te -
li gent ne dzie ci – mó wi dr An na Je lec – a więc,
by na sze ule ga nie ich uro ko wi nie za bu rzy ło
wy ni ków ba dań, stwo rzy ły śmy dla nich in te -
rak cje z kom pu te rem. Na pi sa ny prze ze mnie
pro gram „py tał” o zna cze nie róż nych słów,
a dzie ci w ro li na uczy cie li wy ja śnia ły kom pu -
te ro wi, co zna czy da ne sło wo. Ich ge sty by ły fil -
mo wa ne. Na wia sem mó wiąc, pra ca w Owiń -
skach na uczy ła nas, że – wbrew obie go wym
opi niom – dzie ci nie wi do me i nie do wi dzą ce

N A S Z  UNIWERSYTET  

1 6 |  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 4

FO
T.

 2
X

 M
A

CI
EJ

 M
ĘC

ZY
Ń

SK
I

Mó wić ge sta mi
Na drzwiach pokojów Wydziału Anglistyki pojawiły się srebrzyste
tabliczki informacyjne zapisane alfabetem Braille’a. Nie jest to
jednorazowy kaprys, ale część dużego projektu realizowanego
przez dwie językoznawczynie z tego Wydziału.

”Nam, dobrze widzącym,
tabliczki brajlowskie
przypominają na co dzień
o istnieniu świata osób,
które utraciły dar
widzenia 
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Ini cja to rem po ka za nia wy sta wy w Po -
zna niu był Au striac ki Ośro dek Kul tu -
ry UAM, któ ry wraz z Au striac kim Fo -

rum Kul tu ry z War sza wy i z Bi blio te ką Ra -
czyń skich był też or ga ni za to rem im pre -
zy. Eks po zy cja, przy go to wa na w 2012 ro -
ku z oka zji 150. rocz ni cy uro dzin Gu sta -
wa Klim ta, by ła pier wot nie pre zen to wa -
na w Bi blio te ce Uni wer sy tec kiej w War -
sza wie. 

W Po zna niu otwar cia wy sta wy, któ ra
obej mo wa ła 15 ko lo ro wych dwu ję zycz -
nych plansz na te mat ży cia i twór czo ści
Klim ta z re pro duk cja mi je go cha rak te ry -
stycz nych ob ra zów, książ ki na te mat ma la -
rza (ze zbio rów Bi blio te ki i AOK UAM)
oraz sztu kę użyt ko wą (m. in. na czy nia Ro -
sen tha la z mo ty wa mi ob ra zów Klim -
ta – do łą czo ne z ini cja ty wy Bi blio te ki), do -
ko na ła kon sul ho no ro wa Re pu bli ki Au strii
Iza be la Ewa Kwiat kow ska. Wpro wa dze nie
do eks po zy cji wy gło si ła lek tor ka au striac -
ka z In sty tu tu Fi lo lo gii Ger mań skiej UAM
Ma rion Rut zen dor fer oraz An na Szew -
czuk. Ma rion Rut zen dor fer by ła też au tor -
ką dia lo gu, któ ry pod czas otwar cia pro wa -
dzi ła z ak to rem An drze jem Pie czyń skim
w ro li Klim ta (na zdjęciu). 

„Gu stav Klimt (1862–1918) jest sym bo -
lem epo ki, któ ra do dzi siaj fa scy nu je i in -
spi ru je: mo der ni zmu. Ar ty sta szcze gól nie
zwią za ny był z Wied niem. To tu taj on sam
i in ni ar ty ści z je go krę gu jak Jo sef Hof f -
mann, Ot to Wa gner, Egon Schie le czy
Oskar Ko ko sch ka, na zna czy li swo ją twór -
czo ścią czas prze ło mu wie ków” – moż -
na by ło prze czy tać na jed nej z ta blic.

W tek stach wy sta wy przy bli żo ne zo sta ły
mo men ty prze ło mo we w twór czo ści Klim -
ta, któ re go dro ga ar ty stycz na pro wa dzi ła
od okre su Ring straße i hi sto ry zmu po po -
cząt ki abs trak cji, Ge samt kun stwerk – ca -
ło ścio we go dzie ła sztu ki. 

Na wy sta wę moż na się wy brać do 28 lu -
te go.

Da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz 

Klimt w Poznaniu
Tłumy miłośników sztuki austriackiego malarza przyszły do Galerii
Atanazego w Bibliotece Raczyńskich na otwarcie wystawy
biograficznej pt.: „Gustaw Klimt – prekursor modernizmu”.

Wie deń prze ło mu XIX i XX wie ku był
jed nym z miejsc na ro dzin mo der ni zmu
i w ro ku 1910 pią tym co do wiel ko ści
mia stem świa ta. Sztu ki pięk ne, li te ra tu -
ra, mu zy ka, ar chi tek tu ra i na uka prze ży -
wa ły swój roz kwit, ro dził się pre kur sor -
ski pier wia stek No we go Du cha. 

Za pra sza my do Bi blio te ki Ra czyń skich
na wy sta wę bio gra ficz ną pt. „Gu stav
Klimt Pre kur sor Mo der ni zmu”. Wpro wa -
dze nie do wy sta wy pod czas jej otwar -
cia wy gło si Pa ni Ma rion Rut zen dor fer
z In sty tu tu Fi lo lo gii Ger mań skiej UAM.

Ku ra tor ka: San dra Tret ter
Współ or ga ni za to rzy wy sta wy:
Au striac ki Ośro dek Kul tu ry Uni wer sy -

te tu Ada ma Mic kie wi cza
Au striac kie Fo rum Kul tu ry w War sza -

wie

Wy sta wie to wa rzy szy pre zen ta cja ko -
lek cji por ce la ny Go ebel ozdo bio nej naj -
słyn niej szy mi re pro duk cja mi ob ra zów
Klim ta, któ ra zo sta ła udo stęp nio na przez
Sa lon Ro sen thal w Po zna niu.
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bar dzo bie gle po słu gu ją się kom pu te rem i no -
wy mi tech no lo gia mi.

Na pod sta wie ba dań po wsta ły pu bli ka cje
i wy stą pie nia na róż nych kon fe ren cjach, a tak -
że pra ca dok tor ska An ny Je lec, po świę co -
na zro zu mie niu po jęć abs trak cyj nych. Ze
spon ta nicz nych, bo prze cież nie wy uczo nych
wzro ko wo ge stów dzie ci nie wi do mych wy ni -
ka, że po ję cia abs trak cyj ne ro zu mie ją one ja -
ko przed mio ty. Te po ję cia od da wa ne przez ge -
sty przy bie ra ją po stać me ta fo ry lub scen ki. Te -
go nie wi dzia ły śmy u osób wi dzą cych – mó wi
dr An na Je lec – Przy kła dem te go pierw sze go
ro dza ju mo że być wy ko na ny przez jed ną
z dziew czy nek gest po łą cze nia dło ni ja ko da -
wa nia so bie mi ło ści na okre śle nie sło wa mał -
żeń stwo, a dru gie go – sło wo „kry zys” opi sy -
wa ne przez za glą da nie do port fe la, w któ rym
nic nie ma. Po raz pierw szy po ka za ły śmy me -
ta fo rę w ge stach osób nie wi do mych i nie wi dzą -
cych – pod kre śla dr An na Je lec. Te wszyst kie
spo strze że nia wy ni ka ją ce z ba dań mo gą mieć
du że zna cze nie dla dy dak ty ki osób nie wi do -
mych i nie do wi dzą cych, dla te go grant zo stał
pro lon go wa ny o kil ka mie się cy wła śnie dla te -
go, że ba dacz ki chcą – oprócz pu bli ka cji na -
uko wych – przy go to wać coś w ro dza ju po rad -
ni ka dla osób pra cu ją cych z ta ki mi dzieć mi.

A braj low skie ta blicz ki na drzwiach Wy -
dzia łu An gli sty ki? Jest przy ję tą pięk ną za sa dą,
że w wy pad ku ba dań nad oso ba mi tzw. nie -
uprzy wi le jo wa ny mi coś te mu śro do wi sku
trze ba w za mian dać. To był nasz wo lon ta riat
w Owiń skach, ale tak że część środ ków z gran -
tu prze zna czy ły śmy na dzia ła nie na ich
rzecz – mó wi dr An na Je lec – My w trak cie za -
jęć prze ko na ły śmy się, że wśród tych dzie ci jest
wie le uta len to wa nych ję zy ko wo, któ re w przy -
szło ści mo gły by śmia ło wy brać wła śnie stu dia
na an gli sty ce. 

Chce my, aby an gli sty ka by ła dla nich za pra -
sza ją ca – do da je ob ra zo wo Do ro ta Ja wor -
ska – Ta blicz ki zo sta ły bar dzo życz li wie przy -
ję te. Wie le osób mó wi ło nam, że to faj na rzecz.
Nam, do brze wi dzą cym, ta blicz ki na co dzień
przy po mi na ją też o oso bach, któ re utra ci ły dar
wi dze nia, o ist nie niu in ne go świa ta niż nasz.

My śmy też wie le się na uczy ły. No i by ło to
pierw sze ba da nie, w któ rym waż ne by ło to, że -
by nie by ło nud ne – do da je ze śmie chem dr An -
na Je lec – do ro sły z grzecz no ści bę dzie uda wał,
że bie rze udział w nud nym ba da niu, ale sied -
mio la tek, któ ry znu dzi się ba da niem, po pro stu
od cho dzi. Dla nas był to bar dzo cie ka wy czas
i wciąż nas za ska ki wa ły ka pi tal ne po my sły dzie -
ci np. dziew czyn ka, by wy tłu ma czyć kom pu te -
ro wi sło wo „ba gaż nik” uży wa ła swo jej ko szul ki,
by po ka zać, jak ta to ła du je do ba gaż ni ka hu laj -
no gę. By ła też ta ka, któ ra prze kła da ła po ję cia
na „zro zu mia łe” dla kom pu te ra, trak to wa ne go
ja ko ży wa oso ba np. „smu tek” to by ło za wie sze -
nie się, a „cię żar” to ja kaś wiel ka gra zaj mu ją -
ca du żo miej sca na dys ku. 

Ma ria Ry bic ka
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Prof. Mo lik zgro ma dził już kil ka ty się cy
ta kich ca cek, okrą głych, kwa dra to wych,
trój kąt nych, nie re gu lar nych w kształ cie,

z ząb ka mi, z dziur ka mi, ko lo ro wych, jed no -
barw nych, błysz czą cych i ma to wych. Nie je -
stem ty po wym ko lek cjo ne rem – mó wi – bo nie
zbie ram ja kiejś se rii i nie po lu ję go rącz ko wo
na spe cjal ne oka zy. Ot, lu bię przyj rzeć się im
okiem hi sto ry ka, spra wia mi przy jem ność es te -
tycz ną ich róż no rod ność, nie któ re wią żą się
z mi ły mi wspo mnie nia mi, in ne są rów nież
sym pa tycz ną pa miąt ką z wa ka cji przy wie zio -
ną przez przy ja ciół i zna jo mych. To bar dzo mi -
łe, że ktoś bę dąc na wa ka cjach, pa mię tał
o mnie i mo jej pa sji. Zbie ra nie pod kła dek
przez prof. Mo li ka nie ma nic wspól ne go z pi -
ciem czy znaw stwem pi wa – nie by ło i nie jest
mo ją am bi cją, jak ze śmie chem wy ja śnia,
spró bo wa nie wszyst kich piw z li sty 350 naj -
lep szych piw świa ta i już chy ba nie star czy
na to ży cia; choć ja ko hi sto ryk nie omiesz ka
nad mie nić, że pi wo pro du ko wa li już Su me ro -
wie 5 tys. lat p. n. e. i to w 20 od mia nach. 

Za czę ło się od te go, że prof. Mo lik prze czy -
tał w za gra nicz nym cza so pi śmie na uko wym
ar ty kuł o chu s tecz kach do no sa ja ko ma te ria -
le hi sto rycz nym. Cho dzi ło o chu s tecz ki pro -
du ko wa ne w Ro uen w XVIII wie ku, któ re słu -
ży ły do wy cie ra nia resz tek za ży wa nej wów -
czas na mięt nie ta ba ki. Na chu s tecz kach tych
by ły róż ne sen ten cje ży cio we, któ re wie le mó -
wi ły ba da czo wi o oby cza jach i men tal no ści lu -
dzi w tam tych cza sach. To na su nę ło prof. Mo -
li ko wi myśl, aby bacz nie przyj rzeć się okiem

hi sto ry ka tak że po zor nie bła hym przed mio -
tom, jak pod kład ki do pi wa.

Spo śród kil ku ty się cy pod kła dek prof. Mo -
lik wy brał kil ka, by po ka zać, jak róż no rod ne
mo gą być prze ka zy wa ne na nich tre ści. Oto
pod kład ka Fo ster’s, naj słyn niej sze go bro wa -
ru Au stra lii – na nie bie skim kon tu rze kra ju
jest tyl ko w cen trum na zwa i go dło fir my.
Ory gi nal na pod kład ka zwią za na jest z wiel ką

kam pa nią mar ke tin go wą, któ rą pod jął ten
utwo rzo ny w 1887 ro ku bro war. Pod kład ka
wbi ja do gło wy ideę, że Fo ster’s jest naj waż -
niej szym pi wem au stra lij skim. Dzię ki uda nej
kam pa nii re kla mo wej w la tach osiem dzie sią -
tych XX wie ku Fo ster’s jest naj le piej zna ną
na świe cie mar ką au stra lij skie go pi wa, moż -
na je ku pić w po nad 150 kra jach świa ta. Ko -
lej na – jed na z ulu bio nych przez pro fe so -
ra – pod kład ka przed sta wia Wil hel -

ma III Orań skie go i Ma rię II Stu art. Ta pa ra
kró lew ska uosa bia jed no z naj waż niej szych
wy da rzeń w hi sto rii An glii, a mia no wi cie re -
wo lu cję 1688-9, na zy wa ną Wspa nia łą, któ ra
za koń czy ła wal kę o ustrój par la men tar ny
w An glii. Zo sta ła wpro wa dzo na do obie gu
przez bro war De ve nish w 1988 ro ku z oka -
zji 300-go ju bi le uszu te go wiel kie go wy da rze -
nia. Na ko lej nych kil ku pod kład kach pi wa
König Lu dwigs We iss bier jest ca ła hi sto ria Ba -
wa rii w XIX wie ku- z pod kła dek pa trzą ko -
lej ni ba war scy kró lo wie, a na in nych są ich
naj pięk niej sze sie dzi by. Ta ka pod kład ka uczy
hi sto rii kra ju, a przy tym chy ba za chę ca
do zwięk sze nia za mó wie nia tak, aby mieć
w ko lek cji ca ły ten hi sto rycz ny po czet. Ro lę
za chę ty do zwięk sze nia za mó wie nia, choć już
nie edu ka cyj ną, peł ni pod kład ka w kształ cie
frag men tu puz zla, któ ry skła da się na du ża
pod kład kę pod ta lerz.

Prof. Mo lik bar dzo lu bi też dwie ory gi nal -
ne pod kład ki Kulm ba che ra. Jed na no si ty tuł
„Wy na gro dze nie” i przed sta wia mnisz kę (bo
to pi wo klasz to ru ka pu cy nów) nio są cą na ta -
cy ku fel pi wa dla schy lo ne go nad pra cą ro bot -
ni ka. Mnisz ka jest ma ład ną bu zię i z wiel ką
gra cją wy sta wia zgrab ne nóż ki spod przy krót -
kie go ha bi tu. Na dru giej pod kład ce z ty tu łem
„Pro wiant na dro gę” za żyw na mnisz ka pru je
na mo to cy klu wio ząc w przy cze pie za kon ni -
ka, przed któ rym stoi szkla ni ca pi wa. 

Są i ta kie pod kład ki, na któ rych znaj du ją się
zwią za ne z pi wem sen ten cje. Prof. Mo lik uwa -
ża, że chy ba naj le piej sła wi za le ty trun ku ta au -

”Trój kąt ne, kwa dra to we,
w kształ cie puz zla, ser ca
czy gra nic kra ju – róż no -
rod ność pod kła dek
pod pi wo jest ogrom na

Czy tekturowa podkładka
pod piwo musi być okrągła?
Kolekcja podkładek, którą
zgromadził prof. Witold Molik
z Wydziału Historycznego UAM
dowodzi, że nie. Dowodzi
zresztą nie tylko tego.

Na pod kład ce
wię cej niż pi wo
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Mi ni ster na uki prof. Le na Ko lar ska -
-Bo biń ska wy sto so wa ła dziś list
do rek to rów, or ga ni za cji stu denc -

kich, pra co daw ców i przed się bior ców.
MNiSW wspól nie z ni mi wy pra cu je ko rzyst -
ne dla ab sol wen tów oraz stu den tów za sa dy
sta ży i prak tyk. Do bre wy ko rzy sta nie fun du -
szy eu ro pej skich mo że przy spie szyć pro ce sy
in no wa cyj ne i prze ło żyć się na wzrost licz by
miejsc pra cy. Nie bę dzie to jed nak moż li we
bez bli skiej współ pra cy na uki, szkol nic twa
wyż sze go i go spo dar ki. Nie oce nio nym i sła bo
wy ko rzy sty wa nym do tąd ele men tem tej
współ pra cy są sta że i prak ty ki za wo do we dla

stu den tów – pi sze w swo im li ście prof. Le -
na Ko lar ska -Bo biń ska.

Prof. Ko lar ska -Bo biń ska  przy po mnia ła,
że re sort na uki pod jął dzia ła nia za rów no le -
gi sla cyj ne, jak i pro gra mo we, któ re uła twia -
ją start za wo do wy pol skich stu den tów i ab -
sol wen tów. Oprócz roz wią zań le gi sla cyj nych
ko niecz ne jest jed nak wspól ne wy pra co wa nie
ta kich za sad sta ży i prak tyk, któ re uczy nią je
war to ścio wy mi dla wszyst kich za an ga żo wa -
nych stron. Chcia ła bym po znać Pań stwa opi -
nie i re ko men da cje na ten te mat – ape lu je
mi ni ster na uki. 

MNiSW

Zgod nie z dwo ma opu bli ko wa ny mi
przez Ko mi sję Eu ro pej ską spra woz da nia -
mi na te mat za pew nie nia ja ko ści
w szkol nic twie wyż szym oraz szko le niu
za wo do wym, pań stwa człon kow skie mu -
szą zmie nić swo je sche ma tycz ne po dej -
ście i pod nieść stan dar dy sys te mów ja -
ko ści, je śli chcą, aby uni wer sy te ty i wyż -
sze szko ły za wo do we po pra wi ły swo je
wy ni ki. 

W spra woz da niach tych pod kre ślo no, że,
po mi mo osią gnię tych po stę pów, nie zbęd ne są
dal sze re for my ma ją ce na ce lu za gwa ran to wa -
nie „kul tu ry ja ko ści”. Cho dzi o to, aby na ucza -
nie by ło ści ślej po wią za ne z re alia mi ryn ku
pra cy oraz po trze ba mi spo łe czeń stwa. Na le -
ży rów nież po ło żyć więk szy na cisk na współ -
pra cę mię dzy na ro do wą oraz za pew nić, by stu -
den ci mie li więk szy wpływ na po dej mo wa -
ne de cy zje.

Za pew nie nie ja ko ści to pod sta wa dla bu do -
wa nia za ufa nia do na szych sys te mów edu ka -
cji. Mu si my le piej wy ko rzy sty wać ten po ten cjał
w cha rak te rze ka ta li za to ra dla mo der ni za cji
na szych uni wer sy te tów i wyż szych szkół za wo -
do wych. Na szym ce lem jest pod no sze nie stan -
dar dów w ta ki spo sób, aby pro mo wać róż no -
rod ność i szan se na za trud nie nie, a nie jed na -
ko wość – po wie dzia ła ko mi sarz ds. edu ka cji,
kul tu ry, wie lo ję zycz no ści i mło dzie ży An dro -
ul la Vas si liou.

W spra woz da niu na te mat szkol nic twa
wyż sze go wy ja śnio no, w ja ki spo sób za pew -
nie nie ja ko ści uła twia usta la nie ce lów do ty -
czą cych ja ko ści oraz sta wia nie czo ła wy zwa -
niom ta kim, jak ro sną ca licz ba stu den tów
w Eu ro pie, któ ra od ro ku 2000 zwięk szy ła się
o po nad 25% i wy no si 20 mi lio nów. Pod kre -
ślo no w nim rów nież wa gę jak naj lep sze go
wy ko rzy sta nia tech no lo gii te le in for ma tycz -

nych. Przej rzy stość rów nież ma ogrom ne zna -
cze nie: wy ni ki do ty czą ce za pew nie nia ja ko ści
po win ny być po wszech nie do stęp ne i słu żyć
stra te gicz ne mu po dej mo wa niu de cy zji.

Spra woz da nie na te mat eu ro pej skich ram
od nie sie nia na rzecz za pew nia nia ja ko ści
w kształ ce niu i szko le niu za wo do wym
(EQAVET) wska zu je, że ra my te przy czy ni ły
się rów nież do roz wi nię cia kul tu ry ja ko ści,
mię dzy in ny mi dzię ki ta kim po mo com jak in -
ter ne to we na rzę dzie do two rze nia i mo ni to -
ro wa nia sys te mów za pew nie nia ja ko ści oraz
po przez za chę ca nie do wy mia ny do świad czeń
i naj lep szych prak tyk w ra mach sie ci
EQAVET. Jed nak i tu nie zbęd ne są dal sze
dzia ła nia na rzecz za pew nie nia ja ko ści w spo -
sób bar dziej przej rzy sty, a tak że wza jem ne za -
ufa nie od no śnie do kwa li fi ka cji uzy ski wa nych
w po szcze gól nych pań stwach.

Po mo gło by to uczniom wyż szych szkół
za wo do wych i pra cow ni kom uzna wa niu ich
umie jęt no ści, kom pe ten cji i kwa li fi ka cji
za gra ni cą. Ob sza ry prio ry te to we dla dal szej
współ pra cy to uspraw nie nie za pew nie nia ja -
ko ści ucze nia się po przez prak ty kę w miej -
scu pra cy, w tym przy ucza nie do za wo du,
oraz okre śla nie i oce nia nie re zul ta tów na -
ucza nia.

Era smus+, no wy pro gram UE na rzecz
kształ ce nia, szko le nia, mło dzie ży i spor tu za -
gwa ran tu je pań stwom człon kow skim środ ki
fi nan so we na roz wi ja nie sys te mów za pew nie -
nia ja ko ści w szkol nic twie wyż szym i kształ -
ce niu za wo do wym, okre śle nie naj lep szych
prak tyk i wspar cie współ pra cy w tym za kre -
sie na po zio mie eu ro pej skim. Pań stwa człon -
kow skie mo gą ko rzy stać ze środ ków eu ro pej -
skich fun du szy struk tu ral nych i in we sty cyj -
nych w ce lu po pra wy za pew nie nia ja ko ści. 

KE

Pro muj my róż no rod ność

Wspar cie na star cie

tor stwa Be nia mi na Fran kli na: „pi wo jest
do wo dem, że Pan Bóg nas ko cha i pra gnie
na sze go szczę ścia. A to ja kie po my sło -
we – za chwy ca się prof. Mo lik, po ka zu jąc
pod kład kę w kształ cie re gio nu Gór nej
Szwa bii, z je go ma pą pla stycz ną, ha słem
„z pi wem Schus sen rie der mo żesz prze ży -
wać”, po któ rym wy mie nio ne są atrak cje
tu ry stycz ne re gio nu: mu zeum krysz ta łu,
mu zeum ku fli, te atr chłop ski.

In na pod kład ka ma kształt ser ca, a wy -
da na zo sta ła z oka zji do rocz ne go au striac -
kie go fe sty nu w Vil lach, przy cią ga ją ce go
pół mi lio na go ści. Wy star czy z ty łu pod -
kład ki przy kle ić zna czek, za adre so wać
i wy słać tę pa miąt kę ja ko kart kę pocz to wą
z ser decz ny mi po zdro wie nia mi z wiel kie -
go fe sty nu, któ ry zresz tą po dob nie jak wa -
len tyn ki jest tłem dla mi ło snych de kla ra -
cji, a je go sym bo lem jest wła śnie ser ce.

W ko lek cji pro fe so ra znaj dzie my też
pod kład kę z kro ka mi sam by, któ rą moż -
na pod szkla ni cą ob ra cać, por tu gal -
ską – oczy wi ście z kor ka, bo to oj czy zna
dę bu kor ko we go, se rię cze ską z pięk ny mi
i ape tycz nie wy de kol to wa ny mi szyn kar -
ka mi czy pod kład kę pi wa z Ba ha mów,
oczy wi ście z pal mą. Szcze gól ne miej sce
w ko lek cji pro fe so ra zaj mu je pod kład ka
z He idel ber gu, oznaj mia ją ca, że do pro -
duk cji pi wa uży wa się tyl ko wo dy z nie -
zwy kle czy stych źró deł nad he idel ber skim
zam kiem. Po je cha łem do He idel ber gu
na pierw sze sty pen dium za gra nicz -
ne – wspo mi na prof. Mo lik – Ze tkną łem
się ze świa tem jak że od mien nym od PRL-
owskiej rze czy wi sto ści, a tak że pro wa dzi -
łem tam cie ka we ba da nia nad Po la ka mi
w He idel ber gu, co za owo co wa ło ar ty ku łem.
Wią że się z tą pod kład ką wie le wspo mnień
i ma rze nie na przy szłość, bo chciał bym – je -
śli się uda – na pi sać książ kę o Po la kach
w He idel ber gu.

Na ko niec py tam prof. Mo li ka, ja ką
pod kład kę chciał by wi dzieć pod pol skim
pi wem? Nie za sta na wia łem się
nad tym – mó wi prof. Mo lik – ale, jak wi -
dać, pod kład ka mo że peł nić du żą ro lę
w edu ka cji hi sto rycz nej, spo łecz nej, geo gra -
ficz nej i na pew no w wie lu in nych. My ślę,
że trze ba naj pierw za sta no wić się, do ja kie -
go od bior cy chce się tra fić. Po nad to, mo im
zda niem, nie zbyt spraw dza ją się tre ści ogól -
ne, chy ba, że do ty czą ja kie goś prze ło mo we -
go dla hi sto rii wy da rze nia, jak wspo mnia -
ny ślub Wil hel ma III Orań skie go i An -
ny II Stu art. Po win ny ra czej na wią zy wać
do re gio nu, z któ re go i w któ rym pi je się da -
ne pi wo – wte dy prze kaz jest naj bar dziej
traf ny. Jest przy tym re kla mą da ne go pi -
wa, ale re kla mą czę sto in te re su ją cą i po ży -
tecz ną.

Ma ria Ry bic ka
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W iel kie by ło mo je zdzi wie nie, gdy wró ciw szy
z za gra ni cy zo sta łem po pro szo ny w swo im
In sty tu cie, abym wy peł nił ta be lę, któ rą z
nie wia do mych dla mnie po wo dów prof.
Ewa Kra skow ska i Ma ria Zió łek (Va de me -

cum na uczy cie la aka de mic kie go, Wyd. Na uko we UAM, 2013)
na zy wa ją „sy la bu sem”. Od mó wi łem, gdyż wy da je mi się to wy -
bit nie ab sur dal ne.  Od mó wi łem wy peł nie nia te go „sy la bu su”
tak że na AMU-PIE, na któ rym uczy łem oka zyj nie od sa me go
po cząt ku po wo ła nia tej nie wąt pli wie po trzeb nej in sty tu cji. Prze -
sta łem tam uczyć, bo AMU-PIE na wet nie sko men to wał mo jej
od mo wy, nie mó wiąc już o przy ję ciu pro po zy cji kur su. Ja ko
znaw ca hi sto rii sztu ki no wo cze snej mo gę po wie dzieć, że ten tzw.
sy la bus to ro dzaj ab sur du prze kra cza ją cy osią gnię cia sur re ali -
zmu. Je stem pe wien, że za dzi wił by on na wet André Bre to na.

Uczy łem na trzech kon ty nen tach, ostat nio w Niem czech, kra -
ju nie tyl ko w Unii Eu ro pej skiej, ale wręcz przo du ją cym w zjed -
no czo nej Eu ro pie. Pod kre ślam wła śnie UE, gdyż czę sto słu ży ona
za ali bi roz ma itych sur re ali stycz nych po my słów, np. w ce lu rze -
ko me go „po lep sze nia efek tów kształ ce nia”. To – jak mó wi mło -
dzież – „ście ma”. Tam ta kie go „sy la bu su” nie wi dzia łem. Oczy -
wi ście, trze ba i na le ży pi sać sy la bu sy, ale bez cu dzy sło wu.  Co
wię cej, tak że u nas, na UAM, też się je ro bi ło i ja pi sa łem je od
po cząt ku swo jej pra cy, a więc już pra wie od 40 lat. Mo gę też do -
dać, że prak ty ka pi sa nia sy la bu su bez  cu dzy sło wu w dal szym
cią gu funk cjo nu je na Uni wer sy te cie War szaw skim, a więc w
re żi mie tzw. Kra jo wych Ram Kwa li fi ka cyj nych. Dla cze go oni nie
po szli dro gą, któ rą kro czy mo ja Al ma Ma ter? Nie wiem; wiem,
że Po znań ma dość gro te sko we po czu cie wyż szo ści wo bec War -
sza wy, ale to UW, a nie UAM jest na li ście szan ghaj skiej; co praw -
da przy koń cu ostat niej z czte rech se tek, ale za wsze… 

Sy la bu sy są po trzeb ne, wręcz nie zbęd ne, ale trze ba je pi sać dla
stu den tów, a nie biu ro kra tów. Stu dent ocze ku je od nas in for ma -
cji cze mu bę dzie po świę co ny wy kład lub se mi na rium, ja kie te -
ma ty i w ja kiej ko lej no ści bę dą po ru sza ne, ja ka li te ra tu ra bę dzie
po trzeb na, aby prze stu dio wać pro po no wa ne za gad nie nia oraz
ja kie wy mo gi mu si on/ ona speł nić, aby za li czyć rze czo ne se -
mi na rium lub wy kład. Mu si do stać tekst na pi sa ny ję zy kiem zro -
zu mia łym i przej rzy stym; co wię cej, mu si do stać tekst, któ ry za -
chę ci go do przyj ścia na te a nie in ne za ję cia, sze rzej: do na szej
a nie in nej uczel ni, co w wa run kach wzra sta ją cej kon ku ren cyj -
no ści jest dość waż ne. Nie są dzę, aby pro pa go wa ny u nas „sy -
la bus” speł niał te wy mo gi. Co wię cej, mam wra że nie, że w ogó -
le nie jest dla stu den tów prze zna czo ny. Ko mu i cze mu więc słu -
ży, sko ro nie te mu i nie tym, któ rym po wi nien słu żyć i za wsze
słu żył?

Ję zyk „sy la bu su” to ję zyk kor po ra cji, za czerp nię ty z żar go nu
przed się biorstw, dla któ rych wy mier na na roz ma ite spo so by „efek -
tyw ność” w isto cie rze czy sta no wi war tość. Dla nas jed nak przyj -

mo wa nie ta kie go ję zy ka opi su uczel nia nej rze czy wi sto ści i za
je go po mo cą pró by jej re gu lo wa nia, to krok w prze paść. Uni -
wer sy tet nie jest fir mą pro du ku ją cą śru by, ani ban kiem. Uni wer -
sy tet to po wszech na wspól no ta stu diu ją cych – uni ver si tas; nie na -
ucza nych i na ucza ją cych, ale wła śnie wspól nie stu diu ją cych. To
od róż nia uni wer sy tet od szko ły, tak że szko ły wyż szej. 

Uczel nia ja ko in sty tu cja  ma stwa rzać do god ne ra my pro fe so -
rom i stu den tom, aby wspól nie stu dio wa li, aby stu den ci pod opie -
ką pro fe so rów zdo by wa li wie dzę po świad cza ną stop nia mi na -
uko wy mi. Te mu zde cy do wa nie nie słu ży prak ty ka kor po ra cji,
hie rar chicz na i na eko no micz ną efek tyw ność na sta wio na struk -
tu ra przed się bior stwa, ale za ufa nie do pro fe so rów, sa mo dziel -
nych (sic) pra cow ni ków na uki. Cze mu i ko mu więc słu ży ję zyk
sy la bu su? Słu ży – jak są dzę – kon tro li ad mi ni stra cyj nej aka -
de mic kiej spo łecz no ści. Wpro wa dza jąc roz ma ite „mier ni ki” oce -
ny kształ ce nia, je go „efek tów”, a na wet „efek tyw no ści”, bu du je
on na rzę dzie ad mi ni stra cyj ne go nad zo ru. Ad mi ni stra tor nie ma
bo wiem in nych in stru men tów do spra wo wa nia wspo mnia nej
kon tro li, a więc wła dzy, jak wła śnie for mal ne, stąd je go pre sja
na tak zor ga ni zo wa ny sys tem. Wy glą da więc na to, że rze czo -
ny „sy la bus” nie jest dla stu den tów, lecz two rzy for mal ny, da -
ją cy się ująć w ad mi ni stra cyj ny sys tem za pis in for ma cji. Ja ko ta -
ki jed nak jest sprzecz ny z isto tą i tra dy cją uni wer sy te tu, któ rą
z ko lei okre śla au to no mia wspól no ty stu diu ją cych. Struk tu ry in -
sty tu cjo nal ne uczel ni ma ją ją umac niać i pie lę gno wać, ma ją za -
pew niać kom fort wspól nej pra cy pro fe so ra i stu den ta. Te mu rów -
nież, a nie ad mi ni stra cyj ne mu nad zo ro wi, ma słu żyć sy la bus. 

Je stem pe wien, że tzw. pro blem „sy la bu su” to wierz cho łek
gó ry lo do wej, drob na część pro ce su, któ ry zde fi nio wał bym ja -
ko tech ni cy za cja i – co za tym idzie – biu ro kra ty za cja uni wer -
sy te tu. To pro blem ogól no świa to wy i na ten te mat to czy się w
wie lu kra jach oży wio na dys ku sja. Nie mam za mia ru w nią tu -
taj wcho dzić. Za zna czę je dy nie, że kry ty ka tych ten den cji na ra -
sta la wi no wo. Na UAM od wrot nie – tech ni cy za cja przy bie ra
dość ab sur dal ne for my, o czym świad czy wspo mi na ny „sy la bus”.
Mo gę więc z te go wy cią gnąć smut ny wnio sek, że mo ja Al ma Ma -
ter chce być w awan gar dzie tych dość kon tro wer syj nych pro ce -
sów. Li czę jed nak na od wró ce nie sy tu acji, na to, że UAM przy -
łą czy się do kry ty ki biu ro kra ty za cji uczel ni, że przy wró ci nam
ra dość swo bod ne go stu dio wa nia i uchy li zmo rę biu ro kra tycz nej
kon tro li. Li czę na to, że Se nat, Rek tor, Ra dy Wy dzia łu itp. sta -
tu to we cia ła na szej Al ma Ma ter w pierw szym rzę dzie za czną ła -
go dzić wro gie au to no mii wspól no ty stu diu ją cych za pi sy „Pra wa
o szkol nic twie wyż szym”, neu tra li zo wać je, a na stęp nie przy łą -
czą się do wspól nej pra cy na rzecz zmia ny usta wy w du chu uni -
wer sy tec kiej au to no mii, wol nej od prak tyk ad mi ni stra cyj ne go
nad zo ru, a wów czas „sy la bus” znów sta nie się nor mal nym sy -
la bu sem.

Prof. zw. dr hab. Piotr Pio trow ski
In sty tut Hi sto rii Sztu ki

Sylabusy – tak 
„sylabusy” – nie 
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Czci god na ju bi lat ka uro dzi ła się 28 li -
sto pa da 1923 ro ku w War sza wie ja ko
Jo lan ta Es sma now ska. W sto li cy od -

by ła swo ją po cząt ko wą edu ka cję, któ rą po mi -
mo wy bu chu woj ny i nie miec kiej oku pa cji,
zde cy do wa ła się kon ty nu ować. W tym ce lu,
po dej mu jąc wiel kie ry zy ko, uzy ska ła w 1942
ro ku świa dec two doj rza ło ści i roz po czę ła stu -
dia hi sto rycz ne na zor ga ni zo wa nym w War -
sza wie taj nym Uni wer sy te cie Ziem Za chod -
nich, z któ rym zwią za ni by li wy kła dow cy po -
cho dzą cy z przed wo jen ne go Uni wer sy te tu
Po znań skie go. Po woj nie zwią za ła swo je lo sy
z od ro dzo nym Uni wer sy te tem Po znań skim,
kon ty nu ując roz po czę te w War sza wie stu dia
pod opie ką Sta ni sła wa Bod nia ka i prof. Ka ro -
la Gór skie go. Ukoń czy ła je w 1947 ro ku i pod -
ję ła pra cę w Bi blio te ce Kór nic kiej. W 1950 ro -
ku uzy ska ła asy sten tu rę w Za kła dzie Hi sto rii
Sło wian Za chod nich Uni wer sy te tu Po znań -
skie go, a w 1951 obro ni ła dok to rat i w tym sa -
mym ro ku zo sta ła żo ną Wło dzi mie rza Dwo -
rzacz ka, rów nież pra cow ni ka, a póź niej pro -
fe so ra po znań skie go uni wer sy te tu. Jo lan ta
Dwo rzacz ko wa kon ty nu owa ła ka rie rę na uko -
wą, zo sta jąc ad iunk tem, uzy sku jąc ha bi li ta cję,
do cen tu rę i pro fe su rę. Ogni sko wa ła swe za in -
te re so wa nia na dzie jach Prus, a póź niej na ba -
da niach nad re for ma cją i kontr re for ma cją, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem Wiel ko pol ski
i dzie jów bra ci cze skich. Ta ka te ma ty ka zwią -
za ła ją z Za kła dem Hi sto rii No wo żyt nej
do XVIII wie ku. Za swą dzia łal ność zo sta ła
od zna czo na Zło tym Krzy żem Za słu gi, Me da -
lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej oraz Krzy -
żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski.
Ten krót ki za rys bio gra fii prof. Dwo rzacz ko -
wej po ka zu je, jak zna czą ce są jej za słu gi dla
In sty tu tu Hi sto rii, Wy dzia łu Hi sto rycz ne go
i ca łe go uni wer sy te tu. 

Ob cho dy ju bi le uszu zgro ma dzi ły licz nych
go ści, za rów no z uni wer sy tec kich, jak i po za -
uni wer sy tec kich pla có wek na uko wych.
W uro czy sto ści wzię li udział przed sta wi cie le

władz UAM, władz dzie kań skich Wy dzia łu
Hi sto rycz ne go, z dzie ka nem prof. Ka zi mie -
rzem Il skim na cze le. W uro czy sto ści udział
wzię li: dy rek tor In sty tu tu Hi sto rii, prof. Jó -
zef Do bosz oraz pre zes PTPN, prof. Han -
na Kóčka -Krenz. Po nad to na ju bi le usz przy -
by li przed sta wi cie le Pol skie go To wa rzy stwa
Hi sto rycz ne go, Mu zeum Okrę go we go
w Lesz nie, Mu zeum Zie mi Wschow skiej oraz
Lesz czyń skie go To wa rzy stwa Kul tu ral ne go.
Licz nie sta wi li się pra cow ni cy Wy dzia łu i In -
sty tu tu Hi sto rii, re pre zen tu ją cy róż ne za kła -
dy, w tym Za kład Hi sto rii No wo żyt nej
do XVIII wie ku. Na sa li zna leź li się rów nież
in ni pra cow ni cy na uko wi, dok to ran ci i stu -
den ci. 

Prof. Ka zi mierz Il ski zło żył wy ra zy sza cun -
ku i dzię ko wał ju bi lat ce za jej za an ga żo wa -
nie oraz pra cę dla wy dzia łu. Do łą czył naj ser -
decz niej sze ży cze nia od ma cie rzy ste go wy -
dzia łu oraz ży czył zdro wia i wie lu ko lej nych
lat prze ży tych w gro nie przy ja ciół i uczniów.
Wy ra zy sza cun ku i ży cze nia prze ka zał też
prof. Jó zef Do bosz, któ ry przed sta wił tak że ży -
cio rys ju bi lat ki. Do ser decz nych ży czeń do łą -
czył się wie lo let ni kie row nik Za kła du Hi sto -
rii No wo żyt nej do XVIII wie ku, prof. Ma ciej
Ser wań ski, któ ry w swo im wy stą pie niu od -
niósł się do stu diów ju bi lat ki pod czas na zi -
stow skiej oku pa cji, wspo mi na jąc, że ów cze -
sna stu dent ka na le ża ła do gro na 2100 osób
uczest ni czą cych w taj nym na ucza niu zor ga -
ni zo wa nym przez po znań skich pro fe so rów
w War sza wie. Od wo łał się do wspo mnień sa -
mej ju bi lat ki, do ty czą cych te go okre su jej ży -
cia. Za uwa żył, że wspo mnie nia prof. Dwo -
rzacz ko wej zo sta ły opu bli ko wa ne w ję zy ku
fran cu skim, przez co zy ska ły wy miar po -
wszech ny. Przy wo łał opi nię prof. Ro ma -
na Pol la ka, któ ry twier dził, że stu dia w ta kich
wa run kach by ły nie zwy kłą przy sta nią, pro wa -
dzą cą w świat po ko ju, pod kre śla jąc, że mło -
dzież kształ to wa ła się wte dy nie zwy kle szyb -
ko. Zda niem prof. Ser wań skie go te sło wa po -

twier dza cha rak ter ju bi lat ki. Na stęp nie prof.
Han na Kóčka -Krenz zło ży ła gra tu la cje i wrę -
czy ła ju bi lat ce Me dal Po znań skie go To wa rzy -
stwa Przy ja ciół Na uk. 

Waż nym punk tem uro czy sto ści by ła pre -
zen ta cja naj now szej książ ki Jo lan ty Dwo -
rzacz ko wej Mo je wspo mnie nia. Ze stu diów hi -
sto rycz nych w la tach 1942−1947 i z po cząt ków
pra cy na Uni wer sy te cie Po znań skim (Po -
znań 2013), któ ra jed no cze śnie za in au gu ro -
wa ła no wą se rię Stu dia i Ma te ria ły do Dzie jów
In sty tu tu Hi sto rii Uni wer sy te tu im. Ada ma
Mic kie wi cza w Po zna niu. Książ kę wrę czy ło ju -
bi lat ce gro no pro fe so rów i współ pra cow ni -
ków. 

Na stęp nie głos za bra ła bo ha ter ka ju bi le -
uszu. Po dzię ko wa ła wszyst kim za uczest nic -
two w uro czy sto ści, a swo je wy stą pie nie po -
świę ci ła wspo mnie niom z mło do ści, z mię -
dzy wo jen nej War sza wy. By ła to re flek sja
nad ów cze sną edu ka cją, sy tu acją po li tycz ną,
z uwzględ nie niem obo wią zu ją ce go wte dy kul -
tu Jó ze fa Pił sud skie go. Ju bi lat ka wspo mnia ła,
że kie dy pod czas woj ny wło sko -abi syń skiej
do ro śli sta nę li na róż nych sta no wi skach, dzie -
ci i mło dzież po szły w ich śla dy – prof. Dwo -
rzacz ko wa uzna ła, że Włoch po przeć nie by -
ło moż na, choć przy zna ła, że zgod nie z ów -
cze snym zwy cza jem pła ci ła na Li gę Mor ską
i Ko lo nial ną. W swo im wy stą pie niu od wo -
ły wa ła się rów nież do wie lo kul tu ro wo -
ści II Rze czy po spo li tej – mia ła w ro dzi nie
ewan ge li ków, dzię ki cze mu ta wer sja chrze -
ści jań stwa nie ko ja rzy ła się jej jed no znacz -
nie z na ro do wo ścią nie miec ką. Wspo mnia ła
też o swo ich kon tak tach z Ży da mi, rów nież
ty mi za sy mi lo wa ny mi w pol skiej kul tu rze,
z któ ry mi ze tknę ła się dzię ki swo jej bab ci. 

Ju bi le usz prof. Jo lan ty Dwo rzacz ko wej był
świa dec twem nie tyl ko ży wot no ści sa mej ju -
bi lat ki i jej licz nych osią gnięć, ale rów nież wy -
ra zem wspól no ty po ko leń, któ ra wła śnie
w uni wer sy tec kim ży ciu po win na się sta le re -
ali zo wać.  Kac per Gis

Ju bi le usz prof. Jo lan ty Dwo rzacz ko wej

Pośród wielu uczonych związanych z UAM
niewielu przekroczyło granicę 90 lat życia.
Z tego powodu niecodziennym
wydarzeniem były obchody jubileuszu
dziewięćdziesięciolecia profesora
historii – Jolanty Dworzaczkowej, które
odbyły się w dniu 3 grudnia 2013 roku,
w Auli Lubrańskiego w Collegium Minus.
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Ogó łem w la tach 1987 – 2012 na stu -
dia bądź prak ty ki wy je cha ło w Era -
smu sie po nad 2,7 mi lio na stu den tów

ze wszyst kich kra jów uczest ni czą cych w pro -
gra mie. Dla po rów na nia w okre sie 1998 – 2012
z wy jaz dów sko rzy sta ło 123 356 pol skich stu -
den tów. Tyl ko w ro ku aka de mic kim 2012/2013
dzię ki Era smu so wi za gra ni cę wy bra ło się 950
osób z UAM, więk szość z nich na miej sce swo -
ich stu diów wy bra ła Hisz pa nię (166), dru gie
w ko lej no ści by ły Niem cy (148), a po tem ko -
lej no: Tur cja (69), Fran cja (51) i Por tu ga lia (35).
Na po znań ski uni wer sy tet w tym sa mym ro ku
przy je cha ło 321 stu den tów, z któ rych więk szość
sta no wi li Tur cy (110), Hisz pa nie (90) i Niem -
cy (23). Wia do mo, że w per spek ty wie naj bliż -
szych sied miu lat na era smu so we gran ty Ko -
mi sja Eu ro pej ska prze zna czy aż 15 mi liar dów
eu ro. Sza cu je się, że w tym cza sie z pro gra mu
sko rzy sta oko ło 2 mi lio nów stu den tów z ca łej
Eu ro py, w tym rów nież z Pol ski. Ta ka per spek -
ty wa po ka zu je, że mo bil ność stu den tów po -
win na znacz nie się zwięk szyć. Wbrew prze po -
wied niom pro gram nie tyl ko nie zban kru to -
wał, ale po dwo ił swo je dzia ła nie.

Era smus Plus łą czy wszyst kie do tych cza so -
we pro gra my unij ne wspo ma ga ją ce mo bil ność
stu den tów, a więc: Co me nius, Era smus,
Grund tvig i Le onar do da Vin ci, Mło dzież
w Dzia ła niu, Era smus Mun dus, Je an Mon net,
Tem pus, Al fa i Edu link. Sze ro ki wa chlarz moż -
li wo ści, ja ki da je ta ka kon so li da cja po zwo li
na jesz cze więk szą ela stycz ność i moż li wość do -
pa so wy wa nia ofer ty do zmie nia ją cych się po -
trzeb mło dych lu dzi. Pod pi sa ny wła śnie przez
rek to ra UAM re gu la min wy jaz dów stu denc -
kich do brze to ob ra zu je. Pro mo wa na przez UE
swo ista flek syj ność pro gra mu za kła da co raz
więk szą au to no mię już nie uczel ni, a wy dzia -
łów. Unia za strze ga so bie je dy nie pra wo
do drob nych su ge stii np. że pierw szeń stwo po -

win ny mieć oso by, któ re jesz cze nie wy je cha -
ły z pro gra mu. 

Je den z po wo dów, dla któ re go po wo ła ny zo -
stał Era smus Plus – mó wił dr To masz Brań ka,
uczel nia ny ko or dy na tor pro gra mu – to po trze -
ba wy po sa że nia stu den ta w kom pe ten cje i umie -
jęt no ści, po zwa la ją ce mu w przy szło ści na zna -
le zie nie pra cy. Unia Eu ro pej ska przy ję ła za sa dę,
że pro gram po wi nien być ela stycz ny, a ofer ta do -
pa so wa na do kon kret ne go stu den ta. Re ali zu je -
my sys tem bo loń ski i zwróć my uwa gę, że nie za -
wsze stu dia II stop nia są kon ty nu acją kie run -
ku li cen cja tu. Za in te re so wa nia mło dych lu dzi
szyb ko się zmie nia ją; Unia Eu ro pej ska wy cho -
dzi na prze ciw tym tren dom, pro po nu jąc łącz nie
aż 36 mie się cy, w któ rych stu dent za gra ni cą mo -
że re ali zo wać swo je za in te re so wa nia na stu diach
i prak ty kach.

Do tych czas stu dent w trak cie ca łych stu diów
mógł wy je chać w ra mach Era smu sa tyl ko dwa
ra zy: raz na stu dia i raz na prak ty kę. Te raz,
w myśl no we go pro gra mu, zo sta je on wy po sa -
żo ny w coś, co ro bo czo na zy wa się ka pi ta łem
wy jaz do wym i wy no si 12 mie się cy na każ dy
cykl stu diów, a więc osob no na stu dia li cen cjac -
kie, ma gi ster skie i dok to ranc kie. Przy kła do wo,
na li cen cja cie stu dent mo że wy je chać na 6 mie -
się cy stu diów i dwa ra zy na 3 mie sią ce prak tyk;
roz po czy na jąc stu dia ma gi ster skie do sta je no -
wy ka pi tał mie się cy i znów mo że go wy ko rzy -
stać w do wol ny spo sób, nie prze kra cza jąc jed -
nak prze pi so wych 12 mie się cy. 

Ko rzy ści z tak skon stru owa ne go pro gra mu
jest wie le. Więk szy do stęp do stu diów na za gra -
nicz nych uczel niach po zwo li na zdo by wa nie
umie jęt no ści ta kich jak zna jo mość ję zy ka ob -
ce go, lep sza umie jęt ność do sto so wa nia się
do zmie nia ją cych się wa run ków pra cy, oby cie
w mię dzy na ro do wym to wa rzy stwie. Z dru giej
stro ny stu den ci bę dą mo gli bar dziej świa do mie
po dej mo wać wy bo ry zwią za ne z przy szłym za -
wo dem oraz do bie rać prak ty ki i stu dia zgod -
nie z za in te re so wa nia mi. 

W no wym Era smu sie staw ki sty pen dial ne są
sztyw ne. Ozna cza to, że uczel nie nie bę dą mo -
gły, jak to się zda rza ło do tych czas, do pła cać
do wy jaz dów np. do Skan dy na wii, gdzie śred -
nio kosz ty utrzy ma nia są znacz nie wyż sze niż
w kra jach UE. Te raz w za leż no ści od kra ju,
do któ re go stu dent bę dzie się wy bie rał, bę dzie
to 500 eu ro za wy jaz dy do państw gru py I (Au -
stria, Da nia, Fin lan dia, Fran cja, Ir lan dia, Lich -
ten ste in, Nor we gia, Szwaj ca ria, Szwe cja, Wiel -
ka Bry ta nia, Wło chy); 400 eu ro – gru py II (Bel -
gia, Chor wa cja, Cypr, Cze chy, Gre cja, Hisz -
pa nia, Ho lan dia, Is lan dia, Luk sem burg, Niem -
cy, Por tu ga lia, Sło we nia, Tur cja) i 300 eu ro
dla III gru py (Buł ga ria, Es to nia, Li twa, Ło twa,

Mal ta, Ru mu nia, Sło wa cja, Wę gry). Do dat ko -
wo utrzy ma ne zo sta ną sty pen dia so cjal ne
w wy so ko ści 200 eu ro oraz do dat ki dla osób
nie peł no spraw nych. Unia Eu ro pej ska pro mu -
je też prak ty ki. Sty pen dium w tym wy pad ku
w każ dej z grup wyż sze jest o 100 eu ro. Czy jed -
nak pod nie sie to licz bę wy jeż dża ją cych
na prak ty ki?

Prze wi du je my, że za in te re so wa nie stu dia mi
bę dzie więk sze – mó wi dr Brań ka – bo wy dzia -
ły ma ją roz bu do wa ną sieć umów mię dzy uczel -
nia nych, a ba zy ofert prak tyk są w du żej mie -
rze do pie ro kon stru owa ne. 

Ab so lut ną no wo ścią, któ ra po ja wi się w pro -
gra mie po lip cu 2014 ro ku, bę dą sty pen dia dla
ab sol wen tów. Nie zo sta ły jesz cze pod pi sa ne sto -
sow ne do ku men ty w tej spra wie – mó wi dr
Brań ka – a już po ja wia ją się py ta nia do ty czą -
ce tej for my wy jaz du. Stu dent bę dzie mógł ubie -
gać się o ta ki staż na ostat nim ro ku swo ich stu -
diów czy li na III ro ku li cen cja tu, II stu diów ma -
gi ster skich i pod ko niec dok to ra tu. Prak ty ki za -
pla no wa ne są na mak sy mal nie 12 mie się cy, li -
cząc czas za koń cze nia stu diów. 

Ko lej ny no wy po mysł, któ re go re ali za cja zo -
sta ła od su nię ta w cza sie, to włą cze nie do pro -
gra mu państw spo za Unii. Bę dą to: Al gie ria,
Ar me nia, Azer bej dżan, Bia ło ruś, Egipt, Gru -
zja, Izra el, Jor da nia, Li ban, Li bia, Mal ta, Moł -
da wia, Ma ro ko, Sy ria, Tu ne zja, Ukra ina, Ro sja
oraz oku po wa ne te ry to rium Pa le sty ny. Otwar -
cia na ta ką ska lę jesz cze w pro gra mie nie by -
ło. Naj mniej zmian za pla no wa nych zo sta ło
w ra mach wy mian pra cow ni ków ad mi ni stra -
cji i na uczy cie li aka de mic kich. Przy po mnij my,
że w mi nio nym 2012/2013 ro ku z UAM z pro -
gra mu Era smus wy je cha ło 119 na uczy cie li aka -
de mic kich i 104 pra cow ni ków ad mi ni stra cji.
Istot ną zmia ną, z któ rą li czyć się mo gą oso by
wy jeż dża ją ce w ce lach dy dak tycz nych jest bar -
dziej ela stycz ny ter mi narz. Do tych czas mu sie li
oni re ali zo wać peł nych 5 dni po by tu. Z punk -
tu wi dze nia ob cią żeń dy dak tycz nych i pro wa -
dzo nych ba dań na uko wych nie jed no krot nie te
wy ma ga nia by ły kło po tli we, rów nież dla uczel -
ni przyj mu ją cej. W Era smu sie Plu sie moż li we
są krót sze np. trzy dnio we wy jaz dy. Gran ty
w ta kich wy pad kach bę dą ob li cza ne na dzień. 

Jed ną z głów nych zmian, ja ką pla nu je -
my – mó wi dr To masz Brań ka – bę dzie prze ka -
zy wa nie co raz więk szych upraw nień i obo wiąz -
ków na wy dzia ły. Chce my im umoż li wić lep szą,
bar dziej pre cy zyj ną opie kę nad cu dzo ziem ca mi,
choć oczy wi ście na dal Biu ro Era smu sa bę dzie
re ali zo wa ło pro gra my skie ro wa ne do wszyst kich
uczest ni ków. Dru gi prio ry tet to jesz cze sku tecz -
niej sza pro mo cja UAM ja ko miej sca, do któ re -
go war to przy je chać. mz

Era smus z plu sem
Zapowiadany przez Komisję
Europejską program Erasmus Plus
stał się faktem. Na wydziałach
ruszyły właśnie pierwsze
rekrutacje. I mimo że o programie
mówi się od kilku dobrych
miesięcy, nadal są w nim punkty,
na realizacje których trzeba będzie
poczekać. Nietrudno o wrażenie,
że Erasmus Plus dopiero powstaje
na naszych oczach. 
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Uro czy stość po łą czo na z od sło nię ciem
pa miąt ko wej ta bli cy od by ła się 22
stycz nia, a udział w niej wzię li rek -

tor UAM prof. Bro ni sław Mar ci niak, dzie kan
Wy dzia łu Na uk Spo łecz nych prof. Zbi gniew
Droz do wicz, kanc lerz UAM Sta ni sław Wa -
cho wiak.

W ro li go spo da rza uro czy sto ści wy stą pił
prof. Ro man Ku bic ki, dy rek tor In sty tu tu Fi lo -
zo fii UAM. Mó wił on: Roz po zna wal nym pięt -
nem fi lo zo fii po znań skiej by ła od za wsze lo gi -
ka i me to do lo gia, dla te go Ka zi mierz Aj du kie -
wicz jest dla nas fi lo zo fem wciąż czy ta nym;
mam na dzie ję, że ja ko pa tron tej sa li rów nież
w prze strze ni In sty tu tu bę dzie fi lo zo fem „ży -
wym”. W po dob nym to nie brzmia ła wy po -
wiedź prof. Zbi gnie wa Droz do wi cza. Od sła -
nia my ta bli cę w mo men cie szcze gól nym – mó -
wił – a mia no wi cie wiel kiej dys ku sji wo kół obec -
no ści fi lo zo fii na uczel niach wyż szych. Niech po -
stać prof. Aj du kie wi cza bę dzie do wo dem, że
obec ność fi lo zo fów w prze strze ni uni wer sy te tu
jest nie zbęd na, niech po ka że wiel ko wy mia ro -
wość funk cjo no wa nia ta kich au to ry te tów. 

Prof. Ka zi mierz Aj du kie wicz na le ży do naj -
wy bit niej szych przed sta wi cie li fi lo zo ficz no -
-lo gicz nej szko ły lwow sko – war szaw skiej.
Twór cą jej szko ły był prof. Ka zi mierz Twar -
dow ski, dok tor ho no ris cau sa Uni wer sy te tu
Po znań skie go. To wła śnie je mu za wdzię cza -
my tekst „O do sto jeń stwie Uni wer sy te tu”,
w któ rym za warł naj waż niej sze za sa dy i war -
to ści, ja ki mi trze ba się kie ro wać upra wia jąc
na ukę i dy dak ty kę. Jed no cze śnie sta no wią one
cre do ca łej szko ły. Ży cie prof. Ka zi mie rza Aj -
du kie wi cza ob fi to wa ło w cie ka we wy da rze -

nia, mo gą ce po słu żyć ja ko sce na riusz fil mu.
Stu dio wał fi lo zo fię, fi zy kę i ma te ma ty kę;
w trak cie dłu giej dro gi za wo do wej los zwią zał
go z czte re ma uni wer sy te ta mi: lwow skim,
war szaw skim, kra kow skim oraz po znań skim.
Był na uczy cie lem gim na zjal nym, pro fe so rem
aka de mic kim, ale tak że żoł nie rzem. Ca ły czas
pro wa dził stu dia z za kre su fi lo zo fii i uzy ski -
wał ko lej ne ty tu ły na uko we. Z chwi lą wy bu -
chu I woj ny świa to wej zo stał po wo ła ny do ar -
mii au striac kiej. Ja ko ofi cer brał udział w wal -
kach na fron cie au striac ko -wło skim. Za ura -
to wa nie żoł nie rzy ze schro nu wy peł nio ne go
ga zem bo jo wym zo stał od zna czo ny. Woj sko -
we szli fy zy skał tak że w trak cie woj ny pol sko -
-bol sze wic kiej, koń cząc służ bę w stop niu ka -
pi ta na ar ty le rii. 

Okres po znań ski w bio gra fii prof. Aj du kie -
wi cza przy po mniał w swo im wy stą pie niu
prof. Bro ni sław Mar ci niak. Mó wił on: W przy -
szłym ro ku mi nie 70 lat od chwi li, w któ rej pro -
fe sor Ka zi mierz Aj du kie wicz zde cy do wał się
zwią zać swo je ży cie z Po zna niem. Był rok 1945,
kie dy pro fe sor, re pa triant ro dem z Tar no po la,
otrzy mał za pro sze nie do współ pra cy od trzech
pol skich czo ło wych uni wer sy te tów: w Kra ko -
wie. War sza wie i Po zna niu. Tak wów czas
w od po wie dzi na owo za pro sze nie na pi sał
do ów cze sne go dzie ka na Wy dzia łu Ma te ma -
tycz no -Przy rod ni cze go Uni wer sy te tu Po znań -
skie go, prof. Je rze go Susz ki: „mam po dob ne pro -
po zy cje z dwu in nych uni wer sy te tów. Po roz -
wa dze de cy du ję się przy jąć za szczyt ne we zwa -
nie UP”. Tu taj miał spę dzić 10 lat ży cia, któ re
po świę cił przede wszyst kim na pra cę wią żą cą
się ze spra wo wa niem funk cji kie row ni ka Ka te -

dry Me to do lo gii i Teo rii Na uk, prze kształ co nej
w ro ku 1953 w Ka te drę Lo gi ki. Ten okres wpi -
sał go rów nież w po czet rek to rów na sze go uni -
wer sy te tu. I choć je go ka den cja po li tycz nie nie
na le ża ła do naj ła twiej szych, to wła śnie w cza -
sie jej trwa nia pro fe sor zy skał mia no Ka zi mie -
rza Wspa nia łe go. 

W dal szej czę ści uro czy sto ści głos za bra li
pra cow ni cy In sty tu tu: prof. Pa weł Ze idler,
pre zen tu jąc za sad ni cze te zy do rob ku na uko -
we go pro fe so ra oraz dr Piotr Le śniew ski i dr
Ka ta rzy na Gan -Krzy wo szyń ska, opo wia da jąc
na ba zie przy go to wy wa nej wła śnie do dru ku
bio gra fii ko le je je go ży cia. 

Ostat nim akor dem spo tka nia by ła hi sto -
ria ta bli cy po świę co nej pro fe so ro wi. Opo wie -
dział ją prof. Krzysz tof Ła stow ski, je den z ini -
cja to rów jej po wsta nia obok prof. Paw ła Ze -
idle ra i prof. An drze ja Wi śniew skie go. Ta bli -
ca po wsta ła na za mó wie nie po znań skie go od -
dzia łu Pol skie go To wa rzy stwa Fi lo zo ficz ne go
po nad 25 lat te mu, z oka zji 25. rocz ni cy śmier -
ci pro fe so ra. Au to rem pro jek tu był prof. Jó zef
Pe truk. Ce na, ja kiej za żą da no za jej wy ko na -
nie, a mia no wi cie 500 000 zło tych, znacz nie
prze kra cza ła moż li wo ści fi nan so we To wa rzy -
stwa. Nie oce nio na oka za ła się wów czas po -
moc ów cze sne go rek to ra UAM prof. Jac ka Fi -
sia ka i kanc le rza Sta ni sła wa Wa cho wia ka. 

I oto ta bli ca – mó wił prof. Ła stow ski – któ -
ra 25 lat wi sia ła w sa li nr 19 Col le gium Mi nus,
gdzie przed la ty wy kła dał prof. Aj du kie wicz,
prze szła z rąk pa na rek to ra w mu ry In sty tu tu
Fi lo zo fii, któ re mu mam na dzie ję bę dzie słu ży -
ła ja ko sym bol hi sto rii pol skiej fi lo zo fii i me -
to do lo gii na uk. mz

Pamięci
Kazimierza
Wspaniałego

Sala 215 w budynku Instytutu Filozofii UAM
na Kampusie Szamarzewo uhonorowana została
imieniem wybitnego polskiego filozofa i logika,
rektora Uniwersytetu Poznańskiego w latach
1948-1952 prof. Kazimierza Ajdukiewicza. 
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◗ IV zwy czaj ne po sie dze nie Se na tu UAM od by ło się 27 stycz nia 2014
r. Rek tor UAM prof. B. Mar ci niak wrę czył no mi na cje na sta no wi sko
pro fe so ra zwy czaj ne go i li sty gra tu la cyj ne dla pro fe so rów ty tu lar nych.
Na stęp nie rek tor i pro rek to rzy przed sta wi li ko mu ni ka ty waż ne z punk -
tu wi dze nia uczel ni, a prze wod ni czą ca Ra dy ds. Ja ko ści Kształ ce nia prof.
Ma ria Zió łek przed sta wi ła spra woz da nie z dzia łal no ści Ra dy w ro -
ku 2013.

W cza sie ob rad Se nat UAM pod jął uchwa łę o zmia nie uchwa ły
nr 6/2012/2013 z dnia 29 paź dzier ni ka 2012 r. w spra wie re gu la mi -
nu stu diów po dy plo mo wych. Po zy tyw nie roz pa trzył wnio sek Wy -
dzia łu Hi sto rycz ne go w spra wie wszczę cia po stę po wa nia o nada nie
ty tu łu dok to ra ho no ris cau sa UAM prof. Hen ry ko wi Sam so no wi czo -
wi. Wy dał rów nież 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. Je rze go Lan ge ra (Wy dział Che -
mii), prof. Ka ta rzy ny Mel ler (Wy dział Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej)
i prof. An to nie go Wój ci ka (Wy dział Fi zy ki). 

Pod czas po sie dze nia Se nat UAM pod jął uchwa łę w spra wie wy ga -
śnię cia man da tu przed sta wi cie li w Se na cie: Mag dy Pi kul i Mi cha ła
Pa szy na. Po wo łał no wych człon ków Se na tu do ko mi sji se nac kich: Sła -
wo mi ra Ko wa la do Ko mi sji ds. Kształ ce nia oraz Ma te usza No wa kow -
skie go do Ko mi sji Praw nej. Na stęp nie pod jął uchwa łę 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 i pra cow ni ków nie bę dą cych na uczy cie -
la mi aka de mic ki mi Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej z do cho -
dów wła snych w ro ku 2014.

Na za koń cze nie Se nat UAM za twier dził umo wę o współ pra cy po -
mię dzy UAM a Uni wer sy te tem Gu ang dong Uni ver si ty of Fi nan ce &
Eco no mics, Gu ang zhou (Chi ny), Pań stwo wym Uni wer sy te tem im. I.
Ja va khi shvi li w Tbi li si (Gru zja) i Uni wer sy te tem w Ren nes 1 (Fran cja).

Wgląd w uchwa ły Se na tu moż li wy bę dzie na stro nie
www.amu.edu.pl oraz w rek to ra cie (po kój 107).

opr. Do mi ni ka Na roż na

◗Prof. Ma rek Kra jew ski wraz z ze spo łem ba daw czym i współ au to ra -
mi ksią żek „Nie wi dzial ne mia sto” i „Na rzę dziow nia” zo sta li lau re ata -
mi Na gro dy im. Ste fa na No wa ka. Na gro da przy zna wa na jest za osią -
gnię cia z dzie dzi ny me to do lo gii na uk spo łecz nych oraz za no wa tor skie
me to do lo gicz nie ba da nia spo łe czeń stwa pol skie go. 

◗Pra cow nik Cen trum Za awan so wa nych Tech no lo gii UAM dr Ro bert
Prze kop zo stał lau re atem IV kon kur su w ra mach pro gra mu Li der or ga -
ni zo wa ne go przez NCBiR. Pro gram Li der ma na ce lu wspie ra nie roz -
wo ju kom pe ten cji mło dych na ukow ców w pla no wa niu, za rzą dza niu oraz
kie ro wa niu wła snym ze spo łem ba daw czym. To od efek tów ich pra cy za -
le ży, jak dy na micz nie bę dzie się roz wi jać sek tor B+R w Pol sce i czy pol ska
go spo dar ka bę dzie bar dziej kon ku ren cyj na. Pro jekt Li der ma wspie rać
oso by, któ re są nie tyl ko uta len to wa ne, ale ma ją tak że po ten cjał, by sku -
tecz nie pro wa dzić in nych do ce lu. Dr Ro bert Prze kop jest pierw szym lau -
re atem pro gra mu Li der na UAM. 

◗W dniach 17-18 stycz nia 2014 od by ła się pierw sza edy cja hac ka to nu
BrainCode dla mo bil nych or ga ni zo wa na przez Gru pę Al le gro oraz Wy -
dział In for ma ty ki Po li tech ni ki Po znań skiej. Wy dział Ma te ma ty ki i In -
for ma ty ki UAM był part ne rem te go wy da rze nia, a To masz Pił ka był jed -
nym z sę dziów oce nia ją cych po wsta łe apli ka cje. Za da niem kon kur su
by ło stwo rze nie w 24 go dzi ny apli ka cji na do wol ną plat for mę mo bil ną.
Jed no cze śnie  rów no le gle od by wa ły się otwar te warsz ta ty, gdzie moż -
na by ło m. in. pod cią gnąć się w pro gra mo wa niu na da ną plat for mę mo -
bil ną. W efek cie ze spo ły, w skład któ rych wcho dzi li stu den ci Wy dzia łu
Ma te ma ty ki i In for ma ty ki UAM w ka te go rii API Al le gro. pl za ję li pierw -

sze miej sce (apli ka cja: Pa weł Schmidt (UAM), Mi chał Mo czul ski
(UAM/AppUnite), Piotr Kry sty niak (AppUnite) − AllegroNextDoor)
oraz trze cie miej sce (Mi chał Ru snar czyk (III rok, UAM/Go sell), Bar tło -
miej Smek ta ła (UAM/Mo odu plabs), Pa weł Ma sal ski (Mo odu plabs),
Mar cin Sie masz ko (Mo odu plabs) − apli ka cja alleGROM). W ka te go rii
Open, ze spół w peł ni skła da ją cy się ze stu den tów Wy dzia łu Ma te ma -
ty ki i In for ma ty ki (Jo an na Wój cik (II rok), Pa weł Tro ja now ski, Bar tosz
Wio rek apli ka cja: Szyb ka Śmierć) za jął dru gie miej sce (miej sce pierw -
sze nie zo sta ło przy zna ne) oraz zdo był na gro dę pu blicz no ści.

◗Ogól no pol ska kon fe ren cja na uko wa pt. „Raz jesz cze o wie rze. Wo -
kół en cy kli ki »Lu men fi dei« pa pie ża Fran cisz ka”, któ rą zor ga ni zo wa -
no 27 lu te go na Wy dzia le Teo lo gicz nym UAM to pierw sze te go ty pu spo -
tka nie w Pol sce, ma ją ce na ce lu re flek sję nad no wy mi per spek ty wa mi
wia ry, wy ła nia ją cy mi się z do ku men tu zre da go wa ne go wspól nie przez
dwóch pa pie ży: Be ne dyk ta XVI i Fran cisz ka. 

W trak cie ob rad, oprócz po znań skich wy kła dow ców, re fe ra ty za -
pre zen to wa li teo lo go wie z za przy jaź nio nych ośrod ków teo lo gicz nych
w Szcze ci nie, w War sza wie i we Wro cła wiu.

◗ Ist nie je moż li wość uzy ska nia sty pen dium na 2-let nie stu dia ma gi -
ster skie i 3-let nie dok to ranc kie na Uni wer sy te cie Kan gwon w Ko rei Po -
łu dnio wej. Ter min skła da nia apli ka cji trwa do 21 mar ca, ale wy ty po -
wa na oso ba po win na na de słać do ku men ty do Dzia łu Współ pra cy z Za -
gra ni cą do dnia 13 mar ca b. r. Sty pen dium mo że otrzy mać 1 oso ba
z UAM. Szcze gó ło we in for ma cje w za łącz ni kach oraz w Dzia le Współ -
pra cy z Za gra ni cą. 

Profesorskie nominacje 
Prezydent Bronisław Komorowski wręczył 5 lutego w Warszawie
nominacje profesorskie 21 nauczycielom akademickim oraz
pracownikom nauki.

Akty nominacyjne otrzymały trzy osoby z naszego Uniwersytetu:

1. Elżbieta NOWICKA – profesor nauk humanistycznych,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

2. Alicja PIHAN-KIJAS – profesor nauk humanistycznych,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

3. Krzysztof STACHEWICZ – profesor nauk humanistycznych,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
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MAESTRO to or ga ni zo wa ny
przez Na ro do we Cen trum Na uki
kon kurs na pro jek ty ba daw cze dla
do świad czo nych na ukow ców, ma ją -
cych na ce lu re ali za cję pio nier skich
ba dań na uko wych, w tym in ter dy -
scy pli nar nych, waż nych dla roz wo ju
na uki, wy kra cza ją cych po za do tych -
cza so wy stan wie dzy, i któ rych efek -
tem mo gą być od kry cia na uko we.
Wśród te go rocz nych lau re atów pro -
gra mu zna la zło się dwóch na ukow -
ców z UAM: prof. Pa weł Do mań ski
z Wy dzia łu Ma te ma ty ki i In for ma -
ty ki i prof. Ar tur Jar mo łow ski z Wy -
dzia łu Bio lo gii. 

Prof. Jar mo łow ski, je dy ny lau re at
kon kur su w gru pie na uk o ży ciu,
otrzy mał grant na pro jekt „Mo le ku -
lar ne in te rak cje po mię dzy biał ka mi
kom plek su doj rze wa nia mikroRNA
i czyn ni ka mi od po wie dzial ny mi
za spli cing i po lia de ny la cję u ro ślin”,
zaś prof. Do mań ski na pro jekt
„Funk cje ana li tycz ne zmien nej rze -
czy wi stej i ope ra to ry róż nicz ko we”. 

Ewa Ko la nus

Kwiet nio we ob cho dy an gli stycz nych
tra dy cji po znań skie go uni wer sy te tu
są waż ne nie tyl ko dla an gli stów.

W la tach mię dzy wo jen nych nasz „smar ka -
ty” uni wer sy tet wy róż niał się wśród in nych
po ło że niem na ci sku na na ukę no wo cze sne -
go ję zy ka an giel skie go, pod czas gdy na in -
nych uczel niach wciąż kró lo wał fran cu ski
i nie miec ki. Wzmian kę o tym, ja kie to wy -
wo ła ło gło śne po ru sze nie znaj dzie my na wet
w li te ra tu rze pięk nej, w „Ste no gra mach An -
ny Jam bor”, opi su ją cej swo je stu dia w Po zna -
niu. Po znań ska an gli sty ka ob fi to wa ła też
w cie ka we i wy bit ne po sta cie, po czy na jąc
od W. B. Mas seya, za ko cha ne go w Pol sce

tłu ma cza m.in. Sien kie wi cza; Mie czy sła wa
Ko by lań skie go, na gro dzo ne go Me da lem
Spra wie dli we go wśród Na ro dów Świa ta; Jac -
ka Fi sia ka, któ ry w ple ca kach i wa liz kach
zwo ził bez cen ne książ ki do wy dzia ło wej bi -
blio te ki; Ka ta rzy nę Dziu bal ską -Ko ła czyk,
też barw ną po stać, znaw czy nię gi ną cych ję -
zy ków i wie lu, wie lu in nych, dzię ki któ rym
po znań ska an gli sty ka przez wszyst kie la ta
utrzy ma ła re no mę naj lep szej w kra ju, a dziś
jest je dy nym w Pol sce i jed nym z nie licz nych
w świe cie sa mo dziel nym wy dzia łem. Ju bi le -
usz też ma być barw ny, a więc war to za po -
znać się z je go pro gra mem. 

maj 

Lau re aci
MAESTRO

Ju bi le usz wy jąt ko wo po znań ski

Wtrak cie kon fe ren cji pod ję to pró bę
oce ny kon se kwen cji przy stą pie nia
do Unii Eu ro pej skiej w ro ku 2004

gru py dzie się ciu państw z Eu ro py Środ ko wej
i Wschod niej, w tym Pol ski. Kon fe ren cja by -
ła za tem płasz czy zną wy mia ny opi nii i po glą -
dów oraz pre zen ta cji wy ni ków ba dań na te -
mat współ cze snych pro ble mów sta re go kon -
ty nen tu, w tym przede wszyst kim zja wisk, bę -
dą cych kon se kwen cja mi tzw. środ ko wo -
-wschod nie go roz sze rze nia UE.

Dys ku sje w cza sie kon fe ren cji kon cen tro -
wa ły się m.in. na ana li zie po rów na nia na dziei
i obaw spo łecz nych wy ra ża nych w przed dzień
ak ce sji, a obec ne go po strze ga nia in te gra cji eu -
ro pej skiej i UE przez jej oby wa te li; wpły wie
kry zy su na obec ną i przy szłą kon dy cję Unii
Go spo dar czej i Wa lu to wej; per spek ty wach
dal sze go po sze rza nia Unii Eu ro pej skiej;
współ pra cy UE z jej oto cze niem; sta rych i no -
wych po dzia łach w Eu ro pie i sa mej UE; wpły -
wie kry zy su na bez pie czeń stwo państw i oby -

wa te li UE; kie run kach zmian w sys te mie
praw nym i in sty tu cjo nal nym UE w ob li czu
no wych za gro żeń.

W pro gra mie zna la zły się rów nież pa ne le
w ję zy ku an giel skim i ro syj skim. Part ne ra mi
kon fe ren cji by li Fun da cja Kon ra da Ade nau -
era, Ośro dek Ba dań i Edu ka cji Eu ro pej skiej,
przed sta wi ciel stwo Ko mi sji Eu ro pej skiej
w Pol sce.

dr Mag da le na Mu siał -Karg, 
eu ro pa 21@wnpid.amu.edu.pl

Europa XXI Wieku w Słubicach 
W dniach 6-7 lutego 2014 r. po raz 14. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyła się
organizowana przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM międzynarodowa konferencja
o tematyce europejskiej. Jej uczestnikami byli naukowcy reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki
naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz inni zainteresowani integracją europejską. 
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Każ dy z na gro dzo nych In ku ba to rów bę -
dzie m. in. po szu ki wał przed się bior ców
za in te re so wa nych wdro że niem wy ni -

ków ba dań, pro wa dził ba zy da nych o re ali zo -
wa nych pro jek tach ba daw czych i ich za sto -
so wa niu w prak ty ce. Wy ło nio ne pla ców ki zaj -
mą się rów nież ana li zą za po trze bo wa nia ryn -
ko we go na kon kret ne wy na laz ki, wy ce ną praw
wła sno ści prze my sło wej, pro wa dze niem prac
przed wdro że nia mi, a tak że spraw dze niem
moż li wo ści uzy ska nia ochro ny pa ten to wej.

Na gro dzo ne uczel nie to: Po li tech ni ka Wro -
cław ska, UJ, AGH, Po li tech ni ka Ślą ska, Fun -
da cja UAM, Po li tech ni ka Lu bel ska, Po li tech -
ni ka Gdań ska, Uni wer sy tet Tech no lo gicz no -
-Przy rod ni czy w Byd gosz czy, SGGW, Po li -
tech ni ka Kra kow ska, Za chod nio po mor ski
Uni wer sy tet Tech no lo gicz ny w Szcze ci nie
i Po li tech ni ka Rze szow ska.

Mi ni ster na uki i szkol nic twa wyż sze go
prof. Le na Ko lar ska -Bo biń ska przy po mnia -

ła, że w naj bliż szym okre sie w unij nym pro -
gra mie Ho ry zont 2020 na ukow cy bę dą mie li
do wy ko rzy sta nia 77 mld eu ro. Od nas za le -
ży, jak do brze wy ko rzy sta my te pie nią dze.
Wszel kie dzia ła nia uczel ni, któ re uła twia ją
ko mer cja li za cję wy ni ków ba dań są na wa gę
zło ta – po wie dzia ła. Do da ła, że te raz naj -
waż niej szym za da niem jest bu do wa nie po -
mo stów mię dzy na uką a biz ne sem i prze my -
słem. Te na gro dy ma ją tę współ pra cę wzmoc -
nić. Je śli fir my zo ba czą, że ze stro ny uczel ni
jest po daż, a uczel nie, że jest po pyt ze stro ny
firm, to bę dzie zwięk sza ło ilość ba dań – uwa -
ża Ko lar ska -Bo biń ska.

Rów nież prof. Bog dan Mar ci niec z Fun da -
cji UAM i PPN-T oce nił, że na gro dy umoż -
li wia ją roz sze rze nie dzia ła nia mię dzy na uką
i przed się bior ca mi, szcze gól nie w kon tek ście
pro gra mu Ho ry zont 2020 i no wych pie nię dzy
unij nych. Pod kre ślił, że środ ki z Ho ry zon -
tu 2020 po win ny być kie ro wa ne na ba da nia,

któ re ma ją za sto so wa nie prak tycz ne. „Je stem
przed sta wi cie lem na uk pod sta wo wych, ale
od sa me go po cząt ku uwa żam, że trze ba do pro -
wa dzić do ta kich osią gnięć, któ re by ły by ory gi -
nal ne w ska li świa to wej, wte dy ła two jest je
wdra żać – po wie dział prof. Mar ci niec.

Cał ko wi ty bu dżet pro gra mu „In ku ba tor
In no wa cyj no ści”, któ ry za koń czy się w 2015
ro ku, to 18 mln zł. Jest on ad re so wa ny
do uczel ni i in nych pod mio tów dzia ła ją cych
na rzecz na uki, ak tyw nych we współ pra cy
po mię dzy na uką i biz ne sem. O przy zna nie
środ ków fi nan so wych w ra mach kon kur su
mo gły się ubie gać je dy nie te pod mio ty, któ -
re od 1 stycz nia 2009 r. do dnia zło że nia
wnio sku mia ły na swo im kon cie co naj -
mniej 15 zgło szeń wy na laz ków i wzo rów
użyt ko wych (kra jo wych bądź za gra nicz -
nych) oraz sprze da ły lub udzie li ły li cen cji
na mi ni mum czte ry tech no lo gie.

Źró dło: PAP

Re sort na uki wy ło nił dwa na ście 
„In ku ba to rów In no wa cyj no ści”
Dwanaście uczelni nagrodzono w konkursie „Inkubator Innowacyjności” rozstrzygniętym
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Każda otrzyma do 1,5 mln zł wsparcia
na pomoc naukowcom we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

Z dziec kiem
do pra cy
Kto zgadnie, co to
za pokój widnieje
na zdjęciu? Zgadujący
na pewno ze zdziwieniem
dowiedzą się, że to jedno
z pomieszczeń do pracy
naukowej w Centrum
Badawczym w Jülich
w Niemczech.

Cen trum to re no mo wa ny ośro dek ba -
daw czy, je den z naj więk szych w Eu -
ro pie, za trud nia ją cy po nad 4 ty sią -

ce osób, współ pra cu ją cy z wie lo ma uczel nia -
mi na ca łym świe cie, tak że z fi zy ka mi
z UAM. Ośro dek pro wa dzi wła sną po li ty kę
ro dzin ną np. oso by ma ją ce jed no dziec ko
mo gą je den dzień w ty go dniu pra co wać
w do mu (bę dąc oczy wi ście ca ły czas

„pod kom pu te rem” do stęp ny mi dla pra co -
daw cy). Ma ją cy dwo je dzie ci lub wię cej mo -
gą w ta kim sys te mie ho me of fi ce pra co wać
dwa ra zy w ty go dniu. Nie daw no zaś otwar -
to w CB Jülich po ko je do pra cy z dziec -
kiem – je den (na zdję ciu) prze zna czo ny jest
dla dzie ci do lat 8; in ny dla star szych dzie -
ci. W przy pad ku np. wi zy ty współ mał żon ka
u le ka rza czy ja kiejś na głej „ka ta stro fy” ro -

dzin nej z nie moż li wo ścią za pew nie nia
dziec ku opie ki, moż na je wziąć ze so bą,
oczy wi ście tyl ko do ryw czo i naj le piej
po uprze dze niu, gdyż po kój mo że być w da -
nym dniu za ję ty przez in ne go pra cow ni ka.
Na miej scu są pie lu chy i czy sta po -
ściel – resz tę trze ba za brać z so bą. Po kój cie -
szy się du żym po wo dze niem – w Cen trum
wkrót ce za mie rza ją otwo rzyć ko lej ny. maj 
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Ce lem kon fe ren cji by ło in ter dy scy pli nar ne po chy le nie się nad
współ cze snym dziec kiem, nad je go kło po ta mi eg zy sten cjal ny -
mi, by nie tyl ko sku pić się na ro dza jach sy tu acji trud nych i ich

na stęp stwach obec nych w ży ciu mło de go po ko le nia, ale i na edu ka -
cyj nych moż li wo ściach przy go to wa nia go do ich po ko ny wa nia.
W kon fe ren cji wzię li udział przed sta wi cie le z 30 kra jo wych i za gra -
nicz nych ośrod ków na uko wych. W jej trak cie wy gło szo no po nad 80
re fe ra tów, któ rych uczest ni cy mie li oka zję wy słu chać pod czas IV se -
sji ple nar nych i V sek cji pro ble mo wych. Prof. Iva na Gej gušová oraz
prof. Klau dia Schul the is re pre zen to wa ły wio dą ce za gra nicz ne ośrod -
ki aka de mic kie. Ob ra dom ple nar nym prze wod ni czy li: prof. Mał go -
rza ta Cy wiń ska – prze wod ni czą ca ko mi te tu na uko we go i or ga ni za -
cyj ne go kon fe ren cji, a tak że prof. Da nu ta Bo rec ka - Bier nat, prof. An -
drzej Twar dow ski, prof. Ma rzen na Mag da – Ada mo wicz, prof. Kin -
ga Ku szak, dr hab. Ka ta rzy na Se giet, dr hab. An na Ja ko niuk -Dial lo,

prof. Ka ta rzy na Kra soń, prof. Kry sty na Żu chel kow ska, prof. Wi ga Bed -
nar ko wa. W trak cie ob rad kon cen tro wa no się m. in. na ro dzin nych,
edu ka cyj nych, etycz nych i spo łecz nych uwa run ko wa niach sy tu acji
trud nych w ży ciu dzie ci, in sty tu cjo nal nych prze słan kach ich trud ne -
go po ło że nia oraz po szu ki wa niu moż li wo ści wspar cia mło de go po ko -
le nia. Ma ria Pie przyk 

Do kon kur su MNiSW zgło szo no 261 wnio sków,
w tym 185 wnio sków dla pro fi lu aka de mic kie go
oraz 76 wnio sków dla pro fi lu prak tycz ne go. Ko mi -

sja naj wy żej oce ni ła 13 pro gra mów kształ ce nia o pro fi lu prak -
tycz nym oraz 13 pro gra mów kształ ce nia o pro fi lu aka de mic -
kim. Każ da z na gro dzo nych jed no stek otrzy ma do fi nan so wa -
nie w wy so ko ści 1 mln zł. Wnio ski oce nia ła ko mi sja pod prze -
wod nic twem prof. Edwar da Je zier skie go, w skła dzie: pro fe so -
ro wie Ewa Bart nik, Sta ni sław Chwi rot, Grze gorz Ku rzyń ski,
Jan Ma dey, Zbi gniew Mar ci niak, Ja dwi ga Mi rec ka, Da riusz
Rott, Mał go rza ta Se ku ło wicz, Jan Szam be lań czyk, Ra do sław
Trę biń ski, Jan Za wa diak oraz pra cow ni cy MNiSW.

Spo śród 13 naj lep szych pro gra mów kształ ce nia dla pro fi -
lu prak tycz ne go 10 pro wa dzo nych jest na stu diach pierw sze -
go stop nia, 2 na stu diach dru gie go stop nia, a 1 na jed no li -
tych stu diach ma gi ster skich. W na ukach spo łecz nych na gro -
dzo no 6 wnio sków, w na ukach ści słych – 2 wnio ski, na ukach
przy rod ni czych – 1 wnio sek, na ukach tech nicz nych – 2 wnio -
ski oraz 2 wnio ski in ter dy scy pli nar ne.

źró dło: Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go

Aku sty ka na gro dzo na
Akustyka jako kierunek studiów prowadzony
przez Instytut Akustyki Wydziału Fizyki naszej
uczelni znalazła się w grupie 13 najwyżej
ocenionych programów kształcenia dla profilu
praktycznego na polskich uczelniach. 

Dziec ko i trud ne ży cio we sy tu acje 
W dniach 11 – 12 grudnia 2013 r. 
na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM 
odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 
pt. „Dziecko w perspektywie trudnych sytuacji
życiowych” 
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AA u l a  k o n c e r t o w a

Au tor ką pro jek tu „Ar tyzm Na tu -
ry – źró dło sub tel no ści. Sy ner gia
two rzy ca łość” jest dr Iza be la Rudz -

ka, pro wa dzą ca przed miot Pro jek ty twór -
cze na kie run ku edu ka cja ar ty stycz na w za -
kre sie sztuk pla stycz nych na WP-A w Ka li -
szu.

Te ma tem pro jek tu jest wspól ny po czą tek
sztu ki i na uki w kon tek ście ob ser wa cji i prze -
ka zu wi zu al ne go. W bu dyn ku Wy dzia łu Bio -
lo gii UAM po wsta je ele ment pro jek tu o na -
zwie „Prze kaz cza su”. Two rzą go za pro jek to -
wa ne przez dr Iza be lę Rudz ką mo ty wy ma lar -
skie, in spi ro wa ne ma lar stwem na skal nym,

któ re po wsta ją bez po śred nio na ścia nach bu -
dyn ku Col le gium Bio lo gi cum. Pro jek to wi to -
wa rzy szyć bę dzie mię dzy na ro do we sym po -
zjum na uko we „Na uka –Sztu ka”.

Pa tro na mi pro jek tu są dzie ka ni: prof. Mi -
ro sław Śmia łek z WP-A w Ka li szu oraz prof.
Bog dan Jac ko wiak z Wy dzia łu Bio lo gii.
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◗W ryt mach big -ban do wych (1. I) z ze -
spo łem Sta ni sła wa Grusz ki, roz po czął się
mu zycz ny 2014 rok w au li UAM.
◗No wo rocz ny był też (3. I) kon cert po -

znań skiej or kie stry „Sin fo niet ta Po lo nia”, za -
ło żo nej 10 lat te mu i do tąd kie ro wa nej przez
chiń skie go ar ty stę Cheun ga Chau. Z so li sta -
mi: Re na tą Drozd (so pran), Pio trem Rad fał -
ko (te nor) i Ja ku bem Mu ra sem (sak so fon),
dy ry gent po pro wa dził słu cha czy przez Pe -
ters burg, Gre na dę i Wie deń, oczy wi ście
z mu zy ką twór ców ro syj skich, hisz pań skich
i…ro dzi ny Straus sów.
◗Tra dy cyj ny uni wer sy tec ki wie czór u pro -

gu No we go Ro ku (7. i 8. I) z uczel nia ny mi ze -
spo ła mi wo kal ny mi i in stru men tal ny mi od -
no to wa li śmy już w po przed nim nu me rze ŻU.
◗Fil har mo ni cy na pierw sze stycz nio we

(10. I) spo tka nie wy bra li mu zy kę nie miec kich
kom po zy to rów: je den z nie licz nych i pra wie
nie zna nych utwo rów sym fo nicz nych Ry szar -
da Wa gne ra – „Idyl lę Zyg fry da”, Kon cert
na klar net i al tów kę (w wer sji na skrzyp ce i al -
tów kę) Ma xa Bru cha oraz „prze bój prze bo -
jów” – III Sym fo nię Lu dwi ga van Beetho ve -
na. Szczy to wym (mo im skrom nym zda niem)
punk tem wie czo ru był jed nak bis so li -
stów – kon cert mi strza na szej Fil har mo nii
Mar ci na Su szyc kie go i pierw sze go al to wio li -
sty Do mi ni ka Dęb skie go, czy li bra wu ro wo
wy ko na ne Wa ria cje Nor we ga Jo ha na Ha lvor -
se na na te mat Pas sa ca glii G. Fr. Ha en dla. Na -
to miast zna ny już nam sprzed pię ciu lat, wło -
ski dy ry gent Ga eta no d’Espi no sa, spró bo wał
za fa scy no wać słu cha czy wła sną, chy ba jed -
nak na zbyt emo cjo nal ną in ter pre ta cją „Ero -
iki”. Wra że nia by ły więc po dzie lo ne.
◗Or kie stra Ka me ral na PR „Ama deus” (12.

I) wy stą pi ła z pia nist ką Ol gą Scheps, 28-let -
nią Ro sjan ką, od dziec ka miesz ka ją cą
w Niem czech, uczen ni cą m.in. Al fre da Bren -

de la, lau re at ką słyn nej na gro dy „Echo -Klas -
sik” za al bum pły to wy „Cho pin”. Nie dzi wi -
my się za tem, że Agniesz ka Ducz mal wła śnie
z tą so list ką za pre zen to wa ła swo je opra co wa -
nie (tyl ko ze smycz ka mi) Kon cer tu f -moll
Fry de ry ka Cho pi na. Ory gi nal ny też był bis O.
Scheps: pieśń „Skow ro nek” Mi cha ila Glin ki
w oprac. M. Ba la ki rie wa. Pro gram „Ama deu -
sa” otwo rzy ła pięk na „Can zo na di ba roc co”
Hen ry ka Czy ża, a za mknę ła Se re na da Pio -
tra Czaj kow skie go, po czym dyr. Ducz mal za -
po wie dzia ła uzu peł nie nie wie czo ru „Ora wą”
zmar łe go kil ka dni wcze śniej Woj cie cha Ki -
la ra. Kom po zy tor po dob no był za chwy co ny
na gra niem swe go naj słyn niej sze go utwo ru
wła śnie przez po znań skich ka me ra li stów.
Na wio snę br pla no wał ko lej ne spo tka nie… 
◗Po dłuż szej prze rwie przy je chał znów

Frank Stro bel, nie miec ki dy ry gent i twór ca
Eu ro pej skiej Fil har mo nii Fil mo wej. Tym ra -
zem aż trzy krot nie (17. I wie czo rem
oraz 18. I – przed po łu dniem dla „Pro Sin fo -
ni ki” i po po łu dniu na tzw. „Je ans Con cert”)
z po znań ski mi fil har mo ni ka mi przed sta wił
pro gram, zło żo ny z frag men tów mu zy ki fil -
mo wej na szych cza sów i twór ców zgo ła spe -
cja li zu ją cych się w kom po no wa niu ście żek
dźwię ko wych do po pu lar nych ob ra zów. Kon -
cert otwo rzy ła Fan fa ra 20th Cen tu ry Fox, do -
sko na le zna na każ de mu ki no ma no wi, a ca łą
pierw szą część wy peł ni ły utwo ry Joh na Wil -
liam sa, to wa rzy szą ce głów nie se ria lo wi z Har -
ry Pot te rem i fil mom „Park Ju raj ski”. W dru -
giej – roz po czę tej Po lo ne zem Woj cie cha Ki -
la ra z „Pa na Ta de usza” – zna la zły się frag -
men ty mu zy ki Ni no Ro ty, Ri char da Rod neya
Ben net ta (Walc z fil mu „Mor der stwo
w Orient Expres sie”), Ro na Go odwi na, Ho -
war da Sho re i Klau sa Ba del ta. By ły też aż dwa
bi sy: po pu lar ne ar gen tyń skie Tan go Car lo sa
Gal de ra, wy ko rzy sty wa ne przez wie lu re ży -

se rów fil mo wych, bar dzo efek tow nie za gra -
ne przez na szą kon cert mi strzy nię An nę Ziół -
kow ską z to wa rzy sze niem or kie stry oraz jesz -
cze je den utwór J. Wil liam sa – głów ny te mat
„Gwiezd nych wo jen”. 
◗Spo ro też cza su upły nę ło od ostat nie go,

fil har mo nicz ne go wie czo ru, zbu do wa ne -
go w ca ło ści na „hi tach” tzw. że la zne go re -
per tu aru. 24. I mo gli śmy po słu chać V Kon -
cer tu for te pia no we go Lu dwi ga van Beetho -
ve na i VI Sym fo nii „Pa te tycz nej” Pio tra
Czaj kow skie go. I do te go – w au rze bo daj
naj słyn niej sze go na świe cie fe sti wa lu mu -
zycz ne go: BBC Proms. Za rów no bo wiem
dy ry gent, jak i so li sta uwa ża ni są za gwiaz -
dy tej lon dyń skiej im pre zy. 34-let ni Fin Pie -
ta ri In ki nen, nim zdo był mię dzy na ro do wą
sła wę z ba tu tą, był skrzyp kiem (uczniem
m.in. Za kha ra Bro na) i pia ni stą, gry wał też
z rock ma na mi. O rok od nie go star szy Ki -
rill Ger ste in, Ro sja nin z ame ry kań skim
pasz por tem, za miesz ka ły ostat nio w Niem -
czech, je dy ny do tąd pia ni sta dwu krot nie
wy róż nio ny lau rem Gil mo re Ar tist Award,
za czy nał swój ar ty stycz ny ży cio rys z jazz -
ma na mi. Zgod nie za tem z ocze ki wa nia mi
do świad czo nych me lo ma nów oby dwa ar -
cy dzie ła, wy kre owa ne przez sto sun ko wo
mło dych, lecz opro mie nio nych już ogrom -
ny mi suk ce sa mi i wszech stron nych ar ty -
stów, za brzmia ły in te re su ją co, bar dzo oso -
bi ście, od mien nie od tzw. aka de mic kich in -
ter pre ta cji. Przy ję to je owa cja mi, nie za chę -
ca ją cy mi jed nak że do bi sów. Spo ra część
okla sków na le ża ła się or kie strze i jej so li -
stom. (rp)

PS. W iden ty fi ka cji stycz nio wych bi sów,
nie za po wia da nych przez wy ko naw ców,
ogrom nie mi po mógł nie za wod ny An drzej
Chy lew ski. Dzię ku ję! 

Ar tyzm Na tu ry
„Źródło subtelności. Synergia tworzy całość” to autorski międzynarodowy projekt artystyczno-naukowy
dr Izabeli Rudzkiej, który jest realizowany na Wydziale Biologii UAM we współpracy ze studentami
Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu. 



„Nie po dob ni” jest wy sta wą prac 11 po znań skich ar ty stów pla sty ków, któ -
rych zde cy do wa na więk szość to ab sol wen ci i pra cow ni cy Uni wer sy te tu Ar -
ty stycz ne go w Po zna niu. Każ dy z nich po dą ża wła sną dro gą ar ty stycz ną.
Nie two rzą żad nej sfor ma li zo wa nej gru py. Część z nich wy sta wia ła już
wspól nie, lecz obec na kon fi gu ra cja per so nal na jest zu peł nie no wa. Da je ona
moż li wość prze śle dze nia róż nych po staw ar ty stycz nych, któ re wy ni ka ją
ze spe cy ficz ne go po strze ga nia świa ta przez trzy po ko le nia ar ty stów pre zen -
to wa nych na tej wy sta wie. Jej ku ra to ra mi są Ja kub Ma li now ski i Zbi gniew
Szot. Do udzia łu za pro szo no je de na stu ar ty stów: Dia nę Fie dler, Bo gu sła wa
Ko szał ka, Bar ba rę Pilch, Na ta lię We gner, Jó ze fa Drąż kie wi cza, An drze ja
Ma cie ja Łu bow skie go, Ja ku ba Ma li now skie go, Ar ka diu sza Mar cin kow skie -
go, Woj cie cha Mülle ra, Zbi gnie wa Szo ta, Bog da na We gne ra.

Wy sta wa „NIEPODOBNI” two rzy no wą sy tu ację, zmie nia zna ne miej sca
w in ną rze czy wi stość, mniej ba nal ną i obo jęt ną. Stwo rze nie ta kie go miej sca
wy ma ga kon cep cji, cier pli wej pra cy i tro skli wej uwa gi. 

Ta uwa ga ro dzi się ze szcze gól ne go spoj rze nia, któ re go ko niecz no ści nic
nie wy ka zu je do bit nej niż sztu ka. 

Sztu ka mo że otwie rać no we, nie od kry te wcze śniej przez nas ob sza ry – no -
we prze strze nie, któ re usta na wia my, sa mi za lud nia my na szy mi wy obra że -
nia mi, sa mi na da je my im no we zna cze nia.

Wi sła wa Szym bor ska w wier szu „Przed po dró żą” (z to mi ku „Tu taj”) pi sze:
Mó wi się o niej: prze strzeń.
Ła two okre ślić ją tym jed nym sło wem
du żo trud niej wie lo ma.
Pu sta i peł na za ra zem wszyst kie go?
Szczel nie za mknię ta, mi mo że otwar ta,
sko ro nic
wy mknąć się z niej nie mo że?
Roz dę ta do bez kre su?
Bo je śli ma kres,
z czym, u li cha, gra ni czy

Po słu gu jąc się ka te go rią prze strze ni wy peł nio nej na szą
ak tyw no ścią, mo że my ro bić po zor nie wszyst ko, ale ogra ni -
cza ją nas kon wen cje, przy zwy cza je nia, sche ma tyzm my śle -
nia, za ko do wa ny w na szych umy słach ka ta log po jęć i za cho -
wań.

Spró buj my to prze ła mać, my śląc o prze strze ni i dzia ła niach
w in ny spo sób. Prze strzeń nie jest obo jęt nym śro do wi skiem
róż nych dzia łań, lecz je śli ma mieć ja kieś zna cze nie (spo łecz -
ne, ar ty stycz ne, me ta fo rycz ne) mu si zo stać usta no wio na przez
szcze gól ną więź łą czą cą ją z czło wie kiem.

W wy sta wie „NIEPODOBNI” bie rze udział 11 ar ty stów.
Czte ry oso by to pa nie.
Męż czyzn jest sied miu.
Czte rech pa nów zaj mu je się sztu ką od po nad czter dzie stu lat.
Dwóch jest w wie ku śred nim.
Je den mło dy.
Pa nie de biu to wa ły nie daw no.
Pra ce two rzą ce wy sta wę pre zen tu ją róż ne tech ni ki i tech -

no lo gię.
Uży wa ją róż nych ję zy ków. 
Po ka zu ją róż ne świa ty.
Ujaw nia ją też wie lość za in te re so wań ich au to rów.
11 ar ty stów nie wie le łą czy.
Idą róż ny mi dro ga mi do nie okre ślo ne go ce lu.
Przez la ta opi su ją świat.
Za lud nia ją prze strzeń wi ze run ka mi gór, mo rza, wysp,

gwiazd, lu dzi, przed mio tów i zda rzeń.
W koń cu od kry ją, że ów cier pli wy la bi rynt li nii i plam jest

po do bi zna mi ich twa rzy. 
prof. Woj ciech Müller
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„Niepodobni” na Wydziale Fizyki UAM
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Fizyki UAM oraz Związek Polskich
Artystów Plastyków – Okręg Poznański przygotowali wystawę „NIEPODOBNI”.
Otwarta 12 lutego, czynna będzie do 10 maja 2014 r. 
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To świet na za ba wa, wy mia na kul tu ro wa
i po dróż ni cza szan sa – mó wi Da wid Le ma no -
wicz.

Dla 21-lat ka to ko lej na przy go da z wo lon -
ta ria tem na wiel kiej spor to wej im pre -
zie – wcze śniej w po dob ny mi za da nia mi zaj -
mo wał się pod czas Eu ro 2012 w Po zna niu. 

Jak stu dent UAM do stał się na Igrzy ska
Olim pij skie? Krót ko po za koń cze niu mi -
strzostw roz po czę ła się re kru ta cja na wo lon -
ta riat So chi 2014. Zna la złem w In ter ne cie
ogło sze nie i wy sła łem zgło sze nie – wspo mi -
na. Ko lej ne eta py za ję ły po nad rok: test ję -
zy ko wy on -li ne, in ter ne to we i te le fo nicz ne
roz mo wy re kru ta cyj ne. W koń cu oka za ło
się, że po zy tyw nie prze szedł na bór. Ła two
nie by ło, kon ku ren tów miał spo ro – o jed no
miej sce wal czy ło 8 osób. Z ca łej Pol ski apli -
ka cję zło ży ło po nad 450 chęt nych, wy bra -
no 94 z nich. W su mie do Ko mi te tu Or ga -
ni za cyj ne go So chi 2014 tra fi ło 200 tys. zgło -
szeń osób za in te re so wa nych pra cą w wo lon -
ta ria cie. Przy ję to oko ło 25 tys. wo lon ta riu -
szy, z któ rych zde cy do wa na więk szość to

Ro sja nie. Pra ca jest nie sa mo wi ta. Współ pra -
cu ję z fo to re por te ra mi, spraw dzam czy zaj -
mu ją wła ści we po zy cje na sta dio nach. Dla
mnie, stu den ta dzien ni kar stwa, to ko lej -
na moż li wość ob co wa nia z me dia mi z tej in -
nej per spek ty wy – cie szy się Le ma no wicz. Jak
jed nak po go dzić wie lo ty go dnio wy wy jazd
ze stu dia mi? By móc spo koj nie wy je chać
do Ro sji, Da wid eg za mi ny z zi mo wej se sji
zda wał jesz cze w stycz niu. Zo stał mi już tyl -
ko je den eg za min. Dzię ki po mo cy władz wy -
dzia łu, bę dę mógł po dejść do nie go po po wro -
cie do Pol ski – wy ja śnia.

Or ga ni za cja sa mych Igrzysk jest bar dzo do -
bra – oce nia Le ma no wicz. Choć w In ter ne cie
krą ży mnó stwo in for ma cji o wpad kach Ro -
sjan, 21-la tek nie na rze ka na wa run ki. Drob -
nych pro ble mów jed nak nie bra ku je – nasz
kon takt z Da wi dem utrud nia ły pro ble my
z do stę pem do In ter ne tu i brak prą du. Na rze -
kać nie mo że tak że na po go dę – w So czi tem -
pe ra tu ra zu peł nie nie pa su je do za wo dów.
W dzień w wio sce olim pij skiej grze je słoń ce
i jest kil ka na ście kre sek na plu sie, na to miast

w gó rach tem pe ra tu ra nie znacz nie prze kra -
cza 0 st. C.

Co cie ka we, choć igrzy ska od by wa ją się
w So czi, zda niem Le ma no wi cza, miesz kań -
cy te go mia sta wca le nie mu szą od czu wać nie -
do god no ści ani at mos fe ry spor to we go świę -
ta. So czi jest od da lo ne od Olim pij skie go Par -
ku o po nad go dzi nę. At mos fe rę Igrzysk od czu -
wa się wła śnie w no wo pow sta łych wio skach
wo lon ta riu szy, ar ty stów, Olim pij skim Par ku
i mię dzy szczy ta mi Kau ka zu, na Kra snej Po la -
nie, gdzie od by wa ją się za wo dy z dys cy plin gór -
skich. At mos fe ra jest nie sa mo wi ta, na uli cach
roi się od sym bo li olim pij skich, a oświe tlo ne sta -
dio ny ro bią ka pi tal ne wra że nie – mó wi.

Da wi da, mi mo że pra cu je na miej scu,
omi nę ła naj waż niej sza dla pol skich ki bi ców
chwi la. Kie dy Ka mil Stoch się gał po zło ty me -
dal, ja pra co wa łem na sta dio nie bia th lo no -
wym. Sta ra li śmy się jed nak na bie żą co kon -
tro lo wać sy tu ację na skocz ni. Suk ces Ka mi -
la jest re we la cyj ny! – pod kre śla nasz czło -
wiek w So czi.

Fi lip Cze ka ła

So czi okiem stu den ta UAM
Podczas gdy jego koledzy i koleżanki zdają egzaminy, on z bliska obserwuje sportowe zmagania
na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi. Dawid Lemanowicz, student III roku dziennikarstwa
i komunikacji społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM jako wolontariusz
opiekuje się fotoreporterami z całego świata.
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Promocje
doktorskie
na Wydziale
Anglistyki
UAM

Kompozytor Jan AP Kaczmarek wpisuje się do księgi
pamiątkowej UAM. Z prawej rektor UAM, z lewej Stefan
Habryło, kierownik Studia Filmowego UAM, które
nakręciło film o kompozytorze

Wizyta dzieci z „zerówki” ze Szkoły Podstawowej nr 13 
w Studio Filmowym UAM
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