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Konsultacje
społeczne
na temat
rozwoju
i odnowy
śródmieścia
Poznania

Rozstrzygnięcie
Konkursu
„Nagroda Miasta
Poznania
za wyróżniającą
się pracę
doktorską” 
i „Nagroda
Miasta Poznania
za wyróżniającą
się pracę
magisterską”

Uroczystości pożegnania pracowników UAM 
przechodzących na emeryturę

Po znań przy znał swo je do rocz ne na gro dy za naj lep sze pra ce
dok tor skie i ma gi ster skie, zwią za ne z Po zna niem czy też
szcze gól nie dla mia sta przy dat ne. Wszyst kie na gro dy za pra -

ce dok tor skie zdo by li przed sta wi cie le UAM: Woj ciech Mu el ler
za pra cę „Ks. Alek san dra Woź ne go kon cep cja dzie cięc twa du cho -
we go”, na pi sa ną pod kie run kiem ks. prof. Jac ka Ha dry sia; Mi chał
No wic ki za pra cę „Dzia łal ność oświa to wa i na uko wa Aka de mii Lu -
brań skie go”, na pi sa ną pod kie run kiem prof. Do ro ty Żo łądź -Strzel -

czyk; Mi chał Dut kie wicz za pra cę „Syn te zy i na no tech no lo gie funk -
cjo na li zo wa nych okta sil se skwiok sa nów”, na pi sa ną pod kie run kiem
prof. Bog da na Mar ciń ca. Wśród prac ma gi ster skich na gro dę zdo by -
ła pra ca Be aty Ni kle wicz „Świat z ba ke li tu. O po ezji Ste fa na An -
drze ja Bor su kie wi cza”, a wy róż nie nie pra ca Mag da le ny Fer fet „Go -
spo dar ka od pa da mi w Pol sce i Cze chach – po rów na nie aglo me ra -
cji Po zna nia i Pra gi”, na pi sa ną pod kie run kiem prof. An drze ja 
Mi zgaj skie go. Maj

Po znań skie i bar dzo do bre
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● Z książką na salonach 

● Msza ze śnieżycą w tle

● Pamięci Janusza Korczaka

● Stypendyści Fundacji UAM
wybrani po raz czwarty

● Królowa Zofia dla ks. Nawrota

● Zostań najlepszym studentem RP

8 | W PRACOWNIACH UCZONYCH
● RNA – piękne i tajemnicze

9 | NASZ UNIWERSYTET 
● Pstryknij Europę

10 | JUBILEUSZOWO
● O, Bogdanie, ciągle młody!

12 |... ABY JĘZYK GIĘTKI
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Z prof. Tadeuszem Zgółką,
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Nauk rozmawia Jolanta Lenartowicz 
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NASZ UNIWERSYTET W NUMERZE

Na podstawie § 214 ust. 2 Statutu UAM Komisja
Wyborcza Uniwersytetu informuje, że kandydatem
do objęcia funkcji Rektora Uniwersytetu im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu na kadencję 2012-2016 
jest Prof. dr hab. Bronisław Marciniak – urzędujący Rektor
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Uniwersytetu
Prof. dr hab. Zdzisław Błaszczak

PRZEDWYBORCZE ZEBRANIE OTWARTE PRACOWNIKÓW

I STUDENTÓW Z KANDYDATEM NA REKTORA ODBĘDZIE SIĘ

21 MARCA 2012 ROKU W AULI UAM O GODZ. 10.00 

Poznań, dnia 13 marca 2012 roku

K O M U N I K A T

Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, 
prof. Józef Tomasz Pokrzywniak, zgłasza kandydaturę 
prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka na stanowisko rektora.
Rektor Marciniak podpisuje zgodę na kandydowanie
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◗V zwy czaj ne po sie dze nie Se na tu UAM od by ło się 27 lu te go. Rek -
tor i pro rek to rzy przed sta wi li ko mu ni ka ty o waż nych – z punk tu
wi dze nia uczel ni – wy da rze niach. Prof. K. Kra sow ski, pro rek tor
UAM i dr B. Hoj dis, peł no moc nik do spraw in for ma ty za cji dy dak -
ty ki, przed sta wi li kon cep cje bu do wy sys te mu e -le ar nin gu, a prof.
J. Wit koś, pro rek tor UAM, zre fe ro wał po zy cję UAM w świa to wych
ran kin gach. 

W cza sie ob rad pod ję to uchwa łę w spra wie wy ga śnię cia man -
da tu pro rek to ra UAM, prof. J. Gu liń skie go w Se na cie UAM. Na -
stęp nie prof. Z. Błasz czak, prze wod ni czą cy ko mi sji wy bor czej
UAM, za pre zen to wał sta no wi sko w spra wie wy bo rów uzu peł nia -
ją cych do Se na tu UAM w ka den cji 2008-2012. Po wy słu cha niu
i dys ku sji, Se nat pod jął uchwa łę w spra wie po wstrzy ma nia się
od za rzą dze nia wy bo rów uzu peł nia ją cych do Se na tu obec nej ka -
den cji.

Pod czas po sie dze nia Se nat UAM po parł wnio sek o przy zna -
nie Me da lu za Za słu gi dla UAM prof. M. Qu aghe beur´owi, dy rek -
to ro wi Mu zeum Li te ra tu ry i Ar chi wów w Bruk se li. 

Na stęp nie Se nat za twier dził umo wy po mię dzy UAM a: Na ro -
do wym Re zer wa tem „Cher so nez Ta vričeski” – Se va sto pol (Ukra -
ina) oraz Uni wer sy te tem Sri wi jaya (Re pu bli ka In do ne zji), a tak że
po ro zu mie nie za war te po mię dzy UAM a North -West Uni ver si ty,
Po tche fstro om (Re pu bli ka Po łu dnio wej Afry ki). 

Na za koń cze nie Se nat UAM pod jął uchwa łę w spra wie wy ra że -
nia zgo dy na do dat ko we wy na gro dze nie w 2012 ro ku dla na uczy -
cie li aka de mic kich oraz pra cow ni ków nie bę dą cych na uczy cie la -
mi aka de mic ki mi Wy dzia łu Hi sto rycz ne go UAM – z do cho dów
wła snych.

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

opr. Do mi ni ka Na roż na

◗W ostat nich dniach lu te go w klu bo ka wiar ni Gło śna go ści li Mar -
cin Mi chal ski i Ma ciej Wa sie lew ski, au to rzy zbio ru re por ta ży pt.
„81:1 Opo wie ści z Wysp Owczych”. Spo tka nie od by ło się w ra -
mach Fe sti wa lu Kul tu ry Skan dy naw skiej Nor disk. „81: 1 Opo wie -
ści z Wysp” to nie zwy kła re por ter ska etiu da na czte ry rę ce o osiem -
na stu punk tach wul ka nicz nych na pół no cy Atlan ty ku, sta no wią -
cych ar chi pe lag Wysp Owczych – pi sze we wstę pie Ma riusz
Szczy gieł. opr. Mz

◗ Na Wy dzia le Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa UAM od by -
ła się 7 mar ca ogól no pol ska kon fe ren cja na uko wa „Per spek ty wa
gen der w ba da niach nad bez pie czeń stwem na ro do wym i mię dzy -

na ro do wym – bez pie czeń stwo bez ko biet?”. Pod czas spo tkań po -
ru sza no ta kie te ma ty jak: praw ne uwa run ko wa nia służ by ko biet,
ro la i miej sce ko biet w si łach zbroj nych/bez pie czeń stwa po szcze -
gól nych państw świa ta; no wa kul tu ra or ga ni za cyj na służb mun -
du ro wych a kwe stie gen der; gwa ran cje rów ne go sta tu su ko biet
i męż czyzn w służ bach mun du ro wych; ko bie ty w służ bach mun -
du ro wych na świe cie; służ ba mun du ro wa ko biet a per spek ty wa
hi sto rycz na czy me dial ny ob raz ko biet zaj mu ją cych się kwe stia -
mi bez pie czeń stwa.

◗Kon fe ren cja pt. „Ca ra vag gio, Rem brandt, Ver me er... Gu staw Her -
ling -Gru dziń ski i daw ne ma lar stwo eu ro pej skie” od by ła się
w dniach od 9 do 10 mar ca br. Or ga ni za to rem był Za kład Li te ra -
tu ry i Kul tu ry No wo cze snej IFP UAM oraz Ko mi sja Fi lo lo gicz -
na Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk. 

◗W dniach 12-29 mar ca w Po zna niu od by wa ją się XXII Dni Kul tu -
ry Fran cu skiej i Fran ko fo nii pod ho no ro wym pa tro na tem Nad ry Dri -
je, am ba sa do ra Tu ne zji w Pol sce. W pro gra mie po ło żo no na cisk
na Ja śmi no wą Re wo lu cję i Arab ską Wio snę. Wy da rze niem Dni jest
kon cert Emel Ma th lo uthi, ar tyst ki z Tu ne zji, któ rej pieśń „Kelm ti
Hor ra” (Mój głos jest wol ny) sta ła się hym nem Ja śmi no wej Re wo -
lu cji. Ar tyst ka w stycz niu wy da ła swo ją pierw szą pły tę w World Vil -
la ge i od by wa w tej chwi li nie zwy kłą tra sę kon cer to wą. 

◗ „Mię dzy ci szą a ci szą” – II obóz na uko wo -in te gra cyj ny od był się
w Do mu Pra cy Twór czej w Obrzyc ku. W spo tka niu udział wzię li
pra cow ni cy na uko wi, dok to ran ci oraz stu den ci In sty tu tu Fi lo lo -
gii Pol skiej UAM, a tak że stu den ci z dys funk cją słu chu z róż nych
wy dzia łów UAM. Pod czas trzech dni uczest ni cy mo gli wziąć
udział w warsz ta tach pan to mi my, pro jek cjach fil mów, do ty czą -
cych pro ble mów osób nie sły szą cych, a tak że wy słu chać wy kła -
dów, do ty czą cych spe cy fi ki pol skie go ję zy ka mi go we go. Od by wa -
ły się lek to ra ty z sys te mu ję zy ko wo -mi go we go (SJM) oraz pol skie -
go ję zy ka mi go we go (PJM). 

◗ W dniach od 17 do 18 mar ca od by ła się III Ogól no pol ska Kon -
fe ren cja Na uko wa „Mię dzy psy cho lo gią a sztu ką”. Or ga ni za to rem
by ło Pol skie Sto wa rzy sze nie Stu den tów i Ab sol wen tów Psy cho -
lo gii, dzia ła ją ce przy In sty tu cie Psy cho lo gii UAM. 

◗ I Kon fe ren cja Mło dych Na ukow ców z oka zji „Świa to we go Dnia
Wo dy” ma miej sce na Wy dzia le Bio lo gii UAM. Kon fe ren cja ma
na ce lu pre zen ta cję do ko nań mło dych na ukow ców w za kre sie ba -
dań, zwią za nych z sze ro ko po ję tym za gad nie niem wo dy. Na kon -
fe ren cji po ru sza ne bę dą pro ble my, do ty czą ce za gro żeń, ochro ny
i go spo da ro wa nia za so ba mi wod ny mi. Wię cej na www.hy dro kon -
fe ren cja.amu.edu.pl/

◗ Za pra sza my do wzię cia udzia łu w mię dzy na ro do wej kon fe -
ren cji na uko wej „Václav Ha vel. Czło wiek – Fi lo zof – Pi sarz – Po -
li tyk”, któ ra od bę dzie się w dniach 23 –24 kwiet nia w Po zna -
niu. Kon fe ren cja ad re so wa na jest do fi lo lo gów, fi lo zo fów, hi sto -
ry ków, po li to lo gów oraz przed sta wi cie li in nych na uk, za in te re -
so wa nych pro ble ma ty ką i głę bią ludz kie go do świad cze nia,
zwią za ne go z po sta cią Václa va Ha vla, je go in dy wi du al no ścią
oraz je go spo so bem po strze ga nia pro ble mów współ cze sne go
świa ta. Kon fe ren cji to wa rzy szyć bę dą: wy sta wa „Szlak do wol -
no ści” So li dar no ści Pol sko -Cze sko -Sło wac kiej oraz pro jek cja fil -
mu „Oby wa tel Ha vel”, a tak że in nych cze skich fil mów, po świę -
co nych Václa vo wi Ha vlo wi. mdz
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Tym sa mym UAM do ce nił nie pod wa -
żal ne osią gnię cia prof. An drze ja
Schin zla na po lu na uko wym, wy ra -

ża ją ce się im po nu ją cą licz bą pu bli ka cji i cy -
to wań oraz uczest nic twem w wiel kiej licz -
bie mię dzy na ro do wych kon fe ren cji, jak i je -
go osią gnię cia na po lu dy dak tycz nym. 

Z wnio skiem o przy zna nie ho no ro we go
ty tu łu wy stą pi li po znań scy ma te ma ty cy,
a ro bią to nie zwy kle rzad ko. W do tych cza -

so wej hi sto rii ty tu łem tym ob da rzo no sze -
ściu ma te ma ty ków: Sta ni sła wa Za rę bę, Hu -
go na Ste in hau sa, Wła dy sła wa Or li cza, Ca -
ly am pu di Ra dha kri sh na Rao, Pau la Er do sa
i Alek san dra Peł czyń skie go. Po znań skich
ma te ma ty ków łą czą z pro fe so rem Schin -
zlem sil ne i dłu go let nie wię zy. Wy warł tu
po waż ny i nie zwy kle po zy tyw ny wpływ, za -
rów no je śli cho dzi o te ma ty kę ba daw czą, jak
i styl upra wia nia na uki. 

Jak pod kre śla no pod czas uro czy sto ści
nada wa nia ty tu łu dok to ra ho no ris cau sa,
prof. An drzej Schin zel jest nie tyl ko wy bit -
nym ma te ma ty kiem, ale oso bą o wiel kiej
hu ma ni stycz nej kul tu rze i – co war to pod -
kre ślić – o sub tel nym po czu ciu hu mo ru.
W ży ciu da je przy kład swej wiel kiej uczci -
wo ści i świa dec two prze strze ga nia norm
etycz nych. 

len

W świe tle zno we li zo wa nej usta wy
o szkol nic twie wyż szym, Col le gium Po lo -
ni cum w Słu bi cach zna la zło się zra zu
w sy tu acji szcze gól nej. Wy nik nę ło to
z fak tu, że do tąd by ła to hy bry da: w czę -
ści jed nost ka wspól na ze stro ną nie miec -
ką, w czę ści ośro dek za miej sco wy.

Mie li śmy wiel ki pro blem z usta le niem sta -
tu su tak zwa nych jed no stek wspól nych. Gdy -
by wstęp ne za ło że nia zo sta ły przy ję te,
nad Col le gium Po lo ni cum za wi sła by groź ba
li kwi da cji. Na szczę ście tak się nie sta ło, dzię -
ki te mu, że jed nost ka wspól na wy łą czo na jest
z usta wy i Po lo ni cum nie jest już za gro żo ne.
Waż ne jest też to, że wpro wa dzi li śmy w no -
wym sta tu cie dwie ka te go rie jed no stek uni -
wer sy tec kich: obok wy dzia łu jest też in sty tut,
dzia ła ją cy ja ko sys te mo wa jed nost ka or ga -
ni za cyj na. Jest to ta ki nie do koń ca doj rza ły
i ukształ to wa ny wy dział, ma ją cy jed nak że już
sto sow ne uwa run ko wa nia, aby wy dzia łem zo -
stać – wy ja śnia prof. Krzysz tof Kra sow ski,
od dłu gie go cza su za an ga żo wa ny w pro blem
usta la nia sta tu su Col le gium Po lo ni cum. 

Na po cząt ku mar ca za zgo dą obu
stron – Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi -
cza w Po zna niu oraz Eu ro pej skie go Uni wer -
sy te tu Via dri na we Frank fur cie nad Od rą
podpisano porozumienie w sprawie utwo -
rzo nia Pol sko -Nie miec kiego In sty tutu Ba -
daw czego w Col le gium Po lo ni cum w Słu bi -
cach. 

Je go za da niem bę dzie pro wa dze nie ba -
dań na uko wych, re ali zo wa nie pro jek tów
na uko wo -ba daw czych, zwłasz cza w za kre -
sie in te gra cji eu ro pej skiej, re gio nów przy -

gra nicz nych oraz ko mu ni ka cji mię dzy na ro -
do wej i mię dzy kul tu ro wej. W dzie dzi nach
ba daw czych, bę dą cych przed mio tem je go
dzia łal no ści In sty tut bę dzie ubie gał się
o uczest nic two w kra jo wych i mię dzy na ro -
do wych pro gra mach na uko wo -ba daw -
czych, w szcze gól no ści w pro gra mach Unii
Eu ro pej skiej.

Po ro zu mie nie pod pi sa li: rek tor UAM,
prof. Bro ni sław Mar ci niak oraz pre zy dent
Uni wer sy te tu Eu ro pej skie go Via dri na, dr
Gun ter Pleu ger. len 

Pol sko -Nie miec ki In sty tut Ba daw czy
roz wią za niem dla Col le gium Po lo ni cum

Ma te ma tycz ny dok to rat hc

FO
T.

 M
A

CI
EJ

 M
ĘC

ZY
Ń

SK
I

Obdarzenie tytułem 
doktora honoris causa UAM
włączyło 3 marca br.
do grona uniwersyteckiej
wspólnoty w Poznaniu 
prof. Andrzeja Schinzla,
wybitnego matematyka,
powszechnie uważnego
za jednego z największych
współczesnych matematyków
polskich.
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Jesz cze książ ka nie zgi nę ła, pó ki
my ży je my – te sło wa, wy po wie -
dzia ne w gro nie wy daw ców i za -
pro szo nych go ści to wa rzy szy ły
ko lej nej, 17. edy cji Po znań skie go
Prze glą du Książ ki Na uko wej, któ -
ry od by wał się tra dy cyj nie w Bi -
blio te ce Uni wer sy tec kiej w Po zna -
niu.

Tym ra zem pre zen to wa no tu taj
wy da ne w ro ku 2011 książ ki naj cie -
kaw sze, naj bar dziej in te re su ją ce, na -
gra dza ne, a nie rzad ko wy jąt ko we
z in nych po wo dów. Prze gląd – przy -
po mniał dr Ar tur Jaz don, dy rek tor Bi -
blio te ki Uni wer sy tec kiej – nie ma
cha rak te ru war to ściu ją ce go, oce nia -
ją ce go eks po no wa ne ty tu ły. Jest co ro -

ku pró bą po ka za nia wy so kiej po zy cji
Po zna nia ja ko pręż ne go ośrod ka wy -
daw ni cze go, jest spo so bem na pod kre -
śle nie ro li wy daw ców w utrzy my wa -
niu po zy cji zna czą ce go ośrod ka na -
uko we go. 

Rok mi nio ny nie był dla książ ki
i wy daw ców zbyt ła ska wy. Wpro -
wa dzo ne wyż sze staw ki VAT, eks -
pan sja tek stów elek tro nicz nych,
spa dek czy tel nic twa – to te go ob ja -
wy. Nie zna czy to jed nak – co po -
twier dzał po znań ski prze gląd – że
nie po ja wi ło się wie le ksią żek mą -
drych, peł nych war to ści, przy stęp -
nie na pi sa nych, bez błęd nych, pięk -
nie wy da nych. Na prze gląd tra fi ło
ich bli sko 350 z 25 pre sti żo wych ofi -
cyn wy daw ni czych. len

Oj ciec Jan Gó ra, do mi ni ka nin i dusz -
pa sterz aka de mic ki, za pro sił ab sol -
wen tów z ro dzi na mi do Ośrod ka
Aka de mic kie go Do mi ni ka nów
na Led ni cy. Wy ru szy li śmy więc tam
w zim ną, stycz nio wą nie dzie lę. 

Oj ciec Jan Gó ra przy wi tał nas w ho -
lu i za pro sił na śnia da nie, po któ rym
w ka pli cy od pra wił Mszę św. w in ten -
cji na szej uczel ni, jej ab sol wen tów i na -
szych ro dzin. W trak cie Mszy za wiel -
kim oknem roz sza la ła się śnie ży ca, ale
tem pe ra tu rę w ka pli cy pod wyż szył
nasz śpiew. Przy ko lę dach z akom pa -
nia men tem akor de oni sty, Ja nu sza Mu -
rasz ko, roz śpie wa li śmy się na do bre!

O. Jan Gó ra wy gło sił pre lek cję pt. „Co

chrze ści jań stwo ma nam do za pro po no -
wa nia dzi siaj?” Opie ra ła się ona
na przed sta wie niu do świad czeń i re ali -
za cji wła snych po my słów o. Gó ry,
w tym tak że do ty czą cych Led ni cy.
Po za koń cze niu eu cha ry stii, zo sta li śmy
ob da ro wa ni książ ka mi. Na stęp nie cze -
ka ła nas bie sia da – wszyst kim sma ko -
wa ły pysz ne pie ro gi. Po tem zno wu
śpie wa li śmy – tak że na gło sy – ko rzy -
sta jąc ze spe cjal nych śpiew nicz ków,
przy go to wa nych przez Mał go się Dryj -
ską, zwie dza li śmy Mu zeum Ja na Paw -
ła II. Prze ni kli wy wiatr i za ci na ją cy
śnieg nie prze szko dzi ły bar dziej od por -
nym na zim no w spa ce rze po Po lach
Led nic kich.

Wi told Na mer ła

Od sło nię cie ta bli cy pa miąt ko wej po świę -
co nej Ja nu szo wi Kor cza ko wi od by ło się 5
mar ca w Ko le gium im. Flo ria na Zna niec -

kie go UAM. W uro czy sto ści udział wzię li m.in.
Ma rek Mi cha lak, Rzecz nik Praw Dziec ka oraz
prof. Bro ni sław Mar ci niak, rek tor UAM. Wśród
za pro szo nych zna leź li się: prof. An na M. Kin dler
z Uni wer sy te tu Bri tish Co lum bia w Ka na dzie, Je -
rzy Nuss baum, prze wod ni czą cy Sto wa rzy sze nia
Ja nu sza Kor cza ka w Van co uver, dr Ol ga Me dve -
de va -Na thoo, au tor ka wy da nej przez Wy daw nic -
two Na uko we UAM książ ki pt. Oby im ży cie ła -
twiej sze by ło... O Ja nu szu Kor cza ku i je go wy cho -
wan ku (Po znań, 2012) oraz prof. Ja dwi ga Biń -
czyc ka, wie lo let ni pre zes Pol skie go Sto wa rzy sze -
nia im. Ja nu sza Kor cza ka. 

Za bie ra jąc głos, rek tor po in for mo wał zgro ma -
dzo nych, że dru ga ta bli ca au tor stwa Mar ka Ro -
na, przed sta wia ją ca Ja nu sza Kor cza ka w oto cze -
niu dzie ci, od sło nię ta zo sta nie rów nież na Uni -
wer sy te cie Bri tish Co lum bia w Ka na dzie. 

Od sło nię cie ta bli cy by ło kul mi na cyj nym punk -
tem kon fe ren cji zor ga ni zo wa nej w ra mach ob -
cho dów ro ku kor cza kow skie go. Cykl kon fe ren -
cyj nych wy stą pień ob jął sze ro kie spek trum dzia -
łań Ja nu sza Kor cza ka, uwzględ nia jąc za rów no je -
go myśl pe da go gicz ną, jak i po je dyn cze wąt ki
z bio gra fii. Dla mnie Ja nusz Kor czak jest sym bo -
lem wiel kie go pe da go ga i my śli cie la, czło wie ka,
któ ry nie wa hał się po świę cić ży cia dla swo ich wy -
cho wan ków. Je go myśl we szła do ka no nu, a ide -
ały, któ re pro mo wał, są po nad cza so we – mó wił
prof. Zbysz ko Me lo sik. mz

Pa mię ci 
Ja nu sza Kor cza ka

Msza ze śnie ży cą w tle

Z książ ką 
na sa lo nach 
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Fun da cja UAM przy zna ła sty pen dia dok -
to ran tom UAM na rok 2012. Ra da wy bra -
ła osiem na stu dok to ran tów z je de na stu
wy dzia łów uni wer sy te tu, któ rzy wy ka za li
się no wa tor stwem me tod i kie run ków
ba dań na uko wych.

Przed się wzię cie zo sta ło do ce nio ne w kon -
kur sie dla naj lep szych pro gra mów sty pen -
dial nych w Pol sce, otrzy mu jąc na gro dę „Do -
bre Sty pen dia 2011” za stwo rze nie pro gra -
mu, któ ry wspie ra dok to ran tów w pro wa -
dzo nych przez nich ba da niach, w tym rów -
nież w ra mach Po znań skie go Par ku Na uko -
wo -Tech no lo gicz ne go. Pro gram sty mu lu je
po pra wę ja ko ści ba dań na uko wych i po wią -
za nie ba dań z prak ty ką.

Uro czy stość przy zna nia sty pen diów na -
uko wych Fun da cji UAM od by ła się 28 lu te -
go w Au li Lu brań skie go. Te ma ty, ja kich zba -
da nia pod ję li się sty pen dy ści to np. za sto so -
wa nie cy kla mu w ana li tycz nych tech ni kach
se pa ra cyj nych, al go rytm do pa so wa nia wy -
ra zów me to da mi sta ty stycz ny mi z wy ko rzy -
sta niem wie lo wąt ko wo ści i sy me try za cji ob -
li czeń, mo dy fi ko wa ne pe row ski ty ty ta no -
we ja ko fo to ka ta li za to ry roz kła du wo dy, re -
zo nans wie lo fo to no wy w ukła dach trój po -
zio mo wych, me cha nizm dzia ła nia mi no cy -
kli ny w ko mór kach droż dży, róż ni ce w be -
ha wio rze i ce chach struk tu ral nych musz li
form barw nych a pre fe ren cje pta ków i drob -
nych ssa ków. Hu ma ni ści zaj mu ją się na to -
miast ję zy kiem per skim, Sło wia na mi w na -

ucza niu ję zy ka pol skie go, sie cią gro dów
na Ku ja wach, ko lek cja mi sztu ki pol skiej ary -
sto kra cji w Wiel ko pol sce na prze ło -
mie XIX i XX wie ku, fi lo zo fią wir tu al no ści,
prze stęp czo ścią na ob sza rze nad gra nicz nym
Pol ski z Niem ca mi, so cjo kar to gra fią.

Ju sty na Adam ska
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Dnia 7 mar ca 2012 ro ku w Hisz pa nii 
o. prof. Piotr Na wrot, wer bi sta, wy kła -
dow ca Wy dzia łu Teo lo gicz ne go UAM
ode brał Na gro dę im. Kró lo wej Zo fii.

Na gro da zo sta ła wrę czo na oso bi ście
przez kró lo wą Hisz pa nii wraz z or de rem
i od po wied nim dy plo mem.

Mi ni ster stwo Spraw Za gra nicz nych Kró -
le stwa Hisz pa nii pi smem z dnia 14 paź -
dzier ni ka 2011 r. prze ka za ło wia do mość,
że Ju ry VII Mię dzy na ro do wej Na gro dy im.
Kró lo wej Zo fii („Re ina So fia”) jed no gło śnie
zde cy do wa ło przy znać VII Mię dzy na ro do -
wą Na gro dę im. Kró lo wej Zo fii ks. prof.
Pio tro wi Na wro to wi z Wy dzia łu Teo lo gicz -
ne go UAM za pra ce re ali zo wa ne w ra mach
Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Mu zy ki Re -
ne san so wej i Ba ro ko wej w Ame ry ce – Mi -
sio nes de Chi qu itos (Bo li wia), szcze gól nie
zaś za gro ma dze nie, za cho wa nie oraz roz -
po wszech nia nie mu zy ki mi syj nej In dian

Chi qu ito i Mo xo, jak rów nież za re kon -
struk cję par ty tur mu zycz nych Ar chi wum
Mi syj ne go In dian Chi qu ito. 

Ce lem na gro dy jest pro mo cja waż nych
prac, któ re re ali zu ją licz ne in sty tu ty ibe -
ro ame ry kań skie na po lu za cho wa nia oraz
re stau ra cji dzie dzic twa kul tu ro we go, ma -
te rial ne go i du cho we go. 

Agniesz ka Cha bir

Zo stań naj lep szym 
stu den tem RP
Nie za leż ne Zrze sze nie Stu den tów od 2009
ro ku do ce nia i na gra dza ak tyw nych, głod -
nych wie dzy i cie ka wych świa ta mło dych
lu dzi. Zbli ża się IV edy cja Stu denc kie go
No bla – pre sti żo we go kon kur su, wy róż -
nia ją ce go naj lep szych stu den tów uczel ni
pu blicz nych i pry wat nych. 
Te go rocz ny kon kurs obej mie po nad 100
szkół wyż szych w Pol sce. Spo śród kan dy -
da tów zo sta ną wy ło nie ni ko lej no naj lep si
na po szcze gól nych uczel niach, w wo je -
wódz twach i osta tecz nie - zdo byw ca Stu -
denc kie go No bla 2012, naj lep szy stu dent
RP. Po nad to rów no le gle od bę dzie się kon -
kurs na naj lep sze go stu den ta w da nej
bran ży. Je śli je steś pew ny swo ich umie jęt -
no ści, wy róż nia cię po nad prze cięt na wie -
dza, pa sja, ak tyw ność na uko wa i spo łecz -
na – cze ka my na zgło sze nie. Zgło sze nia
kan dy da tów bę dą przyj mo wa ne dro gą
elek tro nicz ną  do 31 mar ca 2012 ro ku. 
Wię cej na www.stu denc ki no bel.pl.

STYPENDYŚCI FUNDACJI UAM 
NA ROK 2012

1. Mirosława Ściupider – Młodkowska 
– Wydział Studiów Edukacyjnych

2. Emilian Szymon Prałat 
– Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

3. Wojciech Hofmański 
– Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

4. Rafał Ilnicki – Wydział Nauk Społecznych
5. Piotr Luczys – Wydział Nauk Społecznych
6. Katarzyna Marszałek-Kowalewska 

– Wydział Neofilologii 
7. Patryk Bielecki – Wydział Chemii
8. Marcin Włodarczak – Wydział Chemii
9. Andonis Karachitos – Wydział Biologii 

10. Zuzanna Maria Rosin – Wydział Biologii
11. Emilia Bogacka – Wydział Nauk

Geograficznych i Geologicznych
12. Bogumił Nowak – Wydział Nauk

Geograficznych i Geologicznych
13. Kamila Kłudkiewicz – Wydział Historyczny
14. Marcin Danielewski – Wydział Historyczny 
15. Arkadiusz Szał – Wydział Matematyki 

i Informatyki
16. Kamila Błażejewska – Wydział Prawa

i Administracji
17. Anna Fiłoniuk – Ciepierska – Wydział Prawa

i Administracji 
18. Michał Berent – Wydział Fizyki

Sty pen dy ści Fun da cji UAM 
wy bra ni po raz czwar ty

Kró lo wa Zo fia dla ks. Na wro ta
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NASZ UNIWERSYTET W PRACOWNIACH UCZONYCH

B
io lo gią in te re so wał się od dzie -
ciń stwa. Ro dzi ce mie li zna jo me -
go, któ ry był pro fe so rem bio lo gii
i na wy ciecz kach dzie lił się swo -
ją wie dzą. Był ta kim bio lo giem

„kla sycz nym”, zna ją cym i bo ta ni kę i zoo lo -
gię. Po tem chło piec zbie rał ska mie li ny, tak
jak nie mal każ de dziec ko, ty le że by ło to zbie -
ra nie po wią za ne z po zna wa niem. W spo sób
na tu ral ny wy nikł z te go udział w olim pia dzie
bio lo gicz nej i stu dia na bio tech no lo gii. 

Stu dia uznał za cie ka we, bo był... za pas
cza su na roz wi ja nie wła snych za in te re so -
wań. A to, co zde cy do wa ło, że za in te re so wał
się wła śnie kwa sa mi ry bo nu kle ino wy mi, to
by ła ich uro da. Ich trój wy mia ro we mo de le
na ekra nie wy glą da ją bar dzo pięk nie. W pew -
nym sen sie ten ob raz od da je też ich isto tę, bo
RNA w prze ci wień stwie do DNA, nie są ta ką
so bie zwy kłą he li są, za wsze ta ką sa mą, lecz
ma ją bar dzo zło żo ne struk tu ry prze strzen ne
i są bar dzo skom pli ko wa ne w bu do wie, dzię -
ki cze mu mo gą speł niać licz ne funk cje. Je -
śli po trak tu je my DNA ja ko ar chi wum, w któ -
rym za pi sa ne jest mnó stwo in for ma cji, to
RNA jest sze fem, któ ry tych in for ma cji wy -
ko rzy sta niem za wia du je. 

RNA są zde cy do wa nie go rzej po zna ne niż
DNA i dla te go co rusz się do wia du je my
o nich coś no we go. W la tach 80. by ło to
pierw sze za sko cze nie (i pierw sza za RNA Na -
gro da No bla), że kwa sy ry bo nu kle ino we mo -
gą ka ta li zo wać re ak cje tak sa mo jak biał -
ka – stąd na zwa ry bo zy my ja ko po dob ne
do en zy mów. Ko lej ne wiel kie za sko cze nie
(i ko lej na Na gro da No bla) cze ka ło już 10 lat
póź niej – kwa sy ry bo nu kle ino we mo gą wy -
ci szać ge ny. 

A do wia du je my się cią gle cze goś no we go
o tych kwa sach m.in. dla te go, że są nie sta bil -
ne czy li nie ła two je ba dać, bo czę sto się de -
gra du ją; po dru gie wie le funk cji speł nia ją
bar dzo krót kie czą stecz ki, któ re przy uży ciu

star szych me tod nie by ły wy kry wal ne, bo by -
ły za krót kie i my lo no je z pro duk ta mi roz pa -
du dłuż szych czą ste czek, czy li bra no je
za od pa dy.

A jesz cze w li ceum Mi ko łaj Olej ni czak
uczył się, że ry bo so mal ne kwa sy ry bo nu kle -
ino we to tyl ko ta kie „rusz to wa nie” dla ry bo -
so mu. Tym cza sem naj now szy No bel z RNA
zo stał przy zna ny wła śnie za roz wią za nie
struk tu ry ry bo so mu, ogrom nej ma szy ny mo -
le ku lar nej, syn te ty zu ją cej biał ka z ami no kwa -
sów, i ba da nia te po ka za ły, że to wła śnie ry -
bo so mal ne RNA ka ta li zu ją tę re ak cję, czy li
ry bo som tak że jest ry bo zy mem. 

Już na stu diach Mi ko łaj Olej ni czak wy je -
chał na sty pen dium Fun da cji Ba to re go

do Oxfor du i tam po znał la bo ra to rium prof.
Camp bel la, zaj mu ją ce go się roz wią zy wa -
niem struk tur bia łek me to dą re zo nan su ma -
gne tycz ne go. Wspo mi na to ja ko ra czej otrza -
ska nie się z do brym la bo ra to rium, z in ną or -
ga ni za cją ba dań, z ję zy kiem.

Po tem by ły stu dia dok to ranc kie u prof. Ry -
szar da Ada mia ka w In sty tu cie Che mii Bio or -
ga nicz nej PAN. Do ty czy ły głów nie ba dań
struk tu ry frag men tu krót kie go, 29-nu kle oty -
do we go kwa su ry bo nu kle ino we go z wi ru sa
HIV. Ten ma ły frag ment ma kształt spin ki
do wło sów, z pę tel ką na koń cu i wy brzu sze -
niem. To on wią że biał ko re gu la to ro we wi ru -
sa HIV, a od te go zwią za nia za le ży na mna ża -
nie te go wi ru sa w ko mór ce. Oka za ło się, że
struk tu ra tej spin ki jest nie co in na niż do tąd
my śla no, a tak że że od dzia łu je ona z jo na mi
ma gne zu.

Mie siąc po obro nie wy je chał na staż po -
dok tor ski do la bo ra to rium prof. Ol ke Uhlen -
bec ka w USA. Naj pierw na uni wer sy te cie
w Bo ul der w sta nie Co lo ra do, a po tem w Chi -
ca go. Zaj mo wał się ba da nia mi od dzia ły wań
trans fe ro wych RNA z ry bo so mem. 

Po po wro cie do Po zna nia zo stał be ne fi cjen -
tem pro gra mu HOMING Fun da cji na rzecz
Na uki Pol skiej. W ra mach te go pro gra mu
otrzy mał pie nią dze na ba da nia re gu la to ro -

RNA – pięk ne i ta jem ni cze
Prof. Mikołaj Olejniczak 
ma lat 38 i właśnie zaczyna
kompletować zespół, bo
otrzymał najwyższe tegoroczne
stypendium TEAM od Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej. Należy
do tej nowej, młodej generacji
uczonych, którzy wcześnie
i z rozpędem zaczynają karierę
naukową, a w zachodnim
laboratorium czują się tak, jak..
w polskim. Bez kompleksów. 

”To, co zdecydowało, 
że prof. Olejniczak
zainteresował się
kwasami
rybonukleinowymi, 
to ich uroda 
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Mi sją sek cji Era smus Stu dent Ne -
twork UAM, bę dą cej czę ścią or -
ga ni za cji ESN z od dzia ła mi

w ca łej Pol sce i Eu ro pie, jest przy bli ża -
nie za gra nicz nym stu den tom pol skiej rze -
czy wi sto ści oraz in te gra cja spo łecz no ści
stu denc kiej UAM ze stu den ta mi eu ro pej -
skiej wy mia ny uni wer sy tec kiej Era smus.
„Di sco ver Eu ro pe”, je den ze sztan da ro -
wych pro jek tów ESN, po zwa la na re ali za -
cję tych ce lów w sztu ce fo to gra fii. Kon -
kurs uka zu je, w jak wie le spo so bów stu -
den ci z Pol ski i za gra ni cy pa trzą na ota -
cza ją cy nas świat.

Wie lo mie sięcz ne wy sił ki or ga ni za tor -
skie dru ży ny „Di sco ver Eu ro pe” ESN
UAM (pod prze wod nic twem Na ta lii Dur -
ka lec), współ pra cu ją cej przy re gio nal nej
pro mo cji kon kur su z sek cja mi ESN
na Uni wer sy te cie Eko no micz nym oraz
Po li tech ni ce Po znań skiej, owo cu ją ca łym
mie sią cem atrak cji dla mi ło śni ków fo to -
gra fii. Pierw szy ty dzień mar ca był po świę -
co ny pro fe sjo nal nym warsz ta tom fo to gra -
fii cy fro wej i ple ne rom fo to gra ficz nym dla
stu den tów. Po zwo lą stu den tom wy zbyć
się kom plek su nie wie dzy w sto sun ku
do pro fe sjo nal nych fo to gra fów. 

Jed nak zwy cię stwa w „Di sco ver Eu ro -
pe” nie gwa ran tu je od po wied nia tech ni -
ka wy ko na nia zdję cia i pra wi dło we usta -
wie nie pa ra me trów pre se lek cji przy sło -
ny – ten kon kurs to coś wię cej: to szcze ra,
za ska ku ją ca i nie kon wen cjo nal na, a cza -
sem spon ta nicz na eks pre sja in dy wi du al -
nej wi zji Eu ro py. Po znań scy or ga ni za to -
rzy za mie rza ją in spi ro wać po ten cjal nych
uczest ni ków kon kur su po przez hap pe nin -
gi i fla sh mo by, w któ rych po ja wią się po -
sta cie pa pa raz zie go i ce le bry ty, a tak że…
po znań skie go Bam bra. Resz ta mie sią ca
prze bie gnie pod zna kiem wy dzia ło wych

dni pro mo cyj nych „Di sco ver Eu ro pe”.
Sta no wi ska in for ma cyj ne z wy sta wą ko -
micz nych zdjęć pt. „Me an whi le in Po -
znań” i in ny mi atrak cja mi do star czą wia -
do mo ści o kon kur sie m.in. stu den tom
Wy dzia łu Neo fi lo lo gii, Wy dzia łu Na uk
Spo łecz nych oraz Wy dzia łu Na uk Po li -
tycz nych i Dzien ni kar stwa UAM, od po -
wied nio 12, 19 i 20 mar ca 2012.

„Di sco ver Eu ro pe” ma na ce lu wy ło nie -
nie naj lep szych zdjęć przed sta wia ją cych
Pol skę oraz in ne kra je eu ro pej skie w ra -
mach trzech ka te go rii kon kur so wych:

– Ci ti zen of Eu ro pe – zdję cia przed sta -
wia ją ce roz ma ite ob li cza Eu ro pej czy ków

– My Eu ro pe, my Ho me – zdję cia przed -
sta wia ją ce cie ka we miej sca i kra jo bra zy
w Eu ro pie

– Sur pri se me Eu ro pe! – zdję cia przed -
sta wia jące za baw ne lub in try gu ją ce sy tu -
acje, któ re mia ły miej sce w Eu ro pie

W pierw szym eta pie kon kur su re gio -
nal ne ju ry, zło żo ne z eks per tów w dzie -
dzi nie fo to gra fii i stu denc kich pa sjo na -
tów tej sztu ki, wy bie ra naj lep sze zdję cia
z re gio nu, zgło szo ne przez stro nę di sco -
ve reu ro pe. esn. pl/, któ re na gro dzo ne zo -
sta ną pod czas Re gio nal nej Ga li Kon kur -
su 17 kwiet nia. Pra ce te wy sy ła ne są na -
stęp nie do War sza wy, gdzie za wal czą
o mia no naj lep szych w Eu ro pie. Pa tro nat
ho no ro wy nad kon kur sem w tym ro ku
ob ję li m. in.: rek tor UAM, Par la ment Eu -
ro pej ski, Pol ska Fun da cja im. Ro ber ta
Schu ma na oraz Mi ni ster stwo Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go.

Na ta lia Dur ka lec

Wi ce prze wod ni czą ca Sek cji Era smus Stu -
dent Ne twork UAM w Po zna niu

Ko or dy na tor ka Lo kal na
„Di sco ver Eu ro pe”

wych RNA bak te rii. Są to czą stecz ki RNA,
któ re uła twia ją lub utrud nia ją do stęp ry bo -
so mu do tych RNA, któ re nio są in for ma cję
ge ne tycz ną. To był no wy pro jekt, ale moż -
na w nim by ło wy ko rzy stać wie dzę o ry bo so -
mie wy nie sio ną ze sta żu po dok tor skie go.
W ostat nich la tach Mi ko łaj Olej ni czak zaj mo -
wał się od dzia ły wa niem mię dzy re gu la to ro -
wy mi RNA a biał kiem opie kuń czym, któ re
po ma ga im roz po znać te czą stecz ki RNA,
któ re ma ją kon tro lo wać.

Te raz w pro jek cie TEAM bę dzie ba dać jak
RNA kon tro lu ją dzia ła nie ry bo so mu na po -
zio mie mo le ku lar nym i nie tyl ko w pro bów -
ce, ale tak że w ko mór ce bak te rii.

Py tań jest wie le. Jak te re gu la to ro we RNA
kon ku ru ją ze so bą w ko mór ce, o to, któ re
z nich bę dzie włą czać i wy łą czać ge ny? Czy
to moż li we, że nie któ re re gu la to ro we RNA
mo gą prze szka dzać w dzia ła niu ry bo so mu?
Je śli tak, to w ja ki spo sób to się dzie je? I czy
jest to pro ces od wra cal ny? Wte dy moż na by
za pro jek to wać czą stecz ki po dob ne do tych
RNA po to, aby za trzy mać syn te zę biał ka, a to
już jest ja kaś no wa te ra pia. To wła śnie jest
szcze gól nie in no wa cyj ne w pla no wa nych ba -
da niach i na to w in te rview przed sta wi cie le
FNP zwra ca li wiel ką uwa gę. War to wie dzieć,
że po nad 50 % sto so wa nych obec nie an ty -
bio ty ków ata ku je ry bo som bak te ryj ny. Jest on
bar dzo do brym ce lem dla an ty bio ty ków, bo
ma zło żo ną struk tu rę, więc na wie le spo so -
bów mo gą się z nim wią zać róż ne czą stecz -
ki. Ry bo som bak te ryj ny jest za ra zem wy star -
cza ją co od mien ny od ry bo so mu ko mór ki
ludz kiej, by ta ka te ra pia nie za szko dzi ła ko -
mór kom czło wie ka. Je śli hi po te zy prof. Olej -
ni cza ka uda ło by się po twier dzić, ta te ra pia
mo gła by być jesz cze pre cy zyj niej sza. 

Prof. Olej ni czak pierw szy raz bę dzie bu do -
wał ze spół. W USA to nor ma: no wy ba dacz
z gran tem = no wy ze spół, ale w Pol sce ta kich
moż li wo ści jest ma ło. Lu dzie zwy kle wcho -
dzą w ze spo ły ist nie ją ce i się do nich do pa -
so wu ją, ko rzy sta jąc z utar tej ścież ki, a kie dy
wresz cie zdo by wa ją re no mę, czę sto już im
się tak bar dzo mo że nie chcieć za czy nać cze -
goś no we go. Ze spół bę dzie li czył 2 post do -
ków i 3 dok to ran tów, wy bra nych tak że przez
ogło sze nia na stro nach eu ro pej skich i ame -
ry kań skich in sty tu cji na uko wych. Naj waż -
niej sze bę dzie do świad cze nie za gra nicz ne,
zwłasz cza pra ca w do brym la bo ra to -
rium – de kla ru je Mi ko łaj Olej ni czak – oraz
za in te re so wa nia na uko we. Ję zyk an giel ski to
oczy wi stość. Oce ny są trans pa rent ne tzn. mu -
szę po dać, ile ko mu i za co da łem punk tów,
spo rzą dza jąc li stę ran kin go wą. Z tej li sty 3-
oso bo wa ko mi sja wy bie rze naj lep szych. 

Pro jekt po trwa 3 la ta, do czerw ca 2015.
Prof. Olej ni czak jest pe łen za pa łu. Chwa li
apa ra tu rę i do stęp ność do niej w In sty tu cie
Bio lo gii Mo le ku lar nej i Bio tech no lo gii Wy -
dzia łu Bio lo gii UAM, a jak twier dzi, nie
wszę dzie tak jest. At mos fe ra jest tu bar dzo do -
bra z prze wa gą re la cji po zio mych nad pio no -
wy mi – mó wi – I du żo lu dzi mło dych.

Ma ria Ry bic ka

Pstryk nij Eu ro pę
Od 1 do 31 mar ca trwa IX Edy cja Ogól no eu ro pej skie go Konkursu
Fotograficznego dla Studentów „Discover Europe”. Możliwość
wyrażenia indywidualnego sposobu postrzegania Europy przy pomocy
spustu migawki studentom UAM stwarzają po raz kolejny działacze
Erasmus Student Network. 

Discover
Europe 2010 
– Kategoria
Europo 
zaskocz mnie 
– Anna Wojtania 
– 1 miejsce 
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B
ył tak że dzie ka nem Wy dzia łu Fi -
lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej
i pro rek to rem UAM przez dwie
ka den cje. Z oka zji ju bi le uszu 21
lu te go, w Dniu Ję zy ka Oj czy ste -

go, przy ja cie le i ko le dzy po lo ni ści spo tka li
się z ju bi la tem w Col le gium Hi sto ri cum, by
m.in. wrę czyć mu (przy go to wa ną w ta jem -
ni cy pod okiem dr Jo lan ty Mig dał z ma cie -
rzy ste go Za kła du Hi sto rii Ję zy ka Pol skie go)
je dy ną w swo im ro dza ju uro dzi no wą księ -
gę ży czeń – z wła sno ręcz nie przy go to wa ny -
mi ży cze nia mi od wy cho wan ków, ko le gów
i sym pa ty ków z ca łej Pol ski. W ob szer nym
to mie ju bi lat po dzi wiał ży cze nia w po sta ci
pocz tó wek, wier szy, wy kle ja nek, sta ran nie
wy ka li gra fo wa nych wpi sów, ha ftów, a na -
wet z ram ką z naj praw dziw szych pier ni ków
to ruń skich. 

Co zde cy do wa ło, że po ukoń cze niu li -
ceum we Wrze śni wy brał stu dia po lo ni -
stycz ne, ju bi lat nie po tra fi po wie dzieć. Wa -
hał się mię dzy po lo ni sty ką, ro ma ni sty ką, fi -
lo lo gią kla sycz ną i… ma te ma ty ką. Osta tecz -
nie wy brał fi lo lo gię pol ską, choć do brych
po lo ni stów miał tyl ko w szko le pod sta wo -
wej, zaś w li ceum – fa tal ną na uczy ciel kę.
W li ceum opa no wał też bar dzo do brze ję zyk
fran cu ski, bo choć na uczy ciel ka mia ła kiep -
ską wy mo wę, to by ła bar dzo wy ma ga ją ca,
gdy cho dzi o gra ma ty kę, słów ka itp. Wy star -
czy ło osłu chać się z wła ści wą wy mo wą
w ra diu i ru szać na pod bój fran ko foń skie -
go świa ta. Ro ma ni sty ki w koń cu nie wy brał,
ale zna jo mość fran cu skie go przy da wa ła się
wie lo krot nie i fak tycz nie otwo rzy ła mu dro -
gę do Fran cji w cza sach, gdy wy jaz dy na Za -
chód by ły ma rze niem wie lu. 

Przy ca łym sza cun ku dla „li te ra tów” sam
ja ko umysł ści sły nie miał wąt pli wo ści, że
zaj mie się bar dziej kon kret nym ję zy ko znaw -
stwem. Pra cę ma gi ster ską u prof. Wła dy sła -
wa Ku rasz kie wi cza na pi sał na te mat ję zy -
ka pol skie go w księ gach są do wych ino wro -
cław skich XVI-XVIII wie ku (1965). Po stu -
diach zo stał na uczel ni i pra co wał ja ko asy -
stent w Ka te drze Ję zy ka Pol skie go. W 1968
ro ku, dzię ki świa to wym kon tak tom i sła wie
prof. Wła dy sła wa Ku rasz kie wi cza, wy je chał
ja ko lek tor ję zy ka pol skie go na uni wer sy tet
w Lyonie. Pod sta wo we za ję cia pro wa dził
dla sla wi stów, czy li wła ści wie ru sy cy stów,
dla któ rych pol ski był dru gim ję zy kiem
do wy bo ru. Dru gą gru pę uczniów two rzy li
stu den ci róż nych kie run ków, naj czę ściej
pol skie go po cho dze nia lub szcze gól nie za -
in te re so wa ni ję zy kiem pol skim, dla któ rych

O, Bog da nie, 
cią gle mło dy!
O, Bog da nie, 
cią gle mło dy!
17 lutego 70. urodziny
obchodził prof. Bogdan
Walczak – językoznawca,
polonista, slawista, historyk
języka i popularyzator
zagadnień
językoznawczych,
ulubieniec studentów,
autor uciesznych
wierszyków. 
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był to lek to rat z ję zy ka ob ce go. I wresz cie
trze ci krąg uczniów to przed sta wi cie le Po -
lo nii fran cu skiej. Dla wszyst kich tych grup
ów cze sny mgr Bog dan Wal czak był na uczy -
cie lem ję zy ka, ale tak że am ba sa do rem kul -
tu ry pol skiej, co uła twia ły kon tak ty z kon -
su la tem pol skim w Lyonie oraz z tam tej -
szym to wa rzy stwem przy jaź ni pol sko -fran -
cu skiej.

Po po wro cie do Po zna nia (1971) za brał się
za przy go to wa nie dok to ra tu z hi sto rii ję zy -
ka pol skie go na te mat wpły wów fran cu -
skich w ję zy ku pol skim, na pod sta wie któ -
re go w 1974 r. uzy skał sto pień dok to ra na -
uk hu ma ni stycz nych i sta no wi sko ad iunk -
ta. Zna ko mi ta zna jo mość fran cu skie go po -
zwo li ła mu na uczest ni cze nie po za kon fe -
ren cja mi po lo ni stycz ny mi tak że w kon fe -
ren cjach ro ma ni stycz nych w kra ju i za gra -
ni cą. Do dziś wspo mi na bar dzo uda ny wy -
jazd na kon fe ren cję do Izra ela, przy oka zji
któ rej zwie dził naj waż niej sze za kąt ki i za -
byt ki Zie mi Świę tej, co w owych cza sach
by ło nie by wa łą grat ką. Dzię ki zna jo mo ści
fran cu skie go pra co wał też od po cząt ku
w Szko le Let niej Ję zy ka i Kul tu ry Pol skiej
dla ob co kra jow ców, a przez kil ka lat był jej
wi ce dy rek to rem. 

Jed nak je go pod sta wo wą pa sją był i jest ję -
zyk pol ski, a zwłasz cza hi sto ria ję zy ka, któ -
rej po świę cił wie le ar ty ku łów i prac. Re ali -
zo wał się na wie lu po lach, to też nie za le -
ża ło mu na szyb kim zdo by wa niu ko lej nych
stop ni na uko wych. Do brze mi by ło, więc się
nie spie szy łem – wy zna je szcze rze ju bi lat.
Ty tuł dok to ra ha bi li to wa ne go uzy skał
w 1991 r. na pod sta wie mo no gra fii Słow nik
wi leń ski na tle dzie jów pol skiej lek sy ko gra -
fii, a ty tuł pro fe so ra – czte ry la ta póź niej.
W tym okre sie na stą pi ło przy spie sze nie
w je go ka rie rze uni wer sy tec kiej. Naj pierw
dał się na mó wić prof. Woj cie cho wi Rzep ce
na przy ję cie funk cji dzie ka na i peł nił ją
przez dwie ka den cje (1993–1999), a po -
tem – rów nież przez dwie ka den cje – był
pro rek to rem (1999-2005). Wte dy skoń czy ły
się do bre cza sy, kie dy moż na by ło od da wać
się swo im pa sjom – wspo mi na. 

Po za hi sto rią ję zy ka pol skie go wie le uwa -
gi po świę cał i po świę ca po praw no ści ję zy -
ko wej i po pu la ry za cji wie dzy o ję zy ku. Stąd
je go książ ki: Mię dzy sno bi zmem i mo dą
a po trze ba mi ję zy ka, czy li o wy ra zach ob -
ce go po cho dze nia w pol sz czyź nie (1987),
wspo mnia ny już Słow nik wi leń ski…, pod -
ręcz nik Za rys dzie jów ję zy ka pol skie go
(1995), oraz na pi sa ne wraz z in ny mi książ -
ki: Na koń cu ję zy ka: po rad nik lek sy kal no -
-gra ma tycz ny (wraz ze S. Bą bą, 1992) oraz
Słow nik gwa ry miej skiej Po zna nia, za któ ry
w 1998 r. wraz z ze spo łem współ au to rów
otrzy mał Na gro dę Na uko wą Mia sta Po zna -
nia. Je go do ro bek obej mu je po nad 780 pu -
bli ka cji na uko wych i po pu lar no nau ko wych
z za kre su ję zy ko znaw stwa ogól ne go i sla wi -
stycz ne go, hi sto rii ję zy ka pol skie go, lek sy -
ko gra fii, gra ma ty ki hi sto rycz nej, współ cze -
sne go ję zy ka pol skie go, ono ma sty ki, kul tu -

ry i po praw no ści ję zy ko wej, a tak że glot to -
dy dak ty ki. Na po trze by tej ostat niej wy ko -
rzy stał do świad cze nia z na ucza nia pol skie -
go wśród ob co kra jow ców. W ostat nich la -
tach pra co wał też ja ko pro fe sor w Łu życ kiej
Wyż szej Szko le Hu ma ni stycz nej w Ża rach.
Obec nie pra cu je przede wszyst kim nad po -
wo jen ną hi sto rią ję zy ka pol skie go, bo wiem
do tych cza so we opra co wa nia uwzględ nia ją
do bę sta ro pol ską, śred nio pol ską i no wo pol -
ską (do wy bu chu II woj ny świa to wej), na to -
miast bra ku je opra co wa nia po wo jen nej pol -
sz czy zny współ cze snej. Prof. B. Wal czak ma
też spo re za słu gi dla hi sto rii ję zy ko znaw -
stwa ja ko au tor wstę pów i wy bo ru tek stów
(to my po świę co ne prof. Edwar do wi Kli cho -
wi i prof. Wła dy sła wo wi Ku rasz kie wi czo wi)
oraz współ au tor w to mi kach z po pu lar no -
nau ko wej se rii PTPN „Kla sy cy Na uki Po -
znań skiej”. 

Od cza sów dzie kań skich prof. B. Wal czak
jest tak że zna ny ja ko au tor za baw nych wier -
szy oko licz no ścio wych, z któ rych część zo -
sta ła wy da na w 2 to mi kach (1. Ry my
przy zu pie o KRASP-ie i KRUP-ie, Lu -
blin 2005 – z ini cja ty wy KRUSP; 2. pt. Mi ło -
ści do Ka li sza nic nie ostu dzi, wy da ny z ini -
cja ty wy pre zy den ta Ka li sza uka zał się
w 2006 r.), na to miast trze ci – do ty czą cy Po -
zna nia, jest w przy go to wa niu.

Przez wszyst kie la ta pra cy wie le cza su po -
świę cał dy dak ty ce – pro wa dził ćwi cze nia,
wy kła dy, kon wer sa to ria, se mi na ria ma gi -
ster skie z za kre su gra ma ty ki ję zy ka sta ro -
-cer kiew no -sło wiań skie go, gra ma ty ki hi sto -
rycz nej ję zy ka pol skie go i hi sto rii ję zy ka pol -
skie go. Wy pro mo wał po nad 140 ma gi strów
fi lo lo gii pol skiej. Był pro mo to rem kil ku
prze wo dów dok tor skich, re cen zo wał
ok. 150 prac ma gi ster skich, po nad 30 dok -
to ra tów, po nad 20 ha bi li ta cji, kil ka na ście
pro fe sur oraz 2 dok to ra ty ho no ro we (Ja -
na Paw ła II oraz Bo że ny Chrzą stow skiej).
Był też człon kiem za rzą du Pol skie go Ko mi -
te tu Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji Uni fi ka -
cji Neo lo gi zmów Ter mi no lo gicz nych i wi ce -
pre ze sem Po znań skie go To wa rzy stwa Przy -
ja ciół Na uk. Ma też wiel kie za słu gi ja ko re -
dak tor (m. in. re dak tor na czel ny rocz ni ka
„Sla via Oc ci den ta lis”, czło nek Ko mi te tu Re -
dak cyj ne go „Słow ni ka ję zy ka pol skie -
go XVII i 1. po ło wy XVIII wie ku”, czło nek
ko le giów re dak cyj nych „Kro ni ki Mia sta Po -
zna nia”, „Prze glą du Wiel ko pol skie go” oraz
gnieź nień skich „Fun da men ta Eu ro pea”). 

Ju bi lat jest na dal bar dzo za ję ty, ale ma też
wie le pla nów na okres, gdy bę dzie miał wię -
cej wol ne go cza su. Mię dzy in ny mi za mie -
rza na uczyć się ob słu gi kom pu te ra, bo kie -
dy kom pu te ry wcho dzi ły u nas na do bre, ja -
ko dzie kan czy rek tor miał se kre tar ki i nie
mu siał się do sto so wy wać do no we go sprzę -
tu. Na ra zie dzie li czas na wy jaz dy do War -
sza wy na co mie sięcz ne spo tka nia Cen tral -
nej Ko mi sji ds. Stop ni i Ty tu łów Na uko wych
oraz na po sie dze nia Ko mi sji Kul tu ry Ję zy -
ka i Ko mi sji Teo rii Ję zy ka w Ko mi te cie Ję zy -
ko znaw stwa PAN, po sie dze nia Ra dy Na uko -
wej In sty tu tu Ję zy ka Pol skie go PAN w Kra -
ko wie oraz wy jaz dy na ha bi li ta cje i licz ne
kon fe ren cje, bo ja ko wy bit ny ję zy ko znaw ca
wszę dzie jest za pra sza ny, a ja ko, iż zna
więk szość spe cja li stów z tej dzie dzi ny, bar -
dzo lu bi bez po śred nie kon tak ty z ni mi i in -
ny mi na ukow ca mi. Na uni wer sy te cie pro -
wa dzi wy kła dy dla ma gi stran tów i dok to -
ran tów, a w tym se me strze tak że wy kład
z me to do lo gii ba dań ję zy ko znaw czych.

Ob ser wu jąc nie uchron ne zmia ny za cho -
dzą ce na uni wer sy te cie, z nie po ko jem pa -
trzy na na si la ją cą się biu ro kra cję i roz dę tą,
ro dem z Unii Eu ro pej skiej spra woz daw -
czość (np. w apli ko wa niu o gran ty), któ ra
za bie ra pra cow ni kom na uko wym, a za ra -
zem dy dak ty kom strasz nie du żo cza su. Do -
strze ga też nie bez pie czeń stwo zwią za ne
z ma so wo ścią wy kształ ce nia wyż sze go, któ -
ra pro wa dzi do – wi docz ne go już te raz – ob -
ni że nia po zio mu na wszyst kich eta pach
kształ ce nia i ka rie ry na uko wej. 

Mó wią o ju bi la cie
Za wsze z peł nym po dzi wem pa trzy łam

na nie go ja ko ko le gę otwie ra ją ce go róż ne ob -
ra dy, kon fe ren cje, bo te otwar cia by ły bar dzo
cie ka we – mó wi prof. Se we ry na Wy sło uch,

Syl we ster Dwo rac ki
Oda do Bog da na

O, Bog da nie, cią gle mło dy, 

Żwa wo krę ci się Twój świat.

Dzi siaj zwol nij dla ochło dy, 

Wy staw się na ży czeń grad.

Bo to już Sep tu agin ta,

Ale prze cież nie jest źle, 

Z ry mem spie szy Ci Tri gin ta,

Swo je VAT do rzu cić chce.

Naj waż niej sze me ży cze nie:

Mo wie pol skiej służ jak Rej,

Po spo li te jej pie le nie 

Z mo wy ob cej ru szyć chciej.

By prze sta ła pol ska gę ba –

Na uwa dze cią gle miej –

Wszę dzie z ob ca tyl ko gę gać,

Mó wiąc, że to jest okej.

Ciąg dalszy na str. 12 »
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Kie dy mó wi my „ję zyk oj czy sty” – uwznio śla -
my go. Ko ja rzy my wnet z ta ki mi okre śle nia -
mi jak „skarb ni ca wspól nych do świad czeń”
i „sys tem war to ści”, „spu ści zna oj ców”, „dzie -
dzic two kul tu ry…”. Tym cza sem ję zyk oj czy sty
uży wa ny jest tu i te raz, na co dzień, na uli cy
w skle pach, ba rach. Po słu gu je my się nim bez
żad nych unie sień. Jak w tym kon tek ście ro zu -
mieć sfor mu ło wa nie „ję zyk oj czy sty”?

Bę dę o tym mó wił ja ko ję zy ko znaw ca,
a nie so cjo log, psy cho log, czy po li tyk. Ję -
zy ko znaw cy ostat nio czę sto od cho dzą
od okre śla nia ję zy ka mia nem oj czy ste go, bo
to przy wo łu je opo zy cję do ję zy ka ob ce go,
a ob cy brzmi źle. Co raz czę ściej więc w pu -
bli ka cjach na te mat ję zy ka, z zwłasz cza opa -
no wy wa nia, ucze nia się ję zy ków, uży wa się
sfor mu ło wań ję zyk pierw szy, ję zyk wyj ścio -
wy, czy li ten, od któ re go za czy na my na szą
edu ka cję; uczy my się na zy wa nia i opi sy wa -
nia świa ta, po ro zu mie wa nia się. Mó wiąc
o nim, ję zy ko znaw cy na ogół uni ka ją
uwznio śla ją cych emo cji. Oczy wi ście, że jest
on przed mio tem pew ne go war to ścio wa nia
i zwy kle by wa; jest prze cież du żą war to ścią
ze wzglę du na po wszech ność, kon ty nu ację
na ro do wej toż sa mo ści, tra dy cji.

Nie chcie li by śmy, że by nasz ję zyk za gi nął,
„nie da my po grześć mo wy”, choć prze cież
na ca łym świe cie ję zy ki zni ka ją, a tem po te -
go pro ce su jest za ska ku ją co szyb kie. We dług
ba dań UNESCO z lat 90. z ma py świa ta zni -
ka je den ję zyk co dwa ty go dnie. Tak więc
dba łość o swój ję zyk jest obo wiąz kiem.

Od nieść moż na wra że nie, że w cza sach dzi -
siej szych, kie dy ce lem uży wa nia ję zy ka jest
głów nie po spiesz na ko mu ni ka cja, po słu gi wa -
nie się nim jak po ręcz nym na rzę dziem, któ re
pięk ne być nie mu si, by le by ło sku tecz ne. Stąd
zu ba ża nie, za nie dby wa nie, za chwasz cza nie.
Pa nie pro fe so rze, w ja kich ob sza rach wi dzi
pan głów ne za gro że nia dla ję zy ka pol skie go?

Ję zy ko znaw cy by naj mniej nie są w tej
ma te rii zgod ni. Po wia da się na przy kład, że
za gro że niem dla ję zy ków na ro do wych jest
glo ba li za cja. Bo ją się te go Fran cu zi, Ro sja -
nie. Po la cy rów nież. Oso bi ście jed nak tak
nie uwa żam. Są dzę – a wspie ra to hi sto ria
pol sz czy zny – że ję zyk się przed glo ba li za -
cją po tra fi obro nić. Wchło nął już przez wie -
ki ty le za po ży czeń. I trwa. In ne za gro że nie
to ten den cja do szyb kiej, choć by by le ja kiej
ko mu ni ka cji, na co moż na pa trzyć przez
pry zmat sku tecz no ści. Je śli słu ży po ro zu -
mie wa niu się – to wy star czy. W ad re sach
ma ilo wych, sms -ach, na ko szul kach pił ka -
rzy co raz czę ściej po mi ja się pol skie li te ry
ze zna ka mi dia kry tycz ny mi; nie wiem, czy
to jest za gro że niem.

Czy li od złej na wet pi sow ni ję zyk od ra zu
nie ob umie ra. Co za tem jest na praw dę dla nie -
go groź ne? 

To, że ogłu chli śmy na wul gar ność ję zy -
ka i je go agre syw ność. Sło wa, któ re nie tak
daw no jesz cze nie mia ły pra wa by tu we
wza jem nym po ro zu mie wa niu się lu dzi
przy zwo itych, dziś funk cjo nu ją bez skru -
pu łów mó wią cych. I bez kon ster na cji oto -

Z prof. Tadeuszem Zgółką,
językoznawcą, członkiem Prezydium
Rady Języka Polskiego Polskiej
Akademii Nauk rozmawia 
Jolanta Lenartowicz 

kie row nik Za kła du Se mio ty ki Kul tu ry
IFP UAM – Bog dan za wsze był wszech -
stron ny, nie ogra ni czał się do jed ne go tyl -
ko zja wi ska, pro ble mu, ale umiał przy -
wo łać roz le gły kon tekst, więc był bar dzo
przy dat ny ja ko oso ba otwie ra ją ca róż -
ne spo tka nia. Wszech stron ny ta lent ora -
tor ski ju bi la ta ujaw nia się tak że w mo -
wach po grze bo wych i na przy kład pod -
czas po grze bu prof. Mar ka Kor na szew -
skie go wy gło sił tak świet ną mo wę, że
za chwy co ne ko le żan ki z uczel ni za ma -
wia ły mo wy na swo je po grze by… Mó -
wiąc o ju bi la cie prof. To masz Po krzyw -
niak, dzie kan Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol -
skiej i Kla sycz nej, pod kre śla je go umie -
jęt ność ja sne go wy kła du, prze ka zy wa -
nia trud nych, skom pli ko wa nych pro ble -
mów ję zy ko znaw czych w spo sób zro zu -
mia ły dla każ de go – nie tyl ko ję zy ko -
znaw ców czy sze rzej fi lo lo gów, ale tak -
że dla przed sta wi cie li in nych dys cy plin
i lu dzi nie zwią za nych z uni wer sy te tem.
Prof. Po krzyw niak zwra ca też uwa gę
na szcze gól ną umie jęt ność prof. Wal cza -
ka, ja ką jest na wią zy wa nie kon tak tu
z ludź mi. Kie dy ko le dzy pro fe so ro wie
na ma wia li go, by zo stał dzie ka nem,
twier dził, że się zu peł nie do te go nie na -
da je i twier dzi tak do dziś, choć peł nił
funk cję dzie ka na przez 2 ka den cje, a po -
tem przez ko lej ne dwie – funk cję pro -
rek to ra i ra dził so bie zna ko mi cie. 

Za wsze uczyn ny, za wsze ko le żeń ski,
nie kon flik to wy, na ła do wa ny wie -
dzą – mó wi prof. Syl we ster Dwo rac ki
z „brat niej” fi lo lo gii kla sycz nej – Pa mię -
tam je go wspa nia łe wręcz pre lek cje
na te mat ob sza rów daw nej Rze czy po -
spo li tej, prze mie rza nej przed chy ba 10
la ty au to ka rem – wspo mi na – Bar dzo
ucie szy łem się, gdy w ro ku 1999 wszedł
do eki py pro rek tor skiej. Wie dzia łem, że
wnie sie do Mi nu sa to, co tyl ko on mógł
wnieść. Chy ba w tym sa mym ro ku po -
zna łem je go nie zna ny do tąd ta lent do pi -
sa nia oko licz no ścio wych wier szy. By ło to
przy ju bi le uszu prof. Je rze go Bań cze row -
skie go. Był to po czą tek tej bar dzo do brze
zna nej w uni wer sy te cie dzia łal no ści
Bog da na Wal cza ka. Prof. Dwo rac ki
zwra ca uwa gę na jesz cze jed ną „dział -
kę”, któ rą od po cząt ku, czy li od 2000 r.
upra wia ju bi lat: Był i jest gor li wym
uczest ni kiem pro jek tu Ver ba Sa cra. Ko -
men ta rzy wy gło sił nie ma ło, jeź dził
do wszyst kich miast, w któ rych od by wa -
ły się lo kal ne edy cje Ver ba Sa cra. Ulu -
bio nym miej scem na tym szla ku by ło
i jest do dziś Wej he ro wo: Da nu ta Sten ka
ja ko lek tor tek stu bi blij ne go, prof. Bog dan
Wal czak – ko men tarz”

Da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz

» Dokończenie ze str. 11
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cze nia. Jesz cze nie daw no zda rza ło się,
na przy kład w tram wa ju, że star sze oso by
po dej mo wa ły in ter wen cję, sły sząc wul gar -
ne sło wa uży wa ne jak prze cin ki. Te raz by -
wa tak co raz rza dziej. Bo ję się, że mach nę -
li śmy na to rę ką. Tym cza sem ję zyk,
a zwłasz cza je go środ ki eks pre sji, ubo że ją
przez mno gość wy po wia da nych słów wul -
gar nych i cham skich. Ję zyk sta je się pry -
mi tyw ny. Je śli ten pro ces miał by po stę po -
wać jesz cze da lej, to jest to dla ję zy ka bar -
dzo groź ne. I trze cia spra wa, to nie bez -
piecz ne zu bo że nie nie tyl ko środ ków eks -
pre sji, ale tak że uroz ma ico ne go słow nic -
twa. Co raz mniej uży wa my słów wła -
snych, wy sma ko wa nych. One gi ną, a wraz
z ni mi wie lo barw ność na zy wa ne go dzię -
ki nim świa ta. Ogra ni cza nie re per tu aru
lek sy kal ne go wi dział bym ja ko istot ne za -
gro że nie dla ję zy ka. 

A gra ma ty ka? 
Też jest uprasz cza na. Od szedł w prze -

szłość czas za prze szły, za ni ka for ma wo ła -
cza. Ale czy war to ża ło wać na przy kład
imie sło wu przy słów ko we go uprzed nie go ty -
pu „ przy szedł szy, otrzy maw szy”? Ta for ma
prze trwa ła chy ba tyl ko w wy ra że niu idio -
ma tycz nym „praw dę po wie dziaw szy”. 

Pa nie pro fe so rze, wie le grze chów po peł nia
się,  jak sły chać, w sfe rze ję zy ka mó wio ne go.
Po mi ja jąc na wet zu bo żo ne słow nic two, nie
spo sób słu chać fa tal nej wy mo wy. Nie wy raź -
nej, szem rzą cej al bo skrze kli wej. Jak pan, mi -
ło śnik pięk ne go ję zy ka, to zno si? 

To jest kon se kwen cja spo so bów ucze nia
ję zy ka. Czy wie le na przy kład jest szkół, w
któ rych po lo ni sta uczy dyk cji? Ilu skut -
kiem te go jest na przy kład po li ty ków, pre -
zen te rów, osób wy stę pu ją cych pu blicz nie,
któ rzy mó wią ze szczę ko ści skiem, szyb ko,
re du ku jąc sa mo gło ski? Praw do po dob nie
nikt ich nie ostrze gał, że to nisz czy war -
tość prze mó wie nia, znie chę ca do słu cha -
nia. Źle ko rzy sta my z pro zo dii, mó wiąc
mo no ton nie, bez mo du la cji in to na cyj nej.
Upo wszech nia się ak cen tu acja dru giej sy -
la by od koń ca, ale to chy ba pro ces już nie
do od wró ce nia. Na to miast po wszech na,
nie sta ran na wy mo wa jest jed nak moż li wa
do po pra wie nia.

A ja kie wy mie nił by pan śro do wi ska, gdzie
mó wi się ład nie? Gdzie chce się słu chać? 

Mo że ra dio pu blicz ne, nie któ rzy pu bli -
cy ści, wy kła dow cy, ka zno dzie je … Tro ska o
wy mo wę nie jest po wszech na. Ale to się
zmie nia. Co raz wię cej jest szkół, któ re wpro -
wa dza ją na ucza nie re to ry ki – mó wie nia
pięk ne go, wy raź ne go, sku tecz ne go, per swa -
zyj ne go. I to bez kart ki!

Tro ska o ję zyk to wa rzy szy ła Po la kom od
wie ków. Od wie ków wy ra ża no nie za do wo le -
nie z upad ku ję zy ka, po dej mo wa no pró by ra -
to wa nia go. Co my, tu i te raz mo że my, ba, po -
win ni śmy dla ję zy ka zro bić? 

Od po wiedź mo że być z po zo ru pro sta.
Ra da jest w edu ka cji. Po wszech nej edu ka -
cji, nie tyl ko in sty tu cjo nal nej, pro wa dzo -
nej w sys te mie szkol nym, ale od do mu ro -

dzin ne go po czy na jąc. No i wy ro bie nie
świa do mo ści, że spo sób ko rzy sta nia z ję -
zy ka jest war to ścią spo łecz ną i  in dy wi du -
al ną. 

Po dej mu je się ak cje, przed się wzię cia, któ re
ma ją co dzien ną edu ka cję wspo ma gać. 

Pro wa dzi się ak cje upo wszech nia ją ce
mię dzy in ny mi wzo ry do na śla do wa nia:
kon kur sy kra so mów cze, dyk tan da, Ra da Ję -
zy ka Pol skie go przy zna je ty tu ły „Am ba sa -
do ra Pol sz czy zny”, co rocz nie pro wa dzi się
kon kurs „Mistrz Mo wy Pol skiej”. Cza sem
jed nak mam po ku sę, że by nie tyl ko wska zy -
wać przy kła dy do bre, ale też ośmie szać złe.
Ot ta ka „ma li na ję zy ko wa” pięt nu ją ca naj -
gor szych. 

Tra dy cyj nie 21 lu te go ob cho dzo ny jest Mię -
dzy na ro do wy Dzień Ję zy ka Oj czy ste go. Tak by -
ło i w tym ro ku? 

Ow szem, pod pa tro na tem Pre zy den ta
RP pod ję to za pla no wa ny na la ta pro gram
pro mo cyj ny  „Oj czy sty – do daj do ulu bio -
nych”. Je go ce lem jest kształ to wa nie świa -
do mo ści ję zy ko wej Po la ków i pro pa go wa -
nie dba ło ści o po praw ność pol sz czy zny.
Or ga ni za to ra mi kam pa nii są Ra da Ję zy ka
Pol skie go i Na ro do we Cen trum Kul tu ry. W
Pa ła cu Pre zy denc kim od by ła się de ba ta
czte rech (a na wet pię ciu) po ko leń, w któ -
rej wzię ło udział tro je pro fe so rów i trój ka
stu den tów za pro szo nych z UAM. Wie czo -
rem w war szaw skim Te atrze Pol skim od -
by ła się ga la ję zy ka pol skie go, w któ rej też
uczest ni czy li śmy.
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G
o ści przy wi tał prof. Mar ci niak,
rek tor UAM (też be ne fi cjent
FNP), a po tem prof. Ma rek
Świ toń ski, czło nek Ra dy FNP,
po ka zał, jak wy glą da po znań -

ski ośro dek na uko wy na tle kra ju. W każ -
dej ka te go rii po rów nań pla su je my się na 3
miej scu. W 8 uni wer sy te tach pu blicz -
nych, 13 in sty tu tach PAN i 7 in sty tu tach
bran żo wych pra cu je w Po zna niu 8 ty się cy
na ukow ców, w tym 1004 pro fe so rów.
Upraw nie nia do nada wa nia ty tu łu dok to ra
ma ją 92 jed nost ki, a dr. hab. – 71. W 71 ka -
te go ry zo wa nych jed nost kach – 35 ma ka te -
go rię I, a 20 – ka te go rię II, przy czym na sa -
mym UAM po ło wa jed no stek ma ka te go rię I.
Je śli cho dzi o „pol skie No ble”, to zgar nę li -
śmy ich 14 proc. czy li ma my 10 lau re atów,
z cze go po ło wa to na ukow cy UAM. W pro -
gra mie MISTRZ na 17 po znań skich be ne fi -
cjen tów, aż 10 jest z UAM, a w pro gra mie
START ze 142 sty pen dy stów 68 jest z UAM.
Je śli cho dzi o licz bę pu bli ka cji na uko wych,
to o ile w Pol sce jest ich 458 tys., w Po zna -
niu oko ło 45 tys. Ten wy nik nie jest jed nak
już ta ki opty mi stycz ny, a sta je się wręcz po -
nu ry, je śli po rów na my się z Wiel ką Bry ta nią
(3 mln pu bli ka cji) czy choć by Hisz pa nią
(ok. 1 mln). W ostat nich 5 la tach w ośrod -
ku po znań skim nada no 2, 5 tys. stop ni dok -
to ra. Jak pod kre ślił pre le gent licz ba dok to -
ra tów ma ostat nio, nie po ko ją cą go, spad ko -
wą ten den cję, na to miast wzro sła licz ba ha -

bi li ta cji – jak po dej rze wa prof. Świ toń ski,
sta ło się to w związ ku z wpro wa dze niem
no we go spo so bu ha bi li ta cji. Na ko niec przy -
po mniał, że Pol ska wy da je na na ukę rocz -
nie 30 eu ro w prze li cze niu na jed ne go oby -
wa te la, pod czas gdy śred nio w Eu ro pie jest
to 150 eu ro, a np. w Szwe cji 300 eu ro. 

Prof. Ma ciej Ży licz, pre zes FNP, z oka zji ju -
bi le uszu przy po mniał ro man tycz ne i burz -
li we po cząt ki Fun da cji: przy zna nie jej
„w ciem no” fun du szu roz wo ju na uki i tech -
ni ki, któ ry nie spo dzia nie oka zał się tak wy -
so ki, że pań stwo pró bo wa ło go... ode brać;
a po tem tro chę na iw ne za in we sto wa nie środ -
ków, któ re mia ło ta ki sku tek jak wpusz cze nie
re ki na do sta wu z ryb ka mi; wresz cie stop nio -
we unie za leż nia nie się Fun da cji. Przy oka zji
wy ja śnił, cze mu Fun da cja po słu gu je się akro -
ni mem FNP: otóż w trak cie re je stra cji oka -
za ło się, że Fun da cja Na uki Pol skiej już ist -
nie je, więc na gwałt trze ba by ło do dać owe
„na rzecz”, ale skrót po zo stał sta ry. Choć za -
gro żo na nie bez pie czeń stwa mi (utwo rzo -
na po dob nie Fun da cja Kul tu ry upa dła) FNP
wy ro bi ła so bie i utrzy my wa ła wy so ką mar -
kę. Ma jąc na star cie 95 mln zł, przez 20 lat
wy da ła na na ukę 450 mln zł, a jej ka pi tał wy -
no si obec nie ok. 400 mln zł. Prof. Ży licz opo -
wia dał, jak po wsta wał, de cy du ją cy o re no mie
Fun da cji, sys tem re cen zenc ki, jak bar dzo za -
le ża ło twór com Fun da cji, by w spo sób bez -
stron ny wy ła py wać oso by twór cze. Tu sam
im pact fac tor nie wy star czy, ani żad ne Hir -

Obchody 20-lecia
Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej, które odbywały
się na UAM, stały się
właściwie spotkaniem jej
beneficjentów, wśród
których byli zarówno ci,
którzy korzystali z jej
stypendiów 20 lat temu,
a dziś są dojrzałymi
profesorami z uznanym
dorobkiem, jak i ci,
którzy dopiero teraz,
korzystając z programu
START czy
KOLUMBOWIE
rozpoczynają swoją
karierę naukową. 

Fun da cjo – sto lat!
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Trwa debata: od lewej dr I. Weymann, dr E. Zgrabczyńska, prof. T. Stryjakiewicz, dr Z. Madeja i moderator prof. W. Bolecki
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sche, nie Hir sche – mó wił z fer wo rem – cho -
dzi o to, by pra ca nie by ła przy czyn kiem, na -
wet war to ścio wym, ale by wno si ła coś na -
praw dę no we go. To dla te go zda rza się, że apli -
ka cje wy gry wa ten, kto ma tyl ko jed ną pra -
cę, ale ory gi nal ną, a nie ten, kto ma du żo
prac, ale nie wno szą cych wie le no we go. Jest
to trud ne, dla te go nad re cen zen ta mi dzia ła
su per – re cen zent, ma ją cy wy ja śniać kon flik -
ty; dla te go są roz mo wy z oso ba mi apli ku ją -
cy mi; dla te go za pra sza się re cen zen tów za -
gra nicz nych; dla te go wresz cie pil nie tro pio -
ny i wy klu cza ny jest kon flikt in te re sów. 

FNP ela stycz nie re agu je na po trze by na -
uki, dla te go po wsta ją no we pro gra my, a in -
ne są wy ga sza ne. Przez 20 lat ist nie nia FNP
z jej wspar cia sko rzy sta ło 7, 5 ty sią ca na -
ukow ców. A co się nie uda ło? Prof. Ży li cza
mar twi to, że mło dzi dok to rzy – sty pen dy -
ści bar dzo czę sto nie znaj du ją eta to we go za -
trud nie nia na uczel ni, a na wet jest ta ka re -
gu ła, że im więk sza uczel nia, tym trud niej
o za trud nie nie. Nie ma też miej sca dla po -
wra ca ją cych z za gra ni cy mło dych uczo -
nych. Prof. Ży licz wspo mniał, że Na ro do we
Cen trum Na uki pla nu je prze zna czyć na ten
cel spe cjal ny fun dusz. Za po wie dział też, że
FNP za mie rza zmniej szyć licz bę pro gra -
mów: z 20 obec nych po zo sta nie kil ka.

Ho no ro we od zna cze nie Fun da cji otrzy -
mał na uro czy sto ści dr Jan Krzysz tof Frąc -
ko wiak, pierw szy szef FNP, a obec nie dy -
rek tor biu ra pro mo cji na uki pol skiej
w Bruk se li.

Na ko niec – ja ko że te ma tem te go od święt -
ne go spo tka nia na uko we go by ły „Wy jaz dy
i po wro ty. Źró dła suk ce sów i nie po wo dzeń
mło dych uczo nych” – głos za bra li uczest ni -
cy pa ne lu. Dr Zo fia Ma de ja z Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go, któ ra ba da im mu no lo gicz ne
re ak cje mię dzy mat ką a wszcze pio nym za -

rod kiem, mó wi ła, że wy jaz dy za gra ni cę są
nie od łącz nym ele men tem ka rie ry na uko wej
i że za cząć wy jeż dżać trze ba wcze śnie. W in -
nych ośrod kach moż na na uczyć się in nych
tech nik ba daw czych i na wią zać kon tak ty.
Tam też, za gra ni cą, jak stwier dzi ła, na uczy -
ła się, że na uka to nie tyl ko pa sja, ale że trze -
ba tak że umieć zdo by wać pie nią dze. Prof. Ta -
de usz Stry ja kie wicz z Wy dzia łu Na uk Geo -
gra ficz nych i Geo lo gicz nych UAM, je den
z pierw szych be ne fi cjen tów FNP, mó wił, że
w tym wła śnie dniu je den z je go uczniów
wy gła sza w Wa szyng to nie re fe rat o go spo dar -
ce prze strzen nej, a jest to... sku tek otrzy ma -
ne go 20 lat te mu przez pro fe so ra sty pen dium
FNP. Na wią za na wów czas współ pra ca na -
uko wa owo cu je do dziś, prze kła da jąc się
na osią gnię cia uczniów. Na zwał to efek tem
mnoż ni ko wym sty pen diów. Pod kre ślił, że
war to do bre stan dar dy FNP, a więc przej rzy -
stość pro ce dur czy uni ka nie kon flik tu in te re -
sów wziąć za wzór i sto so wać na co dzień
w pra cy na uko wej. Wspo mniał rów nież o dy -
le ma cie, ja ki nie sie z so bą nad mier ne ob cią -
że nie dy dak ty ką w po cząt kach ka rie ry na -
uko wej. Dr Ewa Zgrab czyń ska z Wy dzia łu

Bio lo gii UAM mó wi ła, że wy jaz dy za gra ni -
cę po zwa la ją na bez cen ne kon tak ty z wiel ki -
mi au to ry te ta mi na uko wy mi, a dzię ki sty pen -
diom FNP mło dzi pol scy ba da cze nie mu szą
się czuć jak ubo dzy krew ni. W bio lo gii be -
ha wio ral nej – się gnę ła do po rów na nia ze
swo jej dzie dzi ny – zwie rzę opusz cza swo je te -
ry to rium dla unik nię cia kon ku ro wa nia
z krew ny mi o po ży wie nie oraz po to, by nie
krzy żo wać się z krew ny mi. I tak jest z też wy -
jaz da mi uczo nych, któ rzy zo sta wia ją za so bą
ru ty nę zna nej so bie ro dzi mej uczel ni.

Dr Ire ne usz Wey mann z Wy dzia łu Fi zy -
ki UAM po wie dział, że w pla no wa niu swo -
jej ka rie ry na uko wej trze ba być od waż nym,
a naj waż niej sza jest moż li wość współ pra -
cy z wiel ki mi uczo ny mi. Efek tem wy jaz du
są wspól ne ba da nia i pu bli ka cje, za uwa żal -
ne na are nie mię dzy na ro do wej, a wra ca jąc
na uczel nię wno si się do niej sieć na wią za -
nych kon tak tów. War to so bie uzmy sło wić, że
ta ki wy jazd to wy jąt ko wy, mo że je dy ny czas
w ży ciu, gdy moż na po świę cić się tyl ko na -
uce – mó wił dr Wey mann – po po wro cie cze -
ka ją jesz cze in ne obo wiąz ki np. dy dak tycz -
ne. Na ko niec mo de ra tor dys ku sji, prof.
Wło dzi mierz Bo lec ki, wi ce pre zes FNP, za -
py tał, co uczest ni cy dys ku sji chcie li by zmie -
nić w pol skiej na uce? Zo fia Ma dej: sty mu -
lo wać do mo bil no ści – aby ucze ni zmie nia -
li ośrod ki, w któ rych pra cu ją, tak że w kra ju;
Stry ja kie wicz: uru cho mić me cha ni zmy za -
trzy mu ją ce naj zdol niej szych w na uce i za -
chę cać do go dze nia spe cja li za cji z sze ro kim
od dzia ły wa niem kul tu ro twór czym – (pro fe -
sor po dał kon kret ny przy kład, że trud no za -
chę cić do pra cy nad wspól nym pol sko – nie -
miec kim pod ręcz ni kiem, choć to waż ne
przed się wzię cie); Ewa Zgrab czyń ska i Ire -
ne usz Wey mann: po pra wić fi nan se.

Ma ria Ry bic ka 

”W aplikacji do FNP
zdarza się, że wygrywa
ten, kto ma jedną, 
ale oryginalną pracę,
a nie ten, który ma dużo
prac, ale nie wnoszących
wiele nowego
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Prof. Maciej Żylicz (z lewej) wręcza honorową odznakę FNP dr. Janowi Frąckowiakowi
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Przed czte re ma la ty ubie ga jąc się o god ność
rek to ra na ka den cję 2008 – 2012, przed sta wiał
pan swój „wzór” na roz wój uczel ni. Spraw dził
się? Na ile? 

Był to pro gram za pi sa ny ha sło wo: 5 x i + s,
gdzie „i” ozna cza ło: in te gra cję, in fra struk tu -
rę, in ter na cjo na li za cję, in for ma ty za cję i in -
no wa cyj ność, a „s” – spo łecz ność uni wer sy -
tec ką. Ten wzór i je go roz wi nię cie, sta ły się
fun da men tem i wy tycz ną w zbu do wa niu
stra te gii dla uni wer sy te tu, któ rą re ali zu je my
i bę dzie my re ali zo wać do 2019 ro ku. Ce le te
za tem nie tra cą na swo jej ak tu al no ści, jed -
nak że zmia ny, na stę pu ją ce w oto cze niu glo -
bal nym, kra jo wym i na uczel ni po wo du ją,
że nie któ re ak cen ty zo sta ją nie co ina czej
roz ło żo ne. Tak więc na przy kład roz wój ba -
dań na uko wych, no wo cze snej dy dak ty ki,
czy po głę bia nie związ ków z oto cze niem po -
zo sta ją za wsze ak tu al ne, a wpro wa dzo ne
do stra te gii ko rek ty, je śli wy stą pią, do ty czą
spo so bów i tem pa do cho dze nia do szcze gó -
ło wych ce lów ope ra cyj nych.

Czy li że kon ty nu acja tam tych ce lów, nie co
zmo der ni zo wa na, sta ła się pod wa li ną pod pa -
na no wy pro gram wy bor czy. 

W nad cho dzą cej ka den cji, je śli zo sta nę
wy bra ny, chciał bym zwró cić uwa gę na trzy
za sad ni cze ele men ty. Mam tu na uwa dze
po pierw sze spraw nie za rzą dza ny pro ces ba -
daw czy i edu ka cyj ny. To bar dzo sze ro kie za -
gad nie nie, gdyż obej mu je za rów no ba da nia
na uko we, w tym okre śla nie pro fi lu i po li ty -

Kon ty nu acja...  Kon ty nu acja...  Kon ty nu acja...  

Z prof. Bronisławem
Marciniakiem,
rektorem UAM, 
rozmawia 
Jolanta Lenartowicz 
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ki ba daw czej uczel ni; roz wój in ter dy scy pli -
nar nych kie run ków ba dań, utwo rze nie re po -
zy to rium wie dzy w ob sza rze ba dań na uko -
wych, ba zy uczel nia nych ze spo łów na uko -
wych, pro jek tów ba daw czych oraz apa ra tu -
ry ba daw czej, a tak że bu do wę sys te mu za -
rzą dza nia in fra struk tu rą ba daw czą uczel ni.
Za da nie to obej mu je tak że kształ ce nie,
a w tym po wią za nie efek tów kształ ce nia
z wy mo ga mi ryn ku pra cy, wdra ża nie sys te -
mu kształ ce nia usta wicz ne go, pro mo cję no -
wych tech no lo gii w dy dak ty ce, roz wój e -le -
ar nin gu czy wpro wa dza nie sys te mu za rzą -
dza nia po wierzch nią dy dak tycz ną uczel ni. 

Wszę dzie tu ko niecz ne jest wła ści we za -
rzą dza nie, tak że by uczel nia by ła nie tyl ko,
jak to już kilkakrotnie nad mie nia łem „świą -
ty nią mą dro ści”, ale tak że do brze i pro fe sjo -
nal nie za rzą dza nym przed się bior stwem,
uczel nią, któ ra opty mal nie wy ko rzy stu je
swo je za so by. Dys po nu je my prze cież świet -
ny mi ka dra mi, ol brzy mią i no wo cze sną ba -
zą ma te rial ną, w tym apa ra tu rą ba daw czą.
Dla te go w przy szłej ka den cji sta wiać trze ba
na do sko na le nie ka dry, cią głe wy po sa ża nie
jej w do dat ko we kom pe ten cje i umie jęt no -
ści. Zmie rzać bę dzie my do no wo cze sne go
za rzą dza nia jej roz wo jem m.in. po przez mo -
dy fi ka cję sys te mu ocen pra cow ni czych i po -
wią za nie wy na gro dzeń z efek tyw no ścią pra -
cy; pro mo wa nie po staw otwar tych na współ -
pra cę, kon ku ren cyj ność i mo bil ność.
Do pod no sze nia kwa li fi ka cji skła niać bę -
dzie my ka dry kie row ni cze tak że w za kre sie
umiejętności dydaktycznych, za rzą dza nia,
zna jo mo ści ję zy ków ob cych, pro mo cji i mar -
ke tin gu czy no wych na rzę dzi in for ma tycz -
nych. Rów no le gle po dej mo wa ne bę dą sta ra -
nia o wzrost płac pra cow ni ków i roz wój po -
za fi nan so wych ele men tów mo ty wa cyj nych.

Na dą żać za tym mu si go spo dar ka fi nan -
sa mi uczel ni, gdzie po trze ba w mo im mnie -
ma niu wpro wa dze nia no wych za sad pla no -
wa nia, bu dże to wa nia i po dej mo wa nia de cy -
zji fi nan so wych. 

To są głów ne ob sza ry, któ ry mi na uczel -
ni trze ba spraw nie za rzą dzać.

To po pierw sze. A po dru gie? 
Dru gi waż ny ele ment to spraw na ad mi ni -

stra cja, przy sta ją ca do no wych wa run ków
funk cjo no wa nia uczel ni. Stąd wy ni ka po -
trze ba opty ma li za cji dzia łal no ści pod sta wo -

wych dzia łów ad mi ni stra cji cen tral nej. Dla -
te go tym dru gim, głów nym ce lem w mo im
pro gra mie wy bor czym jest kształ to wa nie ta -
kiej ad mi ni stra cji uczel ni, któ ra bę dzie przy -
ja zną, do brze zor ga ni zo wa ną i – przede
wszyst kim – wspie ra ją cą tak ba da nia, jak
i dy dak ty kę. Dro gą do te go ma ją być: re or -
ga ni za cja ob słu gi praw nej uni wer sy te tu,
roz wój zin te gro wa ne go sys te mu za rzą dza -
nia uczel nią (AXAPTA), wdra ża nie elek tro -
nicz ne go obie gu do ku men tów, za rzą dza nie
obie giem in for ma cji, jak też i re ali za cja zak -
tu ali zo wa nej ma py dro go wej „In we sty cje,
mo der ni za cje i zmia ny lo ka li za cji na UAM
w la tach 2011-2019”.

Po zo sta je trze ci punkt pro gra mu.
Trze cim głów nym za da niem, któ re sta -

wiam so bie w pro gra mie wy bor czym na na -
stęp ną ka den cję jest in te gra cja po znań skie -
go śro do wi ska na uko we go w za kre sie ba -
dań i dy dak ty ki. Krót ko mó wiąc, chciał -
bym, aby w nad cho dzą cych la tach po znań -
skie uczel nie zbli ża ły się do sie bie, tak by
w dal szej per spek ty wie po wró cić do sta nu
z …wi tra żu, zdo bią ce go rek tor ski ga bi net.
Po ka zu je on te wy dzia ły, któ re ist nia ły
na Uni wer sy te cie Po znań skim w la tach
dwu dzie stych. Chciał bym tak in te gro wać
śro do wi sko ba daw cze, aby moż na by ło
wró cić do sy tu acji, gdy uni wer sy tet obej -
mo wał rów nież na uki me dycz ne, przy rod -
ni czo -rol ni cze, a tak że był wzbo ga co ny
o na uki eko no micz ne. Nie cho dzi mi
o zmia ny in sty tu cjo nal ne, ale głów nie
o stop nio we po dej mo wa nie wspól nych
mię dzy ob sza ro wych ba dań i przed się -
wzięć, tak na uko wych jak i dy dak tycz nych.
Tak wi dzę dro gę do utwo rze nia w Po zna niu
wiel kie go sil ne go uni wer sy te tu (fe de ra cji),
któ ry mo że za ist nieć nie tyl ko w prze strze -
ni na uko wej Eu ro py, ale i świa ta. 

Te trzy ce le pro gra mu są naj waż niej sze.
Dą że nie do ich re ali za cji opie ram na przy -
ję tej w mi ja ją cej ka den cji stra te gii, a za tem
jest to zmo dy fi ko wa na kon ty nu acja. Zaś
mo je obec ne ha sło wy bor cze brzmi: „wspól -
nie zmie nia my uni wer sy tet – zmia na nie
prze kre śla tra dy cji”.

Pa nie pro fe so rze, przed wy bo ra mi w ro -
ku 2008 za da wa li śmy wszyst kim kan dy da tom
te sa me py ta nia. Za dam je pa nu jesz cze raz,
z proś bą o sko ry go wa nie od po wie dzi po 4 la -

tach do świad czeń. Za py tam więc: Ja ki dziś po -
wi nien być pa na zda niem no wo cze sny uni wer -
sy tet. 

Od po wiem sło wa mi przy ję tej w mo im
pro gra mie wi zji: no wo cze sny uni wer sy tet,
a ta kim po wi nien być UAM, to uczel nia
o wy so kim po zio mie in no wa cyj nych ba dań,
po dej mu ją ca świa to we wy zwa nia, wiel kie
pro jek ty i wspól ne ini cja ty wy z naj wy bit -
niej szy mi i naj więk szy mi ośrod ka mi aka de -
mic ki mi na świe cie, roz po zna wal na w Eu -
ro pie, obec na w świa to wych ran kin gach,
kształ cą ca w wie lu dzie dzi nach, przy ja zna
stu den tom i dok to ran tom. To uczel nia bę -
dą cą w czo łów ce pol skich ośrod ków na uko -
wych, ze zrów no wa żo nym roz wo jem in fra -
struk tu ry wy dzia ło wej, pro fe sjo nal nie za -
rzą dza na, to le ran cyj na, pie lę gnu ją ca róż no -
rod ność po glą dów, bę dą ca au to ry te tem
w ży ciu spo łecz nym i po li tycz nym w kra -
ju oraz opar ciem dla je go go spo dar ki. To wi -
zja am bit na i da le ko sięż na, ale moż li wa
do re ali za cji…

Ja kie umie jęt no ści i ce chy oso bo wo ści po -
wi nien mieć rek tor?

Do wy mie nia nych wów czas, a by ły to:
uzna ny au to ry tet na uko wy, do świad cze nie
w za rzą dza niu, ła twość ko mu ni ko wa nia się,
sta now czość, kon se kwen cja, umie jęt ność
do bo ru współ pra cow ni ków, spraw ność
i sku tecz ność w kie ro wa niu ad mi ni stra cją
uni wer sy tec ką, życz li wość, po go da du cha,
do dał bym jesz cze cier pli wość, du żo cier pli -
wo ści... Po trzeb ny jest też za gwa ran to wa ny
spo kój ro dzin ny i wspar cie z jej stro ny, a tak -
że umie jęt ność ta kiej or ga ni za cji pra cy, że by
choć raz w ty go dniu zna leźć czas na sport
i re kre ację, bo dzie sięć mi nut dzien nie gry
na for te pia nie już nie wy star cza.

I ostat nie py ta nie: je śli zo sta nie pan rek to -
rem, cze go nie bę dzie pan na uczel ni to le ro -
wać? 

Przed czte re ma la ty wy ra ża łem nie zgo dę
na pró by an ga żo wa nia uczel ni w dzia łal -
ność po li tycz ną, na ule ga nie na ci skom, by
wy ko rzy sty wać au to ry tet rek to ra i uczel ni
do spraw in nych niż spra wy UAM, na nie -
rze tel ność i nie uczci wo ść w na uce i dy dak -
ty ce, na ob ni ża nie ja ko ści ba dań i nie go spo -
dar ność. To wszyst ko utrzy mu ję, a do dam
jesz cze nie to le ro wa nie bra ku lo jal no ści wo -
bec uczel ni.

 zmo der ni zo wa na zmo der ni zo wa na zmo der ni zo wa na
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Podnosząc wzrok – widzę twarze
mądre, spokojne, dostojne...”

W
ga bi ne cie re pre zen ta cyj -
nym idzie się po hi sto -
rycz nym dy wa nie,
po któ rym nie gdyś stą pał
sam He lio dor Świę cic ki,

dy wa nie, spe cjal nie utka nym dla te go ga -
bi ne tu. Za py ta łem kie dyś prof. Hen ry ka
Sam so no wi cza, czy pa trząc na dy wan mo -
że po twier dzić czas je go po wsta nia. Oczy -
wi ście – od parł na tych miast – orzeł na go -
dle w środ ko wym po lu dy wa nu nie ma ko -
ro ny, a więc dy wan po wstał na pew no
przed 1926 ro kiem – opo wia da prof. Bro ni -
sław Mar ci niak, rek tor UAM.

Biur ko re pre zen ta cyj ne ma jesz cze sta re
mo sięż ne ka ła ma rze, w któ rych jed nak
atra ment daw no wy sechł. Ale rek tor na -
le ży do po ko le nia, któ re jesz cze ze tknę ło
się z pió ra mi i pi sa ło ni mi dość dłu go, do -
pó ki nie po ja wi ły się dłu go pi sy. Na biur ku
nie po zor na – też hi sto rycz na – księ ga pa -
miąt ko wa. Pierw szy w niej wpis to
„Foch 1923” (mar sza łek jest dok to rem hc
na sze go uni wer sy te tu), a po tem Ro man
Dmow ski, Igna cy Mo ścic ki, Jan No wak -Je -
zio rań ski, Her ling Gru dziń ski, Pe ter Bro -
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Zaczynamy cykl
od gabinetu, w którym
zapadają wszystkie
ważne dla uniwersytetu
decyzje. To gabinet
rektora UAM,
a właściwie... 
dwa gabinety.



m a r z e c  2 0 1 2  |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E  |  1 9

ok, Jan Pa weł II (zło żył swój pod pis w Wa -
ty ka nie, gdzie ode brał in sy gnia dok to ra ho -
no ris cau sa), no bli ści: Ro bert H. Grubbs,
Al Go re i Wi sła wa Szym bor ska (wów czas
jesz cze nie lau re at ka), któ ra do na zwi ska
do pi sa ła „któ ra dzię ku je z ca łe go ser ca!” 

Na biur ku są tak że dwa zło te dzwon ki
do dys cy pli no wa nia dys ku sji, jak ob ja śnia
rek tor, bo w tym ga bi ne cie od by wa ją się
ze bra nia pro rek to rów i dzie ka nów, a dys -
ku sje by wa ją go rą ce. Za rek to rem le ży
miecz. „Do su ro wych kar” – śmie je się
prof. Mar ci niak, a tak na praw dę jest to dar
rek to ra jed ne go z chiń skich uni wer sy te -
tów, przy sła ny pol skie mu ko le dze ja ko
sym bol wła dzy. Jesz cze da lej la ska pa ster -
ska z Led ni cy, prze ka za na prof. Mar ci nia -
ko wi przez prof. Lo ren ca przy zda wa niu
funk cji – bę dzie kie dyś prze ka za na na stęp -
ne mu rek to ro wi...

Wi traż za mną, przed sta wia ją cy sym bo le
wy dzia łu przy rod ni czo -le śne go, me dycz ne -
go, fi lo zo ficz ne go i pra wa, przy po mi na mi
o zin te gro wa nym uni wer sy te cie – mó wi prof.
Mar ci niak – a po dru giej stro nie, w ga blo cie
na prze ciw wi si łań cuch rek to ra, gdzie z ko -
lei jest sym bol wy dzia łu teo lo gicz ne go, któ ry
za pla no wa no 90 lat te mu, a któ ry po wstał
do pie ro w 2000 ro ku. Pod no sząc wzrok zza
biur ka spo glą dam czę sto „w oczy” prof. Ste -
fa na Dą brow skie go, wy bra ne go na rek to ra
w 1939 ro ku, a któ ry ob jął swo ją funk cję
w 1945 ro ku. Spo śród 29 rek tor skich por tre -
tów w ga bi ne cie ten przy cią ga mój wzrok
szcze gól nie. Por tret jest bar dzo do bry, przy -
cią ga wzrok ja ko dzie ło sztu ki, ale tak że
przed sta wio na na nim po stać to uoso bie nie
do sto jeń stwa uni wer sy te tu: twarz mą dra,
spo koj na, bu dzą ca sza cu nek. 

Do ga bi ne tu nie wpro wa dza się zmian,
za cho wu jąc w trak cie od świe ża nia i mo der -
ni za cji nie na ru szo ny sta ry styl. Choć mo że
jed ną zmia nę wpro wa dzo no: zza bo aze rii
wy mon to wa no zna le zio ne w cza sie re mon -
tu urzą dze nie pod słu cho we... Przy był za to
sty lo wy ze gar, gra ją cy ku ran ta co pół go dzi -
ny, co przy po mi na wie lu roz mów com, że
czas koń czyć spo tka nie.

Zu peł nie in ny cha rak ter ma pokój pracy
rektora za se kre ta ria tem. To ga bi net ro bo czy,
o czym świad czy kom pu ter i ster ty te czek
i do ku men tów. W ich za wi łym sys te mie
orien tu je się tyl ko prof. Mar ci niak i pa ni
Mał go sia czy li se kre tar ka Mał go rza ta No wa -
czyk. W ga bi ne cie ro bo czym obok kom pu -
te ra stoi por tret mał żon ki rek to ra, „ko bie ty
nad zwy czaj nej”, jak ją okre śla prof. Mar ci -
niak. I tu w ga bi ne cie ro bo czym znaj dzie -
my... pia ni no. Mój po przed nik, prof. Lo renc,
aby się zre lak so wać, wy cho dził w cią gu dnia
na kil ku mi nu to wy spa cer; dla mnie ta kim
nie zbęd nym re lak sem jest 10 mi nut gra nia.
Oczy wi ście ro bię to po 17-tej, by nie bu dzić
zdzi wie nia nie ty po wy mi dźwię ka mi. Za zwy -
czaj zresz tą mam róż ne spo tka nia
do godz. 15-tej w ga bi ne cie re pre zen ta cyj -
nym, a do pie ro po tem prze cho dzę tu -
taj – mó wi prof. Mar ci niak. MAJ 

Ma ria Mar ci niak, 
ab sol went ka pra cy so cjal nej i re so cja li za cji 
oraz do radz twa za wo do we go i per so nal ne go UAM
Rek tor po wi nien być oso bą otwar tą na mło dych lu dzi. Ce cho wać po win -
na go ak tyw ność i zdol ność do po bu dza nia do niej in nych, a tak że chłon -
ny umysł, in te li gen cja, go to wość do zmian, in no wa cji. Po wi nien być
otwar ty na wszel kie ini cja ty wy stu den tów i wspie rać je w każ dy moż li wy
spo sób – nie tyl ko fi nan so wo, ale tak że po przez udo stęp nia nie swo jej sie -
ci kon tak tów czy za so bów uczel ni – na uko wych i ma te rial nych. Wy róż -
niać po win na go wszech stron na wie dza oraz po ję cie o ryn ku pra cy i je go
za po trze bo wa niu. Uni wer sy tet nie mo że być w koń cu fa bry ką bez ro bot -
nych, tyl ko ma kształ cić lu dzi, któ rzy po ode bra niu dy plo mu bę dą mo gli
swo ja wie dzę wy ko rzy stać w prak ty ce. Dla te go war to zmo dy fi ko wać sys -
tem edu ka cji, tak, by sta wiać bar dziej na umie jęt no ści prak tycz ne niż
na wie dzę teo re tycz ną.

Pa tryk Strzał kow ski, 
stu dent III ro ku dzien ni kar stwa i ko mu ni ka cji spo łecz nej
Dla stu den ta rek tor jest ra czej od le głą po sta cią, trud no więc cza sem
stwier dzić, ja kie ce chy po win ny go okre ślać. Są dzę, że po win na to być
oso ba z do świad cze niem w za rzą dza niu, jed nak ma ją ca tak że no wa tor -
skie, od waż ne po my sły. Po win na do brze znać swój uni wer sy tet, nie po -
zwa lać na to, że by na swo im sta no wi sku być ode rwa nym od rze czy wi sto -
ści. Być mo że do brym po my słem by ło by spę dza nie ja kie goś cza su na każ -
dym z wy dzia łów, by le piej wie dzieć, co dzie je się na niż szych szcze blach
uczel ni. W do bie sze ro ko roz wi nię tej współ pra cy mię dzy na ro do wej,
za waż ną uwa żam też zna jo mość przy naj mniej ję zy ka an giel skie go. My ślę
też, że rek tor po trze bu je swe go ro dza ju cha ry zmy, a tak że od wa gi, by
prze ła my wać czę sto skost nia łe struk tu ry i tra dy cje uni wer sy tec kie
na rzecz no wa tor skie go po dej ścia.

Na ta lia Pa dlew ska, 
stu dent ka Po dy plo mo wych Stu diów Dzien ni kar stwa na UAM
Rek tor uni wer sy te tu po wi nien dbać o roz wój ca łej uczel ni, in te re so wać
się spra wa mi stu den tów – lo ka lo wy mi czy ma te rial ny mi, szyb ko po dej -
mo wać de cy zje wte dy, gdy jest to ko niecz ne, ale też być skłon nym
do kom pro mi sów. Rek tor mu si być otwar ty na pro ble my stu den tów i no -
we, in no wa cyj ne po my sły i roz wią za nia, ko mu ni ka tyw ny, ob rot ny, nie za -
leż ny, do brze znać re gu ły funk cjo no wa nia sys te mów na uki i szkol nic twa
wyż sze go w kra ju i na świe cie. Po wi nien tak że po sia dać zdol no ści me ne -
dżer skie, cha rak te ry zo wać się aser tyw no ścią. God nie pre zen to wać śro do -
wi sko aka de mic kie, do brze za rzą dzać szko łą, ła two na wią zy wać kon tak ty.

Jo an na Ka łuż na, 
dok to rant ka na Wy dzia le Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa
My ślę, że rek tor uni wer sy te tu po wi nien przede wszyst kim, uży wa jąc ter -
mi no lo gii aka de mic kiej, być in ter dy scy pli nar ny. Po strze gać uczel nię ja ko
or ga nizm, w któ rym każ da z czę ści jest nie mniej po trzeb na od in nej. I ta
hu ma ni stycz na, czy spo łecz na, i ta przy rod ni cza, czy ści sła. Ko lej ną waż ną
kwe stią jest sil ne po czu cie iden ty fi ka cji z uni wer sy te tem. Rek tor po wi nien
po strze gać sie bie ja ko straż ni ka mar ki. A mar ka UAM po win na w pierw -
szej ko lej no ści zo bo wią zy wać, a w dru giej stać się po pro stu mod ną.
Człon ko wie spo łecz no ści aka de mic kiej po win ni czuć du mę ze stu dio wa -
nia, czy pra co wa nia na uni wer sy te cie. Mo ja wy obraź nia się ga na wet tak
da le ko, że po ran ny jog ging na mo ra skich ru bie żach wi dzę już tyl ko w ko -
szul ce UAM. I na ko niec – rek tor po wi nien za dbać o to, by uni wer sy tet stał
się cen trum ani ma cji ży cia spo łecz ne go i kul tu ral ne go po zna nia ków. By
ha sło „kształ ce nia przez ca łe ży cie” nie od no si ło się tyl ko do ko lej nych stu -
diów po dy plo mo wych, ale tak że do wy kła dów otwar tych, spo tkań z wy -
bit ny mi spe cja li sta mi – pra cow ni ka mi UAM, wresz cie wspól ne go prze by -
wa nia w mu rach cze goś, co nie bez po wo du na zy wa się świą ty nią wie dzy.

JA KI REK TOR NA TE CZA SY?
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Wę drów ka
z Szym bor ską
po Col le gium
Ma ius

Wę drów ka
z Szym bor ską
po Col le gium
Ma ius

Wę drów ka
z Szym bor ską
po Col le gium
Ma ius

T
uż przed trze cim pię trem Wi sła wa Szym bor ska spo -
glą da na mnie z wi tra ża z tym za gad ko wym uśmie -
chem, ja ki miał zni ka ją cy kot z Che shi re z Ali cji w kra -
inie cza rów – mą drym, wszyst ko wie dzą cym, ta jem ni -
czym, wy ro zu mia łym. W tor bie nio sę to mik Wier sze wy -

bra ne, wy da ny w Kra ko wie w 2000 ro ku. Wy bo ru do ko na ła sa ma
po et ka. Ta książ ka to wa rzy szy ła mi już wie lo krot nie w cza sie pra -
cy w In sty tu cie Fi lo lo gii Kla sycz nej. Ra zem ze mną prze mie rza ła
scho dy i ko ry ta rze Col le gium Ma ius, by w wy bra nym mo men cie,
naj czę ściej oko ło środ ka za jęć, gdy uwa ga stu den tów za czy na słab -
nąć a głos wy kła dow cy sa mo czyn nie sta je się co raz bar dziej mo no -
ton ny, ro ze rwać tok wy kła du, sko men to wać go prze ni kli wie, stać
się za pa da ją cą w pa mięć po in tą, któ ra pro wo ko wa ła do ko lej nych
py tań, do pod da wa nia w wąt pli wość nie jed ne go pew ni ka. Lu bię
czy tać stu den tom wier sze Wi sła wy Szym bor skiej, po nie waż tak
traf nie opi su ją wszyst kie wa ha nia i nie pew no ści zwią za ne z po zna -
wa niem rze czy wi sto ści, po nie waż po et ka uczy nas przy glą da nia się
po sta ciom z dal szych kart hi sto rii, rów nież tym bez i mien nym, któ -

re ni gdy nie otrzy ma ły przy wi le ju bo daj sta ty sto wa nia w mo nu -
men tal nych dzie łach wiel kich te go świa ta. 

A stu den ci lu bią jej wier szy słu chać. Kie dy 15 ma ja 1995 r. Wi -
sła wa Szym bor ska otrzy ma ła ty tuł dok to ra ho no ris cau sa UAM, Au -
la Uni wer sy tec ka by ła za peł nio na do ostat nie go miej sca, a zna ko -
mi tą część wi dow ni sta no wi ła mło dzież. Pod kre ślał to wów czas
w swo im wy stą pie niu prof. Bog dan Wal czak, kon klu du jąc, że
„wszyst ko to do wo dzi, że na sza „Sa fo sło wień ska” osią gnę ła to, co
jest da ne tyl ko nie licz nym naj więk szym: tę ide al ną traf ność sło wa,
je go ide al ną przy le głość do rze czy i sy tu acji, któ ra spra wia wra że -
nie, że sło wa po ety są tak da le ce je dy nie moż li we, że aż – po zor nie
i pa ra dok sal nie – oczy wi ste. […] I jest to jed no cze śnie nie omyl ny
znak wiel kiej po ezji, gdyż – o czym wie dzie li już sta ro żyt ni – ars
est ce la re ar tem, sztu ką jest ukryć sztu kę: ukryć warsz tat i wy si łek
twór czy, a po zo sta wić od bior cy wra że nie na tu ral no ści i spon ta nicz -
no ści.” Tę po zor ną pro sto tę po ezji Wi sła wy Szym bor skiej pod kre -
ślał w swej lau da cji rów nież prof. Edward Bal ce rzan, pro mo tor dok -
to ra tu ho no ro we go: „Czy tel nik utwo rów Wi sła wy Szym bor skiej nie
ma kło po tów ze zro zu mie niem jej my śli. Tu taj ni ko go nie obez wład -
nia ją cięż kie nor wi dy, nie onie śmie la ją za wi łe przy bo sie, nikt nie
mu si po dej mo wać ry zy ka wspi nacz ki na za wrot ne, nie bo tycz ne kar -
po wi cze. […] To do brze zna jo ma pol sz czy zna po tocz na. A jed nak
trze ba uwa żać! Ję zyk Szym bor skiej ma wie le zna czeń ukry tych
i pięk no ści za ma sko wa nych.” Tak, stu den ci in stynk tow nie ro zu mie -
ją pro ste szym bor skie.

Pró bu ję so bie przy po mnieć do kąd „za bie ra łam Szym bor ską”
w ostat nich kil ku na stu mie sią cach. Na pew no by ła ze mną w sa -
li 283, kie dy opo wia da łam o eks pan sji ma łe go, osia dłe go u uj ścia
Ty bru ple mie nia wy gnań ców, któ re na gru zach in nych spo łecz no -
ści utwo rzy z cza sem swo je Im pe rium Ro ma num: 

Luty 2012 roku, początek nowego semestru. Wbiegam
po schodach w Collegium Maius, mijając na kolejnych
półpiętrach witraże z twarzą Władysława Reymonta,
Czesława Miłosza, wreszcie Wisławy Szymborskiej. 
Moją uwagę znów przykuwa drobny szczegół różniący te
trzy portrety – u Reymonta i Miłosza obok daty
otrzymania Nagrody Nobla podane są daty wyznaczające
początek i kres życia, u Szymborskiej data otrzymania
doktoratu honoris causa UAM. Zawsze cieszyła mnie ta
różnica, pozwalająca wobec poetki stosować nadal czas
teraźniejszy. Aż do dziś. 

FOT. STANISŁAW OSSOWSKI



m a r z e c  2 0 1 2  |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E  |  2 1

„Le d wie ru szysz no gą, za raz jak spod zie mi
Abo ry gi no wie, Mar ku Emi liu szu.
W sam śro dek Ru tu lów już ci grzęź nie pię ta.
W Sa bi nów, La ty nów wpa dasz po ko la na.
Już po pas, po szy ję, już po dziur ki w no sie
Ekwów masz i Wol sków, Lu cju szu Fa biu szu. […] 
God ne ubo le wa nia są ma łe na ro dy.
Ich lek ko myśl ność wy ma ga nad zo ru
za każ dą no wą rze ką, Au lu sie Ju niu szu. 

(Gło sy, z to mu Wszel ki wy pa dek, 1972).
Po trze ba po ucze nia ma łych na ro dów, któ re „ro zu mie ją ma ło”, na -

pra wy ich na gan nych oby cza jów, usta no wie nia sku tecz niej szych
bo gów – jak że czę sto te ar gu men ty w ko lej nych epo kach uru cha -
mia ły wo jen ną ma szy nę znisz cze nia. Czyż by hi sto ria by ła nie tyl -
ko na uczy ciel ką ży cia, ale też śmier ci?

Wy da je mi się, że Wi sła wa Szym bor ska nie by ła wiel bi ciel ką Rzy -
mu, choć za pew ne lu bi ła nie któ rych Rzy mian, a ję zyk ła ciń ski zda -
wa ła się ce nić. Swój od czyt dok tor ski w Au li Uni wer sy tec kiej roz -
po czę ła wszak od słów: „Za za szczyt, któ ry mnie tu taj spo ty ka, wy -
pa da ło by po dzię ko wać w do stoj nej ła ci nie. Bo ję się jed nak, że by -
ła by to ła ci na ko śla wa i nie tyl ko sza now ni ze bra ni, ale na wet ja sa -
ma nie ro zu mia ła bym do brze, co mó wię...”. Za wsze tak skrom -
na wo bec naj więk szych za szczy tów, naj żyw szych ob ja wów sym pa -
tii czy uwiel bie nia. „Mysz u pod nó ża ma cie rzy stej gó ry”, jak sa ma
o so bie pi sa ła, pa ra fra zu jąc Ho ra ce go i Fe dru sa.

Szym bor ska wie lo krot nie po wra ca ła w swych wier szach do an -
ty ku, a ja wra ca łam na za ję ciach do jej wier szy. Oko licz no ści po -
wsta nia Ho me ro wych epo sów roz wa ża łam kie dyś ze stu den ta mi
bo daj że w sa li Ku rasz kie wi cza. Przy glą da li śmy się efek tom od kryć
He in ri cha Schlie man na, je go za pa mię ta łym po szu ki wa niom war -
stwy ar che olo gicz nej toż sa mej z Tro ją Pria ma, prze ko py wa niu się
przez stu le cia ludz kich ist nień, by do trzeć do „Troi – idei”. I zno wu
za brzmiał wiersz Szym bor skiej: 

Na wzgó rzu, gdzie sta ła Tro ja,
od ko pa no sie dem miast.
Sie dem miast. O sześć za du żo
jak na jed ną epo pe ję.
Co z ni mi zro bić, co zro bić.
Pę ka ją hek sa me try. (Spis lud no ści, z to mu Sto po ciech, 1967). 
Po mni Achil le sa, Hek to ra, Pa ry sa nie jed no krot nie za po mi na my

o po chy le niu się nad „za stę pa mi mię sa mie czo we go”, a ona wi dzi
te „ty sią ce i ty sią ce po szcze gól nych twa rzy, / a każ da pierw sza i ostat -
nia w cza sie, / a w każ dej dwo je nie by wa łych oczu.” Tak ła two
przejść nad ni mi do po rząd ku dzien ne go, okre ślić mia nem tłu -
mu – wte dy, jak i te raz. 

Na pew no czy ta li śmy Jej Mi nia tu rę śre dnio wiecz ną w sa li 328
na za ję ciach z pa le ogra fii, kie dy by ła mo wa o ilu mi na cjach w rę ko -
pi sach ła ciń skich. De li kat ne kon tu ry wy twor ne go or sza ku, na kre -
ślo ne przed wie ka mi przez któ re goś z bra ci Lim bo urg w Bar dzo bo -
ga tych go dzin kach księ cia de Ber ry, w wier szu Szym bor skiej ma ją
tę sa mą ulot ność, do sko na łość i ma je stat, wy cy ze lo wa ne for ma mi
su per la ty wów: 

Po naj zie leń szym wzgó rzu,
naj kon niej szym or sza kiem,
w płasz czach naj je dwab niej szych.
Ty le że po et ka do pi su je do te go ide al ne go kra jo bra zu szcze gó ły,

któ rych nie chcie li wi dzieć ani ni der landz cy ma la rze, ani ich za -
moż ny zle ce nio daw ca: 

Naj żad niej szej też kwe stii
miesz czań skiej czy kmie cej
pod naj la zu row szym nie bem.
Szu bie nicz ki na wet ty ciej
dla naj so kol sze go oka
i nic nie rzu ca cie nia wąt pli wo ści.” (Mi nia tu ra śre dnio wiecz na,

z to mu Wiel ka licz ba, 1976). 
A Szym bor ska wła śnie wąt pli wo ścią ży ła, ona wy peł ni ła jej twór -

czość. Pa mię tam za ję cia w sa li 219, kie dy pla toń ską opo wieść
o Atlan ty dzie pod su mo wa ły wa ha nia Wi sła wy Szym bor skiej: „Ist -

nie li al bo nie ist nie li. / Na wy spie al bo nie na wy spie. / Oce an al bo
nie oce an / po łknął ich al bo nie.” (Atlan ty da, z to mu Wo ła nie
do Yeti, 1957). I jesz cze – przy zu peł nie in nej oka zji – zma ga nia Alek -
san dra Wiel kie go, któ ry „kim czym mie czem / prze ci na ko go co gor -
dyj ski wę zeł. / Nie przy szło to do gło wy ko mu cze mu ni ko mu.” (Lek -
cja, z to mu Sól, 1962). Ta cią gła nie pew ność, za dzi wie nie świa tem,
nie ustan ne sta wia nie py tań pro wa dzi tak czę sto do „chy ba”, „mo -
że”, „nie wiem”, w któ rym z ca łą po ko rą po brzmie wa So kra te so we
„Scio me ni hil sci re”. „Po ezja Szym bor skiej to po ezja wiel kich py -
tań [...]” – mó wił prof. Edward Bal ce rzan w swej lau da cji – Zna ki za -
py ta nia osa cza ją za gad kę chwi lo wo ści i przy pad ko wo ści ży cia, któ -
re go nie po tra fi ogar nąć „po je dyn cza oso ba w ludz kim chwi lo wo ro -
dza ju”, ma ją ca za ma ło cza su, by upo rać się z wie lo ścią świa ta”.
A dla po et ki „nie ma py tań pil niej szych, od py tań na iw nych.” Za -
da wa nia ta kich py tań chcia ła bym na uczyć swo ich stu den tów.

Wie dzia łam, że bę dę jesz cze szu kać po mo cy po ezji Wi sła wy
Szym bor skiej na in nych za ję ciach, że kie dyś za brzmi Mo no log Ka -
san dry i Nad Styk sem, ale nie przy pusz cza łam, że bę dę mu sia ła się -
gnąć po utwór Wiel ka licz ba. I wła śnie wbie gam po scho dach w Col -
le gium Ma ius, w pierw szym dniu se me stru let nie go, któ ry roz po -
czy na się siar czy stym mro zem (pa ra doks – mo że spodo bał by się po -
et ce), że by ze stu den ta mi tłu ma czyć pieśń 30 III Ho ra ce go Exe gi
mo nu men tum, w któ rej nie śmier tel nym echem roz brzmie wa „non
omnis mo riar”. Wie lu twór ców po wta rza ło te sło wa za Ho ra cym.
Po wtó rzy ła je rów nież Wi sła wa Szym bor ska, ale w ty po wy dla sie -
bie spo sób, od rzu ca jąc ich pa te tycz ność, sku pia jąc się ca łą so bą
na chwi li obec nej: 

Non omnis mo riar – przed wcze sne stra pie nie.
Czy jed nak ca ła ży ję i czy to wy star cza.
Nie wy star cza ło ni gdy, a tym bar dziej te raz. 

Nam mu si wy star czyć to, co po zo sta ło. 
Mo ni ka Mia zek -Mę czyń ska
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W marcu portret Wisławy
Szymborskiej zniknął z okna
Collegium Maius. Zapewne
wkrótce tam powróci, uzupełniony
o datę „2012”. Cytaty z wystąpień
Wisławy Szymborskiej, Edwarda
Balcerzana i Bogdana Walczaka,
wygłoszonych w trakcie
uroczystości wręczenia doktoratu
honoris causa, przytoczyłam
za publikacją Vislava Szymborska
Doctor Honoris Causa Universitatis
Studiorum Mickiewiczianae
Posnaniensis, Wydawnictwo
Naukowe UAM, Poznań 1995.
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Rektor Jerzy Fedorowski wręcza doktorat honoris causa Wisławie Szymborskiej
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NORDISK, 
czy li uciecz ka
przed wi kin giem

Pa mię ta pa ni tę re kla mę? Przy stoj ny blon -
dyn na ma wia do za ło że nia kon ta w Nor dea.
Mó wi, mru ga jąc do nas: „bo je śli sa mo chód,
to – ten na V – wia do mo, je śli me ble, to te z I..
i sa mi je so bie skrę ca my...” itd. – czy mo że pa -
ni uzu peł nić ten ob raz?

Pro blem z tym ob ra zem jest ta ki, że jest
on nie ste ty ste reo ty po wy, a re kla ma spraw -
nie to wy ko rzy stu je. Za ło ży li śmy, że pod -
czas Fe sti wa lu NORDISK bę dzie my uni kać
ta kie go ob ra zu Skan dy na wii. Chce my uciec
przed tym wi kin giem w heł mie z ro ga mi,
któ ry tak na praw dę jest pew nym prze kła -
ma niem, ob raz kiem po pkul tu ry. W za mian
pre zen tu je my np. cie ka we fil my, re por ta że
z Gren lan dii i Wysp Owczych czy skan dy -
naw ski de sign, któ ry w świe cie stał się roz -
po zna wal ną mar ką. 

A li te ra tu ra? Ma my w księ gar ni spo ro
ksią żek dla dzie ci, tłu ma czo nych z ję zy ków
skan dy naw skich. Mam wra że nie, że są one
przyj mo wa ne przez pol skich czy tel ni ków
z pew ną re zer wą. To nie są po wie ści Astrid
Lind gren.

Ale pro szę za uwa żyć, że Pip pi rów nież
prze ciw sta wia ła się pew ne mu ka no no wi.
Po wie ści Lind gren nie mie ści ły się w ra -
mach mo ra li za tor skiej li te ra tu ry dla dzie -
ci, zwłasz cza w jej XIX-wiecz nym po strze -
ga niu. Wy wo ły wa ły kon tro wer sje. Tym cza -
sem dzi siaj nikt już nie kwe stio nu je ich
war to ści. Wra ca jąc do pa ni py ta nia, rze czy -
wi ście, li te ra tu ra skan dy naw ska ofe ru je
dzie ciom te ma ty kę, któ ra w pol skiej kul tu -
rze czę sto jest sfe rą ta bu. Cho dzi o trud ne
za gad nie nia, zwią za ne ze śmier cią, kwe stie
to le ran cji, czy cho ciaż by ludz ką fi zjo lo gię.
Wią że się to z in ną fi lo zo fią po strze ga nia
dzie ci i te go, czym one mo gą się in te re so -
wać. W Ko pen ha dze mia łam oka zję uczest -
ni czyć w wy sta wie dla dzie ci po świę co nej
śmier ci. Nam się tyl ko wy da je, że dzie ci nie
my ślą o „tych” spra wach, one ina czej je
wer ba li zu ją. Nie moż na pa trzeć na tę li te -
ra tu rę przez pry zmat jej kon tro wer syj no ści,

ona po ru sza in ne te ma ty – na ile bli skie na -
szym dzie ciom, to czas po ka że.

Zo stań my jesz cze w krę gu li te ra tu ry. Od cza -
sów „Mil len nium” Skan dy na wia ko ja rzy nam
się z kry mi na łem. Bę dą pań stwo sta ra li się
prze ła my wać rów nież ten ste reo typ?

Kry mi nał skan dy naw ski prze ży wa praw -
dzi wy re ne sans, oczy wi ście w du żej mie rze
za spra wą Stie ga Lars so na i je go try lo gii.
Ma my ist ny wy syp tłu ma czeń z li te ra tu ry
duń skiej, nor we skiej, szwedz kiej, ale rów -
nież fiń skiej i is landz kiej. My ślę, że to kwe -
stia mo dy. To nie jest Aga ta Chri stie.

Jest bar dziej mrocz na?
Na wet nie, po wie dzia ła bym, że jest to

pro za re ali stycz na, po ru sza ją ca za gad nie nia
spo łecz ne. Ta ka po wieść spo łecz na w en -
to ura ge’u kry mi nal nym i z te go wzglę du
bar dzo dla nas cie ka wa. Wą tek kry mi nal ny
nie za wsze od gry wa tam głów ną ro lę, czę -
sto wła ści wie już na po cząt ku wie my, co się
sta ło, kto ko go za bił. W trak cie fe sti wa lu bę -
dzie my się sta ra li po ka zać, że na ryn ku pol -
skim do stęp ne są też in ne książ ki za Skan -
dy na wii i o Skan dy na wii. Zo sta ły one wy -
sta wio ne na osob nych sto iskach w księ gar -
niach Bo oka rest i Gło śna -Tri ste ro. To jest
bar dzo bo ga ta li te ra tu ra. Kry ty ka Po li tycz -
na wy da ła np. „nie prze wod ni ki” po Is lan -
dii, Nor we gii i Szwe cji. Wy szło tłu ma cze nie
książ ki To ny’ego Grif fi th sa „Skan dy na wia.
Woj na z trol la mi”. To cie ka wa po zy cja na pi -
sa na nie sztam po wo, do brze się ją czy ta,
cho ciaż są w niej nie ste ty pew ne nie do cią -
gnię cia. Świet ną pro zę au to rów skan dy naw -
skich wy da je wy daw nic two Czar ne, cho -
ciaż by „Pol ski hy drau lik i in ne opo wie ści ze
Szwe cji” Ma cie ja Za rem by czy naj now sza
po zy cja te go au to ra po świę co na eu ge ni ce.
Po nad to w Sa li Au dio wi zu al nej CK Za mek
trwa wy sta wa ksią żek po świę co nych hi sto -
rii kra jów skan dy naw skich, ich kul tu rze, za -
gad nie niom po li tycz nym i spo łecz nym. Wy -
sta wi li śmy oko ło 60 ksią żek, czę ścio wo po -
cho dzą one z mo jej ko lek cji.

W pro gra mie fe sti wa lu by ło też spo tka nie
z Mar ci nem Mi chal skim i Ma cie jem Wa sie lew -
skim, au to ra mi zbio ru „81:1. Opo wie ści z Wysp
Owczych”.

To je dy na ta ka pu bli ka cja na ryn ku pol -
skim. Wy daw ca na dał jej kwa li fi ka tor „re -
por taż”, ale jest to tak że peł na cie pła i hu -
mo ru, cza sem nie mal po etyc ka opo wieść
o tych nie zwy kłych wy spach i ich miesz -
kań cach. Co my wie my o Wy spach
Owczych? Znaj du ją się w gra ni cach Da nii
i dla te go zaj mu je my się ni mi w ra mach fe -
sti wa lu NORDISK. Mo że ktoś jesz cze sły -
szał, że jest fa rer ska dru ży na pił kar ska, a tak
po za tym pew nie nie wie le. Z jed nej stro ny
to jest cie ka wa po znaw czo pro za, z dru -
giej – zna ko mi cie skon stru owa na li te rac ko.
Pod czas spo tka nia au to rzy po ka za li nam
zdję cia, dwa fil mi ki do ku men tal ne, opo wie -
dzie li o swo ich po dró żach. To by ło bar dzo
cie ka we wy da rze nie, tak na praw dę nie ma
wie le oka zji, aby spo tkać się z Wy spa mi
Owczy mi w Pol sce.

Ma my dru gą edy cję fe sti wa lu kul tu ry skan -
dy naw skiej. Na czym po le ga je go wy jąt ko -
wość?

Je go wy jąt ko wość wy ni ka z za po trze bo -
wa nia na ta ką te ma ty kę. W Ka te drze Skan -
dy na wi sty ki ob ser wu je my cią gle zwięk sza -
ją cą się licz bę kan dy da tów na stu dia. Fi lo -
lo gia nor we ska od dwóch lat jest na pierw -
szych miej scach w ran kin gach re kru ta cyj -
nych. Jesz cze za nim za czę li śmy pro mo wać
fe sti wal, nie by ło wol nych miejsc na po ka -
zo wych lek cjach ję zy ków skan dy naw skich,
mi mo że na każ dą z nich przyj mo wa li śmy
oko ło 30 osób. Na Fa ce bo oku, gdzie pro mu -
je my fe sti wal, ma my już 991 fa nów. My ślę,
że jak na na sze moż li wo ści, to bar dzo du żo.

Festiwal Kultury Skandynawskiej NORDISK 

odbywał się w terminie 13 lutego – 10 marca br.

Organizatorami 2. edycji byli: Katedra

Skandynawistyki UAM, CK Zamek, Fundacja LuxSfera,

Agencja Artystyczna L'arte.

Z dr Sylwią Schab z Katedry
Skandynawistyki UAM
rozmawia Magda Ziółek FO
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Chcia ła bym wy je chać na staż w ra mach pro gra mu
LLP Era smus dla pra cow ni ków ad mi ni stra cji. Czy tak
z mar szu mo gę to za ła twić? 

Pod sta wą jest no mi na cja czy li pi smo, któ re kie ru -
je do nas kie row nik jed nost ki bądź dzie kan wy dzia -
łu. DWZ z po cząt kiem ro ku aka de mic kie go wy sy ła
in for ma cje, ile miejsc zo sta ło przy zna nych. W od -
po wie dzi na to pi smo na le ży wska zać no mi no wa ną
oso bę. Chcie li by śmy, aby z wy jaz dów ko rzy sta ły
oso by zna ją ce ję zy ki, ta kie, któ re chcą roz wi jać się
za wo do wo. W tym wy pad ku nie ma roz róż nie nia
mię dzy pół eta tu, a ca łym eta tem. 

To za łóż my, że je stem na li ście – co da lej? 
Te raz wszyst ko za le ży od pa ni. Mo że pa ni wy je -

chać do każ de go kra ju człon kow skie go UE oraz
trzech państw Eu ro pej skie go Ob sza ru Go spo dar cze -
go tj. Is lan dii, Lich ten ste inu oraz Nor we gii, a tak że
do kra jów kan dy du ją cych: Tur cji i Chor wa cji. Mu -
si się pa ni z na mi skon tak to wać w ce lu usta le nia
szcze gó łów wy jaz du. Dla cze go do brze być z na mi
w kon tak cie? DWZ ja ko pierw szy otrzy mu je in for -
ma cje, do ty czą ce moż li wo ści wy jaz du na zor ga ni -
zo wa ne przez uczel nie part ner skie Mię dzy na ro do -
we Ty go dnie dla Służb Ad mi ni stra cyj nych. Są to
wy jaz dy or ga ni zo wa ne przez mię dzy na ro do we biu -
ra uczel ni, ob ję tych pro gra mem Era smus. Kie ro wa -
ne one są przede wszyst kim do pra cow ni ków, zaj -
mu ją cych się wy mia ną stu den tów, ale je śli po pro -
si my, aby spe cjal nie dla pa ni przy go to wa li za ję cia
np. z re da go wa nia ulo tek in for ma cyj nych, biu le ty -
nów – to jesz cze się nam nie zda rzy ło, aby in sty tu -
cja przyj mu ją ca od mó wi ła współ pra cy. Je śli nie in -
te re su ją pa ni ta kie wy jaz dy, to jest moż li wość wy -
jaz du do in nych in sty tu cji, or ga ni za cji, przed się -
biorstw, któ re w swo jej pra cy zbli żo ne są do pa ni za -
wo do wych kom pe ten cji. To już wy ma ga od pa ni za -
an ga żo wa nia, wy szu ka nia da nej in sty tu cji oraz na -
wią za nia z nią kon tak tu. My mo że my udo stęp nić li -
stę uczel ni, z któ ry mi ma my pod pi sa ne umo wy bi -
la te ral ne – je śli in te re su ją pa nią np. wy daw nic twa
uczel nia ne. Ale moż na też wy je chać do re dak cji
cza so pi sma nie zwią za ne go z uczel nią.

Chcę zro bić re por taż o tym jak po wsta je In fo cam -
pus, cza so pi smo wy da wa ne przez uni wer sy tet w To -
le do. 

To już ma my coś, na pod sta wie cze go mo że my
stwo rzyć plan sta żu. Te raz mu si my spraw dzić, czy
z tą uczel nią ma my pod pi sa ną umo wę bi la te ral ną.
Czę sto zda rza się, że umo wy do ty czą tyl ko pra cow -
ni ków na uko wych i stu den tów. Wte dy bę dzie my
mu sie li stwo rzyć umo wę na wy jaz dy ka dry ad mi -
ni stra cyj nej. W ta kim ra zie trze ba usta lić z re dak cją
In fo cam pu su ter min wy jaz du i za cząć pi sać plan
pra cy. Naj le piej jest go pi sać w po ro zu mie niu z dru -
gą stro ną, bo to da je moż li wość za pla no wa nia za jęć
tak, aby od po wia da ły one pa ni ocze ki wa niom. Pro -
szę pa mię tać, że grant jest przy zna wa ny na okres 5
dni ro bo czych plus dwa dni na po dróż. Na wy jazd
do Hisz pa nii to jest ry czałt 800 eu ro, za tem nie wy -
ma ga my od pa ni przed sta wie nia żad nych fak tur,
tyl ko ko pie bi le tów, świad czą cych o prze by tej po -
dró ży.

I to wszyst ko?
Je śli ma pa ni usta lo ne da ty wy jaz du, zgo dę prze -

ło żo ne go, opra co wa ny plan pra cy, to te raz cze kam
na wnio sek wy jaz do wy. Mu si go pa ni zło żyć co naj -
mniej 10 dni przed wy jaz dem, cho ciaż le piej by ło -
by oko ło 3 ty go dni wcze śniej. To da je nam czas
na prze ka za nie wnio sku do Dzia łu Kadr i Or ga ni za -
cji oraz spo rzą dze nie umo wy fi nan so wej, na pod -
sta wie któ rej otrzy ma pa ni grant. Wnio sek wy jaz do -
wy jest też dla nas pod sta wą do roz li cze nia fi nan -
so we go.

Za łóż my, że już wró ci łam – co da lej?
Dru gi do ku ment, o któ ry bę dzie my pa nią pro -

sić, to cer ty fi kat po twier dza ją cy pa ni po byt na sta -
żu. Mu szą się na nim zna leźć da ty po by tu. Trze ba
też wy peł nić an kie tę, do ty czą cą wy jaz du, do stęp -
ną on li ne. 

Z An ną Ka miń ską -Abram 
z Dzia łu Współ pra cy z Za gra ni cą
roz ma wia Mag da Zió łek FO
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Z ad mi ni stra cji 
na za gra nicz ny staż
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I
n ten syw ne przy go to wa nia za czę ły się
do bre dwa mie sią ce przed wy jaz dem
z Pol ski. Oczy wi ście, ol brzy mi wpływ
na licz bę spraw do za ła twie nia miał
fakt, że wy jeż dża li śmy z dwój ką ma -

łych dzie ci i trze cim w dro dze. Dla te go sa me
za gad nie nia na uko we sta no wi ły je dy nie zni -
ko mą część mo ich przy go to wań. By ło to do -
syć ry zy kow ne, po nie waż mia łem za jąć się
no wą dla sie bie dzie dzi ną ba dań nad ba te -
ria mi sło necz ny mi, a po nad to ja ko je den
z nie licz nych w no wej gru pie ba daw czej by -
łem fi zy kiem (więk szość, łącz nie z sze fem,
sta no wi li che mi cy). By ło to dla mnie du że
wy zwa nie. Jak się jed nak póź niej oka za ło,
naj więk szym pro ble mem był dla nas sze reg
sprzecz nych, ad mi ni stra cyj no -praw nych
prze pi sów, któ re utrud nia ły nam za ła twie -
nie for mal no ści. My ślę, że w pew nych sy tu -
acjach spra wy by ły by na wet prost sze, gdy -
by śmy wy jeż dża li po za gra ni cę Unii.

Po dróż, wio dą ca przez znacz ną część Eu -
ro py (po nad 2500 km) i po łą czo na z krót -
ki mi wa ka cja mi prze bie gła nam po myśl nie,
po mi mo mak sy mal ne go za ła do wa nia
(w gra ni cach bez pie czeń stwa) wszyst kich
do stęp nych luk w sa mo cho dzie. Na sze no -
we mia sto, jed no z naj go ręt szych w cen tral -
nej Hisz pa nii, z po cząt ku po wi ta ło nas ła -
god nie, jak na ostat nie dni ma ja. Jed nak już
w czerw cu na ra sta ją ce upa ły szyb ko zwe ry -
fi ko wa ły mo je wy obra że nia o opty mal nej
tem pe ra tu rze w miesz ka niu. Mi mo uży wa -
nia dwóch kli ma ty za to rów tem pe ra tu ra
pod no si ła się o ko lej ne stop nie z dnia
na dzień i gór na gra ni ca szyb ko usta li ła się
na ok. 28-29 stop niach. Co cie ka we,
po dwóch la tach te sa me tem pe ra tu ry trak -
to wa li śmy ja ko coś cał kiem oczy wi ste go,
a kli ma ty za cji uży wa li śmy spo ra dycz nie.
Spe cy ficz ne w po łu dnio wych kra jach stan -
dar dy bu dow la ne w za kre sie szczel no ści
miesz kań, a szcze gól nie okien, za sko czy ły
nas póź niej raz jesz cze w po ło wie je sie ni.
Po mi mo cen tral ne go ogrze wa nia, je dy nie
do ku pie nie do dat ko wych grzej ni ków elek -
trycz nych po zwo li ło nam utrzy mać tem pe -
ra tu rę po wy żej 17 stop ni. U zna jo mych
z Pol ski, za do mo wio nych w Hisz pa nii dłu -
żej od nas, wa ha nia tem pe ra tu ry w miesz -
ka niu by ły jesz cze więk sze, z grub sza zga -
dza jąc się z tem pe ra tu ra mi ze wnętrz ny mi,

pa nu ją cy mi o tej sa mej po rze na hisz pań -
skich Wy spach Ka na ryj skich.

Po czą tek pra cy upły nął pod zna kiem zma -
gań z ma chi ną ad mi ni stra cyj ną, ro sną cy mi
dłu ga mi i przy spie szo nym uro dze niem
dziec ka. Wy mo gi biu ro kra tycz ne po wo do wa -
ły, że pierw szą wy pła tę otrzy ma łem do pie -
ro po dwóch mie sią cach pra cy. Bio rąc
pod uwa gę kosz tow ną po dróż, ta ki wy jazd
wy ma ga więc po cząt ko wo spo rych oszczęd -
no ści lub po kaź nych po ży czek. Brak zna jo -
mo ści ro dzi me go ję zy ka oka zał się bar dzo
uciąż li wą ba rie rą. O ile w mię dzy na ro do -
wym la bo ra to rium po słu gi wa nie się an giel -
skim by ło jak naj bar dziej na tu ral ne, o ty le już
na po zio mie ad mi ni stra cji uczel ni je go uży -
wa nie spo ra dycz nie przy no si ło za mie rzo ne
efek ty. W po zo sta łych in sty tu cjach i urzę -
dach spra wa wy glą da ła jesz cze go rzej i bar -
dzo szyb ko za prze sta łem zwy cza jo we go py -
ta nia o moż li wość po ro zu mie nia się w tym
ję zy ku. War to do dać, że sa ma zna jo mość ję -
zy ka hisz pań skie go nie gwa ran to wa ła jesz -
cze po myśl ne go za ła twie nia spra wy, gdyż
czę sto po ma ga ją cy pra cow ni cy uczel ni sa mi
mie li du że pro ble my ze zro zu mie niem prze -
pi sów w urzę dach. Naj lep szym przy kła dem
by ła spra wa kil ku dni urlo pu, zwią za ne go
z na ro dze niem dziec ka, któ ry osta tecz nie
kosz to wał nas po ło wę mie sięcz nej pen sji. 

Po mi mo za pi su w ofi cjal nym kontr ak cie
o śred niej sied miu go dzin pra cy w cią gu
dnia, w rze czy wi sto ści wszy scy w la bo ra to -
rium pra co wa li przy naj mniej od 9 do 19.
For mal nie nie mo głem mieć co do te go za -
strze żeń, bo sam zgo dzi łem się na ta kie wa -
run ki jesz cze na eta pie pi sa nia pro jek tu
i ubie ga nia się o sty pen dium. Szef uwa żał,
że pra cu jąc 7 go dzin dzien nie nie da się wy -
ko nać żad ne go do bre go na uko we go pro jek -
tu. Ro bo cze dni wy peł nio ne nie mal cał ko -
wi cie pra cą re kom pen so wa ne by ły wol ny -
mi week en da mi, moż li wy mi do dat ko wy mi
dnia mi urlo pu, któ re sta ra łem się skrzęt nie
wy ko rzy stać oraz licz bą lo kal nych i ogól no -
kra jo wych dni świą tecz nych, któ rych
w Hisz pa nii jest znacz nie wię cej niż w Pol -
sce. Aby ode rwać się od co dzien no ści, or ga -
ni zo wa li śmy w te wol ne dni sze reg bliż -
szych i dal szych wy cie czek. Ich za pla no wa -
nie by ło dość ła twe w kra ju o tak wiel kim

na gro ma dze niu za byt ków róż nych kul tur,
tak uroz ma ico nym kra jo bra zie i sło necz nej
po go dzie, umoż li wia ją cej zwie dza nie nie -
mal przez ca ły rok. 

W la bo ra to rium mo ja pol skość nie bu dzi -
ła zdzi wie nia. Ra zem ze mną pra co wa ły
jesz cze dwie in ne oso by, z któ ry mi two rzy -
li śmy pol ską frak cję. Na to miast po za pra -
cą, w to wa rzy stwie Hisz pa nów czu li śmy się
nie co wy alie no wa ni. Dla prze cięt ne go
miesz kań ca To le do Pol ska by ła kra jem, le -
żą cym gdzieś w świe cie i to na wet nie ko -
niecz nie w Eu ro pie. 

Z cza sem spra wy, któ re po cząt ko we stwa -
rza ły pro ble my, sta wa ły się co raz ła twiej sze.
Po mi mo bra ku cza su na na ukę ję zy ka, po -
zna nie ele men tar nych słów i wy ra żeń uła -
twi ło ko mu ni ko wa nie się i za ła twia nie pod -
sta wo wych spraw. W bar dziej skom pli ko wa -
nych spra wach ję zy ko wych mo głem li czyć
na po moc żo ny i dzie ci. Te ostat nie
po dwóch la tach roz ma wia ły pra wie jak ma -
li Hisz pa nie, cho ciaż ca ły czas pa mię ta my
o tru dzie i stre sie w szko le, któ rym to oku -
pi li. Dzie ci tyl ko z po zo ru ła two przy swa -
ja ją ob ce ję zy ki. Uczą się nie po mier nie szyb -
ciej niż do ro śli, ale ta na uka za wsze opła co -
na jest wiel kim wy sił kiem. Do dziś ma my
w pa mię ci pierw szy dzień w to le dań skim
„co le gio” i roz pacz na szych dzie ci. 

Po dwóch la tach in ten syw nej pra cy na -
uko wej, tym sa mym au tem i tą sa mą dro -
gą, ale w nie co szer szym gro nie po wró ci li -
śmy do Po zna nia. Dwu let nie ba da nia, udo -
ku men to wa ne kil ku na sto ma pu bli ka cja mi
w do brych cza so pi smach, skło ni ły mnie
do pod ję cia – już w Po zna niu – w mo im ro -
dzi mym la bo ra to rium dal szych ba dań
nad ba te ria mi sło necz ny mi. Ra zem z ro dzi -
ną uda ło nam się prze mie rzyć nie mal ca ły
Pół wy sep Ibe ryj ski, po zna li śmy no wą dla
nas kul tu rę i na wią za li śmy wie le no wych
przy jaź ni. Po wo li za czę li śmy za pusz czać
ko rze nie, a To le do by ło nam do mem. To, co
po cząt ko wo bu dzi ło na sze pro te sty, sta wa -
ło się na tu ral ne i oczy wi ste. To był osta tecz -
ny czas, aby To le do opu ścić, ale czy na za -
wsze, to czas po ka że… 

dr Mar cin Zió łek
Wy dział Fi zy ki UAM

Mo ja to le dań ska 
przy go da
O wyjeździe na stypendium Marie Curie,
na Uniwersytet Castilla La-Mancha
w Toledo dowiedziałem się w grudniu 2008
roku, a wiadomość ta zbiegła się w czasie
z nowiną, że po raz trzeci zostanę ojcem... FO
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Ewe li na Szur got -Prus
Wi zy ta w Bar ce lo nie by ła jed -
nym z mo ich ma rzeń. Ob ra zy
uwiecz nio ne na fo to gra fiach nie
od da ją pięk na opi sy wa ne go
miej sca. Park Gu ell to nie tyl ko
naj dłuż sza ław ka na świe cie, ale
tak że smok, strze gą cy bram wej -
ścio wych, czy dom Gau die go. To
rów nież wi dok na baj ko we bu -
dyn ki, ja wią ce się tu ry ście sie -
dzą ce mu na wspo mnia nej już
ła wecz ce, wra że nie znaj do wa nia
się w dzi kim, ma gicz nym ogro -
dzie, oto czo nym wnę ka mi wy -
rzeź bio ny mi w ska le. Po dob ne
od czu cia wy wo łu je Sa gra da Fa -
mil lia, któ ra nie jest wy łącz nie
świą ty nią, ład nie wy glą da ją cą
na pocz tów kach – to rów nież
za ska ku ją ce skle pie nie, prze szy -
wa ją cy, pa te tycz ny dźwięk or ga -
nów, krę te scho dy na wie że, wi -
ją ce się ni czym wąż wo kół drze -
wa i nie za po mnia ny wi dok pa -
no ra my ca łe go mia sta. 

Ewe li na Sro czyń ska
Wy pra wa do Bar ce lo ny by ła mo -
im ma rze niem, któ re sta ło się
rze czy wi sto ścią. Rytm ży cia
w Bar ce lo nie jest na ty le szyb ki,
że 5 dni tam spę dzo nych mi nę ło
w mgnie niu oka. Nie sa mo wi te
sma ki hisz pań skiej kuch ni, nie -
moż li wa do opi sa nia ar chi tek tu -
ra, spe cy ficz ne tem po ży cia, roz -
ma itość na po tka nych kul tur…
To wszyst ko zwie lo krot ni ło mo je
za in te re so wa nie tym re gio nem.
To mia sto mnie ocza ro wa ło.

An ge li ka Szcze pań ska
By li śmy nie tyl ko zwy czaj ny mi
tu ry sta mi, ogra ni cza ją cym się
do od wie dze nia kil ku za byt ków
i miejsc opi sa nych w prze wod ni -
kach. By li śmy tu ry sta mi -od kryw -
ca mi, któ rzy po dą ża li wła sny mi
ścież ka mi, po szu ku jąc te go, co
jesz cze nie zna ne i in spi ru ją ce.
Po dą ża jąc szla ka mi Gau die go
za przy jaź ni li śmy się z se ce sją,
do tar li śmy do Camp Nou, by uj -
rzeć „świę te miej sce” dla fa nów
pił ki noż nej, „zdo by li śmy”
wzgó rze Mo un tju ich, od wie dzi li -
śmy sta ry Port Vell. Z eks pe dy cji
wró ci łam bo gat sza tak że o do -
zna nia ku li nar ne, ma jąc oka zję
spró bo wać re gio nal nych dań
m.in. pa ta tas bra vas, bo ca dil los,
fla nu, pin chos, tor til li, pa el li. 

Gnie zno 
i wie lo kul tu ro wa 
Bar ce lo na
Gnieźnieńskie Koło Naukowe Iberystów „Mesa Redonda” działa
ponad rok. W tym czasie zorganizowało szereg wydarzeń
kulturalnych, takich jak wykłady tematyczne, spotkania ze znawcami
kultury hiszpańskiej, pokazy filmowe, czy wystawy fotograficzne.

N
a prze ło mie li sto pa da i grud -
nia 2011 ro ku gnieź nień scy
stu den ci, wraz z opie ku na mi
ko ła, dr Ka ta rzy ną Mir gos oraz
dr. Fi li pem Ku bia czy kiem wy -

je cha li do Bar ce lo ny w ra mach pro jek tu
„Wie lo kul tu ro wa Bar ce lo na”. 

Pod czas pię ciu dni spę dzo nych w Bar -
ce lo nie Ko ło mia ło oka zję do za po zna nia
się z bo ga tym dzie dzic twem kul tu ry ka ta -
loń skiej, zwie dza jąc bar ce loń skie mu zea
i wy sta wy (m. in. Mu zeum Hi sto rii Ka ta lo -
nii, Na ro do we Mu zeum Sztu ki Ka ta lo nii,
Mu zeum Pi cas sa, wy sta wa sztu ki no wo -
cze snej w Ca sa Millà). Stu den ci by li tak że
go ść mi Cen trum Kul tu ry Ba skij skiej w Bar -
ce lo nie, za po zna jąc się z kwe stią re la cji ba -
skij sko – ka ta loń skich. Każ dy z uczest ni -
ków wy pra wy przy go to wał kil ka re fe ra tów
na te mat bar ce loń skich za byt ków, ka ta loń -

skiej hi sto rii i sztu ki. Sta no wi ły one do sko -
na łe przy go to wa nie do te go, co póź niej
mo gli śmy zo ba czyć na wła sne oczy. Waż -
nym ele men tem po zna nia re gio nal nej kul -
tu ry by ła tak że jej ga stro no mia, po zna wa -
na w lo kal nych, po le ca nych przez miej sco -
wych knajp kach, ale i na słyn nym tar gu La
Bo qu eria. Za głę bia li śmy się też w rza dziej
od wie dza ne miej sca i ulicz ki, roz ma wia -
jąc z tu byl ca mi, wsłu chu jąc się w rytm ser -
ca Bar ce lo ny. 

Wie lo kul tu ro wość Bar ce lo ny ob ja wi ła się
uczest ni kom eks pe dy cji na wie lu płasz czy -
znach, sta jąc się za ra zem przy czyn kiem
do wie lu re flek sji i no wych py tań. Na pływ
imi gran tów wy wo łu je no we pro ble my
i na trwa łe zmie nia ob li cze mia sta. Lecz jed -
no cze śnie mo za ice et nicz nej wi docz nej
na uli cach to wa rzy szy sil ny nurt kul tu ry ka -
ta loń skiej. 

REFLEKSJE STUDENTÓW
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Jed nym z miejsc kon cen tru ją cych obec -
nie na szą uwa gę by ło du że sku pie nie
nad Dnie strem w re jo nie Jam po la, (wo -
je wódz two Win ni ca) kur ha nów pon -
tyj skich kul tur wcze sno brą zo wych.

Pro jekt „Jam pol” po wstał ja ko kon ty nu acja
pro gra mu „szla ki bał tyc ko - pon tyj skie go
mię dzy mo rza po mię dzy IV – I tys.
przed Chr.”, re ali zo wa ne go na osno wie
umo wy z 1992 ro ku o współ pra cy po mię dzy
UAM a In sty tu tem Ar che olo gii Na ro do wej
Aka de mii Na uk Ukra iny w Ki jo wie.

Za czy nem dla prac by ła re je stra cja
w 2003 ro ku w trak cie kwe ren dy mu ze al nej
w Win ni cy w ze spo łach gro bo wych kul tu ry
ja mo wej am for „sta rosz nu ro wych”, na wią -
zu ją cych do tzw. ty pu tu ryń skie go, uzna wa -
ne go po wszech nie za wy znacz nik naj star -
sze go ho ry zon tu w roz wo ju krę gu kul tur ce -
ra mi ki sznu ro wej, obej mu ją ce go roz le głe
prze strze nie od po gra ni cza zlew ni Wi sły
i Dnie stru po Ren. 

W 2009 ro ku pod ję to de cy zję o włą cze -
niu pro ble ma ty ki „jam pol skiej” do po znań -
sko – ki jow skie go pro gra mu ba dań „po gra -
ni cza bio kul tu ro we go Za cho du i Wscho du
Eu ro py w do bie wcze sno agrar nej”. Za mia -
rem uczest ni ków pro jek tu by ło roz po zna nie
cen trum fu ne ral no – ce re mo nial ne go w re -
jo nie Jam po la. Pro wa dzo ne ba da nia są istot -
nym seg men tem stu diów nad „nad wi ślań -
ską ru bie żą” pon tyj skich kul tur wcze sno brą -
zo wych. 

Ba da nia wy ko pa li sko we, któ ry mi kie ru -
ją ze stro ny pol skiej au to rzy ni niej sze go ar -
ty ku łu oraz dr P. Wło dar czak, na to miast ze
stro ny ukra iń skiej dr S. M. Ra zu mow oraz
E. G. Kar nauch, roz po czę to w 2010 ro ku,
roz po zna jąc kur han w miej sco wo ści Pi dli -
si vka, sta no wi sko nr 1, da to wa ne
na III – III/II tys. przed Chr. oraz na cza sy
wcze sne go śre dnio wie cza (por. „Po znań scy
ar che olo dzy na Po gra ni czu”, „Ży cie Uni wer -
sy tec kie”, sty czeń 2011).

W 2011 ro ku zba da no, ko lej ny kur -
han/cmen ta rzy sko w miej sco wo ści Po ro gi,
sta no wi sko 3. W chwi li roz po czę cia prac na -
syp kur ha nu był znacz nie znisz czo ny i sła -
bo czy tel ny na po wierzch ni upra wia ne go
po la. Je go wy so kość nie prze kra cza ła 1m.
Śred ni cę osza co wać moż na na ok. 50m.
W re zul ta cie ba dań wy ko pa li sko wych od -
kry to 12 po chów ków kul tu ry ja mo wej i 3
po chów ki kul tu ry Ba bi no oraz je den po chó -
wek śre dnio wiecz ny. 

Od kry te po chów ki ja mo we uznać moż -
na za ty po we dla tej kul tu ry. Zmar li, uło że -
ni w po zy cji na ple cach z sil nie pod kur czo -
ny mi no ga mi oraz rę ko ma uło żo ny mi
w oko li cy pa sa, spo czy wa li na ma tach, wy -
ko na nych z sub stan cji or ga nicz nej. Skrom -
ne wy po sa że nie po chów ków ogra ni cza ło się
do kil ku gru dek ochry lub też war stwy te -
go mi ne ra łu po kry wa ją cej ca ły szkie let.
W kil ku przy pad kach udo ku men to wa no
zło że nie zmar łe mu do gro bu frag men tów
tusz zwie rzę cych – praw do po dob nie owcy
lub ko zy. 

Cha rak te ry stycz ne jest też wy ko rzy sta nie
drew na przy wzno sze niu mo gił do wy ko ny -
wa nia przy kry wy ja my gro bo wej lub też ja -
ko obu do wa ścian ko mo ry gro bo wej. 

W jed nym przy pad ku za re je stro wa no po -
chó wek po dwój ny. Zmar li przy kry ci by li
pro sto kąt ną ma tą, wy ko na ną praw do po dob -
nie z ko ry. W gro bie po cho wa no dwie oso -
by: do ro słą i dziec ko. Nie ste ty, ko ści bar dzo
sła bo się za cho wa ły. Nie ocze ki wa nym od -
kry ciem był też po chó wek mło dej ko bie ty,
gdzie po śród re la tyw nie do brze za cho wa -
nych ko ści zmar łej, w oko li cach jej mied -
ni cy, za re je stro wa no ko ści pło du. 

Po zy ska ne w trak cie ba dań ma te ria ły an -
tro po lo gicz ne są obec nie ana li zo wa ne w Ki -
jo wie. Już wstęp ne ich wy ni ki zda ją się być
in te re su ją ce m. in. na jed nej z cza szek ujaw -
nio no śla dy tre pa na cji. Pod czas pro wa dzo -
nych na sta no wi sku prac po bra no licz ne

prób ki przy rod ni cze. Zo sta ły one prze ka za -
ne do ana liz na ukow com m. in. z In sty tu tu
Pra hi sto rii UAM, In sty tu tu Geo eko lo gii i Ge -
in for ma cji UAM oraz in nych jed no stek ba -
daw czych. 

W kon ty nu acji na szych kon tak tów mie ści
się tak że or ga ni za cja wy sta wy fo to gra mów
„Ma gia Po do la”, eks po nu ją ca do ro bek śro -
do wi ska na uko we go UAM w po zna wa niu
mię dzy rze cza Dnie stru i Bo hu prze wi dzia -
na na je sień te go ro ku.

W świe tle ak tu al ne go sta nu roz po zna -
nia wy ko pa li sko we go moż na są dzić, że
twór ca mi cen trum fu ne ral no – ce re mo nial -
ne go w oko li cach Jam po la by ły już w 1 po -
ło wie III tys. przed Chr., spo łecz no ści kul -
tu ry ja mo wej, któ re użyt ko wa ły je do lat
2300-2100 przed Chr. Nie dys po nu je my
jed no znacz ny mi da ny mi dla oce ny eta pu
wy ko rzy sta nia cha rak te ry zo wa ne go obiek -
tu przez spo łecz no ści kul tu ry ka ta kum bo -
wej; wy raź nie za zna czo ne są na to miast na -
wią za nia do „ja mo wych” norm mi to lo gi za -
cji kra jo bra zu wśród po pu la cji kul tu ry Ba -
bi no (po chów ki z lat oko ło 1900-1700
przed Chr.). 

Pod ję to ana li zy DNA po chów ków kul tur
ja mo wej i Ba bi no oraz cykl ana liz pa le oeko -
lo gicz nych, tech no ar che olo gicz nych, np.
apli ka cji ochry czy też wy twa rza nia mat.
Pro wa dzo ne są tak że ba da nia gle bo znaw -
cze. Ich efek ty win ny stwo rzyć no we szan -
se kon kre ty za cji wi ze run ku spo łe czeństw
wcze sno brą zo wych stre fy Pół noc ne go Pon -
tu, iden ty fi ko wa nych ja ko bar dzo waż ny
kom po nent w pro ce sach in do eu ro pe iza cji
wcze sno agrar nej Eu ro py.

Do Jam po la ar che olo dzy i pa le oeko lo dzy
na sze go uni wer sy te tu za mie rza ją wró cić już
w sierp niu… 

Alek san der Ko sko
Da nu ta Żur kie wicz

(In sty tut Pra hi sto rii UAM) 

W krę gu ma gii Po do la
Powrót problematyki Podola
do programów zagranicznych badań
terenowych Instytutu Prahistorii UAM
nastąpił po około 85 latach przerwy,
jeśli potraktować jako punkt wyjścia
prace wykopaliskowe z 1925 roku,
prowadzone przez prof. Józefa
Kostrzewskiego w Białym Potoku
nad Seretem, w ówczesnym powiecie
czortkowskim. Porogi, województwo Winnica, Ukraina. Kurhan nr 3.

Pochówek kultury jamowej
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Po lish Set tle ments in Eu ro pe.
An th ro po lo gi cal Vi su ali sa -
tions of Cul tu ral Phe no me -
na – Enc la ves of Po lish Cul tu -
re in the Re gion of Bu ko vi -
na in Ro ma nia to pro jekt, któ -
ry w ra mach Era smus In ten si -
ve Pro gram me od był się
w dniach 04-15.06.2011
na ru muń skiej Bu ko wi nie. 

Ko or dy na to rem ba dań był
Uni wer sy tet Szcze ciń ski. W wy -
jeź dzie udział wzię li rów nież
stu den ci i wy kła dow cy et no lo -
gii z Czech, Nie miec, Tur cji, Ru -
mu nii, Wro cła wia oraz z UAM.

W trak cie pro wa dze nia ba -
dań by li śmy miesz kań ca mi Do -
mu Pol skie go w wio sce Pal ti no -
asa, po ło żo nej ok. 30 km od Su -
cza wy – głów ne go mia sta te go
re gio nu. Przez dwa ty go dnie ba -
dań, mi mo że by li śmy pra -
wie 1400 km od Po zna nia, na dal
czu li śmy się jak w Pol sce. Dla -
cze go? Za spra wą miesz ka ją -
cych tam Po la ków, któ rych spo -

ty ka li śmy na swo jej dro dze,
a któ rzy wi ta li nas sło wa mi
„dzień do bry”. Skąd Po la cy tak
da le ko od kra ju? 

Pierw sze gru py Po la ków
na Bu ko wi nie za czę ły osie dlać
się już w XIV wie ku. Jed nak za -
sad ni cze zmia ny na stą pi ły
pod ko niec wie ku XVIII, gdy po -
łu dnio wa Pol ska (Ga li cja) i Bu -
ko wi na zna la zły się pod wspól -
nym ber łem Habs bur gów.
W 1792 ro ku na Bu ko wi nę przy -
by li pol scy gór ni cy z ko pal ni so -
li w Wie licz ce i Boch ni, któ rzy
po ma ga li bu do wać ko pal nię we
wsi Ka czy ka. W 1803 ro ku
do Czer nio wiec do tar ła du ża
gru pa gó ra li cza dec kich, któ ra
z cza sem za czę ła za kła dać no we
osa dy – w 1834 No wy So ło niec
w do li nie rze ki So ło niec,
w 1835 wieś Ple sza, a w 1842
Po ja nę Mi ku li. Od po ło -
wy XIX wie ku do 1918 ro ku
na Bu ko wi nę przy jeż dża li Po la -
cy z oko lic Rze szo wa, Kol bu szo -
wej, Rop czyc. W tym cza sie

na Bu ko wi nie ży ło ok. 50 tys.
Po la ków. Obec nie pol ska mniej -
szość na ro do wa na ru muń skiej
Bu ko wi nie jest sto sun ko wo nie -
wiel ką gru pą i li czy nie ca łe 3
tys. osób.

W trak cie dwu ty go dnio we go
po by tu po dzie le ni by li śmy
na gru py, któ rych za da niem by -
ło stwo rze nie i zre ali zo wa nie
nie wiel kich pro jek tów ba daw -
czych wśród Po la ków za miesz -
ku ją cych Bu ko wi nę. Oczy wi ście
ze wzglę du na ogra ni cze nia cza -
so we, re ali zo wa ne pro jek ty mia -
ły przede wszyst kim słu żyć in -
te gra cji ba da czy, po cho dzą cych
z róż nych śro do wisk oraz zdo -
by wa niu do świad cze nia ba daw -
cze go. Uda ło się też ze brać in te -
re su ją ce ma te ria ły, do ty czą ce

na przy kład zja wi ska po mo cy
są siedz kiej w bu ko wiń skich
wsiach, emi gra cji za rob ko wej
lud no ści, po cho dzą cej z pol -
skich wsi czy edu ka cji szkol nej
pol skich dzie ci. Ja ko że jed nym
z za ło żeń pro jek tu by ło ko rzy -
sta nie z me tod an tro po lo gii wi -
zu al nej, efek tem pro wa dzo nych
ba dań by ło też zgro ma dze nie
ob szer ne go ma te ria łu fo to gra -
ficz ne go, do ty czą ce go róż nych
sfer ży cia Po la ków w Ru mu nii. 

Pro jekt za koń czył się, wy ni ki
ba dań zo sta ły opra co wa ne,
a jed nym z efek tów ba dań jest
wy sta wa, któ ra pre zen to wa -
na jest w In sty tu cie Et no lo gii
i An tro po lo gii Kul tu ro wej UAM. 

Ka ta rzy na Ry bar czyk 
Bar tosz Stań da

In te re su je cię Wschód? Chcesz do wie -
dzieć się, jak wy glą da ży cie w ob sza rze
po stra dziec kim? A mo że sam chciał byś
po dzie lić się wra że nia mi ze swo ich po -
dro ży w tych re jo nach? Masz oka zję w
każ dy czwar tek na Wy dzia le Na uk Po li -
tycz nych i Dzien ni kar stwa UAM.

W każ dy czwar tek o go dzi nie 18:15 w sa -
li 121, bę dzie my dzie lić się na szy mi wspo -
mnie nia mi z po dró ży po tych ob sza rach, pre -
zen tu jąc set ki zdjęć, któ rych pięk no być mo -
że wresz cie ktoś do ce ni, dys ku to wać o bie żą -
cej sy tu acji spo łecz no -po li tycz nej, ak tu al -
nych wy da rze niach z te go re gio nu. Ty mi
„my” – ma my na dzie ję, bę dą wszy scy, któ rzy
zde cy du ją się spę dzać z na mi czwart ko we
po po łu dnia – mó wi Jo an na Ka łuż na, jed na
z or ga ni za to rek cy klu spo tkań „Kie ru nek
Wschód”. W pro jekt za an ga żo wa ne są jesz -
cze Eli za Ka nia, Na ta lia Ku sa i Do mi ni ka
Pem pe ra. Wszyst kie je łą czą stu dia na tym
sa mym wy dzia le i ta sa ma pa sja.

Li czy my, że uda nam się – mi ło śni kom
Wscho du –  za cie ka wić wła sny mi opo wie -
ścia mi, za in spi ro wać do po dró ży, prze ka zać
kil ka rad, map, czy do brych ad re sów. Po za
tym – gdzie, jak nie tu taj, mo gą roz go rzeć,
nie tyl ko po praw ne po li tycz nie dys ku sje o

bie żą cej sy tu acji w Ro sji, na Ukra inie, czy
Bia ło ru si – pod kre śla Jo an na Ka łuż na.

Skąd sen ty ment do Wscho du? To  re zul tat
wie lo let nie go za in te re so wa nia hi sto rią Ro sji
i Związ ku Ra dziec kie go oraz śle dze nia
współ cze snej sy tu acji po li tycz nej tej czę ści
świa ta.  Co wię cej, wie dzę teo re tycz ną uda -
ło mi się już kil ka krot nie zwe ry fi ko wać -
mam za so bą kil ka po dró ży po Ro sji i Ukra -
inie – mó wi Eli za Ka nia.

Pierw sze spo tka nie „Kie run ku Wschód”
od by ło się 16 lu te go. Dzie lo no się na nim
opo wie ścia mi z mie sięcz ne go po by tu w Mo -
skwie oraz dys ku to wa no o prze bie gu ostat -
nich wy bo rów par la men tar nych w tym kra -
ju i pro te stach, któ re wy wo ła ły.  Te ma ty ka
ko lej nych spo tkań za le ży od osób, któ re
uczest ni czą w spo tka niach. Chce my, by to
one je kre owa ły. O wszyst kich no wo ściach na
bie żą co in for mu je my na na szej stro nie na
Fa ce bo oku oraz na stro nie wy dzia łu – wy -
ja śnia Jo an na Ka łuż na.

Fi lip Cze ka ła”„Kierunek Wschód”:
otwarte spotkania
odbywają się w każdy
czwartek o godzinie 18: 15
w sali 121 na Wydziale
Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa UAM
na Morasku.
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Wschód? Kie ru nek Mo ra sko

Wśród Po la ków 
na ru muń skiej 
Bu ko wi nie
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Jak za uwa żył otwie ra ją cy spo tka nie
prof. Krzysz tof Try buś, po wsta ły
w 2010 r. film Kret to opo wieść o pol -
skich trud nych pro ble mach, ale zro zu -
mia ła tak że za gra ni cą, a to dzię ki re ży -

se ro wi, któ re mu uda ło się do ko nać sztu ki
prze ło że nia rze czy wi sto ści pol skiej na ję zyk
zro zu mia ły dla współ cze sne go świa ta. 

Syl wet kę re ży se ra zwią za ne go z Fran cją
i Pol ską przy bli żył fil mo znaw ca dr Mi ko łaj
Jaz don, któ ry przy po mniał, że Ra fa el Le -
wan dow ski (ur. 1969, Re ims) zna rze czy wi -
stość Pol ski do by PRL, ale wy cho wał się tak -
że na kul tu rze fran cu skiej, je go oj ciec jest
bo wiem Po la kiem, ale mat ka Fran cuz ką.
W la tach 80., kie dy przy je chał po prze rwie
do Pol ski, fil mo wał, róż ną od zna nej mu
z dzie ciń stwa, rze czy wi stość pol ską okre -
su „So li dar no ści”. Po cząt ko wo chciał też
stu dio wać w Łódz kiej Szko le Fil mo wej, ale
gdy to się nie uda ło, zdo był li cen cjat na wy -
dzia le stu diów ki ne ma to gra ficz nych na Sor -
bo nie, a na stęp nie dy plom na wy dzia le re -
ży se rii fran cu skiej pań stwo wej szko ły fil mo -
wej La Fémis. De biu to wał w 1996 r. fil mem
do ku men tal nym Ce la. Ko lej ne fil my to: Cień
na du szy (1998), Au dien ces (2000), W cie niu
Don Gio van nie go (2003). W ro ku 2006 z oka -
zji 25-le cia „So li dar no ści” na krę cił do ku -
men ty: Pio sen ka i ży cie oraz Dzie ci So li dar -
no ści (2006). Dwa la ta póź niej zro bił film
do ku men tal ny o ma la rzu z łódz kiej fil mów -
ki Je rzym Mie rze jew skim pt. Sztu ka mil cze -
nia (2008), a w ro ku 2010 de biu to wał ja ko
re ży ser fil mu fa bu lar ne go pt. Kret, któ ry
w 2011 r. zna lazł się w kon kur sie głów -

nym 36. Fe sti wa lu Pol skich Fil mów Fa bu lar -
nych w Gdy ni. Je go kan wą są lo sy lu dzi
wplą ta nych w dra ma tycz ne wy da rze nia na -
szej nie daw nej hi sto rii, jak straj ki gór ni ków
w ko pal ni „Wu jek” (w fil mie: „No wy Bo le -
sław”), we współ pra cę z SB itd., ale pod sta -
wo wym pro ble mem są zło żo ne re la cje oj ca
i sy na. 

Ra fa el Le wan dow ski ja ko re ży ser jest
wier ny tzw. fran cu skiej szko le ki na re ali -
stycz ne go, to też w Kre cie do strzec moż -
na dba łość o wia ry god ność po sta ci i ich lo -
sów oraz kon tek stu hi sto rycz ne go (np. sce -
ny z Po lo nią we Fran cji na krę cił z au ten tycz -
ny mi człon ka mi tam tej sze go sto wa rzy sze -
nia po lo nij ne go). Re ży ser oparł hi sto rie swo -
ich bo ha te rów na ele men tach rze czy wi -
stych lo sów róż nych lu dzi. „Od sie bie” do -
dał mo tyw za bój stwa ube ka, do któ re go
w rze czy wi sto ści nie do szło. I wła śnie ta
śmierć wy wo ła ła naj bar dziej oży wio ną dys -
ku sję. Jak za uwa żył re ży ser, Kret to je go
krzyk pro te stu prze ciw ko nie spra wie dli wo -
ści lo sów lu dzi w Pol sce, gdzie by li es be cy
ma ją ka mie ni ce czy kwia ciar nie, a cór ka
gór ni ka za bi te go pod czas straj ku w ko pal ni
nie mo że do cze kać się rze tel ne go pro ce su
i spra wie dli we go wy ro ku dla win nych
śmier ci oj ca. Za bój stwo ube ka w Kre cie jest
za tem swe go ro dza ju wy mie rze niem spra -
wie dli wo ści dzie jo wej, bo wiem re ży ser sta -
wia so bie (i wi dzom) py ta nie, czy moż -
na bu do wać przy szłość Pol ski bez roz li cze -
nia prze szło ści. Nie jest to jed nak głos
w spra wie lu stra cji, tyl ko pró ba po ka za nia
dra ma tu uni wer sal ne go, ja ki roz gry wa się
mię dzy oj cem a sy nem, po ka za nia, jak wy -
da rze nia po li tycz ne i spo łecz ne wpły wa ją
na lo sy po je dyn czych lu dzi, jak wią żą ka ta
i ofia rę, za cie ra jąc wy raź ne gra ni ce wi ny. Po -
dob ne dra ma ty prze ży wa ją lu dzie wszę -
dzie – po wie dział re ży ser, któ ry w jed nym
z wy wia dów stwier dził: W re cen zjach fil mu
kry ty cy na wszyst kie moż li we spo so by od -
mie nia ją sło wo „lu stra cja”, ale zda ją się nie

za uwa żać naj waż niej sze go wąt ku w fil mie:
trud nej mi ło ści oj ca do sy na oraz py ta nia
o to, jak wie le jest się w sta nie po świę cić dla
ro dzi ny.

W Po zna niu re ży ser zwró cił też uwa gę
na zna ko mi tą kre ację Woj cie cha Pszo nia ka
ja ko ube ka. Ten wy bit ny ak tor pier wot nie
miał za grać wuj ka z Fran cji (bra ta oj ca głów -
ne go bo ha te ra), ale bar dziej za in te re so wa ła
go ro la ube ka, któ rej na dał wiel ką wy ra zi -
stość. Ale fil mo wa śmierć ube ka nie roz wią -
zu je pro ble mu Paw ła, bo na dal mu si się on
mie rzyć z nie jed no znacz ną wi ną swe go oj -
ca, a do dat ko wo bie rze na sie bie wła -
sną – jed no znacz ną – wi nę, a tym sa mym
ska zu je swe go syn ka na po dob ny dra mat, bo
prze cież ten praw do po dob nie kie dyś do wie
się, że je go oj ciec za bił czło wie ka. Czy ja ko
uspra wie dli wie nie wy star czy to, że za bił
ube ka? Czy za bój stwo, któ re za miast uwol -
nić Paw ła od prze szło ści, na któ rą nie miał
i nie ma wpły wu, tra gicz nie zwią za ło je go
los z hi sto rią i wi ną oj ca, a jed no cze śnie
wpły nę ło na przy szłość je go i sy na, moż -
na uznać za „po świę ce nie się dla ro dzi ny”? 

Film Ra fa ela Le wan dow skie go zmu sza
do re flek sji nie tyl ko nad uwi kła niem po je -
dyn czych lu dzi w hi sto rię, ale tak że
nad skom pli ko wa ny mi re la cja mi ro dzin ny -
mi, to też war to go obej rzeć i cze kać na ko -
lej ne fil my pol sko -fran cu skie go re ży se ra.
War to też cze kać na ko lej ne ini cja ty wy Pra -
cow ni Ba dań nad Tra dy cją Eu ro pej ską, któ -
ra w tym ro ku po świę ca swo je spo tka nia re -
la cjom mię dzy kul tu ro wym w Eu ro pie, pa -
mię ci, kul tu ro wej jed no ści w róż no rod no ści
na sze go kon ty nen tu. W naj bliż szym cza sie
prze wi dzia no spo tka nia z: Mag da le ną Sa ry -
usz, au tor ką książ ki Spo tka nia cza su z miej -
scem. Stu dia o pa mię ci i mia stach (6 III); Re -
na tą Lis, au tor ką książ ki Rę ka Flau ber ta (20
III), oraz o. Ma cie jem Zię bą OP, au to rem
książ ki Nie zna ne, nie pew ne, nie bez piecz ne?
Szkic o Eu ro pie (2 IV).

Da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz 

Krecia robota 
Ciekawe spotkanie filmowe
zorganizowała w lutym
Pracownia Badań nad Tradycją
Europejską IFP UAM. 
Poloniści i nie tylko, bo
w spotkaniu mógł wziąć udział
każdy, mieli okazję obejrzeć
nagrodzony na wielu
festiwalach, uznany za jeden
z najbardziej udanych debiutów
ostatnich lat film Kret,
a następnie porozmawiać z jego
reżyserem i współautorem
scenariusza – Rafaelem
Lewandowskim (na zdjęciu),
laureatem m.in. Paszportu
Polityki za ten film. 
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Wkoń cu jed nak uma wia my
się 1 mar ca – ra nek
przed kon kur sem, w Jo -
wi cie. Na ko ry ta rzu spo -
ty kam Anię (kan dy dat ka

nu mer 6). Chwi la roz mo wy i już wiem, że bę -
dę jej ki bi co wać. Ania jest na tu ral na i bar dzo
sym pa tycz na, mi mo że na py ta nia od po wia -
da jak ra so wa miss: „na zy wam się… po cho -
dzę z…”, uśmiech itd. Dla cze go star tu jesz
w kon kur sie, Aniu? – py tam na wet nie wiem,
że roz ma wiam z mi strzy nią świa ta w ka ra -
te. Ania mó wi, że dla za ba wy, bo jej zda niem
ko ro nę wy gra Pau li na (kan dy dat ka nr 4). 

Na sa li gwar, spo glą dam i już nie mam
wąt pli wo ści, że ener gicz na blon dyn ka
w oku la rach to Agniesz ka. Na dal nie ma
kan dy dat ki nr 3, mi mo że pró ba trwa już
od go dzi ny. Agniesz ka dzwo ni do niej i po -
na gla do przyj ścia. Resz ta kan dy da tek ma -
sze ru je w takt mu zy ki, wszyst ko dzia ła,
mo że jesz cze nie jak w ze gar ku, ale na pew -
no tem po na da je Agniesz ka. Raz, dwa, trzy
i ob rót, wy pi nasz za nad to pu pę – to nie ste -

ty wi dać, jesz cze nie zde cy do wa łaś się,
po co tu je steś, wy pro stuj się – upo mi na.
Skąd po mysł na kon kurs? – py tam, kie dy
w koń cu sia da. Za wsze chcia łam to zro bić
i sa ma nie mo gę uwie rzyć, że się uda ło.
Po pro stu po szłam, za py ta łam, Sa mo rząd
Stu denc ki się zgo dził i już. Po tem kil ka dzie -
siąt ma ili wy sła nych do skle pów odzie żo -
wych, re stau ra cji, firm ko sme tycz nych,
zdję cia, mar ke ting, ca sting, pró by ….- ale
o tym już nie roz ma wia my, bo wła śnie
na sa lę przy nie sio ne zo sta ły wa liz ki z ubra -
nia mi dla mis sek. Agniesz ka dy ry gu je:
Zdej mij bluz kę i za mień się z ko le żan ką. Te
spodnie do cie bie nie pa su ją, ubierz tę spód -
ni cę.

Czym się kie ro wa li ście, wy bie ra jąc fi na list -
ki? – py tam w trak cie ko lej nej prze rwy. Pa -
trzy li śmy na fi gu rę, na to jak się ru sza i... za -
da wa li śmy kło po tli we py ta nia (śmiech) – mó -
wi – My ślę ze wy bra li śmy naj lep sze. Py tam
jesz cze, czym się zaj mu je, mó wi, że stu diu -
je po lo ni sty kę, ale jej mi ło ścią jest fo to gra fia.
Na sa lę wcho dzi w koń cu spóź nio na kan dy -
dat ka nr 3 i za czy na się dys ku sja, gdzie ją
usta wić – jesz cze nie zna ukła du. Na krze śle
obok swo je rze czy ukła da We ro ni ka (kan dy -
dat ka nr 9). Ju tro o 8 za czy nam prak ty ki
w szko le – jak ja się obu dzę? – za sta na wia się.
Jesz cze nie wiem, że roz ma wiam z kan dy -

dat ką na Miss Wiel ko pol ski… Z Agniesz ką
nie ma szans na roz mo wę. Mu szę za do wo -
lić się tym, co wi dzia łam. 

Wie czór fi na ło wy roz po czy na się z po śli -
zgiem. Pa no wie z przo du ostrzą obiek ty wy,
wy mie nia ją się uwa ga mi na te mat oświe tle -
nia, no i oczy wi ście ty pu ją. W czo łów ce jest
Aige rim, bo ory gi nal na oraz We ro ni ka, bo
świet nie się ru sza, a po za tym pra wie jak ko -
le żan ka z po dwór ka. Więk szość pa nów
przy by ła tu służ bo wo, są jesz cze ko le dzy
z ro ku, zna jo mi… Agniesz ka za po wia da ko -
lej ne wej ścia. Dziew czy ny w stro jach wio -
sen nych, bi ki ni, suk niach wie czo ro wych.
Wszyst ko spraw nie i bar dzo pro fe sjo nal nie.
Dziew czy ny in te re su ją się mu zy ką, te atrem,
fit nes sem, lu bią go to wać barszcz ukra iń ski
i stro go no wa. Ko lej na zmia na i suk nie wie -
czo ro we. Na sce nę wcho dzi Aige rim w nie -
bie skiej su kien ce, pły nie przez sa lę, omia ta -
jąc za lot nie wzro kiem pu blicz ność. Zna jo -
mi skan du ją jej imię. Czyż by ona mia ła zwy -
cię żyć? O wy ni kach do wia du ję się ra no.
Miss Do mów Stu denc kich zo sta ła Pau li na
Ku ja wa, stu dent ka ko gni ty wi sty ki (kan dy -
dat ka nr 4), Aige rim Fa zy lo va (3) przy padł
ty tuł I Wi ce miss i Miss Eg zo ti ca. Mia łaś no -
sa, Aniu – my ślę. II Wi ce miss to Le na Var da
a Miss Internautów została We ro ni ka
Sklorz. Mag da Zió łek

Z Agnieszką niełatwo było się
spotkać, ba, niełatwo było ją
odszukać. „Agnieszka
Korycka – koordynatorka
i pomysłodawczyni I Edycji
Wyborów Miss Domów
Studenckich pokój nr…
akademik…” – to wszystko
na stronie amu.edu, 
nie więcej na Facebooku. 

Pau li na
czy li
Miss DS

Pau li na
czy li
Miss DS

Pau li na
czy li
Miss DS
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◗ Jan Krenz (rocz nik 1926), je den z naj zna -
ko mit szych pol skich dy ry gen tów, któ ry
w la tach 1947-1949 w Po zna niu roz po czy -
nał swą ka rie rę ar ty stycz ną, a w 1953
r. – na prze szło 10 lat – ob jął po Grze go rzu
Fi tel ber gu kie row nic two ka to wic kiej
WOSPR, ów cze sne go ze spo łu sym fo nicz ne -
go nr 1 w kra ju. Ar ty sta zna ny na obu pół -
ku lach, dok tor h. c. na szej Aka de mii Mu -
zycz nej, po pro wa dził (4. II) 417. Kon cert Po -
znań ski. Otwo rzył go wła sną Uwer tu -
rą – jest bo wiem rów nież kom po zy to rem,
m.in. mu zy ki do wie lu po pu lar nych fil mów.
Na stęp nie wraz z świet nym wio lon cze li stą
To ma szem Strah lem, lau re atem po znań skie -
go Ogól no pol skie go Kon kur su im. Dan -
czow skie go w 1983 r. i fil har mo ni ka mi, za -
pre zen to wał „Kon cert stu eck” Zyg mun ta
Sto jow skie go (1870 – 1946), ko lej ne go, za -
po mnia ne go pol skie go twór cy, któ ry więk -
szość ak tyw ne go ży cia spę dził w USA. Wie -
czór pod zna kiem no stal gii, cie ka wie ko -
men to wa ny przez Krzysz to fa Sza niec kie go,
za mknę ła III Sym fo nia Jo han ne sa Brahm sa,
a po jej wy brzmie niu – dłu ga, ser decz -
na owa cja dla Ja na Kren za. 

◗Ty dzień póź niej (10. II) fil har mo ni cy przy -
po mnie li II Sym fo nię Brahm sa pod ba tu -
tą 39-let nie go Fran cu za Je re mie Rho re ra.
Dość wszech stron nie uta len to wa ny ar ty sta,
m.in. za ło ży ciel or kie stry, spe cja li zu ją cej się
m.in. w mu zy ce ope ro wej Mo zar ta, nie ste ty
nie za fa scy no wał mi ło śni ków sym fo ni ki
brahm sow skiej. Znacz nie bar dziej prze ko ny -
wu ją ca by ła jed nak je go in ter pre ta cja dwóch
su it Mau ri ce’a Ra ve la „Daf nis i Chloe”. Nie -
mniej wie czór bez so li sty wart jest za in te re -

so wa nia wy łącz nie z dy ry gen tem wiel kie go
for ma tu.

◗ Na to miast (17. II) na es tra dzie fil har mo -
nicz nej po ja wił się sak so fo ni sta, ra czej rzad -
ki gość kon cer tów sym fo nicz nych. Hay ra pet
Ara ke ly an, mło dy wir tu oz po cho dzą cy z Ar -
me nii, ab sol went Wyż szej Szko ły Mu zycz nej
w Ko lo nii, lau re at kil ku mię dzy na ro do wych
kon kur sów i so li sta zna nych fe sti wa li mu -
zycz nych, za grał u nas utwór współ cze sne -
go kom po zy to ra ame ry kań skie go Da vi da
Can fiel da „Con cer to after Glie re”.

Pro gram otwo rzy ła Sin fo niet ta An drze ja
Ko szew skie go, de dy ko wa na w 1956 r. po -
znań skim fil har mo ni kom, a za mknę ła rów -
nież rzad kość re per tu aro wa – III Sym fo nia
Czaj kow skie go, tzw. „Pol ska”. Dy ry go wał Łu -
kasz Bo ro wicz.

◗Oka zję bar dzo uda ne go po pi su ze spo łu or -
kie stro we go pod ba tu tą je go sze fa Mar ka Pi -
ja row skie go, stwo rzy ło (24. II) wy ko na nie
„Bo skie go po ema tu”, czy li Sym fo nii c -moll
Alek san dra Skria bi na, „naj ja śniej szej gwiaz -
dy, ob ja wie nia na opu sto sza łym po śmier ci
Czaj kow skie go w ro ku 1893 fir ma men cie mu -
zy ki ro syj skiej…” jak okre ślił te go kom po zy -
to ra An drzej Su łek, ko men ta tor wie czo ru. Bli -
sko go dzi nę (bez chwi li przerw mię dzy czę -
ścia mi) moż na by ło do słow nie pła wić uszy
w tej nie usta ją cej ka ska dzie dźwię ko wej.

Wcze śniej Kon stan ty An drzej Kul ka – z fil -
har mo ni ka mi, do brze jesz cze pa mię ta ją cy mi
swo je par tie kre acji sprzed pa ru mie się -
cy – za pro po no wał swo ją wi zję Kon cer tu
Beetho ve na. W bi sie zaś po pu lar ny skrzy pek
bły snął frag men tem – jak usta lił kry tyk A.

Chy lew ski – So na ty Fran ce sco Ge mi nia nie -
go, o au tor stwie trud nym do od gad nię cia na -
wet przez wy traw nych me lo ma nów. 

Mu zy ce to wa rzy szy ła też uro czy stość wrę -
cze nia do rocz nej na gro dy – Sta tu et ki Sta re -
go Ma ry cha, przy zna wa nej za pod trzy my wa -
nie tra dy cji „po znań skie go eto su pra cy, lo kal -
ne go pa trio ty zmu i po czu cia du my z fak tu by -
cia Wiel ko po la ni nem”. Po pro fe so rach Ste -
fa nie Stu li gro szu i An drze ju Kwi lec kim,
w tym ro ku Ka pi tu ła przy zna ła ten laur An -
drze jo wi Wi tu skie mu, b. pre zy den to wi Po -
zna nia, wie lo let nie mu b. pre ze so wi, a obec -
nie dy rek to ro wi To wa rzy stwa Mu zycz ne go
im. Hen ry ka Wie niaw skie go i kon kur sów,
któ re to sto wa rzy sze nie or ga ni zu je, a pod kie -
row nic twem A. Wi tu skie go zy ska ły no wy
roz mach i blask – jak na pi sa no w lau da cji.
Lau re at ob cho dził 23. lu te go 80. uro dzi ny.

◗ Zna ko mi cie znów po my śla ną i świet nie
zre ali zo wa ną re pe ty cję wia do mo ści o Sta ni -
sła wie Mo niusz ce, przy nio sło (28. II) ko lej ne
spo tka nie z cy klu „Spe aking Con certs”, au -
tor skie dzie ło Mar ci na Som po liń skie go. Ja ko
dy ry gent i ko men ta tor – z dwój ką do sko na -
łych so li stów: so pra nist ką Ka ta rzy ną Ho łysz
i te no rem Paw łem Ska łu bą, Chó rem Te atru
Wiel kie go oraz Or kie strą Col le gium F – M.
Som po liń ski po pro wa dził tłum nie ze bra ną
pu blicz ność przez hi sto rię po wsta nia oraz
ana li zę sty lu i tre ści „Hal ki”, sztan da ro we -
go opu su na sze go na ro do we go kom po zy to ra.
Jak z rę ka wa sy pał in for ma cja mi, aneg do ta -
mi i sko ja rze nia mi. Np. przed au lą umie ścił
naj star szy, mu ze al ny mo del…tra ban ta, sym -
bol dwu tak tu, ulu bio nej for my warsz ta tu
twór cze go Mo niusz ki! (rp) 

Po czą tek ro ku to dla człon ków i przy ja ciół Sto wa rzy sze nia Ab -
sol wen tów UAM czas tra dy cyj ne go spo tka nia no wo rocz ne go
w Te atrze Wiel kim. W lu tym 2012 ro ku od by ło się po raz 14.
z rzę du. 

Naj pierw obej rze li śmy spek takl „We se le Fi ga ra”, a na stęp nie
uda li śmy się na spo tka nie, w któ rym uczest ni czył prof. Bro ni sław
Mar ci niak, rek tor UAM oraz prof. Ja cek Gu liń ski, wów czas pro -
rek tor UAM. Go ści po wi tał Je rzy Ke pel, prze wod ni czą cy SAUAM,
któ ry w krót kim prze mó wie niu pod su mo wał ubie gło rocz ną dzia -
łal ność. 

W 2011 ro ku ab sol wen ci zwie dzi li ko lej ne obiek ty UAM – Bi -
blio te kę Głów ną w Po zna niu oraz fi lię UAM w Ka li szu, a tak że
miej sca nie zwią za ne z uczel nią, jak Mu zeum Ma rii Dą brow skiej
w Rus so wie, Ko tli nę Kłodz ką, Fran cję, Am ster dam, Pra gę i Ber -
lin. Zor ga ni zo wa no oko licz no ścio we spo tka nia – śpie wa nie ko -
lęd w lu tym i pie śni pa trio tycz nych w li sto pa dzie. Człon ko wie Za -
rzą du przed Świę tem Zmar łych od wie dzi li gro by za słu żo nych pro -

fe so rów i rek to rów UAM. Przed sta wi cie le SAUAM uczest ni czy li
w pik ni ku ro dzin nym UAM w Ogro dzie Bo ta nicz nym oraz ob cho -
dach 400-le cia tra dy cji uni wer sy tec kich w Po zna niu. 

Człon ków i sym pa ty ków o swo jej dzia łal no ści SAUAM in for mu -
je, m.in. na por ta lu www.sto wa rzy sze nie ab sol wen tow.amu.edu.pl,
w elek tro nicz nym kwar tal ni ku „Bli żej Uczel ni”, na ła mach „Ży cia
Uni wer sy tec kie go” oraz na por ta lach spo łecz no ścio wych. Stwo -
rzo no moż li wość au to ma tycz ne go za pi sy wa nia się do Sto wa rzy -
sze nia przez for mu larz elek tro nicz ny na stro nie www. W 2011
ro ku re ak ty wo wa ło swo ją dzia łal ność Ko ło w Mo si nie, a za wią -
za ły się no we Ko ła: Wy dzia łu Pra wa rocz nik 1986 oraz by łych dzia -
ła czy or ga ni za cji stu denc kich. 

Pla nu je my wie le wspól nych wy cie czek oraz kon ty nu ację zwie -
dza nia obiek tów UAM. Ak tyw nie włą cza my się w dzia ła nia or ga -
ni zo wa ne przez wła dze uczel ni. Przy go to wu je my też kil ka nie spo -
dzia nek, o któ rych bę dzie my na bie żą co in for mo wać – dla te go war -
to śle dzić na szą stro nę in ter ne to wą al bo spraw dzać skrzyn kę ma -
ilo wą i od bie rać te le fo ny. Id 

SAUAM za wsze ak tyw ne
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W dniach 16 – 19 lu te go w Ka to wi cach
ro ze gra ny zo stał tur niej fi na ło wy Aka de -
mic kich Mi strzostw Pol ski w fut sa lu.
W tur nie ju wspa nia le za pre zen to wa ła się
re pre zen ta cja AZS UAM, pro wa dzo -
na przez tre ne ra Ze no na Je zier skie go. Ze -
spół po wró cił do Po zna nia z dwo ma zło -
ty mi me da la mi. 

Po zna nia cy bez pro ble mów prze szli przez
wstęp ną fa zę za wo dów, po ko nu jąc dru ży ny
Po li tech ni ki Ślą skiej z Gli wic (3: 2), Olsz tyń -
skiej Szko ły Wyż szej (też 3: 2) oraz Po li tech -
ni ki Łódz kiej (5: 2). W me czu, de cy du ją cym
o awan sie do me czu fi na ło we go, UAM zre -
mi so wał z Uni wer sy te tem Rze szow skim
(1: 1) – wy nik ten pre mio wał grą w fi na le ze -
spół po znań ski, dzię ki lep szym wy ni kom
osią gnię tym w po przed nich me czach.

W bar dzo za cię tym me czu o zło ty me -
dal AZS UAM po ko nał AWF Ka to wi ce 1: 0.
Bram kę de cy du ją cą o zwy cię stwie zdo był
Szy mon Czer wiń ski, któ ry zo stał też wy bra -
ny naj lep szym za wod ni kiem mi strzostw.
Naj lep szym bram ka rzem zo stał rów nież po -
zna niak z UAM, Łu kasz Błasz czyk (w me -
czu o zło ty me dal obro nił m. in. rzut kar ny).
Trze cie miej sce w mi strzo stwach za jął ze -
spół Uni wer sy te tu Rze szow skie go. 

AZS UAM zwy cię żył tak że w od ręb nej
kla sy fi ka cji uni wer sy te tów, przed Uni wer -
sy te tem Rze szow skim i Gdań skim. 

Dru ży na AZS UAM wy stę po wa ła w Ka -
to wi cach w na stę pu ją cym skła dzie: Okta -
wian So lec ki (ka pi tan ze spo łu), Do mi nik
So lec ki, Sta ni sław Tym, Ma ciej Scho ber, Ja -
kub Mi ko łaj czyk, Alek san der Bo gun ki, Fi lip
Ko ściel niak, Ja cek San der, Adam Le siec ki,
Da wid Ja rzem bow ski oraz wspo mnia ni
wcze śniej Szy mon Czer wiń ski i Łu kasz
Błasz czyk. 

Zwy cię stwo w AMP jest ko lej nym w cią -
gu ostat nich mie się cy suk ce sem ze spo łu tre -
ne ra Je zier skie go. We wrze śniu ub. r. stu -

den ci UAM pew nie zwy cię ży li w pol sko -
-ukra iń skich zma ga niach w pił ce noż nej
(Stu den teu ro 2011), a z ko lei w stycz niu
pew nie zwy cię ży li w Aka de mic kich Mi -
strzo stwach Wiel ko pol ski oraz w eli mi na -
cjach stre fo wych do AMP (z udzia łem ze -
spo łów stu denc kich z wo je wództw: ku jaw -
sko -po mor skie go, po mor skie go, wiel ko pol -
skie go, za chod nio po mor skie go). 

Je stem pod wra że niem gry swo ich pod -
opiecz nych – mó wi tre ner Ze non Je zier -
ski – Zwy cię stwo w Ka to wi cach to je den
z mo ich więk szych suk ce sów pod czas pra -
cy na po znań skim uni wer sy te cie. Po chwa -
ły na le żą się wszyst kim za wod ni kom, ale
wiel kim bo ha te rem fi na ło we go po je dyn ku
był Łu kasz Błasz czyk. Nasz bram karz bro -
nił wręcz re we la cyj nie. 

Mistrz Pol ski ma za gwa ran to wa ne pra wa
udzia łu w Eu ro pej skich Igrzy skach Stu -
denc kich Fut sa lu, któ re od bę dą się w Cor -
do bie (Hisz pa nia) 14 – 22 lip ca 2012. 

Li czę na po par cie władz uni wer sy tec kich
oraz dzie ka nów wy dzia łów, by móc wziąć
udział w Aka de mic kich Mi strzo stwach Eu ro -
py – po wie dział tre ner. ab -mp

Z Ze no nem Je zier skim,
tre ne rem AZS,
roz ma wia ją 
Adam Ba ra basz 
i Mar cin Pie choc ki 

Czy przed wy jaz dem na mi strzo stwa pa -
na dru ży na by ła wy mie nia na w gro nie fa -
wo ry tów? 

Przed wy jaz dem dru ży na AZS UAM
nie by ła fa wo ry tem. Sy tu acja zmie ni ła się
po eli mi na cjach, w pół fi na le Aka de mic -
kich Mi strzostw Pol ski w Szcze ci nie,
gdzie prze gra li śmy 5: 4 z li de rem I li gi
Pol skiej Fut sa lu – Uni wer sy te tem Gdań -
skim. Mó wio no, że po ja wi ła się no wa si -
ła. 

Któ ra for ma cja de cy du je o si le ze spo łu
Ze no na Je zier skie go?

W fut sa lu o si le ze spo łu nie de cy du je
for ma cja, tyl ko ca ły ze spół, od po wied nie
usta wie nie tak tycz ne, bar dzo do bre wy -
szko le nie tech nicz ne, za an ga żo wa nie
oraz wo la wal ki. Jed nak bar dzo waż nym
punk tem ze spo łu jest bram karz. Dru ży -
na pod czas za jęć tre nin go wych ćwi czy
po szcze gól ne sche ma ty za grań, wy ko ny -
wa nie sta łych frag men tów gry, rzu tów
kar nych czy gry w prze wa dze, któ re
w wie lu przy pad kach de cy du ją o zwy cię -
stwie w cza sie me czu. Waż na jest rów -
nież ro la tre ne ra i je go do świad cze nie
(śmiech). Ob ser wo wa łem Tur niej 4
Państw w Kra ko wie oraz re pre zen ta cji
Pol ski w fut sa lu z Bel gią w Pnie wach. 

Czy ze spół ma za miar uczest ni czyć w roz -
gryw kach na po zio mie wo je wódz kim? Ja ka
jest przy szłość fut sa lu na UAM? 

Chcąc star to wać w Li dze Pol skiej Fut -
sa lu, mu si my się li czyć ze zwięk sze niem
licz by jed no stek tre nin go wych oraz od -
po wied nim za bez pie cze niem bu dże tu.
Wie le ra zy uczest ni czy li śmy w Aka de -
mic kich Mi strzo stwach Pol ski oraz Wiel -
ko pol ski z du ży mi suk ce sa mi – 2 ra zy mi -
strzo stwo Pol ski uni wer sy te tów. Na sza
dru ży na jest bar dzo pręż na, świa do ma
wy zna czo nych ce lów oraz po sia da du cha
wal ki, któ re go po ka za ła wła śnie pod czas
mi strzostw. Fut sal w chwi li obec nej jest
jed ną z naj po pu lar niej szych dys cy plin
spor to wych wśród stu den tów Z ro ku
na rok przy by wa co raz wię cej uzdol nio -
nych za wod ni ków do na szej sek cji, wię -
cej stu den tów na wf wy bie ra wła śnie fut -
sal. Dla te go wi dzę przy szłość dla fut sa lu
na UAM, a osią gnię te wy ni ki mo bi li zu ją
do wy tę żo nej pra cy. 

Studenci AZS UAM 
Akademickimi Mistrzami Polski w futsalu

Kla sy fi ka cja koń co wa AMP 2012
w fut sa lu męż czyzn:
1. UAM Po znań
2. AWF Ka to wi ce
3. Uni wer sy tet Rze szow ski
4. Uni wer sy tet Gdań ski
5. Po li tech ni ka Łódz ka
6. UP Wro cław
7. UWM Olsz tyn
8. Po li tech ni ka Ślą ska Gli wi ce
9. PWSZ Lesz no

10. Po li tech ni ka Gdań ska
11. SGSP War sza wa
12. OSW Olsz tyn
13. PWSZ Wał brzych
14. KA Kra ków
15. UMCS Lu blin
16. AWF Kra ków 
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