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Po mysł na kon kurs, jak przy znał prof.
An drzej Le sic ki, po ja wił się la tem ubie -
głe go ro ku. Or ga ni za cją pro jek tu za ję ło

się Biu ro Pra so we UAM. Ini cja ty wa mia ła
z jed nej stro ny ak ty wi zo wać spo łecz ność aka -
de mic ką, z dru giej by ła oka zją do ze bra nia po -
my słów na lep sze funk cjo no wa nie uczel ni.
Wie dzie li śmy – mó wił prof. Le sic ki – że w gło -
wach na szych pra cow ni ków ro dzi się wie le cie -
ka wych ini cja tyw. kon kurs w peł ni po twier dził
te prze wi dy wa nia.

Po my słów na UAM by ło w su mie 37, cho -
ciaż nie któ re z nich sta no wi ły kom pi la cję kil -
ku pro jek tów. Tak by ło w przy pad ku
na gro dzo ne go za kre atyw ność wnio sku dr.
hab. Wło dzi mie rza La pi sa. Au to ra mi pro jek -
tów by li stu den ci i pra cow ni cy róż nych szcze -
bli. I choć or ga ni za to rzy nie ukry wa ją, że li czy li
przede wszyst kim na głos mło dych pra cow ni -
ków, cie szy ły rów nież po my sły star szych i bar -
dziej uty tu ło wa nych. 

W skład ko mi sji kon kur so wej we szli: pro -
rek tor UAM prof. An drzej Le sic ki, prof. Ry -

szard Na skręc ki, prof. Ta de usz Wal las, dr Do -
mi ni ka Na roż na oraz mec. Ka ta rzy na No wak.
Zwy cię stwo w kon kur sie gwa ran to wa ło re ali -
za cję pro jek tu. Na ten cel prze zna czo nych zo -
sta ło 6 000 zł. Pro jekt col le gium Ma ius
kieł ko wał w mo jej gło wie od kil ku lat – mówił
wyraźnie zaskoczony werdyktem dr Patryk
Borowik. Scenariusz powstał na kanwie pracy
rocznej pt „Twarze z marmuru” autorstwa
Tomasza Łukasza Nowaka absolwenta
Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM i oczy -
wi ście za je go zgo dą. 

Bę dzie to przed sta wie nie mul ti me dial ne
z ele men ta mi fik cji, kry mi na łu i hi sto rii uni -
wer sy te tu w tle. To wy da rze nie pla no wa ne jest
wstęp nie na wio snę 2017 ro ku i sta no wić ma
ele ment ob cho dów de ka dy ju bi le uszo wej. Dr
Bo ro wiak, nie ste ty, nie chciał zdra dzić, ja ka
klą twa wi si nad Col le gium Ma ius, wia do mo
jed nak, że w pro jek cie uczest ni czyć bę dzie wie -
le osób, od stu den tów i dok to ran tów, po pra -
cow ni ków ad mi ni stra cji i pro fe so rów. I po noć
ten wła śnie aspekt za wa żył na de cy zji ju ro rów. 

Choć kon kurs „Po myśl o UAM – po mysł dla
UAM” za kła dał re ali za cję jed ne go pro jek tu,
jed nak ża den nie zo sta nie za po mnia ny. za kła -
dam – mó wił prof. Le sic ki – że suk ce syw nie bę -
dzie wdra ża na więk sza ich licz ba. Wszyst kie te
pra ce są dla władz uni wer sy te tu sy gna łem, co
jesz cze mo że my zmie nić. i dla te go prze wi du ję,
że bę dą one wy ko rzy sta ne. Wśród sze ściu na -
gro dzo nych prac zna la zły się po my sły na fe sti -
wal krót kich fil mi ków (Sła wo mir Er kiert),
dzień fo to gra fii (Mar ty na Zgier ska, Ka ta rzy -
na Kó ni kow ska, Mi cha li na Krzy ża now ska,
Ewe li na Bą czek) oraz przed się wzię cia o cha -
rak te rze kon kur sów (Ma te usz Hu rysz – Uni -
wer sy tec ki Omni bus 2016) i ry wa li za cji, np.
uni wer sy tec kie igrzy ska (Mar ta Grusz czyń -
ska). Pro jekt Ma cie ja Mę czyń skie go za kła da
po wsta nie sa mo ob słu go wych sta cji pierw szej
po mo cy dla ro we rzy stów. Mia ły by się tam zna -
leźć na rzę dzia umoż li wia ją ce na pra wę po jaz -
du w przy pad ku drob nej awa rii, np. bra ku
po wie trza w opo nie. 

                                             Mag da le na Zió łek

po my sło wo dla UaM
„klątwa collegium Maius”- projekt autorstwa dr. Patryka Borowiaka zwyciężył w konkursie „Pomyśl o UaM –

pomysł dla UaM”. zwycięzca został wybrany jednogłośnie, ale po dwudniowych obradach. Uroczyste
ogłoszenie wyników odbyło się 3 marca w auli Lubrańskiego. Ponadto wyróżnionych zostało 6 innych prac,
w tym projekt naszego redakcyjnego kolegi Macieja Męczyńskiego na samoobsługową stację naprawczą dla
rowerów. Uniwersytecki fotograf do pracy jeździ na rowerze, jest też znanym propagatorem dwóch kółek. 

fot. Monika Miazek-Męczyńska
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KoMUniKaT
Komisji Wyborczej Uniwersytetu

z dnia 16 marca 2016 roku 
Na pod sta wie § 214 Sta tu tu UAM Ko mi sja

Wy bor cza Uni wer sy te tu in for mu je, że kan dy -
da ta mi   do ob ję cia funk cji  Rek to ra Uni wer -
sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu
na ka den cję 2016-2020 są:
1. prof. UaM dr hab. an drzej le sic ki 
2. prof. dr hab. ja cek Wit koś 

Przewodniczący  Komisji Wyborczej Uniwersytetu
Prof. dr hab. Grze gorz Schro eder

fot. 2x Maciej Męczyński

na stanowisko rektora kandydują
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Wtym ro ku sty pen dia mi ni stra na uki i szkol nic twa wyż sze go
otrzy ma ło 6 dok to ran tów i 51 stu den tów. Zo sta li wy bra ni
spo śród 107 kan dy da tów. Sty pen dium rek to ra I stop nia

otrzy ma ło 165 stu den tów. Wy ma ga nia wo bec nich są wy so kie. Na le ży wy -
ka zać się nie ty ko wy so ką śred nią ocen (po wy żej 4.0), ale tak że mieć osią -
gnię cia na po lu ar ty stycz nym, na uko wym, ba daw czym czy spor to wym.
ci stu den ci to praw dzi wa uni wer sy tec ka eli ta – pod kre ślał pro rek tor UAM
prof. Pi lar czyk. Sty pen dia II i III stop nia (któ rych uro czy ście się już nie
wrę cza) w tym ro ku otrzy ma ło od po wied nio 423 i 245 stu den tów. 

nie wiem, czy mo gę ujaw nić wy so kość te go sty pen dium – za sta na -
wiał się pro rek tor UAM prof. Pi lar czyk – ale na wszel ki wy pa dek nie
bę dę te go czy nił, bo nie wiem, czy są to in for ma cje jaw ne na po lu ro -
dzi ny. W tym miej scu chciał bym po zdro wić wszyst kich krew nych i ro -
dzi ców; jest mi bar dzo mi ło, że to wa rzy szy cie pań stwo swo im
po cie chom w tak waż nym dla nich dniu.

W trak cie uro czy sto ści wrę czo ne zo sta ły rów nież me da le „Za wy bit -
ne osią gnię cia w na uce i wy róż nia ją cy udział w ży ciu Uni wer sy te tu” dla
naj lep szych ab sol wen tów UAM. Ta kich me da li wy da je się rocz nie kil -

ka na ście, co sta no wi du że wy róż nie nie, bo uni wer sy tet opusz cza co ro -
ku kil ka ty się cy ab sol wen tów. Tra dy cyj nie me da le wrę cza rek tor na in -
au gu ra cji no we go ro ku aka de mic kie go. Tak się jed nak zło ży ło, że trzy
oso by (mgr Dia na Cza je wicz, mgr Ba zy li Kloc kie wicz, mgr Ka ro li -
na Trzy na) nie mo gły uczest ni czyć w paź dzier ni ko wej uro czy sto ści
i wrę cze nie zo sta ło od ro czo ne na ma rzec. Nie ste ty, tym ra zem nie by ło
le piej, bo oso bi ście me dal ode bra ła tyl ko jed na stu dent ka. Dwie po zo -
sta łe oso by na uro czy stość od de le go wa ły krew nych. 

Wrę cza nie dy plo mów to w du żej mie rze for mal ność. Stu den ci od bie -
ra jąc dy plom na kon cie ma ją już pierw sze wpła ty. Mam na dzie ję, że te
oso by, któ re dzi siaj nie przy by ły, są w czy tel niach, la bo ra to riach al bo
na wy jaz dach za gra nicz nych – żar to wał prof. Pi lar czyk. Za pew ne jest
w tym du żo ra cji, jed nak nie da ło się ukryć, że fre kwen cja na uro czy -
sto ści nie by ła naj lep sza, a od bie ra ne w za stęp stwie dy plo my sta wia ją
w wąt pli wość ce lo wość te go ty pu uro czy sto ści. Z przy mru że niem oka
moż na by za su ge ro wać, aby na przy szło rocz ne roz da nie sty pen diów za -
pro sić od ra zu ro dzi ców i dziad ków – wte dy na pew no obec ność bę dzie
stu pro cen to wa. (mz) 

W eli tar nym gro nie 
Uroczystość wręczania dyplomów przyznających stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz stypendia

rektora ma na celu uhonorowanie elitarnej grupy najlepszych studentów z UaM. 

◗zwy cięz cą iV edy cji Tur nie ju de bat oks fordz kich „zro zu mieć
hi sto rię – mło dzież de ba tu je” zo sta ło ii li ceum ogól no kształ -
cą ce w Ko ni nie. De ba ty są wspól nym pro jek tem po znań skie go
od dzia łu IPN oraz Wy dzia łu Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar -
stwa. Ko lej ne miej sca na po dium za ję ły ko lej no: II i III LO w Po -

zna niu. Zwy cięz cy ry wa li zo wać bę dą w czerw cu te go ro ku
w kon kur sie wo je wódz kim o Pu char Pre ze sa IPN. Pa tro nat me dial -

ny nad tym wy da rze niem spra wu je „Ży cie Uni wer sy tec kie”. 
◗Ko lej na od sło na cy klu „rocz ni co we czy ta nia – osiec ka, oczy tej
ma łej”. z oka zji 19 rocz ni cy śmier ci agniesz ki osiec kiej w bi blio te ce
Uni wer sy tec kiej w po zna niu. Rocz ni co we Czy ta nie to wspól na ak cja lu -
dzi, któ rzy w róż nych mia stach w Pol sce, w tym sa mym dniu i o tej sa mej
go dzi nie pre zen tu ją utwo ry wy bra nych au to rów. 7 mar ca w bu dyn ku bi -
blio te ki utwo ry Agniesz ki Osiec kiej czy ta li: Ma rio Ja kub Ki liń ski, Iwo -
na Pio trow ska, Blan ka Mro wic ka, Han na Bo rów ka -Woź niak,
Kry sty na Jaz don. Go ściem spe cjal nym spo tka nia był Piotr Der lat ka, au -
tor książ ki „Zdra dziec ka Agniesz ka Osiec ka”.
◗co o po ję ciu „ab so lu tu” mo że po wie dzieć hi sto ryk? Roz wa ża nie te -
go, co ab so lut ne w od nie sie niu do hi sto rii, ro dzi sze reg wąt pli wo ści i to za -
sad ni czej na tu ry. Prze cież hi sto ria jest ze swej isto ty sy no ni mem zmien no ści,
jed no ra zo wo ści, przy pad ko wo ści, co prze ciw sta wia się te mu co sta łe, ogól -

ne, nie zmien ne, w koń cu – ab so lut ne. czy jed nak hi sto rycz na zmien ność
jest je dy ną rze czy wi sto ścią? 8 mar ca w CK „Za mek” od był się wy kład prof.
Prze my sła wa Ma tu si ka z Wy dzia łu Hi sto rycz ne go na te mat: „Hi sto rycz -
ne czy ab so lut ne? O gra ni cach hi sto rycz no ści”.
◗o Miesz ku i i je go epo ce roz ma wia li uczest ni cy kon fe ren cji w in -
sty tu cie Kul tu ry eu ro pej skiej UaM. W pro gra mie zna la zły się wy stą -
pie nia po świę co ne za gad nie niom zwią za nym z pa no wa niem pierw sze go
Pia sta, a więc m.in. je go po li ty ką za gra nicz ną, re la cja mi z pa pie stwem
i ce sar stwem, a tak że ro lą ko biet w je go ży ciu. Kon fe ren cja od by ła się 10
mar ca przy udzia le pre zy den ta Gnie zna, Pra cow ni Bo he mi stycz nej In -
sty tu tu Hi sto rii UAM oraz In sty tu tu Kul tu ry Eu ro pej skiej UAM
w Gnieź nie. 
◗„K jak Ko bie ta, K jak Ka rie ra” z oka zji Dnia Ko biet Biu ro Ka rier UAM
za pro po no wa ło cykl wy kła dów i warsz ta tów po zwa la ją cych słu chacz kom
za dbać o ka rie rę za wo do wą. Wy da rze nie od by ło się 11 mar ca. Moż na by -
ło sko rzy stać z warsz ta tów „Od kryj w so bie per łę – wy pra wa w po szu ki -
wa niu ta len tów”, „Mo da na suk ces  – ka rie ra szy ta na mia rę” oraz wziąć
udział w kon sul ta cjach z za kre su pro jek to wa nia ka rie ry w in sty tu cjach
Unii Eu ro pej skiej. 
◗o „Źró dłach pi sa nych o chrzcie pol ski” mó wił prof. le szek We te sko.
Wy kład od był się 18 mar ca w bi blio te ce klasz tor nej za ko nu fran cisz ka nów
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Za sko czy ła pa nią wia do mość o sty pen -
diach?

Tak, bar dzo! Wciąż nie mo gę w to uwie rzyć.
Przy znam, że nie mia łam więk szych na dziei
na suk ces. Zwłasz cza w przy pad ku sty pen dium
Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go

Co ro bi la ty ni sta na sty pen dium w Rzy mie?
Nie wiem, czy za słu gu ję na mia no „la ty ni -

sty”, choć od daw na o tym ma rzę. By łam
w Rzy mie tyl ko je den se mestr, ale mia sto zdą -
ży ło mnie cał ko wi cie za uro czyć. I nie my ślę tu
tyl ko o wa lo rach tu ry stycz nych, cho ciaż mo gę
po le cić miej sce, gdzie sprze da ją naj lep sze lo dy.
To by ła oka zja, aby od wie dzać Ar chi wum
Rzym skie To wa rzy stwa Je zu so we go (Ar chi -
vum Ro ma num So cie ta tis Ie su) i po pra co wać
nad tek sta mi mo je go ulu bio ne go pol skie go
mi sjo na rza z XVII wie ku, Mi cha ła Boy ma.

No wła śnie, po roz ma wiaj my o pa ni za in te -
re so wa niach na uko wych.

In te re su ję się si no la ty ni sty ką. To jest ta ka in -
ter dy scy pli nar na dzie dzi na wie dzy ist nie ją ca
na po gra ni czu fi lo lo gii kla sycz nej i si no lo gii,
ale wy ma ga też wie dzy z za kre su: geo gra fii, hi -
sto rii, hi sto rii re li gii czy mi sji.

A bar dziej kon kret nie?
W mo im przy pad ku spro wa dza się do tłu -

ma cze nia i opra co wy wa nia pism je zu ic kich do -

ku men tu ją cych po dró że do Chin. Fa scy nu je
mnie oso ba Mi cha ła Boy ma. Na na szym uni -
wer sy te cie jest to po stać zna na głów nie dzię ki
ba da niom prof. Alek san dra W. Mi ko łaj cza ka
i dr Mo ni ki Mia zek -Mę czyń skiej. Mi chał Boym
był je zu itą, któ re mu uda ło się do trzeć do Chin.
Wte dy był to nie la da wy czyn. Po je chał tam ja -
ko mi sjo narz, ale od po cząt ku miał w so bie
ogrom ną pa sję ba daw czą. Ta po dróż uczy ni ła
go et no lo giem, et no gra fem, kar to gra fem, hi sto -
ry kiem i w koń cu praw dzi wym pio nie rem si -
no lo gii. Wplą tał się jed nak w pew ną po li tycz ną

in try gę i był to je den z głów nych po wo dów, dla
któ rych je go pi sma nie zo sta ły wy da ne. Mi mo
że on sam bar dzo o to za bie gał. Moż na w tym
wy pad ku mó wić o szcze gól nie dłu gim pro ce sie
wy daw ni czym. Ba ga te la 300 lat.

Ja ką ro lę wi dzi pa ni dla sie bie na tym po lu?
Bar dzo chcia ła bym zmie nić ten stan rze czy

i opra co wać cho ciaż część z je go ma nu skryp -
tów. We dług mnie Mi chał Boym jest tak nie -
zwy kłą i pra wą po sta cią, że na praw dę na to
za słu gu je. Na po czą tek pla nu ję za jąć się opra -
co wa niem i, mo że w per spek ty wie, wy da niem
jed nej z je go prac „Bre vis Si na rum Im pe rii De -
scrip tio”. My ślę tak że, że sa ma po stać war ta jest
upo wszech nie nia – w mo im od czu ciu je go ży -
cio rys to go to wy sce na riusz na film. 

Czy sty pen dia po mo gą pa ni w re ali za cji
tych ma rzeń?

Ra czej nie przy czy nią się do re ali za cji te go
naj waż niej sze go zwią za ne go z wy da niem
opra co wa nia. Wspa nia le by ło by otrzy mać
na ten cel więk szy grant. Wła ści wie jed nak sty -
pen dia już mi po mo gły. Dzię ki nim ku pi łam
cy fro we ko pie in te re su ją cych mnie ma nu -
skryp tów. Oprócz te go – jak wia do mo – stu -
dent, że by pra co wać, mu si jeść, dla te go ja
pod czas za ku pów spo żyw czych za wsze cie pło
my ślę o sty pen dium.

z rzy mu po speł nie nie ma rzeń…
z Ma rią He le ną Ma cie jew ską, po dwój ną sty pen dyst ką Mi ni stra na uki i szkol nic twa wyż sze go oraz rek to ra,

roz ma wia Mag da zió łek

w Gnieź nie. Pre zen ta cja jest czę ścią cy klu „Dzie dzi niec hi sto rii. Spo tka -
nia w sta rym klasz to rze”. 
◗pora na SKandynaWiĘ, tym ra zem pod ha słem „is lan dia wczo -
raj i dziś”. Or ga ni za to ra mi cy klu są Ka te dra Skan dy na wi sty ki UAM i CK
ZAMEK. W te go rocz nym pro gra mie fe sti wa lu zna la zły się mi. in.: kurs
ję zy ka is landz kie go, spo tka nie li te rac kie po świę co ne pie śniom o skan dy -
naw skich bo gach i bo ha te rach, warsz ta ty ro bie nia na dru tach, spo tka nie
z po dróż ni ka mi. 

ZA pO WIE dZI:
◗ iii edy cja bie gu Uni wer sy tec ka za dysz ka im. je rze go Że li gow skie go
od bę dzie się 9 kwiet nia na Mo ra sku. Ho no ro wy pa tro nat ob jął pro rek tor
UAM prof. Zbi gniew Pi lar czyk oraz Stu dium Wy cho wa nia Fi zycz ne go
i Spor tu. WFiS UAM. Uczest ni cy ma ją do wy bo ru udział w bie gu
na dwóch dy stan sach: 5 oraz 10 km. Do udzia łu w im pre zie or ga ni za to -
rzy za pra sza ją też dzie ci i mło dzież. Cze ka ją na nich tra sy do sto so wa ne
do ich wie ku. Głów nym ce lem „Uni wer sy tec kiej Za dysz ki” jest wspar cie
Fun da cji im. An ny Wier skiej „Dar Szpi ku”. 
◗XiX poznaŃSKi FeSTiWal naUKi i SzTUKi od bę dzie się
w dniach od 18–20 kwiet nia. Uni wer sy tec kie la bo ra to ria sta ną otwo rem
dla miesz kań ców Po zna nia i oko lic 20 kwiet nia. 

Sy riu sze to naj waż niej sze
i naj bar dziej pre sti żo we na -
gro dy, któ ry mi pil ski pre zy -
dent wy róż nia oso by lub
fir my, któ re w szcze gól ny spo -
sób pro mu ją mia sto i przy czy -
nia ją się do je go roz wo ju. 

Wrę cza się je w sze ściu ka te go -
riach. Za wy da rze nie ro ku uzna -
no re wi ta li za cję pil skie go dwor ca.
W ka te go rii fir ma – Sy riu sza
otrzy ma ła wy twór nia pro fi li bu -
dow la nych Na to miast Oso bo wo -
ścią Ro ku zo stał prof. Sta ni sław
Lo renc, dy rek tor pil skie go od -
dzia łu UAM. Sy riu sza w dzie dzi -
nie kul tu ry otrzy mał Ry szard
Ćwir lej z Ra dia Mer ku ry – zwią -
za ny z Pi łą dzien ni karz i au tor

kry mi na łów. Za dzia łal ność dla
spo łecz no ści lo kal nej uho no ro -
wa no Sto wa rzy sze nie Cen trum
Wo lon ta ria tu. Za naj lep sze go
spor tow ca uzna no ju docz kę Ka -
ta rzy nę Wisz niew ską. Na gro dę
spe cjal na przy zna no An nie
Fons – nie ży ją cej wo lon ta riusz ce
zwią za nej ze Szko łą Po li cji. na

prof. lo renc pil ską oso bo wo ścią ro ku 
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Każ dy z ko lej nych na na szej uczel ni rek to -
rów, jak po ka zu je hi sto ria, swo ją dro gę po -
ko ny wał... po swo je mu. da wał z sie bie to, co
naj lep sze, co naj lep sze brał od in nych. I tak,
pie lę gnu jąc tra dy cję, do da wał do niej no we
ak cen ty. pan, obej mu jąc wła dzę w uczel ni,
po sta no wił ro bić to we dług przez sie bie
opra co wa ne go wzo ru. 

Był to pro gram za pi sa ny ha sło wo:5 x i+ s,
w któ rym „i” ozna cza ło: in fra struk tu rę, in ter -
na cjo na li za cję, in te gra cję, in for ma ty za cję i in -
no wa cyj ność, a „s” sta no wi ło spo łecz ność
uni wer sy tec ką. Ten wzór i sfe ry, któ re w skró -
cie opi sy wał, sta ły się fun da men tem do zbu do -
wa nia pro gra mu roz wo ju uni wer sy te tu. 

Czy mo że pan przy po mnieć, jak ów pro -
gram po wsta wał? 

Naj pierw przy go to wa li śmy wstęp ną ana li zę,
któ ra w spo sób obiek tyw ny po ka zy wa ła sła be
i moc ne stro ny na sze go uni wer sy te tu, a tak że
szan se i za gro że nia, mo gą ce wpły nąć na na szą
dzia łal ność. Na tej pod sta wie wy ty czy li śmy ce -
le stra te gicz ne, a w ich ob rę bie ce le ope ra cyj ne

oraz opi sa li śmy kon kret ne dzia ła nia: kto i co
ro bi, w ja kim ter mi nie, co bę dzie mier ni kiem
wy ko na nia za da nia, i z ja kich środ ków bę dzie
moż li wa je go re ali za cja. W cza sie dru giej ka -
den cji stra te gię zno we li zo wa li śmy – bo wiem
za rów no oto cze nie, jak i wnę trze na szej uczel -
ni nie ustan nie ewa lu uje, stąd po trze ba do sto -
so wa nia za pi sów do no wych wa run ków.
Obec nie stra te gia obej mu je za da nia słu żą ce
spraw nie za rzą dza ne mu pro ce so wi ba daw cze -
mu i edu ka cyj ne mu, pro fe sjo nal nej ad mi ni -
stra cji i kon ty nu acji na sze go wiel kie go
uni wer sy tec kie go bu do wa nia.

Czy w su mie wzór się spraw dził?
Spraw dził się. Krok po kro ku, sys te ma tycz -

nie wdra ża ne są zmia ny, któ re z UAM uczy nić
ma ją uczel nię pre sti żo wą, do brze zor ga ni zo -
wa ną, przy ja zną pra cow ni kom i stu den tom,
otwar tą na oto cze nie. Te mu słu żyć ma ją przede

wszyst kim dwie re for my or ga ni za cyj ne. Od 1
stycz nia 2015 ro ku zmie nio ne zo sta ły za sa dy
go spo dar ki fi nan so wej uni wer sy te tu. Jed nost -
ki, przede wszyst kim wy dzia ły, usa mo dziel ni -
ły się fi nan so wo i go spo da ru ją środ ka mi
w ra mach swo ich bu dże tów. Po kil ku na stu
mie sią cach od wpro wa dze nia tej zmia ny mo -
że my stwier dzić, że słusz nie i w od po wied nim
mo men cie pod ję li śmy tę de cy zję. Je stem opty -
mi stycz nie na sta wio ny do te go, co się sta ło. Li -
czę, że owo ce te go kro ku bę dą ujaw niać się
z cza sem co raz peł niej. Po twier dza ją to też ra -
por ty, ja ko że bar dzo uważ nie mo ni to ru je my
to, co w za kre sie go spo dar ki fi nan so wej dzie je
się obec nie na wy dzia łach.

A to jesz cze nie ko niec, bo przed na mi ko -
lej ny etap wpro wa dza nej od po cząt ku te go
ro ku re for my. 

Tak, zmia nom pod le gać bę dzie ad mi ni stra -
cja cen tral na. Za pro po no wa li śmy utwo rze -
nie 11 cen trów wspar cia lub ob słu gi, w tym
mię dzy in ny mi cen trum ob słu gi stu den tów
i dok to ran tów, wspar cia na uki i pro jek tów ba -

daw czo -roz wo jo wych, fi nan sów, ob słu gi lo gi -
stycz nej (za ku py, za mó wie nia) i in ne. Jed nost ki
wspar cia mia ły by mieć swo je ja sno okre ślo ne
za da nia i bu dże ty. Te raz przy go to wu je my się
i jesz cze w tym ro ku aka de mic kim wpro wa dzi -
my pierw szy etap zmian – utwo rze nie Dzia łu
Or ga ni za cyj no -Praw ne go i po łą cze nie Dzia łu
Na uki i Pro gra mów Kra jo wych z Dzia łem 
Pro gra mów Eu ro pej skich tak, aby w jed nym
pio nie sku pia ły się wszyst kie pro ce sy or ga ni -
za cyj ne do ty czą ce ba dań na uko wych.

Czym, zor ga ni zo wa na we dług pań skie go
wzo ru, rze czy wi stość uczel nia na cha rak te ry -
zu je się i wy od ręb nia w hi sto rii uni wer sy te -
tu ja ko, jak to się zwy kło ko lo kwial nie
mó wić, „era Mar ci nia ka”? 

Trud no na zwać osiem lat erą, choć rze czy -
wi ście by ły to pierw sze tak dłu gie ka den cje
rek to ra w hi sto rii uni wer sy te tu. 

Na zwij my więc ten okres i je go skut ki
umow nie – „cza sem Mar ci nia ka”. Bo prze cież
na uni wer sy te cie za szło wie le zmian, któ rych
nie wpro wa dził do tąd ża den rek tor. Na przy -
kład… 

…sce do wa nie czę ści upraw nień i de cy zji
na wy dzia ły i in ne jed nost ki or ga ni za cyj ne.
Na stą pi ła de cen tra li za cja fi nan so wa, któ rej
skut ka mi są m. in.: zwięk sza ją ca się go spo dar -
ność, więk sza trans pa rent ność czy pod no sze -
nie kwa li fi ka cji ad mi ni stra cji cen tral nej.. 

Two rze nie uni wer sy tec kiej rze czy wi sto ści
to za da nie nie tyl ko dla rek to rów i dzie ka -
nów. Czy uda ło się zak ty wi zo wać spo łecz ność
na sze go uni wer sy te tu do współ za rzą dza nia
uczel nią, do współ od po wie dzial no ści za nią?
Co pan ro bił, że by wszy scy my śle li: to nasz
uni wer sy tet?

Zna czą cą ro lę we współ za rzą dza niu uczel -
nią od gry wa ją spo tka nia ze spo łu rek tor skie go
oraz ko le gium rek tor sko -dzie kań skie go. Są to
fo ra dys ku sji, wy mia ny do świad czeń i spo so -
bów szu ka nia naj lep szych dla uczel ni roz wią -
zań. Po wo ła łem tak że wie le spe cja li stycz nych
ko mi sji, któ re w spo sób ko le gial ny po ma ga ją
roz wią zy wać bie żą ce pro ble my. Po nad to chcia -
łem, by każ dy z na szych pra cow ni ków (a za -
tem po nad 5 tys. osób)– otrzy mu jąc zna czek
z lo go uni wer sy te tu miał moż li wość peł niej -
sze go utoż sa mie nia się ze swo im miej scem
pra cy i za zna cze nia przy na leż no ści do aka de -
mic kiej spo łecz no ści UAM 

Wra ca jąc jesz cze na mo ment do stra te gii
roz wo ju UAM. Czy jej za pi sy nie po zo sta ły je -
dy nie na pa pie rze? Czy sta no wi dla nas
praw dzi wy dro go wskaz? Co w niej uzna je
pan za naj waż niej sze?

Opra co wa nie stra te gii w któ rymś mo men -
cie sta ło się usta wo wym obo wiąz kiem, ale my
przy go to wa li śmy ją du żo wcze śniej. I dziś
z peł ną od po wie dzial no ścią mo gę po wie dzieć,
że stra te gia sta no wi pod sta wo we na rzę dzie
wy ty cza nia zmian na uni wer sy te cie, a jej wdra -
ża nie sys te ma tycz nie mo ni to ru je ko mi sja ds.
stra te gii, któ ra jest su ro wym re cen zen tem na -
szych uni wer sy tec kich po czy nań. 

Za po wie dział pan na po cząt ku dro gi, że
uni wer sy tet da wać bę dzie nie wszyst kim
po rów no ale do brym naj wię cej. 

Oczy wi ście, bo spra wie dli wie nie za wsze
zna czy rów no., Roz pię tość w za rob kach jest
na uni wer sy te cie znacz na, co uwa żam za plus,

UaM – wzór na roz wój
z prof. bro ni sła wem Mar ci nia kiem, ustę pu ją cym rek to rem UaM, roz ma wia jo lan ta Le nar to wicz 

”przy sto so wy wa nie się do no wych wy zwań, szu ka nie no wych
ho ry zon tów w ba da niach na uko wych, two rze nie no wych
kie run ków stu diów nie skoń czy się ni gdy
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bo i zróż ni co wa ne są za da nia, za an ga żo wa nie,
ob cią że nia. Dla osób, któ re po za swy mi pod -
sta wo wy mi obo wiąz ka mi chcą i po tra fią zro -
bić wię cej po sia da my wie le in stru men tów ich
do ce nia nia. Są to: na gro dy rek to ra – na uko we,
dy dak tycz ne, or ga ni za cyj ne, na gro dy za efek -
tyw ność na uko wą, sty pen dia rek tor skie, pre -
mie uzna nio we dla pra cow ni ków nie bę dą cych
na uczy cie la mi aka de mic ki mi (zgod nie z ostat -
nio wpro wa dzo nym no wym re gu la mi nem
pre mio wa nia). Mo ty wu ją one do efek tyw ne go
dzia ła nia i war to je w przy szło ści kon ty nu -
ować. Jest też sze reg in nych, po za fi nan so wych
mo ty wa cji. 

Ma ło mó wi li śmy tu o in we sty cjach, a prze -
cież one buj nie roz wi ja ły się przez te wszyst -
kie la ta.

Tak, in fra struk tu ra UAM zmie ni ła się znacz -
nie w ostat nich la tach, co by ło po czę ści efek -
tem kon ty nu acji wy pra co wa nej po li ty ki
in we sty cyj nej ostat nich rek tor skich ka den cji.
Obec nie do pro wa dza my do koń ca re ali za cję
wie lo let nie go pro gra mu in we sty cyj ne go UAM
na Mo ra sku, re wi ta li zu je my kam pus śród miej -
ski i kam pus Ogro dy na Sza ma rzew skie go.
Wszyst ko to spra wia, że daw ne róż ni ce mię -
dzy, jak to kie dyś mó wio no: „bied nym Po łu -
dniem” a „bo ga tą Pół no cą”, prze sta ją być tak
zna czą ce. Uni wer sy tet pięk nie je i sta je się no -
wo cze sną i atrak cyj ną wi zy tów ką Po zna nia.

Czy, kie dy pra ce za pla no wa ne w ra mach
pro gra mu zo sta ną za koń czo ne, bę dzie moż -
na po wie dzieć: uni wer sy tet jest upo rząd ko -
wa ny? Wię cej nie trze ba?

My ślę, że nie. Uni wer sy tet ewo lu uje, po trze -
bu je co dzien nej, po wie dział bym, kon ser wa cji
i pie lę gna cji. Przy sto so wy wa nie się do no wych
wy zwań, szu ka nie no wych ho ry zon tów w ba -
da niach na uko wych, two rze nie no wych kie -
run ków stu diów nie skoń czy się ni gdy. Nie da
się więc po wie dzieć: „i to by by ło na ty le”. Uni -
wer sy tet ży je.

Wspa nia łe bu dow le są i bę dą du mą uni -
wer sy te tu. Czy jed nak nie oba wia się pan, że
w ob li czu de mo gra ficz ne go ni żu sta ną się
one pu sta wy mi pa ła ca mi?

Nie, gdyż do bre uczel nie za wsze bę dą przy -
cią gać stu den tów, a zna ko mi ta in fra struk tu ra,
i świet na ka dra na uko wo -dy dak tycz na do dat -
ko wo zwięk sza jej po ten cjał. Je stem dum ny
z na szej uczel ni i spo koj ny o jej przy szłość. 
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Je ste śmy u pro gu wy bo rów rek to ra. Ja kie za -
da nia sta wia przed kan dy da ta mi na rek to ra
zbli ża ją ca się ka den cja?

Wy bo ry rek tor skie są za wsze wiel kim wy da -
rze niem w ży ciu uni wer sy te tu. Nie ma w tym
stwier dze niu nic za ska ku ją ce go, zwa żyw szy, że
wy bie ra na jest naj waż niej sza oso ba w uczel ni,
któ ra przez ko lej ne czte ry la ta bę dzie nią za rzą -
dza ła. Jed nak że te go rocz ne wy bo ry są szcze gól -
nie waż ne, po nie waż do ko nu ją się w okre sie
trans for ma cji za rów no w sys te mie na uki, dy -
dak ty ki, jak i w ob sza rze za rzą dza nia ni mi. Tym
wszyst kim wy zwa niom bę dzie mu siał spro stać
no wy rek tor. Na rek to rze spo czy wa obo wią zek
i od po wie dzial ność za utrzy ma nie wy so kiej po -
zy cji uczel ni w re gio nie, w kra ju, a tak że w ży -
ciu mię dzy na ro do wym. Dla te go, mo im
zda niem, po wi nien on po sia dać du ży au to ry tet
na uko wy i mo ral ny. Mu si od po wied nio za dbać
o in te re sy uczel ni. Nie zbęd na bę dzie rów nież
wi zja dal sze go roz wo ju uczel ni. Ży je my w okre -
sie dy na micz ne go roz wo ju na uki, ale tak że me -
tod kształ ce nia. Oso ba za rzą dza ją ca uczel nią
wyż szą mu si wy prze dzać te wszyst kie no we ini -
cja ty wy. Sło wem, kan dy dat na rek to ra po wi nien
mieć do bry plan na dziś i na ju tro. 

Ja ką ro lę peł ni w tym ukła dzie se nat?
W za rzą dza niu uczel nią bar dzo waż ną funk cję

peł ni se nat. Wje go skład wcho dzą przed sta wi cie le
wszyst kich grup pra cow ni czych. Oso bi ście uwa -
żam, że ro la se na tu po win na po le gać głów nie
na in spi ro wa niu i sty mu lo wa niu dzia łań rek to ra.
Jest on cia łem opi niu ją cym, a je go opi nie są
szcze gól nie cen ne w za kre sie za gad nień zwią za -
nych z roz wo jem uczel ni, np. z fi nan sa mi uczel -
ni, wpro wa dza niem no wych kie run ków stu diów
itd. W tym kon tek ście je stem za wzmoc nie niem
po zy cji se na tu. Rek tor na to miast po wi nien brać
pod uwa gę i li czyć się z opi nia mi człon ków
se na tu przy po dej mo wa niu de cy zji.

Je ste śmy w mo men cie kie dy znacz nie
wzmoc nio na zo sta ła ro la dzie ka nów.

Uni wer sy tet jest fe de ra cją wy dzia łów, któ re
peł nią waż ną funk cję w za rzą dza niu uczel nią.

Obec na de cen tra li za cja jest w mo jej opi nii jed -
nym z eta pów na dro dze roz wo ju uczel ni. Ma
ona wzmoc nić funk cjo no wa nie wy dzia łów,
z za strze że niem jed nak, że dzie ka ni, ja ko człon -
ko wie spo łecz no ści aka de mic kiej, po win ni
mieć rów nież na uwa dze do bro ca łe go uni wer -
sy te tu. Za za cho wa nie rów no wa gi po mię dzy
po szcze gól ny mi ogni wa mi struk tu ry uni wer -
sy te tu od po wie dzial ny jest rek tor. Uwa żam, że
kwe stia de cen tra li za cji jest do brym za mie rze -
niem or ga ni za cyj nym i po win na ona do ko nać
się jak naj wcze śniej. W mo jej opi nii jest to jed -
nak pe wien etap w roz wo ju uczel ni, a w kon -
cep cji rek to ra po win na być już wi zja dal szych
zmian w tym za kre sie. Cie ka wym roz wią za -
niem, po ten cjal nie po zwa la ją cym le piej za rzą -
dzać uczel nią, mo gły by się oka zać tzw. szko ły.
W ich ra mach łą czy ły by się okre ślo ne wy dzia -
ły, two rząc fe de ra cje. Szko ły re ali zo wa ły by za -
da nia o cha rak te rze spo łecz no -go spo dar czym,
pro wa dzi ły wspól ne pro jek ty ba daw cze, two -
rzy ły no we kie run ki stu diów.

My śli pan o wy dzia łach uni wer sy tec kich, czy
sze rzej – o dzia ła niach mię dzy uczel nia nych? 

My ślę o wy dzia łach uni wer sy tec kich i po -
wsta ją cych na ich ba zie szko łach. Trud no so bie

jed nak wy obra zić, aby ta współ pra ca ogra ni cza -
ła się je dy nie do po zio mu uczel ni czy kra ju; ona
w kon se kwen cji po win na do ty czyć rów nież
płasz czy zny mię dzy na ro do wej. Co zresz tą po -
wo li jest już re ali zo wa ne w po sta ci kon sor cjów
i umów mię dzy na ro do wych, a tak że wy mia ny
stu den tów. Kwe stia szkół nie jest ni czym no -
wym. Od wie lu lat o tym mó wi my. 

Ja kie funk cje przy pi su je pan ad mi ni stra cji?
Funk cjo no wa nie ad mi ni stra cji jest nie -

zbęd nym wa run kiem wła ści we go za rzą dza -
nia uczel nią. Spra wą za sad ni czą jest tu taj
od po wied ni po dział kom pe ten cji i obo wiąz -
ków za rów no na szcze blu uczel nia nym, jak
i wy dzia ło wym. A tym sa mym do bry prze -
pływ in for ma cji. Ad mi ni stra cja mu si dzia łać
pro fe sjo nal nie, uwzględ nia jąc zmie nia ją ce się
re alia spo łecz no -na uko wo -go spo dar cze. Pra -
cow ni cy biur wspo ma ga ją cych po zy ski wa nie
pro jek tów ba daw czych po win ni słu żyć kom -
plek so wy mi in for ma cja mi na te mat ak tu al -
nych pro gra mów fi nan so wa nia ba dań
na uko wych, utrzy my wać kon tak ty z kra jo wy -
mi, a tak że eu ro pej ski mi punk ta mi kon tak to -
wy mi. Waż na jest tak że po moc w re ali za cji
du żych pro jek tów ba daw czych a tak że co -
dzien na współ pra ca i po moc ad mi ni stra cyj -
na w za da niach ba daw czych i dy dak tycz nych. 

Co mo że my po wie dzieć o od po wie dzial no ści
elek to rów?

Oso bi ście uwa żam, że elek to rzy to nie sa -
mo wi cie waż ne ognio wo w do ko nu ją cych się
wy bo rach rek to ra. Zo sta ją oni wy ło nie ni
na pod sta wie wy bo rów w swo ich gru pach za -
wo do wych. Re pre zen tu ją za tem okre ślo ne in -
te re sy. Je stem zda nia, że wy bo ry rek to ra
win ny do ko ny wać się w do tych cza so wym
try bie po przez wy bo ry elek to rów, na to miast
po zwo lę so bie stwier dzić, że wy bo ry dzie ka -
nów czy dy rek to rów in sty tu tu po win ny mieć
cha rak ter po wszech ny. Po win ni brać w nich
udział wszy scy pra cow ni cy da nej jed nost ki
za wy jąt kiem stu den tów, któ rych re pre zen to -
wa li by elek to rzy. 
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ja Ki reK Tor na na Sze cza Sy (2)

okres wyborczy jest zwykle czasem widocznego ożywienia: debat, rozliczeń, podsumowań. rodzą się
pytania, formułuje się spostrzeżenia i plany. Dobrze jest ten obudzony wówczas potencjał właściwie
spożytkować, tak by służył on nie tylko rozgrywkom, zabiegom o życzliwą uwagę na rzecz tego, czy
innego kandydata, albo i dyskredytowaniu kogoś. chodzi o to, by służył przede wszystkim przyszłości
uniwersytetu, pobudzaniu za niego odpowiedzialności.

z prof. An drze jem ko strzew skim z wy dzia łu na uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych UaM, 
roz ma wia Mag da zió łek 

plan na dziś i na jU Tro
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Aby udzie lić od po wie dzi na py ta nie,
ja ki po wi nien być rek tor uni wer sy -
te tu, trze ba wpierw uści ślić: jak poj -

mo wa ne go uni wer sy te tu ma to być rek tor? 
Za cznij my te dy od te go, co naj waż niej -

sze – przy naj mniej od cza su re for my eu ro pej -
skie go uni wer sy te tu za po cząt ko wa nej
na po cząt ku XIX wie ku przez Wil hel ma von
Hum bold ta – a mia no wi cie od jed ni ba dań
na uko wych i kształ ce nia. To po wią za nie ba -
dań na uko wych z kształ ce niem, któ re sta ło się
ją drem zre for mo wa ne go uni wer sy te tu, stwo -
rzy ło tak że pod sta wy dla efek tyw ne go kształ -
ce nia wie lu no wych po ko leń. Po la tach,
w uchwa lo nej w 1988 ro ku na Uni wer sy te cie
w Bo lo nii w 900. rocz ni cę je go po wo ła nia
Wiel kiej kar cie uni wer sy te tów eu ro pej skich
czy ta my, że „[...] dzia łal ność na uko wa i dy -
dak tycz na w uni wer sy te tach mu si być ze so bą
nie ro ze rwal nie zwią za na, je że li na ucza nie ma
spro stać zmie nia ją cym się wa run kom, po trze -
bom spo łe czeń stwa oraz po stę po wi wie dzy”. 

Uni wer sy tet to oso bli we miej sce. Miej sce,
w któ rym przede wszyst kim pro wa dzi się ba -
da nia na uko we o cha rak te rze pod sta wo wym.
To wła śnie one – wbrew wy obra że niom nie któ -
rych przed się bior ców i zwo len ni ków kon cep -
cji tzw. „przed się bior cze go uni wer sy te tu” – tak
na praw dę sta no wią o je go ran dze i po tę dze na -
uko wej. Zaś spro wa dza nie ro li uni wer sy te tu
do ro li szko ły za wo do wej, re agu ją cej po kor nie
na wy zwa nia ryn ku, pra cu ją cej nie ja ko pod je -
go dyk tan do i we dle je go do raź nych po trzeb
for mu ją cych stu den tów, na le ży po trak to wać ja -
ko nie zro zu mie nie fun da men tal nej mi sji aka -
de mii. To wiel ki Pa steur wy po wie dział,
zna mien ne sło wa: „nie ma na uki sto so wa nej
bez na uki, któ rą moż na za sto so wać”. Ta zaś
two rzo na jest na uni wer sy te tach!

Ule ga nie pre sji przed się bior ców i kształ -
ce nie wą skich spe cja li stów o na ło żo nych
na oczy „kla pach do roż kar skich” gro zi ło -

by – jak to ujął hisz pań ski my śli ciel José Or -
te ga y Gas set – „bar ba rzyń stwem spe cja li -
za cji”.

Uni wer sy tet nie mo że się ogra ni czać do prze -
ka za nia mło dym lu dziom tyl ko „zim nej” wie -
dzy na uko wej. Kształ ce nie uni wer sy tec kie
po win no zwra cać uwa gę na pod sta wo we war -
to ści, ta kie jak: praw da, do bro, pięk no, to le ran -
cja, au to no mia jed nost ki. Bo czło wiek
uni wer sy te tu, to nie tyl ko „spe cja li sta -bar ba -
rzyń ca”, ale to czło wiek wraż li wy, em pa tycz ny.

Bar dzo jest mi bli skie, do ko na ne przez so cjo -
lo ga Pio tra Sztomp kę w ar ty ku le: „Uni wer sy tet
współ cze sny; zde rze nie dwóch kul tur” (na -
uka, 2014, 1) ostre prze ciw sta wie nie so bie
dwóch kul tur: „kul tu ry aka de mic kiej” i „kul tu -
ry kor po ra cyj nej”. Ta pierw sza przy bra ła kształt
„kul tu ry wspól no ty” (pro fe so rów i dok to ran -
tów/stu den tów) ja ka ce chu je krę gi przy ja ciół
czy ro dzi nę. Ta dru ga do pro wa dzi ła do stop -
nio we go za ni ku tych war to ści, któ re two rzy ły

spo iwo tej pierw szej. Do szło do apo te ozy na -
rzu co ne go od gór nie ła du kor po ra cyj ne go,
mo de lu aka de mic kie go przed się bior stwa.
Uni wer sy tet z mo ich ma rzeń, to „uni wer sy tet
wspól no to wy”, scha rak te ry zo wa ny przez Pio -
tra Sztomp kę ja ko „zin te gro wa na sil ny mi wię -
zia mi spo łecz ność” uczo nych -na uczy cie li
i stu den tów. Człon ko wie owej spo łecz no ści
po wią za ni są: „wię zia mi mięk ki mi o cha rak -
te rze mo ral nym”. Naj waż niej sze z nich to: za -
ufa nie, lo jal ność wo bec part ne rów i ca łej
wspól no ty, so li dar ność, wza jem ność, od po -
wie dzial ność, toż sa mość, du ma i ho nor”. Lu -
dzie uni wer sy te tu po wo do wa ni są, mię dzy
in ny mi, pa sją na uko wą, cie ka wo ścią po znaw -
czą czy do cie kli wo ścią. Dzie le nie się swo imi
osią gnię cia mi ze współ pra cow ni ka mi i stu -
den ta mi oraz do cie ra nie z wy ni ka mi ba dań
na uko wych do sze ro kie go krę gu od bior ców
jest ry sem te go por tre tu.

Wróć my do sfor mu ło wa ne go na po cząt ku
te go szki cu py ta nia. Rek tor „mo je go” uni -
wer sy te tu, to: 

– rek tor re spek tu ją cy war to ści do okre śla -
ją ce „kul tu rę wspól no ty” (uni wer sy tet wspól -
no to wy), a nie „kul tu rę kor po ra cyj ną”, 

– rek tor dba ją cy o rów no mier ny roz wój
wszyst kich dys cy plin na uko wych i kie run -
ków stu diów i nie czy nią cy mię dzy ni mi róż -
nic. Nie ma bo wiem, ani lep szych ani
gor szych dys cy plin na uko wych. Są, po pro -
stu, róż ne, 

– rek tor słu żą cy praw dzie i re spek tu ją -
cy – w imię za sa dy plu ra li zmu – róż no rod -
ność dróg do jej od kry cia pro wa dzą cych, 

– rek tor trak tu ją cy wszyst kich człon ków
wspól no ty aka de mic kiej tak sa mo – bez
wzglę du na ich przy na leż ność et nicz ną, po -
glą dy po li tycz ne, przy na leż ność (lub jej brak)
do wspól no ty re li gij nej czy orien ta cję sek su -
al ną.

I o ta kim rek to rze ma rzę. 

do Te go gro na oSób, KTó re po dzie li ły SiĘ
SWo iMi re FleK Sja Mi na Te MaT reK Tor SKich
Wy bo róW, TyM ra zeM za pro Si li śMy: 
proF. dr hab. an drze ja Ko STrzeW SKie go, geo gra fa, geo lo ga,
geo eko lo ga UAM. Był mię dzy in ny mi pro rek to rem UAM ds. stu denc -
kich), dzie ka nem Wy dzia łu Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych.

proF. dr hab. je rze go Ma ria na brze ziŃ SKie go, psy cho lo ga,
pro fe so ra na uk hu ma ni stycz nych, spe cja li zu ją ce go się w me to do -
lo gii psy cho lo gii, dia gno sty ce psy cho lo gicz nej, psy cho lo gii ilo ścio -
wej oraz psy cho me trii. 

Dla te go i te raz, w tym nu me rze, po dob nie jak i w po przed nim
chcie li by śmy Pań stwa za chę cić do prze my śleń, za sta no wie nia się,
do re flek sji na te mat „ja Ki reK Tor na na Sze cza Sy”. Te mu słu żyć
ma ją czy to wy po wie dzi, czy prze pro wa dzo ne przez nas nie dłu gie roz -
mo wy z oso ba mi, któ re w wy bo rach nie star tu ją, choć prze cież ten
te mat jest dla nich z punk tu wi dze nia uczel ni, wła snych prac ba daw -
czych bar dzo istot ny. 

A na po czą tek war to za cy to wać sło wa Sta ni sła wa Do brzc kie go, któ ry
funk cję rek to ra Uni wersz te tu Po znań skie go peł nił w la tach 1924 –1925. 

Rzut kość i ener gia, po łą czo ne ze sta now czo ścią ale i tak tem,
z umie jęt no ścią współ ży cia z ludz mi (…) Re gu łą te dy jest, że god -
ność rek tor ska po wie rza na jest wy bi ja ją ce mu się przed sta wi cie lo wi
pro fe su ry.

Uni Wer Sy TeT z Mo ich Ma rzeŃ
Mó wi prof. Je rzy Ma rian brze ziń ski 
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”Mój program traktuję jako dane słowo, obietnicę, jak będę działać i kierować
Uniwersytetem – a danego słowa zawsze dotrzymuję.
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1.No wo cze sny uni wer sy tet 
to dla mnie przede wszyst kim...

…uni wer sy tet, któ ry ma ja sno i pre cy zyj nie zde fi nio wa ne ce le, od -
po wia da ją ce wy zwa niom, ja kie sta wia XXI wiek. Uni wer sy tet, któ ry
ba zu jąc na swo im do świad cze niu, od waż nie do pa so wu je się do dy na -
micz nej rze czy wi sto ści. To miej sce, któ re za pew nia peł ną wol ność ba -
dań, stwa rza jąc jak naj lep sze wa run ki do na uko we go roz wo ju.
No wo cze sny uni wer sy tet w ak tyw ny spo sób za chę ca do in no wa cyj -
no ści – za rów no pra cow ni ków, jak i dok to ran tów oraz stu den tów. To
tak że in sty tu cja, któ ra dzia ła w bli skim, part ner skim po ro zu mie niu
z ota cza ją cy mi go in te re sa riu sza mi, uwzględ nia jąc gło sy pły ną ce z we -
wnątrz or ga ni za cji, jak i z je go oto cze nia. Wresz cie, no wo cze sny uni -
wer sy tet to ta ki uni wer sy tet, któ ry po dej mu je wy zwa nia traf ne go
prze wi dy wa nia przy szło ści, tak by jak naj le piej przy go to wać mło dych
lu dzi do ich za wo do wych wy zwań. Na de wszyst ko jed nak no wo cze -
sny uni wer sy tet to dla mnie in sty tu cja, któ ra pa mię ta, że naj waż niej -
szy jest czło wiek. 

2.Rek tor ta kiej uczel ni jak UAM mu si być oso bą...
…zo rien to wa ną w bie żą cych jej pro ble mach oraz uwa run ko wa -

niach funk cjo no wa nia i roz wo ju, otwar tą na po trze by pra cow ni ków,
dok to ran tów i stu den tów, sta now czą w re ali za cji za mie rzeń, wy ma -
ga ją cą od sie bie i in nych, bu dzą cą sza cu nek i za ufa nie, pra wą i bez -
stron ną w roz strzy ga niu kon flik tów mię dzy ludz kich. Rek tor mu si być
in spi ru ją cym przy wód cą, a za ra zem two rzą cym at mos fe rę przy ja znej
wspól no ty gra czem ze spo ło wym, em pa tycz nym li de rem, któ ry po tra fi
za rzą dzać i współ pra co wać z ludź mi oraz roz waż nie go spo da ro wać
za so ba mi Uni wer sy te tu. Po wi nien po sia dać bo ga te do świad cze nie
w za rzą dza niu wy dzia łem i uczel nią oraz ho li stycz nie spo glą dać
na wszyst kie ob sza ry dzia łal no ści Uni wer sy te tu. 

3.Je śli zo sta nę rek to rem UAM, 
to na pew no nie bę dę to le ro wał...

Wo lał bym mó wić o tym, co bę dę wspie rał i pro mo wał, ale na tak sfor -
mu ło wa ne py ta nie od po wiem, że nie bę dę to le ro wał nie uczci wo ści, któ -
ra mo że mieć róż ne prze ja wy. Zwal czać bę dę nie uczci wość na uko wą
(pla gia ty, fał szo wa nie wy ni ków ba dań), nie uczci wość za wo do wą (lek -
ce wa że nie obo wiąz ków na uko wych, dy dak tycz nych i or ga ni za cyj nych,
po zo ranc two) i nie uczci wość w re la cjach ze współ pra cow ni ka mi (dys -
kry mi na cja, mob bing, wy ko rzy sty wa nie po zy cji prze ło żo ne go). Fun da -
men tal nym za da niem Uni wer sy te tu jest pro wa dze nie ba dań
na uko wych, za tem od pra cow ni ków na uko wych i na uko wo -dy dak tycz -
nych bę dę ocze ki wał ofiar ne go za an ga żo wa nia w ba da nia na uko we i sta -
rań o zwięk sza nie licz by pu bli ka cji. Za da niem każ de go na uczy cie la
aka de mic kie go jest pro wa dze nie za jęć dy dak tycz nych na jak naj wyż -
szym po zio mie, dla te go nie bę dę to le ro wał no to rycz ne go opusz cza nia
za jęć i wszel kich dzia łań po zo ru ją cych ak tyw ność dy dak tycz ną. Nie bę -
dę też przy my kał oczu na dzia ła nia pro wa dzą ce do two rze nia ja kich -
kol wiek po dzia łów, go dzą cych w do bre imię Uni wer sy te tu.

4. W od nie sie niu do pra cow ni ków uczel ni 
rek tor mu si umieć...

…przede wszyst kim ich słu chać, po zna wać i ana li zo wać ich po -
trze by, by móc wyjść na prze ciw ich ocze ki wa niom. Przyj mo wać nie
tyl ko skła da ne pro po zy cje, po stu la ty, uwa gi, ale tak że kry ty kę.

Wszy scy win ni wi dzieć w rek to rze oso bę, któ rej ufa ją, i na któ rą
mo gą li czyć w każ dej spra wie. Wo bec pra cow ni ków rek tor mu si być
spra wie dli wy, trak tu ją cy wszyst kich we dług tych sa mych miar i kry -
te riów w ra mach okre ślo nych grup. Spra wie dli wy ozna cza rów nież
do strze ga ją cy, że nie wszy scy są jed na ko wi, dla te go obo wiąz kiem
rek to ra jest wy szu ki wa nie i pro mo wa nie tych, któ rzy w więk szym
stop niu przy czy nia ją się do roz wo ju Uni wer sy te tu i je go suk ce sów.
Rek tor wi nien za pew niać pra cow ni kom po czu cie bez pie czeń stwa,
god ne wa run ki pra cy i sa tys fak cjo nu ją cą pła cę. Wresz cie, mu si pa -
mię tać o tym, że przy szłość Uni wer sy te tu zwią za na jest z ludź mi
mło dy mi – na uczy cie la mi, dok to ran ta mi i stu den ta mi. Waż ne jest
więc, by umiał zna leźć roz wią za nia otwie ra ją ce im per spek ty wy roz -
wo ju, za bie gać, by pra ca i stu dio wa nie na Uni wer sy te cie sta no wi ło
dla nich źró dło sa tys fak cji i na dziei na przy szłość.

5. Kie dy ja by łem stu den tem, 
to w po rów na niu z dzi siej szy mi stu den ta mi...

Cza sy stu denc kie to je den z naj pięk niej szych okre sów w mo im
ży ciu. By li śmy ra zem – nie tyl ko ja ko rocz nik na uczel ni, ale tak że
ja ko gru pa przy ja ciół wspie ra ją ca się po za sa la mi wy kła do wy mi. Je -
stem prze ko na ny, że stu den ci wów czas i obec nie wy zna ją te sa me
war to ści. Na sze po ko le nie mo że po zaz dro ścić dzi siej szym stu den -
tom przede wszyst kim wie lu moż li wo ści, ja kie ofe ru je współ cze sny
świat. Na le żą do nich m. in.: ty sią ce na rzę dzi te le in for ma tycz nych,
ska ne ry, ebo oki czy cho ciaż by bły ska wicz ny do stęp do in for ma cji
na uko wej. Pręd kość świa tła za mknię ta jest w do me nach in ter ne to -
wych i urzą dze niach mo bil nych. Świat jest na wy cią gnię cie rę ki,
a dla chcą cych go po zna wać, nie ma ogra ni czeń. To wszyst ko ma
jed nak swo ją ce nę. Szum in for ma cyj ny, ta blo idy za cja prze strze ni
pu blicz nej, ilość bodź ców i roz pra sza czy, któ ry mi są bom bar do wa -
ni stu den ci, jest nie do po zaz drosz cze nia. Mam wra że nie, że po mi -
mo te go, iż w cza sach mo ich stu diów nie mie li śmy ty lu per spek tyw,
co stu den ci dzi siaj, mo gli śmy bar dziej sku pić się na prze ży wa niu
stu diów „tu i te raz”. Nie ma my tak wie lu świet nych zdjęć, a jed nak
nie mam wąt pli wo ści, że wspo mnie nia tam tych dni po zo sta ną
na za wsze w na szej pa mię ci.

6.Dla cze go ja rek to rem? 
W ży ciu ro dzin nym i za wo do wym od za wsze wy zna ję za sa dę, że

na le ży do trzy my wać obiet nic. Od lip ca 1968 ro ku, kie dy prze kro -
czy łem pro gi Col le gium Ma ius UAM, by zda wać eg za mi ny wstęp -
ne na stu dia bio lo gicz ne, po dzień dzi siej szy je stem zwią za ny
z Uni wer sy te tem. Po stu diach, ukoń czo nych z wy róż nie niem, prze -
sze dłem na Wy dzia le Bio lo gii ko lej ne eta py ka rie ry za wo do wej i na -
uko wej. O tym, że spój ne by ło to, co de kla ru ję, z tym, co ro bię,
świad czy za ufa nie, ja kim mnie ob da rza no, po wie rza jąc ko lej ne
funk cje: by łem przed sta wi cie lem pra cow ni ków w ra dzie wy dzia łu,
se na cie, ko mi sjach wy dzia ło wych, se nac kich i rek tor skich, na stęp -
nie peł ni łem funk cje pro dzie ka na, dzie ka na i wresz cie pro rek to ra
od po wie dzial ne go za ka dry i roz wój uczel ni. Na by te przez te wszyst -
kie la ta do świad cze nia pra gnę wy ko rzy stać, by da lej pra co wać dla
do bra UAM i je go spo łecz no ści. Mój pro gram bę dą cy wi zją dzia -
łal no ści Uni wer sy te tu w la tach 2016-2020 trak tu ję ja ko da ne sło -
wo, obiet ni cę, jak bę dę dzia łać i kie ro wać Uni wer sy te tem – 
a da ne go sło wa za wsze do trzy mu ję.



M at e r i a ł  w y B o r c z y

1 2 |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E |  m a r z e c  2 0 1 6

UaM 2020 – człoWieK W cenTrUM
(Rozdział PRACOWNICY, str. 7)

Zmierzając do ambitnego celu bycia nowoczesnym, liczącym się
w świecie uniwersytetem, UAM musi dbać o odpowiednią kadrę
nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników, zabiegać
o doktorantów i studentów. Od aktywności pracowników zależą
sukcesy uniwersytetu, to oni stanowią kapitał i potencjał, na którym
będziemy budować przyszłość. Jako rektor zapewnię wszystkim
zatrudnionym na UAM godne warunki pracy i płacy, przede
wszystkim poczucie stabilności i bezpieczeństwa – podkreślam, że
deklaracja ta dotyczy wszystkich grup pracowniczych. Tylko wtedy
będą się one identyfikować z uniwersytetem, chcieć dla niego
pracować, odnosić sukcesy. 

Z mojego programu wynikają: 
◗Stabilizacja zatrudnienia poprzez zawieranie umów o pracę

na czas nieokreślony.
◗Wyeliminowanie umów śmieciowych.
◗Wzrost płac dla pracowników.
◗promowanie pracy badawczej – nowa formuła pensum.
◗efektywne, nowoczesne i kompleksowe zarządzanie

kadrami – stworzenie centrum obsługi Spraw
pracowniczych.

◗diagnoza potrzeb zatrudnienia – podniesienie standardów
rekrutacji.

◗ inwestycje w kadry – nabór nowych adiunktów i wspieranie
rozwoju doktorantów.

◗zwiększenie własnego funduszu stypendialnego – włączenie
adiunktów do jego beneficjentów.

◗reforma zasad przyznawania wynagrodzeń motywacyjnych.
◗świadczenia sportowe i rekreacyjne dla pracowników 

i ich rodzin.
◗ochrona zdrowia pracowników – rodzinne pakiety

medyczne.

Szczególną opieką otoczę ludzi młodych – początkujących
nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów. dla doktorantów,
których świadomie zaliczam do pracowników, by i oni mogli korzystać
ze wsparcia przewidywanego dla pracowników, zapowiadam ponadto:
◗zwiększenie funduszu stypendialnego – 

stypendia dla wszystkich doktorantów stacjonarnych.
◗reformę studiów doktoranckich – przywrócenie znaczenia

sprawdzonych metod kształcenia przez promotorów 
(relacja mistrz – uczeń).

◗zwiększenie oferty zajęć ogólnouczelnianych 
(m.in. przygotowanie wniosków grantowych, rozwijanie
kompetencji menedżerskich i kompetencji miękkich).

◗zmianę systemu ocen, w tym uwzględnienie wszelkich
form aktywności doktorantów, nie tylko aktywności
naukowej.

◗Współuczestnictwo doktorantów w zarządzaniu Uczelnią.
◗bliską współpracę z Samorządem i Sejmikiem doktorantów.
◗powierzenie spraw doktorantów prorektorowi ds. nauki.

UaM 2020 – STUdenT=parTner
(Rozdział STUDENCI I STUDIA, str. 14)

Studenci, jako najliczniejsza część wspólnoty akademickiej, powinni
być pełnoprawnymi i docenianymi partnerami w zarządzaniu uczelnią
wyższą. Zadaniem Uczelni i rektora jest troska o ich rozwój w wielu
aspektach ich przyszłego życia. Dlatego ważne dla mnie będą:
◗po pierwsze: przedsiębiorczość studencka! 
◗rewizja oferty dydaktycznej i dostosowanie jej do wymogów

rynku pracy – zmiana sylwetki absolwenta.
◗najwyższa jakość kształcenia i najnowsze standardy

nauczania.
◗System staży studenckich na uniwersytecie.
◗Umiędzynarodowienie i interdyscyplinarność studiów.
◗Studencki ruch naukowy – tętniący krwiobieg uniwersytetu. 
◗rozwój systemu kształcenia ustawicznego. 
◗Uniwersytet – zawsze pod ręką. aplikacja mobilna i UaM

(iaMU) dla studentów i kandydatów na studia.
◗równość bez wykluczeń – powszechny dostęp do studiów bez

barier dla osób niepełnosprawnych.

Decyzje dotyczące kierunku rozwoju uniwersytetu nie mogą być
podejmowane bez udziału reprezentacji studentów, jaką jest
samorząd studencki. Dlatego jako rektor będę zabiegać o: 
◗realny udział studentów w zarządzaniu Uczelnią.
◗partnerskie relacje z silnym Samorządem Studenckim. 
◗objęcie patronatem akcji przyjazny dziekanat.

UaM 2020 – jednośĆ i róŻnorodnośĆ
(Rozdział BADANIA NAUKOWE, str. 19)

Istotę działania uniwersytetu stanowi realizacja fundamentalnych
zadań – prowadzenia badań naukowych oraz opartego na ich
wynikach kształcenia studentów i nowych kadr naukowych. Będę
pielęgnować to, co już stanowi wielkie osiągnięcie naszej Uczelni,
a mianowicie: różnorodność badań w ramach bogatej palety
dziedzin i dyscyplin naukowych, wszechstronność poglądów
na rzeczywistość oraz rozmaitość prowadzonych kierunków
studiów. By zadania te wypełniać, zadbam o:
◗efektywne zarządzanie kapitałem wiedzy. 
◗Wolność badań naukowych.
◗Wsparcie rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.
◗Tworzenie silnych zespołów badawczych. Synergię

umiejętności lidera i intelektualnego potencjału zespołu.
◗Skuteczne pozyskiwanie grantów. System wsparcia dla osób

oraz jednostek pozyskujących i rozliczających środki
zewnętrzne. 

◗Mocną pozycję UaM w regionalnej Strategii inteligentnej
Specjalizacji.

◗Wsparcie roli centrów moraskich (WczT oraz cnbM).
◗zwiększenie zaangażowania uniwersytetu w prace

wydawnicze.
◗profesjonalną obsługę grantów – centrum Wsparcia nauki

i projektów badawczo-rozwojowych.

prograM proF. andrzeja leSicKiego – KandydaTa na reKTora
w  p i g u ł c e
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UaM 2020 – W Sieci dobrych połĄczeŃ 
(Rozdział WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, str. 23) 

Nasz uniwersytet jako uczelnia europejska kieruje się zasadami
zgodnymi z Wielką Kartą Uniwersytetów Europejskich. Aktywnie
uczestniczy w międzynarodowym życiu naukowym, realizując
wspólne programy badawcze i edukacyjne w skali globalnej.
Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość międzynarodowa
wymusza nieustanne dopasowywanie podejmowanych działań
do zewnętrznych wymagań. Dlatego umiędzynarodowienie naszej
działalności jest szczególnym zadaniem, które zrealizuję poprzez: 
◗zwiększenie liczby profesorów wizytujących.
◗zapewnienie kadrze naukowo-badawczej lepszych warunków

współpracy z naukowcami z całego świata; wsparcie możliwości
prezentowania wyników badań na prestiżowych konferencjach
międzynarodowych.

◗Usprawnienie obsługi pracowników wyjeżdżających
do zagranicznych ośrodków partnerskich.

◗dbałość o obecność UaM w najważniejszych rankingach
międzynarodowych.

◗działania na rzecz pozyskiwania studentów zagranicznych oraz
zapewnienie spójnej i kompleksowej informacji dla studentów
przyjeżdżających.

◗aktywną pomoc dla wydziałów podejmujących starania
o międzynarodowe akredytacje.

◗Systematyczny rozwój projektów mobilnościowych w ramach
państw partnerskich programu erasmus+.

◗Włączenie w proces internacjonalizacji pracowników
administracyjnych. 

◗odejście od „liczbowego” postrzegania internacjonalizacji
na rzecz poprawienia jakości współpracy międzynarodowej.

◗znaczące przyspieszenie działań zmierzających do powstania
nowej strony internetowej w językach obcych oraz opracowanie
atrakcyjnych materiałów promocyjnych.

UaM 2020 – proFeSjonalna i przyjazna
adMiniSTracja

(Rozdział ZARZĄDZANIE I FINANSE, str. 25)

Pracownicy niebędący nauczycielami są integralną częścią
społeczności akademickiej. Bez ich pracy niemożliwa byłaby
efektywna praca nauczycieli. Dotyczy to zarówno pracowników
naukowo- i inżynieryjno-technicznych, jak i pracowników
bibliotecznych, administracyjnych oraz obsługi. Będę dokładał
wszelkich starań, by dla wszystkich tych grup stworzyć ścieżki awansu
zawodowego powiązanego ze stałą poprawą warunków płacowych.
Moim celem jest kształcenie profesjonalnych kadr, zamierzam więc
zrealizować następujące postulaty: 
◗reorganizacja administracji centralnej.
◗12 filarów zarządzania – silne centra kompetencyjne

w administracji.
◗pakiet antybiurokratyczny – nowe standardy dla administracji

uniwersytetu. 
◗pełny elektroniczny obieg dokumentów.

Będę kontynuował decentralizację zarządzania uniwersytetem poprzez: 
◗Większy i usystematyzowany udział społeczności akademickiej

w procesie zarządzania. 
◗zwiększenie kompetencji dziekanów i rad wydziałów.
◗zarządzanie przez formułowanie celów, zadań priorytetowych,

realizację projektów oraz utworzenie funduszu rozwoju.
◗ jasne określenie przyszłości zamiejscowych jednostek

organizacyjnych.

UaM 2020 – zróWnoWaŻony rozWój
KaMpUSóW 

(Rozdział INFRASTRUKTURA, str. 29)

Zadaniem rektora jest zapewnienie jednakowych warunków pracy
i studiowania we wszystkich jednostkach organizacyjnych uniwersytetu.
Dlatego zakładam, że konieczne dla naszej Uczelni jest:
◗efektywne gospodarowanie zasobami majątkowymi Uczelni.
◗Modernizacja infrastruktury Kampusu śródmieście.
◗rewitalizacja infrastruktury Kampusu ogrody.
◗budowa nowych i modernizacja istniejących akademików.
◗rozwój programu UaM od malucha do seniora (żłobek

i przedszkole, kąciki malucha w poszczególnych budynkach,
starania o środki na budowę domu seniora).

UaM 2020 – W ryTMie MiaSTa
(Rozdział RELACJE Z OTOCZENIEM, str. 31)

Nasz uniwersytet jest silnie zakorzeniony w życiu miasta i regionu.
Wyzwaniem staje się nasza dobra współpraca z otoczeniem, w której
szczególną rolę odgrywają partnerskie relacje z samorządem miasta 
i regionu. Dlatego chciałbym, by nabrały realnych kształtów hasła: 
◗Uniwersytet zaangażowany w życie społeczności lokalnej.
◗ścisła współpraca z władzami samorządu terytorialnego.
◗odpowiedzialna i kulturotwórcza rola uniwersytetu w regionie.
◗promocja nauki, kultury i osiągnięć akademickich.
◗W dobrym towarzystwie – pielęgnowanie relacji

z absolwentami UaM.
◗rozwój współpracy z otoczeniem gospodarczym.

UaM 2020 – cel: liSTa SzanghajSKa
(Rozdział UNIWERSYTET POZNAŃSKI, str. 32) 

Wspól ne ini cja ty wy dy dak tycz ne, ba daw cze, kul tu ral ne i or ga ni -
za cyj ne sta no wią pod sta wę pro jek tu fe de ra cji Uni wer sy te tu Po znań -
skie go, sil ne go pod mio tu, mo gą ce go kon ku ro wać na are nie
mię dzy na ro do wej. Obec ność ta kie go pod mio tu w świa to wych ran -
kin gach by ła by zna ko mi tym fun da men tem pro mo cji uni wer sy te tu
Po znań skie go (w tym UAM) za gra ni cą i po zy ski wa nia stu den tów
za gra nicz nych. Sil ny Uni wer sy tet Po znań ski to dla mnie:
◗Federacja uczelni publicznych poznania.
◗atrakcyjny i rozpoznawalny ośrodek naukowo-badawczy

o światowym zasięgu.

proF. UaM dr hab. andrzej leSicKi, ur. w 1950 roku w Poznaniu, absolwent I LO
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, absolwent z wyróżnieniem Wydziału Biologii i Nauk
o Ziemi UAM (1973), doktorat z wyróżnieniem nauk przyrodniczych w zakresie fizjologii
zwierząt (1980), doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii (1994), rozprawa
habilitacyjna wyróżniona nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, prodziekan (1996-2002)
i dziekan (2002-2008) Wydziału Biologii UAM, prorektor ds. kadry i rozwoju UAM (2008-2016),
kierownik Zakładu Biologii Komórki (od 2003 r.), redaktor naczelny czasopism
międzynarodowych Folia Malacologica i Biological Letters. Autor i współautor 235 różnych
publikacji naukowych. Żonaty, dwójka dzieci, dwie wnuczki. 
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Prof. Le sic ki za czął od kom ple men to -
wa nia osią gnięć Wy dzia łu, wspo mi na -
jąc też, że aż 4 rek to rów w hi sto rii

uni wer sy te tu by ło bio lo ga mi: Lu dwik Si tow -
ski, Jan Ga briel Groch ma lic ki, Edward Lu -
bicz -Nie za bi tow ski, Lu dwik Ja xa By kow ski.
Gdy mó wię o suk ce sach Wy dzia łu je stem
dum ny, bo mam w nich swój udział, swo ją ce -
gieł kę – przy po mniał. Pod kre ślił, że od po -
cząt ku zwią za ny jest z Wy dzia łem, ale
szcze gól nie wspo mi na ten czas, gdy wraz
z prof. Zo fią Szwey kow ską -Ku liń ską i prof.
Bog da nem Jac ko wia kiem ja ko pro dzie ka na -
mi zde cy do wa li, by ukie run ko wać Wy dział
na umię dzy na ro do wie nie, pu bli ka cje w re -
no mo wa nych cza so pi smach, wy róż nia nie
fi nan so we naj lep szych; kie dy zdo by to pierw -
szy grant eu ro pej ski m.in. na kształ ce nie ję -
zy ko we – bo to wszyst ko przy go to wa ło
Wy dział do sta wia nia czo ła współ cze snym
wy zwa niom. Przy po mniał ha sło swo je go
pro gra mu wy bor cze go: do trzy mu ję sło wa
i uza sad nił, że tej za sa dzie jest wier ny w ży -
ciu pry wat nym i za wo do wym, a przez 40 lat
pra cy na uni wer sy te cie na wie lu sta no wi -
skach i w nie zli czo nych ko mi sjach zdo był ol -

brzy mi ba gaż do świad czeń, któ ry chce dla
do bra uczel ni spo żyt ko wać ja ko rek tor.

Na stęp nie przez nie speł na go dzi nę przed -
sta wiał wy bra ne frag men ty swe go pro gra mu,
pod kre śla jąc, że iden ty fi ku je się z pro gra -
mem ustę pu ją ce go rek to ra, któ ry ja ko pro -
rek tor współ two rzył, za tem chce ten pro gram
kon ty nu ować, a no we ele men ty do da wać, ale
bez re wo lu cyj ne go ani mu szu.

Wy dzia ły niech de cy du ją
Wśród za po wie dzia nych zmian zna la zła

się re for ma sys te mu ocen pra cow ni ków
i dok to ran tów na bo gat szy, obej mu ją cy np.
ini cja ty wy na rzecz uczel ni czy po pu la ry za -
cję na uki. Więk szą wa gę ma ją uzy skać kon -
kur sy, bo – jak za zna czył – do cho dzą sy gna ły,
że nie na wszyst kich wy dzia łach kon kur sy są
do sta tecz nie przej rzy ste i otwar te. 

Uela stycz nie nia wy ma ga pen sum: mniej sze,
gdy zwięk szo na jest ak tyw ność ba daw cza
uczo ne go – i na od wrót. O pen sum po win ny
w więk szym stop niu de cy do wać ra dy wy dzia -
łów, bo one naj le piej zna ją i pra cow ni ków
i spe cy fi kę da nej dzie dzi ny na uki. Prof. Le sic -
kie go za czy na nie po ko ić pew na lu ka po ko le -

nio wa – bra ku je na wie lu wy dzia łach mło dych
ad iunk tów. Jest go tów two rzyć dla nich na wet
no we eta ty, da wać im urlo py na uko we, wspie -
rać sty pen dia mi – ale też su ro wo oce niać
pod ką tem na uko wym. Dok to ran ci – niech bę -
dą licz ni i do ce lo wo wszy scy ze sty pen dia mi,
tak że zdo by ty mi z ze wnątrz. Stu den ci – niech
ma ją po czu cie więk sze go udzia łu w za rzą dza -
niu uczel nią i oce nia niu jej. 

Umie jęt no ści dy dak tycz ne są da rem, jak po -
wie dział, ale moż na je też kształ cić, to też za po -
wie dział przy wró ce nie kur sów me to dy ki
na ucza nia. W pra cy na uko wej li czyć się bę dą
li de rzy i no wa tor stwo – li czy tu tak że na uczo -
nych wi zy tu ją cych. Za po wie dział utwo rze nie
ze spo łu spe cja li stów do ob słu gi pro jek tów:
ucze ni rzu ca ją po mysł, spe cja li ści po ma ga ją im
obu do wać go w do brą apli ka cję. Po nie waż
miej sce uczel ni w ran kin gach mię dzy na ro do -
wych ścią ga ce nio nych uczo nych i stu den tów,
prof. Le sic ki chce za bie gać o ran kin gi ak tyw -
nie, koń cząc z za ło że niem „stój w ką cie, a znaj -
dą cię”. Oznaj mił też, że chciał by two rzyć
na uczel ni wie le ze spo łów eks perc kich i ko rzy -
stać z ich rad, po ja wiać się na ra dach wy dzia -
łów, spo ty kać w róż nych gre miach.

W cenTrUM Mojego prograMU
jeST człoWieK

swoisty maraton odbył się w dn. 26 lutego w sali Paczoskiego na wydziale Biologii UaM: rano otwarte
posiedzenie rady wydziału i spotkanie z kandydującym na urząd rektora prof. andrzejem Lesickim, potem rada

wydziału, a po niej spotkanie z drugim kandydatem na rektora – prof. jackiem witkosiem.
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Mar tell za 10 dni
Od ro ku go to wa jest re for ma ad mi ni stra cji

cen tral nej, od ro czo na przez prof. Mar ci nia ka:
jej wpro wa dza nie z że la zną kon se kwen cją prof.
Le sic ki za po wie dział. od wa ży łem się – po wie -
dział – wpro wa dzić do pro gra mu stan dard 10-
dnio wy za ła twia nia spraw (w tym mo men cie
na sa li po wstał gło śny szmer). Rek tor Mar ci -
niak za po wie dział, że je śli ja ko rek to ro wi to mi
się uda – kon ty nu ował – sta wia Mar tel la. Wy -
zwa nie przy ją łem, choć za ko nia kiem nie prze -
pa dam – do dał. 

Na ko niec by ła jesz cze mo wa o uni wer sy -
tec kim żłob ku, przed szko lu i do mu se nio ra,
a tak że o kar ne tach spor to wych (nie tyl ko
do obiek tów na Mo ra sku) i pa kie cie me dycz -
nym. Prof. Le sic ki po wie dział na ko niec, że
swo ją kam pa nię wy bor czą trak tu je ja ko dys -
ku sję ze spo łecz no ścią aka de mic ką; jest
wdzięcz ny za wszel kie py ta nia i su ge stie, któ -
re tra fią na je go ad res ma ilo wy i za pew nił, że
czy ta każ dy list i na każ dy od po wia da.

Py ta nia za ję ły kil ka na ście mi nut. Pierw sze
do ty czy ło róż nic w ob li cza niu ob cią żeń z ty -
tu łu opie ki nad pra ca mi ma gi ster ski mi i li cen -
cjac ki mi w za leż no ści od te go, czy ma się
pen sum czy nie. ob li cza nie pen sum sce do wa -
łem na dzie ka nów i tam to po win no być usta -
la ne, zgod nie ze spe cy fi ką wy dzia łów. W trak cie
dys ku sji z dzie ka na mi oka zy wa ło się, jak róż -
na jest for ma opie ki nad pra cą np. na bio lo gii,
a na fi lo lo gii. Po dob na by ła od po wiedź na py -
ta nie o brak gra ty fi ka cji za pra cę w so bo tę
i nie dzie lę. I tu prof. Le sic ki ode słał do rad wy -
dzia łów, któ re – oczy wi ście w gra ni cach prze -
pi sów – mo gą ela stycz nie re gu lo wać wy so kość
wy na gro dzeń czy staw ki go dzi no we, na gra -
dza jąc wszel ką do dat ko wą pra cę. Ko lej ny po -
stu lat do ty czył bra ku ini cja tyw re kre acyj nych
i in te gra cyj nych dla se nio rów. Prof. Le sic ki
ode słał do swo je go pro gra mu, gdzie wię cej jest
o se nio rach, a tak że po pro sił o kon kret ne su -
ge stie na ten te mat, któ re chęt nie wy ko rzy sta. 

Su ro wo o ad mi ni stra cji
Pod sta wo wym gor se tem, któ ry unie moż li -

wia – po wtó rzę to – unie moż li wia roz wój uaM
to ad mi ni stra cja uczel ni, nie tyl ko nie po moc na,
ale wręcz rzu ca ją ca kło dy pod no gi – do bit nie
pre cy zo wał ko lej ny dys ku tant – Plan re for my
ad mi ni stra cji, opra co wa ny na pod sta wie pew -
nych kor po ra cyj nych in te re sów, bę dzie nie sku -
tecz ny, bo kon cep cja two rze nia cen trów ob słu gi
ozna cza, że trzy nie spraw ne in sty tu cje bę dą
w jed nej nie spraw nej. ostroż nie z tą cen tra li za -
cją – do dał – le piej dbać o po ziom men tal no ści
i za trud niać no we dy na micz ne oso by.

Tak, to jest kwe stia men tal no ści – pod jął
prof. Le sic ki – mam licz ne w tym za kre sie
prze my śle nia, tak że o wy mia nie ka dry. Tu nie
miej sce na per so na lia, ale pod kre ślam, że z że -

la zną kon se kwen cją bę dę uspraw niał ad mi ni -
stra cję. Je stem też otwar ty np. na pro po zy cje,
aby ob słu gę pro wa dzi ła jed nost ka wy dzia ło -
wa, a nie cen tral na. na WnGiG mó wio no na -
wet o out so ur cin gu.

By ła też mo wa o kształ ce niu w per spek ty wie
ryn ku pra cy. Dys ku tant, na wią zu jąc do pro gra -
mu wy bor cze go, mó wił, że lep sze dla stu den tów
za miast sta ży na uczel ni, by ły by sta że i prak ty ki
na ze wnątrz. Tu rów nież prof. Le sic ki ode słał
do pro gra mu, gdzie jest wię cej po my słów
na przy go to wy wa nie stu den tów do pra cy m.in.
za po wie dzia na ana li za pro gra mów na ucza nia
pod ką tem ich uży tecz no ści, choć z dru giej stro -
ny uni wer sy tet po wi nien kształ cić oso by przy -
go to wa ne do zmian, wszech stron ne. 

co z fu zją uczel ni
Na wią zu jąc do ran kin gów i wy po wie dzi mi -

ni stra Go wi na, ko lej na dys ku tant ka za py ta ła
o fu zję uczel ni po znań skich. Fe de ra cję au to no -
micz nych uczel ni, z pre zy den tem, wy bie ra nym
na krót ką ka den cję usi ło wał stwo rzyć rek tor
Mar ci niak – od po wia dał prof. Le sic ki –To do -
bry po mysł, za pew nia ją cy lep sze miej sce w ran -

kin gach, bo na li ście szan ghaj skiej wy so ko oce -
nia ne są kie run ki me dycz ne i eko no micz ne – ale
mu szą te go chcieć wszyst kie stro ny, wśród po zo -
sta łych uczel ni nie ma en tu zja zmu, bo bo ją się
wchło nię cia… 

Fe de ra cją ta ką jest uni wer sy tet Lon dyń ski,
jed nak w ran kin gach oce nia ne są po szcze gól ne
je go uczel nie, tak że fu zja nie jest ta kim cu dow -
nym środ kiem – ostrze gał ostat ni dys ku -
tant – Środ kiem na po pra wę re no my na szej
uczel ni ma ją być wy bit ni ucze ni ja ko vi si ting
pro fes sors. Tym cza sem są du że trud no ści
w przyj mo wa niu „vi si tin gów”, sta wia ne dzi -
wacz ne wy mo gi i wła ści wie ro bi my to na wła -
sną rę kę, bez po mo cy ad mi ni stra cji – do dał.

Bę dę pa mię tał o tych uwa gach – za pew nił
prof. Le sic ki – i jest prze wi dzia na m.in. zmia -
na na sta no wi sku sze fa współ pra cy z za gra ni cą.
Przy wią zu ję du żą wa gę do kon kur sów, otwar -
tych dla fa chow ców z ze wnątrz. Że by nie być
cią gle we wła snym so sie i nie po wie lać złych
stan dar dów, chciał bym ze rwać z po wszech ną
prak ty ką, że ko lej ne sta no wi ska w ad mi ni stra -
cji po wie rza się tym sa mym oso bom. 

Maria Rybicka
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nie obiecUjĘ – działaM

fot. Maciej nowaczyk
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1.No wo cze sny uni wer sy tet 
to dla mnie przede wszyst kim…

…miej sce in te rak cji po mię dzy uczo ny mi i na uczy cie la mi
aka de mic ki mi za ra żo ny mi bak cy lem od kry wa nia na uko wej
praw dy o świe cie, a po szu ku ją cą tej wie dzy mło dzie żą aka de -
mic ką. To tak że szcze gól ne miej sce pra cy dla pra cow ni ków
ad mi ni stra cji i ob słu gi, bi blio te ka rzy i tech ni ków czer pią cych
sa tys fak cję z udzia łu w na uko wej i edu ka cyj nej mi sji uczel ni.
Spo iwem dla wszyst kich jest prze ko na nie o szcze gól nej ro li
uni wer sy te tu we współ cze snym, tak dy na micz nie zmie nia ją -
cym się świe cie, prze ko na nie o ko niecz no ści aku mu la cji
i prze ka zy wa nia wie dzy z ko rzy ścią dla spo łecz no ści, któ ra
uni wer sy tet ota cza i z któ rej on wy ra sta. 

2.Rek tor ta kiej uczel ni jak UAM 
mu si być oso bą… 

nie tyl ko kom pe tent ną i dy na micz ną, ale przede wszyst -
kim otwar tą na lu dzi, ich idee i pro ble my, na ko mu ni ka cję ze
świa tem. Rek tor mu si umieć słu chać i ro zu mieć kwe stie wy -
ma ga ją ce je go po mo cy czy in ter wen cji. Mu si zna leźć czas
na spo tka nia na wy dzia łach i w po zo sta łych jed nost kach or -
ga ni za cyj nych uczel ni, na roz mo wy z pro fe so ra mi, ad iunk -
ta mi, wy kła dow ca mi, dok to ran ta mi, ze stu den ta mi,
z pra cow ni ka mi ob słu gi i ad mi ni stra cji. Jest to szcze gól nie
waż ne te raz, kie dy wszy scy uczy my się funk cjo no wać w wa -
run kach de cen tra li za cji za rzą dza nia fi nan sa mi uczel ni i za -
sta na wia my się nad tym jak ten sys tem uspraw nić
i zop ty ma li zo wać. Jed no cze śnie Rek tor mu si umieć po dej -
mo wać trud ne de cy zje w in te re sie uni wer sy te tu i po no sić
za nie od po wie dzial ność.

3.Je śli zo sta nę Rek to rem UAM, 
to na pew no nie bę dę to le ro wał… 

bra ku to le ran cji i sza cun ku dla in nych i ich po glą dów.
W na szym uni wer sy te cie jest miej sce na wszyst kie spe cjal no -
ści i kie run ki ba dań na uko wych, na sze ro kie spek trum po glą -
dów spo łecz no -po li tycz nych, czy po staw świa to po glą do wych.
Sza nu je my się na wza jem, pro wa dzi my po głę bio ny dia log i ta -
kich stan dar dów bę dzie my się trzy mać. 

4.W od nie sie niu do pra cown ków uczel ni 
rek tor mu si umieć…

…oka zać wo bec nich zro zu mie nie, jak i zro zu mie nie dla spraw, któ ry mi
się zaj mu ją oraz pod kre ślać ich po zy tyw ny wkład w dzia ła nie uczel ni. Po -
wi nien do ce niać wła sną ini cja ty wę pra cow ni ków przy re ali za cji za dań słu -
żą cych ogó ło wi, oraz trosz czyć się o jak naj lep sze wa run ki ich pra cy
i in dy wi du al ne go roz wo ju. 

Rek tor mu si bu do wać wo kół sie bie at mos fe rę za ufa nia i życz li wo ści. Mu si
dbać o in te re sy i o po czu cie bez pie czeń stwa wszyst kich pra cow ni ków uni -
wer sy te tu, pro fe so rów, ad iunk tów, bi blio te ka rzy, pra cow ni ków ad mi ni stra -
cji i ob słu gi, ale też dok to ran tów i stu den tów. Po wi nien być spra wie dli wy
i po moc ny w spra wach in dy wi du al nych, nie tra cąc z po la wi dze nia nad rzęd -
nych ce lów i mi sji uczel ni.

5.Kie dy ja by łem stu den tem, 
to w po rów na niu z dzi siej szy mi stu den ta mi… 

nie mia łem na wet ułam ka tych wspa nia łych moż li wo ści i wa run ków
tech nicz no -or ga ni za cyj nych. Bar dzo za zdrosz czę obec nym stu den tom
no wych wspa nia łych sal, świet nie wy po sa żo nych la bo ra to riów i po mo cy
dy dak tycz nych wy peł nio nych elek tro ni ką, no wo cze snej in fra struk tu ry
uczel ni na świa to wym po zio mie, jak i wspa nia łe go ośrod ka spor to we go
na Mo ra sku. Za to w pierw szej po ło wie lat osiem dzie sią tych ja i moi ró -
wie śni cy do sta li śmy świet ną szko łę cha rak te ru i ety ki w sier mięż nej rze -
czy wi sto ści sta nu wo jen ne go. W tych trud nych cza sach, w spo sób
szcze gól ny, po zna li śmy war tość na sze go Uni wer sy te tu i roz wi nę li śmy
w so bie po czu cie wspól no ty aka de mic kiej. 

6.Dla cze go ja rek to rem?
Do brze znam UAM, bo prze sze dłem tu wszyst kie szcze ble ka rie ry i peł -

ni łem tu przez wie le lat funk cje zwią za ne z dwo ma głów ny mi stra te gicz -
ny mi kie run ka mi na szych dzia łań: dy dak ty ką i pro gra ma mi stu diów oraz
na uką i ba da nia mi. Ostat nio mo jej edu ka cji sprzy jał de mo kra tycz ny mo -
del kie ro wa nia, prak ty ko wa ny przez JMR prof. Bro ni sła wa Mar ci nia ka.
Łą czę w so bie cie ka wość lu dzi i ich spraw, dy na mi kę i kre atyw ność oraz
prze ko na nie, że za rzą dza nie tak du żym or ga ni zmem mu si opie rać się
na de cy zjach trans pa rent nych i ra cjo nal nych, ale jed no cze śnie przy ja -
znych dla pra cow ni ków i stu den tów. Wiem, że war to ufać lu dziom, bo
wte dy ła twiej o wspól ne i trwa łe roz wią za nia. 

”łączę w sobie ciekawość ludzi i ich spraw, dynamikę i kreatywność oraz przekonanie,
że zarządzanie tak dużym organizmem musi opierać się na decyzjach transparentnych
i racjonalnych, ale jednocześnie przyjaznych dla pracowników i studentów.
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1.Klu czem do suk ce su jest wspie ra nie roz wo ju na uko -
we go pra cow ni ków, po sze rza nie in ter dy scy pli nar no -
ści ba dań na uko wych, ich umię dzy na ro do wie nie oraz
dal sze wzmac nia nie in fra struk tu ry ba daw czej. Po -
wyż sze dzia ła nia zmie rza ją do osią gnię cia jak naj wyż -

szych ka te go rii na uko wych przez wszyst kie jed nost ki pod sta wo we
UAM, czy wy ła nia nie jed no stek o wy jąt ko wym po ten cja le na uko -
wo -ba daw czym. Bę dzie my wspie rać li de rów, ale też dbać o to, że by
nie tra ci li oni z oczu swo je go naj bliż sze go oto cze nia i dzia ła li z nim
w sym bio zie. W ra mach wspie ra nia ba dań waż ne bę dzie roz sze rze -
nie sys te mu szko leń w za kre sie przy go to wa nia wnio sków o do fi nan -
so wa nie pro jek tów ba daw czych, szcze gól nie na po zio mie stu diów
dok to ranc kich. Do sko na le wiem, że nie każ dy do bry po mysł zdo by -
wa do fi nan so wa nie, dla te go za gwa ran tu ję środ ki w ra mach Uczel -
nia ne go Fun du szu Ba dań Wła snych, po któ re mo gą się gać
pra cow ni cy, któ rym mi mo in ten syw nych sta rań nie uda się uzy skać
środ ków ze wnętrz nych. Zbu du ję sys tem wspar cia fi nan so we go dla
przy go to wa nia du żych apli ka cji gran to wych (do ERC, NCN,
NCBiR) oraz spraw ny me cha nizm przy dzia łu środ ków z Pre mii
na Ho ry zon cie. 

2.W ce lu pod no sze nia po zio mu i atrak cyj no ści na ucza -
nia bę dę sprzy jał sto so wa niu zróż ni co wa nych me tod
dy dak tycz nych, sa tys fak cjo nu ją cych za rów no pro wa -
dzą cych jak i stu den tów; bę dę sty mu lo wał pra cow ni -
ków do po dej mo wa nia no wa tor skich ini cja tyw.

Uela stycz nię pen sum w ta ki spo sób, aby moż li we by ło do sto so wa -
nie go do pro wa dzo nych rów no le gle prac ba daw czych i wpro wa dzę
więk szą swo bo dę w re gu la cji wy so ko ści pen sum na róż nych wy dzia -
łach. Uznam opie kę nad dy plo man tem za waż ny skład nik pen sum,
wpro wa dzę więk szą swo bo dę w okre śla niu li czeb no ści grup stu denc -
kich na wy dzia łach oraz za pew nię stu den tom więk szy wy bór przed -
mio tów z ofer ty in nych jed no stek. Wpro wa dzę e -dzie ka nat
na każ dym wy dzia le. Uatrak cyj nię stu dia po przez zin ten sy fi ko wa -
nie pro gra mów mię dzy na ro do wej mo bil no ści stu denc kiej. Uła twię
stu dio wa nie po przez wy ko rzy sta nie no wo cze snych plat form ko mu -

ni ka cyj nych (np. już ak tyw ną UAM Era smus) oraz włą cze nie stu -
diów dru gie go stop nia w dzia ła nia na uko we. Przy go tu ję ab sol wen -
tów (w tym dok to ran tów) do ła twiej sze go star tu na ryn ku pra cy
przez wpro wa dze nie przed mio tów z za kre su przed się bior czo ści oraz
roz wi nię cie sys te mu prak tyk za wo do wych. Pod nio sę ja kość stu diów
dok to ranc kich po przez m.in. uzna nie opie ki nad dok to ran tem ja ko
waż ne go skład ni ka pen sum i za pew nie nie każ de mu dok to ran to wi
sta cjo nar ne mu sty pen dium bądź wy na gro dze nia w pro jek cie ba daw -
czym oraz zin dy wi du ali zo wa nie stu diów dok to ranc kich.

3.Dzia ła my w oto cze niu kon ku ren cyj nym, gdzie o ogra -
ni czo ne środ ki bu dże to we sta le ry wa li zu je my z in ny mi
uczel nia mi w kra ju. Waż nym ele men tem funk cjo no -
wa nia UAM w naj bliż szym cza sie bę dą je go re la cje
z part ne ra mi z za gra ni cy. Roz wi nię cie na peł ną ska lę

stu diów w ję zy kach ob cych na wy bra nych kie run kach (np. przy rod -
ni czych, na ba zie bar dzo do brze już funk cjo nu ją ce go pro gra mu Pre -
-Med) po zwa la stwo rzyć wła sne za so by, nie za leż ne od do ta cji
mi ni ste rial nej. Ma my wy star cza ją cy po ten cjał, że by po wtó rzyć suk -
ces Uniw. Me dycz ne go, na któ rym 10% stu den tów to ob co kra jow cy,
wno szą cy wy mier ny wkład do bu dże tu tej uczel ni. Pierw szym kro -
kiem jest wpro wa dza nie w ży cie pro gra mów stu diów pro wa dzo nych
wspól nie z part ne ra mi za gra nicz ny mi oraz mię dzy na ro do wych stu -
diów dok to ranc kich. Na dal bę dzie my pro wa dzić oży wio ną współ pra -
cę na uko wą z part ne ra mi za gra nicz ny mi oraz bę dzie my kłaść na cisk
na pu bli ko wa nie na szych wy ni ków ba daw czych na are nie mię dzy na -
ro do wej po przez uzna ne pe rio dy ki i kon fe ren cje.

4.Lep sze mu za rzą dza niu uczel nią do brze po słu ży de -
mo kra ty za cja i ko le gial ność za rzą dza nia, więk szy
udział ciał sta tu to wych uczel ni, w tym se na tu i ko mi -
sji rek tor skich w oma wia niu istot nych kwe stii i po -
dej mo wa niu de cy zji. Bę dę roz wi jał kul tu rę

or ga ni za cyj ną UAM po przez pro mo wa nie po staw ak tyw nych i in -
no wa cyj nych, zwięk sze nie efek tyw no ści pra cy ad mi ni stra cji, no wo -

prograM proF. jacKa WiTKoSia – KandydaTa na reKTora

Uniwersytet nie działa w próżni, ale w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, które kryje
zarówno szanse, jak i zagrożenia dla dalszego rozwoju UaM. w roku 2009

sformułowana została strategia rozwoju UaM na dziesięć lat, która określa główne cele
strategiczne i kierunki działania w czterech priorytetowych dziedzinach. 

Mój program odnosi się do każdej z nich:
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cze sne za rzą dza nie ka dra mi, do sko na le nie sys te mu za rzą dza nia fi -
nan sa mi oraz zrów no wa żo ny roz wój in fra struk tu ry. Po dej mę dzia -
ła nia w kie run ku dal sze go roz wo ju za wo do we go i pod no sze nia
spraw no ści ad mi ni stra cji, np. po przez pro gram szko leń oraz wpro -
wa dze nie na wy zna czo nych sta no wi skach opcji ela stycz ne go cza su
pra cy oraz try bu za da nio we go, któ ry umoż li wia pra cę z do mu
w okre ślo ne dni mie sią ca (bądź na wet ty go dnia). Umoż li wię więk -
szą po zio mą i pio no wą mo bil ność pra cow ni ków ad mi ni stra cji.
Znacz nie po sze rzę za kres elek tro nicz ne go obie gu do ku men tów.
Jed nym z ele men tów do bre go za rzą dza nia jest dba łość o pra cow -
ni ka, je go roz wój i po trze by. Utrzy mam sys tem do to wa nych stu -
diów i szko leń w UAM dla wszyst kich grup pra cow ni czych i ich
ro dzin (w tym na uki ję zy ka, za jęć spor to wych, re kre acyj nych i kul -
tu ral nych). De kla ru ję jesz cze lep sze wy ko rzy sta nie in fra struk tu ry
spor to wej UAM na Mo ra sku. Pod szyl dem UAM bę dę pa tro no wał
roz wo jo wi spor tu aka de mic kie go. Pra cow ni cy, stu den ci i dok to ran -
ci bę dą się na dal mo gli an ga żo wać w do to wa ne for my dzia łal no ści
kul tu ral nej (chó ry, gru py te atral ne, itp.). Bę dę wspie rał no we ini -
cja ty wy w tym za kre sie i kon ty nu ował do brą współ pra cę i kon sul -
ta cje ze związ ka mi za wo do wy mi. Za an ga żu ję się w bu do wę do mu
stu den ta/dok to ran ta na Mo ra sku i nie zbęd ną in fra struk tu rę (klub,
bank, ka wiar nia, pocz ta, itp.). Bę dę ini cjo wał dzia ła nia na rzecz
uatrak cyj nie nia i oży wie nia prze strze ni kam pu sów uni wer sy tec -
kich oraz no wych form włą cza nia się Uni wer sy te tu w ży cie mia sta
i re gio nu.

5.Roz wój uczel ni i za pew nie nie po wo dze nia jej pra -
cow ni kom w kon tek ście jed no cze snych dal szych in -
we sty cji i mo der ni za cji moż li wy jest tyl ko
przy pod ję ciu oszczęd nej, prze my śla nej i ra cjo nal -
nej go spo dar ki fi nan so wej, głów nie do ty czą cej wy -

ko rzy sta nia nie ru cho mo ści. Chcąc za pew nić obec ny po ziom
za trud nie nia mu si my się le piej go spo da ro wać, a w tym kon tek ście
pod ję cie prze my śla nych de cy zji w kwe stii nie któ rych z tych jed no -
stek sta no wi klucz dla sfi nan so wa nia mo der ni za cji Kam pu su Śród -
miej skie go i Kam pu su Ogro dy. 

6.Bę dę pre mio wał po my sło wość i kre atyw ność, am -
bi cję i ory gi nal ność oraz dłu go let nią pra cę dla
UAM w każ dym aspek cie je go dzia łal no ści: w roz -
wią za niach ad mi ni stra cyj nych, dy dak ty ce, ba da -
niach. Te trzy ele men ty le gną też u pod staw
no we go sys te mu oce ny pra cow ni ków.

7.Wpro wa dzo na nie daw no zwięk szo na au to no mia
wy dzia łów ma słu żyć spraw niej szej i efek tyw niej -
szej or ga ni za cji ba dań i pro ce su na ucza nia, mo że
jed nak ro dzić ne ga tyw ne skut ki w po sta ci ba rier
we wnętrz nych oraz za my ka nia się w swo ich dys -

cy pli nach i mi ni spo łecz no ściach. Bę dę te mu zde cy do wa nie prze -
ciw dzia łać, szcze gól nie w pro ce sie dy dak tycz nym, po przez
roz wi ja nie po pu lar nych wśród stu den tów kie run ków in ter dy scy -
pli nar nych i mię dzy ob sza ro wych oraz uła twie nia dla osób stu -
diu ją cych na dwóch kie run kach. Za dbam o zrów no wa żo ny
roz wój Uni wer sy te tu w od nie sie niu za rów no do róż nych ob sza -
rów wie dzy, jak i róż nych grup pra cow ni ków i stu den tów, a tak -
że w sfe rze kształ to wa nia wła ści wych pro por cji mię dzy
ba da nia mi na uko wy mi a dy dak ty ką, mię dzy wzro stem mię dzy -
na ro do wej po zy cji Uni wer sy te tu a je go od dzia ły wa niem na roz -
wój mia sta i re gio nu.

8.Ran kin gi (w tym mię dzy na ro do we, gdzie wi dać
nas co raz wy raź niej) i pa ra me trycz na oce na do -
rob ku jed no stek or ga ni za cyj nych nie bę dą dla
mnie ce lem sa mym w so bie, ale ko niecz no ścią,
z któ rą mu si my się li czyć, aby spro stać wy ma ga -

niom for mal nym i nie for mal nym, sta wia nym przez kon ku ren cyj -
ne oto cze nie Uni wer sy te tu. Co raz le piej ra dzi my so bie w tej
ry wa li za cji, co ma istot ny wpływ na po ziom fi nan so wa nia uczel -
ni, od któ re go za le ży jej wszech stron ny roz wój, w tym tak że za -
bez pie cze nie so cjal ne i po wo dze nie pra cow ni ków.

Mam obec nie 53 la ta i 28-let nie do świad cze nie pra cy na UAM, gdzie prze cho dzi łem przez wszyst -
kie szcze ble awan su za wo do we go prze wi dzia ne dla pra cow ni ków na uko wo -dy dak tycz nych,

od asy sten ta -sta ży sty do ty tu łu pro fe so ra zwy czaj ne go, któ ry uzy ska łem w ro ku 2006, w wie ku 43 lat.
Mo je za in te re so wa nia ba daw cze do ty czą ję zy ko znaw stwa an giel skie go, a ści ślej, pol sko -an giel skiej

gra ma ty ki po rów naw czej w za kre sie skład ni oraz mor fo lo gii. Je stem au to rem bądź współ au to rem po -
nad 60 prac na uko wych, w tym 5 mo no gra fii. Pra wie 6 lat spę dzi łem na sty pen diach i sta żach za gra -
nicz nych, na by wa jąc do świad czeń w róż nych kra jach oraz sys te mach szkol nic twa wyż sze go (Wiel ka
Bry ta nia, Au stria, USA). Mam na kon cie kie ro wa nie trze ma gran ta mi ba daw czy mi. Mo je pu bli ka cje
oraz ak tyw ność po wo du ją, że je stem roz po zna wal ny na are nie mię dzy na ro do wej w ra mach swo jej
spe cjal no ści. Pra cę dy dak tycz ną i na uko wą uda ło mi się łą czyć z wie lo let nią pra cę w ad mi ni stra cji
aka de mic kiej.

Po zna łem przez to funk cjo no wa nie uni wer sy te tu w je go głów nych aspek tach. Przez dwie ka den cje
by łem wi ce dy rek to rem In sty tu tu Fil. Ang. ds. stu diów dzien nych, a w la tach 2005-2008 peł ni łem funk -
cję pro dzie ka na ds. na uki na Wy dzia le Neo fi lo lo gii, gdzie mię dzy in ny mi spra wo wa łem opie kę nad stu -
dium dok to ranc kim WN UAM. W cią gu ostat nich sied miu lat peł ni łem funk cję pro rek to ra ds. na uki
i współ pra cy mię dzy na ro do wej.

Je stem bar dzo wdzięcz ny obec ne mu Rek to ro wi, prof. zw. dr hab. Bro ni sła wo wi Mar ci nia ko wi, za za -
ufa nie oka za ne mi po przez po wie rze nie tej od po wie dzial nej funk cji naj młod sze mu z gro na pro rek to -
rów oraz za tryb współ pra cy umoż li wia ją cy po zna nie me cha ni zmów dzia ła nia Uni wer sy te tu. Po nie waż
mój za kres obo wiąz ków do ty czył prac ca łe go pio nu ba daw cze go, współ pra cy mię dzy na ro do wej, dzia -
ła nia sys te mu bi blio tecz no -in for ma cyj ne go, ar chi wum, Ogro du Bo ta nicz ne go UAM oraz Wy daw nic -
twa Na uko we go mia łem oka zję bar dzo do brze po znać te zróż ni co wa ne funk cjo nal no ści na szej Al mae
Ma tris. Mam wra że nie, że po za bie żą cym ad mi ni stro wa niem uda ło mi się przez osiem lat od ci snąć
po zy tyw ne pięt no na ob sza rach znaj du ją cych się pod mo ją opie ką.
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Pre zen ta cją pro gra mu wy bor cze go roz po czę ło się spo tka nie z prof.
Jac kiem Wit ko siem – kan dy da tem na urząd rek to ra – z pra cow -
ni ka mi Wy dzia łu Fi zy ki UAM. W trak cie 40-mi nu to we go wy stą -

pie nia kan dy dat przed sta wił naj waż niej sze te zy swo jej kam pa nii
wy bor czej, re ali zu ją ce się w ha śle: „nie obie cu ję – dzia łam”. 

Prof. Wit koś po sta wił na pro jek ty ba daw cze. Za po wia da, że bę dzie za -
chę cał i in spi ro wał pra cow ni ków do re ali za cji no wych gran tów, po nie waż
po wi nien to być je den z fi la rów fi nan so wa nia ba dań na uko wych na UAM.
A po nie waż rek tor po wi nien być nie tyl ko ini cja to rem, ale rów nież li de -
rem, prof. Wik toś przy po mniał, że mi mo obo wiąz ków zwią za nych z funk -
cją pro rek to ra w cią gu ostat nich lat re ali zo wał du że gran ty ba daw cze.

Cie ka wym po my słem, ja ki ze bra nym przed sta wił, jest wzmoc nie nie bu -
dże tu na uko we go i po moc na uczy cie lom aka de mic kim po 35 ro ku ży cia.
Jest to trud ny mo ment ka rie ry uni wer sy tec kiej, w któ rym moż li wo ści ubie -
ga nia się o gran ty znaj du ją się po za głów ny mi nur ta mi fi nan so wa nia – na -
ukow cy nie mo gą już apli ko wać w pro gra mach dla mło dych na ukow ców,
a ich do ro bek na uko wy nie kwa li fi ku je ich jesz cze do pro gra mów dla na -
ukow ców po sia da ją cych swo je ze spo ły ba daw cze. Tę po trze bę wi dać szcze -
gól nie moc no u pra cow ni ków z wy dzia łów hu ma ni stycz nych
i spo łecz nych – mó wił kan dy dat. W tej gru pie wie ko wej w przy pad ku na -
uk przy rod ni czych 1 na 3 pra cow ni ków jest kie row ni kiem gru py gran to -
wej, na to miast w po zo sta łych gru pach ta re la cja po gar sza się do 1:

Mię dzy ba da nia mi a dy dak ty ką 
Prof. Wit koś po stu lo wał tak że uela stycz nie nie pen sum na uczy cie li

aka de mic kich. chciał bym – mó wił – aby w ra mach, na któ re ze zwa la
usta wa, moż li we by ło zmniej sze nie bądź zwięk sze nie licz by go dzin, tak
aby moż na by ło kom for to wo po go dzić ba da nia na uko we z dy dak ty ką.
Do dat ko wo prof. Wit koś chciał by rów nież włą czyć do pen sum opie kę
nad dok to ran tem, co, je go zda niem, mo gło by pod nieść ja kość kształ ce -
nia stu den tów. 

I to wła śnie tro ska o wła ści we kształ ce nie dok to ran tów by ła ko lej -
ną kwe stią, któ ra w znacz nym stop niu wy peł nia ła pre zen ta cję prof.
Wit ko sia. Trak tu je on stu dia dok to ranc kie ja ko po most, łą czą cy stu -
dia z pra cą na uko wą. Dla te go też for su je po mysł, aby włą czać stu den -
tów III stop nia w re ali za cje pro jek tów ba daw czych. Z jed nej stro ny
to roz wią za nie wzmoc ni re la cje z pro mo to rem (re la cja mistrz -uczeń),
z dru giej bę dzie wpro wa dze niem do przy szłej pra cy na uko wej. Aby
uła twić stu den tom do stęp do tych ba dań, prof. Wit koś pro po nu je, aby
w wy dzia ło wym przy dzia le dok to ran tów uwzględ niać re ali zo wa ne
pro jek ty na uko we. Kie row ni cy gran tów mie li by w tej sy tu acji uprzy -
wi le jo wa ną po zy cję. Prof. Wit koś za uwa żył rów nież, że w kształ ce niu
dok to ran tów bra ku je za jęć roz wi ja ją cych tzw. kom pe ten cje mięk kie,
a więc umie jęt ność apli ko wa nia o grant, przy go to wy wa nia abs trak -
tów czy pi sa nia prac na uko wych

Kre aTyW ni i ory gi nal ni – Wy STĄp
Pomysłowość i kreatywność, ambicje i oryginalność – oto, co chce promować kandydat na rektora UaM,
prof. jacek witkoś. cechy te zamierza premiować we wszystkich aspektach życia uczelni, a zatem w pracy
naukowej, dydaktyce, a także w działaniach administracji. wszyscy ci, którzy przysłużą się do wzmocnienia

prestiżu uczelni, będą mogli liczyć na wzrost wynagrodzenia. 

fot. Maciej Męczyński
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We wnętrz ny mar ke ting
W pre zen ta cji spo ro by ło też po my słów na lep sze za rzą dza nie uczel -

nią: jed nym z nich był tzw. we wnętrz ny mar ke ting. uczel nia wy da je
znacz ne kwo ty na dzia ła nia kie ro wa ne na ze wnątrz, do przy szłych kan -
dy da tów na stu den tów; tym cza sem mo że war to za dbać tak że o tych, któ -
rzy już stu diu ją – mó wił. Je go zda niem sen sow na by ła by in we sty cja
w sper so na li zo wa ne ga dże ty, a więc ta ble ty, ko szul ki, tecz ki z lo go uczel -
ni itp. tak, aby bu do wać mar kę uczel ni wśród stu den tów. Po my słem
na przy cią gnię cie stu den tów jest rów nież szer sza ofer ta za jęć na uki ję -
zy ków ob cych. Na UAM na ucza się obec nie oko ło 50 ję zy ków, to jest ol -
brzy mi po ten cjał, któ ry moż na by udo stęp nić stu den tom. Wa run kiem
by ło by za li cze nie ję zy ka an giel skie go na po zio mie B2. 

Na ko niec swo je go wy stą pie nia prof. Wit koś za po wie dział re wi ta li za -
cję ośrod ka wy po czyn ko we go w Ko ło brze gu. Je go zda niem, w obec nym
sta nie nie słu ży on pra cow ni kom naj le piej. We dług nie go war ta roz wa -
że nia jest ko niecz ność utrzy my wa nia do mów pra cy twór czej. W obec -
nej sy tu acji jest ich za du żo.

in no wa cyj ność – wy zwa niem 
Dru gą część spo tka nia wy peł ni ły py ta nia pra cow ni ków. Ja ko je den

z pierw szych głos za brał prof. Grze gorz Mu siał, któ ry py tał o roz wią za -
nia, ja kie przy szły rek tor za mie rza pod jąć, aby wzmoc nić in no wa cyj -
ność ba dań pro wa dzo nych na UAM. 

Prof. Wit koś od po wie dział, że ta kie moż li wo ści stwa rza ją oba Cen tra
(Na no bio me dycz ne oraz Za awan so wa nych Tech no lo gii) oraz Fun da cja
UAM i Park Na uko wo -Tech no lo gicz ny. W tym kon tek ście ro la rek to ra
po win na po le gać na zde cy do wa nych dzia ła niach. Je że li po wie my so bie,
że dla nas waż ne jest, aby wspie rać in no wa cyj ność – mó wił – mu si my zna -
leźć pie nią dze na od po wied nią ko or dy na cje wszyst kich dzia łań zwią za -
nych np. z wy da wa niem pa ten tów czy pod pi sy wa niem umów z part ne ra mi
biz ne so wy mi. Mu si my po dej mo wać szyb kie de cy zje, a we wnętrz ne pro ce -
du ry nie po win ny blo ko wać dzia łań. Biz nes po trze bu je od po wie dzi już dziś.
Prof. Wit koś jest też zda nia, że w śro do wi sku po znań skim uczel nie
współ pra cu ją, ale też ry wa li zu ją, dla te go nie bę dzie się wa hał, aby po -
przeć ini cja ty wy ma ją ce na ce lu np. otwie ra nie kie run ków in ży nie ryj -
nych. nie mo że być sy tu acji, aby na sze we wnętrz ne pro ce du ry nie
po zwa la ły nam w tej ry wa li za cji re ago wać – stwier dził. Prof. Wit koś za -
uwa żył też, że na uczel ni jest jesz cze wie le utrud nień w pra cy na uko wej.
Prak ty ki na in nych uczel niach eu ro pej skich po ka zu ją, jak stwier dził, że

naj ko rzyst niej jest np. po zo sta wić pie nią dze prze zna czo ne na re ali za cję
gran tu – kie row ni kom pro jek tu. Tym cza sem na UAM spo ro jest prze pi -
sów, któ re blo ku ją, a cza sem na wet unie moż li wia ją ra cjo nal ną po li ty kę
fi nan so wą. Tak jest np. z prze tar ga mi i zwro tem kosz tów za prze lot
na kon fe ren cje. Z po zy cji pro rek to ra ds. na uko wych prof. Wit koś przy -
znał, że spo rą część je go cza su zaj mu ją in ter wen cje zwią za ne z za ku pem
bi le tu w nie wła ści wym biu rze po dró ży. Do dat ko wo sy tu ację tę kom pli -
ku ją licz ne kon tro le. Jest w tym kra ju gru pa lu dzi, któ ra spraw dza na uni -
wer sy te tach dys cy pli nę fi nan so wą i na tych dzia ła niach bu du je swo ją
ka rie rę za wo do wą, cią gle pró bu jąc zna leźć ja kieś uchy bie nia – mó wił. 

O opi nie na te mat ak tu al nie re ali zo wa nej po li ty ki rzą do wej wo bec
uczel ni do py ty wał prof. Bo gu sław Mróz. Pro sił on o oce nę ostat nich
dzia łań mi ni stra na uki i szkol nic twa wyż sze go. Prof. Wit koś pod kre ślił,
że uni wer sy tet po wi nien być in sty tu cją apo li tycz ną, a w tym ukła dzie
ro la rek tora po le ga na łą cze niu, a nie dzie le niu pra cow ni ków. Rek tor po -
wi nien za tem wy pra co wy wać w dia lo gu z mi ni ster stwem ta kie dzia ła -
nia, któ re słu żyć bę dą uczel ni i wszyst kim jej pra cow ni kom. 

ra zem, czy od dziel nie 
Pra cow ni cy Wy dzia łu Fi zy ki py ta li też kan dy da ta na rek to ra o je go

sto su nek do in te gra cji śro do wi ska na uko we go Po zna nia. Prof. Wit koś,
od wo łu jąc się do swo ich do tych cza so wych do świad czeń, za uwa żył, że
nie ma ta kiej wo li wśród władz po zo sta łych szkół wyż szych. Na to miast
in te gra cja, je go zda niem, moż li wa jest na po zio mie wspól nych pro jek -
tów ba daw czych czy pro gra mów dy dak tycz nych. Mo że my współ pra -
co wać – mó wił – ale na płasz czyź nie wy dzia łów, czy na wet pra cow ni.
Po znań to du że śro do wi sko aka de mic kie i mo że war to stwa rzać ta kie
sy tu acje, w któ rych stu dent bę dzie do nas przy cho dził na wet na 1/3 za -
jęć. War to, bo już nie dłu go bę dzie do stęp na au to stra da do Wro cła wia
i stu den ci stwier dzą, że sko ro tam jest ofer ta cie ka wych mię dzy wy dzia -
ło wych kie run ków, to mo że tam war to stu dio wać. Pa mię taj my, że dzi -
siaj stu den ci są bar dziej mo bil ni i mniej niż ich ro dzi ce przy wią za ni
do swo ich ma łych oj czyzn. 

Spo tka nie za koń czy ło wy stą pie nie prof. Ste fa na Jur gi. Po gra tu lo wał
on kan dy da to wi na rek to ra je go wy stą pie nia, zwra ca jąc uwa gę, że by ło
ono „rek tor skie”, gdyż prof. Wit koś od po wia dał na py ta nia umie jęt nie,
to nu jąc swo je wy po wie dzi, a jest to, zda niem prof. Jur gi, ce cha do bre go
rek to ra, któ ry po wi nien stać po nad wszel ki mi po dzia ła mi. 

Mag da Zió łek 
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proF. je rzy Fe do roW SKi, 
reK Tor UaM W la Tach 1990-1996

Dziś są zu peł nie in ne cza sy, nie ta kie jak mo je, pio nier skie,
gdy wszyst ko trze ba by ło two rzyć od no wa – są więc też in -
ne wy zwa nia. Dziś rek tor stoi na so lid nym fun da men cie te -
go wszyst kie go, co przez la ta wy pra co wał uni wer sy tet. Tak
więc my ślę, że pierw szym przy ka za niem po win no być le -
kar skie pri mum non no ce re; nie ze psuć te go fun da men tu.
Rek to rzy są tyl ko pri mae in ter pa res i są do bry mi rek to ra -
mi wte dy, kie dy nie prze szka dza ją in nym w roz wo ju, a zaj mu ją się ra -
czej stwa rza niem do brych dla te go roz wo ju wa run ków. 

Rek tor po wi nien po le gać na ta kich lu dziach, któ rzy coś po ka za li w
sen sie spo łecz nym; nie na tych, któ rzy dzia ła li tyl ko dla swo jej ka rie ry i
splen do ru, na wet je śli ma ją du że osią gnię cia, lecz na tych, któ rzy po tra -
fią dzia łać też bez in te re sow nie. Na sta no wi sku rek to ra się nie pra cu je,
lecz słu ży – to służ ba. Je śli ktoś star tu je dla pre sti żu i zaj mu je się głów -
nie za bie ga niem o glo sy , to niech so bie da ru je, bo ani nie bę dzie miał
pre sti żu, ani uni wer sy tet nic na je go ka den cji nie zy ska. 

Trze ba mieć wi zję, bo rek tor nie jest od te go, by zaj mo wać się tym, co
ro bi pan Ka pu ściń ski czy Bu ra kow ski, ale od wi dze nia ca ło ścio we go, od

wy zna cza nia da le ko sięż nych ce lów. Ja ką ma mieć wi zję?
Ależ je śli kan dy dat na rek to ra nie ma wi zji i trze ba by mu
do pie ro ją pod po wia dać, to był by dra mat! Rek tor po wi nien
też mieć od wa gę, by tę wi zję urze czy wist niać i to od po cząt -
ku ka den cji.

Naj więk szą prze szko dą, utrud nie niem, wręcz pla gą, a dla
mo je go po ko le nia nie zro zu mia łą, jest nie do trzy my wa nie
obiet nic. Ja wy cho wa ny by łem tak: jak coś obie cu ję, mu szę
to zro bić. Trze ba więc nie tyl ko ja sno sta wiać wy ma ga nia,

ale je wy eg ze kwo wać.  
Co mi się nie uda ło, a cie szył bym się, gdy by uda ło się no we mu rek -

to ro wi? Col le gium Po lo ni cum. Po świę ci łem mu wie le cza su i tru du, jed -
nak nie do pro wa dzi łem spra wy do koń ca. CP ma na praw dę szan sę stać
się naj waż niej szą uczel nią w środ ko wym bie gu Od ry. To kra ina za nie -
dba na, aż pro szą ca się o ba da nia hi sto rycz ne, so cjo lo gicz ne, geo gra ficz -
ne, bio lo gicz ne i wie le in nych. Trze ba by zna leźć oso bę in te li gent ną,
ro ku ją cą świet nie na uko wo i nie bać się stwo rzyć jej tam do sko na łe wa -
run ki ma te rial ne, a za cznie ścią gać in nych do brych na ukow ców – im
rów nież trze ba za ofe ro wać du że bo nu sy. Jak stwo rzy się gru pa, to już
zdo by cie re no my pój dzie szyb ko. 

proF. ja ceK Fi SiaK, 
reK Tor UaM W la Tach 1985-1988

La ta 70. to by ły in ne cza sy, in ne wy zwa nia…Sta łe jest to,
że za wsze uczel ni po trzeb ne są pie nią dze i rek tor mu si to
mieć na uwa dze. Mu si z jed nej stro ny stwo rzyć atrak cyj ne
wy zwa nia, na któ re ła twiej zdo być fi nan so wa nie, a z dru -
giej – stwo rzyć za ple cze współ pra cow ni ków, któ rzy pie -
nią dze zdo by wać umie ją.

Ty mi pie niędz mi trze ba po tem na le ży cie za rzą dzać,
a przede wszyst kim prze strze gać za sa dy, że tra fia ją do naj lep szych, co
dziś ła twiej oce nić, gdy osią gnię cia na uko we pod le ga ją kwan ty fi ko -
wa niu. Nie na le ży ule gać po ku sie da wa nia wszyst kim po rów no. Rek -
tor nie mo że być po pu li stą, a de cy zje, któ re są do bre dla uczel ni nie
za wsze są po pu lar ne.

Naj waż niej sze są ba da nia na uko we! Ba da nia mi na uko wy mi stoi
uni wer sy tet, o tym nie wol no za po mi nać. Każ da uczel nia ma swo ją

spe cy fi kę, swo je „świe cą ce grosz ki” wi docz ne z da le ka,
w czymś jest naj lep sza. Rek tor po wi nien dbać o te cha rak -
te ry stycz ne dzie dzi ny, mu si ten in dy wi du al ny cha rak ter
uczel ni pod trzy my wać; uni wer sy te ty po win ny się od róż -
niać od sie bie. 

Wresz cie kon tak ty. Rek tor po wi nien być nie zmor do wa -
ny w na wią zy wa niu for mal nych i nie for mal nych kon tak -
tów: z wła dza mi lo kal ny mi, cen tral ny mi, z za gra ni cą.
Do nie go na le ży pro mo wa niu mar ki uczel ni. W dzi siej -

szych cza sach rek tor mu si płyn nie roz ma wiać co naj mniej w dwóch
ję zy kach; bez zna jo mo ści ję zy ków kom pro mi tu je nie tyl ko sie bie, ale
i uczel nię. 

Bę dąc rek to rem trze ba czy tać pra sę, tak że za gra nicz ną, by orien to -
wać się na bie żą co we współ cze snym świe cie, w ży ciu spo łecz nym
i kul tu ral nym, mieć sze ro kie ho ry zon ty. To tak że uła twia tak waż ne
dla uczel ni kon tak ty.

proF. bog dan Mar ci niec, 
reK Tor UaM W la Tach 1988-1990

Za strze gam, że rek to rem by łem 25 lat te mu i nie mam ro -
ze zna nia we wszyst kich współ cze snych wy zwa niach dla
uczel ni. Co jest waż ne, mo im zda niem? Na gra dzać i wy róż -
niać naj lep szych - naj lep sze wy dzia ły, naj lep szych ba da czy.
Za chę cać do sta rań o gran ty. Zdo by wa nie gran tów w kon -
ku ren cji kra jo wej i eu ro pej skiej jest wy róż nie niem dla uczel -
ni. Skon cen tro wać się na roz sze rze niu stu diów II i III
stop nia. W USA 85 proc. wyż szych uczel ni zaj mu je się tyl ko dy dak ty ką
na stu diach li cen cjac kich; po zo sta łe pro wa dzą ba da nia, ma ją wy so ki
pre stiż i sku pia ją naj lep szych na ukow ców i naj lep szych stu den tów. Rek -
tor po wi nien dbać o wy so ką re no mę uczel ni, a w róż nych gre miach na -
ci skać, by i mi ni ster stwo na uki ze rwa ło z fik cją, że nie mal każ da szko ła
wyż sza w Pol sce to uni wer sy tet. Wspie ra nie naj lep szych, nie ste ty, nie
by wa po pu lar ne… 

Na stęp ny rek tor po wi nien kon ty nu ować in ten syw ną dzia łal ność na
rzecz roz wo ju ca łe go uni wer sy te tu, pre miu jąc in te gra cje wy dzia ło we

oraz in ter dy scy pli nar ną dzia łal ność ba daw czo -edu ka cyj ną.
Na współ pra cow ni ków war to wy brać oso by re pre zen tu -

ją ce głów ne ob sza ry na uko wo -dy dak tycz ne uczel ni. Po win -
ni to być lu dzie ma ją cy swo je zda nie, ale lo jal ni i ma ją cy już
okre ślo ne do świad cze nia or ga ni za cyj ne. Umie jęt no ści ko -
mu ni ka cyj ne są bar dzo waż ne; war to spo ty kać się z róż ny -
mi gru pa mi spo łecz no ści aka de mic kiej.

Naj więk szą trud no ścią bę dzie do pro wa dze nie do spraw -
nej dzia łal no ści ad mi ni stra cji cen tral nej, szcze gól nie w kon -

tek ście wpro wa dzo nej przez rek to ra Mar ci nia ka de cen tra li za cji
fi nan sów, któ ra by ła ko niecz na i w na stęp stwie te go, kon cen tra cji wy -
dzia łów na wła snych pro ble mach. Uczel nia jest ogrom nym or ga ni zmem
i po trze bu je spraw nej zin te gro wa nej ad mi ni stra cji. To bę dzie chy ba naj -
trud niej sze za da nie dla no we go rek to ra.

Chciał bym za chę cić rów nież na stęp ne wła dze rek tor skie do kon ty -
nu acji i roz sze rza nia róż nych form trans fe ru wie dzy do prak ty ki spo -
łecz nej i go spo dar czej, któ ry jest ak tu al nie prio ry te tem na uko wych
pro gra mów eu ro pej skich.

rady i Życzenia od byłych reKToróW
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proF. STa ni SłaW lo renc, 
reK Tor UaM W la Tach 2002-2008

Gdy się jest rek to rem waż ne jest, aby mieć szczę ście
(śmiech) – a mó wiąc po waż nie – dla po myśl nej ka den cji
waż ne jest, by do brze uło ży ły się oko licz no ści ze wnętrz -
ne, te, na któ re nie ma się wpły wu. Ra dzę no we mu rek to -
ro wi to sa mo, co ra dzi łem rek to ro wi Mar ci nia ko wi – aby
być so bą. Nie wcho dzić w cu dze bu ty. Gdy się jest so bą,
wy zwa la się wła sny po ten cjał, re ali zu je naj le piej swo je
moż li wo ści. Każ dy rek tor jest in ny, każ dy po wi nien od ci snąć w hi -
sto rii uczel ni swo je pięt no. 

Mia łem za sa dę – i my ślę, że to jest też do bra ra da – aby każ dą spra -
wę prze my śleć. Strzec się po dej mo wa nia de cy zji po chop nie. La ta pra -

cy po ka za ły mi, że pro blem, któ ry dziś wy da je się ta ki
a nie in ny, na stęp ne go dnia zni ka lub przy bie ra in ne ob -
li cze. Oczy wi ście, są sy tu acje, kie dy trze ba dzia łać na tych -
miast, ale więk szość sy tu acji da je czas na prze my śle nie. 

Trze ba być otwar tym na to, co ży cie przy no si, bo ono
nas za wsze za ska ku je i być otwar tym na in no wa cje. Naj -
go rzej, jak ktoś wi dzi tyl ko swo ją wi zję i nic wię cej. Uni -
wer sy tet to po tęż na in sty tu cja, każ dy dzień przy no si
naj róż niej sze spra wy. Trze ba, bę dąc rek to rem, pa mię -

tać, że uni wer sy tet nie jest kor po ra cją czy przed się bior stwem, ale
in sty tu cją uni ka to wą i że ma do speł nie nia waż ną mi sję kształ ce nia
in te li gen cji. Wie le re guł, ko rzyst nych dla przed się bior stwa, tu się
nie spraw dzi. 

proF. STe Fan jUr ga, 
reK Tor UaM W la Tach 1996-2002

na co war to zwró cić uwa gę, o czym pa mię tać, peł niąc
funk cje rek to ra?
◗Pa mię tać, że funk cja rek to ra to służ ba i od po wie dzial -
ność za roz wój ca łe go u ni wer sy te tu, a nie swe go ma cie rzy -
ste go wy dzia łu czy ulu bio nej jed nost ki.
◗Pa mię tać, że od pierw sze go dnia peł nie nia funk cji trze -
ba re ali zo wać pro gram wy bor czy.
◗Być otwar tym na zmie nia ją cą się rze czy wi stość, być czło wie kiem
pra wym, wia ry god nym, słow nym, życz li wym i od waż nym. 
◗Nie być pa mię tli wym. 
◗Sys te ma tycz nie po zna wać sil ne i sła be stro ny swo jej uczel ni. 
◗Wzmac niać sil ne jed nost ki uni wer sy tec kie i pro mo wać li de rów na -
uko wych czy dy dak tycz nych, ale też oka zy wać wraż li wość na po trze -
bę po mo cy słab szym jed nost kom.
◗Po dej mo wać de cy zje na pod sta wie ra cjo nal nej, udo ku men to wa nej
wie dzy, a nie na pod sta wie „ostat niej – przed pod ję ciem de cy zji – roz -
mo wy w ga bi ne cie”, lub też swo ich emo cji wzglę dem da nej spra wy czy
oso by. 
◗Pa mię tać, że tyl ko nie licz ne ini cja ty wy, któ re zna czą dziś o ran dze
UAM zro dzi ły się z dzia łań od gór nych, a więk szość z nich z dzia łań
od dol nych. 
◗Nie być więź niem ad mi ni stra cji uni wer sy tec kiej, ale oka zy wać zdol -
ność do kry tycz nej ana li zy pro ble mów za rzą dza nia, pro po nu jąc wła -
sne, prze my śla ne i no wa tor skie roz wią za nia w za rzą dza niu. 
◗Nie roz po czy nać roz mów z pra cow ni ka mi od przed sta wia nia trud -
no ści, na ja kie się ja ko rek tor na po ty ka, a z wo lą po mo cy od no sić się
do roz wią za nia in dy wi du al nej spra wy. 

ja kich szu kać współ pra cow ni ków, czym się kie ro wać w ich do bo rze?
Sta no wi ska pro rek to rów pro po no wać tym kan dy da tom, któ rzy się wy -
róż nia ją ak tyw no ścią, a nie tym któ rzy by li by wy god ni z po wo du
„ukła dan ki” szans wy bor czych rek to ra. Kan dy da ci na pro rek to rów, to
ta cy, któ rzy: 
◗ma ją naj wyż sze kom pe ten cje w za kre sie swe go „sek to ro we go” dzia ła nia, 

◗ma ją od po wied nie osią gnię cia w pra cy na uko wej, dy -
dak tycz nej oraz w za rzą dza niu uczel nią, 
◗da li się już po znać ja ko lu dzie kre atyw ni, pra co wi ci, ob da -
rze ni ener gią, wo lą słu że nia i wy trwa łej pra cy dla uczel ni

co by wa naj więk szym utrud nie niem w funk cjo no wa -
niu rek to ra?
◗Zbiu ro kra ty zo wa ny sys tem szkol nic twa wyż sze go i na uki.
◗Zde cy do wa nie za ni ski po ziom fi nan so wa nia przez

NCN i NCBiR (wskaź nik suk ce su otrzy ma nia gran tu na po zio -
mie 10% lub mniej jest bar dziej lo te rią niż wspie ra niem ba dań).
◗Zde rze nie ak tu al nej sy tu acji fi nan so wej uczel ni z wi zją jej roz wo ju.
◗Roz bież ne in te re sy jed no stek uczel nia nych oraz ni ska świa do mość
po trze by dzia łań sy ner gicz nych.
◗Sła be przy go to wa nie or ga nów uczel ni w za kre sie prze pi sów pra wa
i fi nan sów pu blicz nych. 
◗In er cja w ad mi ni stra cji. 

ja kich błę dów strzec się przede wszyst kim?
◗Obie cy wa nia i nie do trzy my wa nia sło wa.
◗Obar cza nia współ pra cow ni ków swo imi błę da mi i nie udol no ścią.
◗Upo li tycz nia nia uczel ni przez pro mo wa nie rzą dzą cej opcji po li tycz nej.
◗Biu ro kra ty zo wa nia uczel ni i ode rwa nia się od spo łecz no ści aka de -
mic kiej.

czy jest coś, cze go pa nu ja ko rek to ro wi nie uda ło się zre ali zo wać,
a co mo że war to by pod jął no wy rek tor?
God ny mi dal sze go roz wi ja nia są m.in.: 
◗Dal sza in te gra cja śro do wi ska na uko we go Po zna nia.
◗Dą że nie, aby Col le gium Po lo ni cum sta ło się in sty tu cją UE, któ ra bę -
dzie kształ cić ka dry dla UE w za kre sie pro ble ma ty ki woj sko wej, po li -
cyj nej, cel nej, pro ble ma ty ki uchodź ców, na uki ję zy ków w UE, etc. 
◗Roz wi ja nie Ko le gium Eu ro pej skie go w Gnieź nie, by skon cen tro wa ło
się na in te gra cji eu ro pej skiej, z in ten syw ną współ pra cą ze śro do wi ska -
mi aka de mic ki mi Rzy mu, Pra gi, Mag de bur ga, Gdań ska, Wę gier.
◗Dal szy roz wój stu diów in ter dy scy pli nar nych, ale ta kich, któ re ma ją
sen sow ne za sto so wa nie w prak ty ce go spo dar czej i spo łecz nej. 
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Swo je 90-le cie Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza za mknął
okrą głą licz bą 30 rek to rów. Sta no wi sko to mia ło w hi sto rii róż -
ne zna cze nie. Naj pierw rek to ra wy bie ra no na rok, a rek tor ustę -

pu ją cy zo sta wał pro rek to rem. Dla te go zu peł nie wy jąt ko wy był
pię cio krot ny wy bór na to sta no wi sko prof. He lio do ra Świę cic kie go,
jed ne go z za ło ży cie li uczel ni, wy jąt ko wo dla niej za słu żo ne go. To on
na pierw szej in au gu ra cji ro ku aka de mic kie go wy po wie dział sło wa
„Strzeż cie się sza rzy zny ży cia…”, któ re po tem przez wie le lat by ły cy -
to wa ne w każ dym prze mó wie niu in au gu ra cyj nym. Przy ję ło się tak że,
że za każ dym ra zem pro fe sor z in ne go wy dzia łu peł ni tę funk cję, to -
też wy bra ny po wtór nie prof. Sta ni sław Paw łow ski, wy bit ny geo graf
(zgi nął w For cie VII w cza sie oku pa cji), po swo im po wtór nym wy bo -
rze zre zy gno wał na rzecz Sta ni sła wa Run ge go, choć na je go de cy zję
mia ła wpływ też burz li wa wów czas at mos fe ra po li tycz na.

Cha rak te ry stycz ne jest to, że rek to ra mi mło de go uni wer sy te tu by li,
z wy jąt kiem He lio do ra Świę cic kie go, lu dzie sto sun ko wo mło dzi, czter -
dzie sto lat ko wie. To tak że dzię ki nim Uni wer sy tet Po znań ski wy róż -
niał się, jak oce nia no wte dy, mło do ścią, pręż no ścią or ga ni za cyj ną
i no wa tor stwem. 

By ło to tak że sta no wi sko za szczyt ne, ale wszel kie waż ne dla uczel -
ni de cy zje po dej mo wał Se nat. Ogrom ną nie za leż ność mie li też pro fe -
so ro wie, kie ru ją cy ka te dra mi.

Ostat nim przed woj ną rek to rem, wy bra nym na ka den cję już trzy -
let nią, był Ste fan Dą brow ski. Nie zdą żył jej roz po cząć. Pod czas woj ny,
we wrze śniu 1939 ro ku, po wo ła no Ra dę Uni wer sy te tu Po znań skie go,

któ rej prze wod ni czył Bro ni sław Ni klew ski, przy rod nik. Już 21 wrze -
śnia uczel nię za ję li ge sta pow cy. 

Da lej w po czcie rek to rów wy stę pu je dwóch pro fe so rów bez to gi:
pe da gog Lu dwik Ja xa -By kow ski i Ro man Pol lak, hi sto ryk li te ra tu ry
pol skiej. Za pi sa li jed ną z naj pięk niej szych kart hi sto rii uni wer sy te -
tu, gdy w cza sie oku pa cji nie miec kiej zszedł on do pod zie mia i stał
się Taj nym Uni wer sy te tem Ziem Za chod nich, dzia ła ją cym głów nie
w Ma ło pol sce, bo tam zo sta li wy sie dle ni po znań scy pro fe so ro wie,
w tym prof. Mi chał So be ski, je den z czte rech za ło ży cie li uni wer sy -
te tu, cier pią cy na ast mę, któ ry roz cho ro wał się w cięż kich wa run -
kach obo zu przej ścio we go i zmarł na wy sie dle niu w Ostrow cu
Świę to krzy skim. 

Za ka za ne na ucza nie i stu dio wa nie moż na by ło przy pła cić śmier cią;
a jed nak mło dzi lu dzie stu dio wa li i zda wa li eg za mi ny, a pro fe so ro wie
wy kła da li i pi sa li pra ce na uko we.

Za raz po woj nie rek to rem, pięt na stym z ko lei, zo stał wy bra ny Ste -
fan Dą brow ski. W okre sie je go ka den cji przy pa da trud ny mo ment, 13
ma ja 1946 ro ku mi li cja aresz to wa ła gru pę stu den tów, któ rzy wzię li
udział w ma ni fe sta cji, w pro te ście prze ciw ko za ka zo wi ob cho dów
rocz ni cy uchwa le nia Kon sty tu cji w dniu 3 ma ja. Trze ba by ło po stę po -
wać bar dzo dy plo ma tycz nie, by jed no cze śnie chro nić i uspo ka jać stu -
den tów, jed nak nie ro bić te go za wszel ką ce nę oraz nie do pu ścić
do utra ty au to ry te tu mo ral ne go i nie za leż no ści uczel ni. Rek tor nie do -
koń czył ka den cji, zo stał przy mu so wo urlo po wa ny po wy ra że niu zgo -
dy na spo tka nie or ga ni za cji ka to lic kiej stu den tów w au li.

po czeT reK To róW
Gabinet rektorski UaM zdobi poczet portretów włodarzy uczelni. od portretu do portretu oprowadzał niegdyś

prof. stanisław Lorenc, dziś już sam – jako były rektor – włączony do tego orszaku zasłużonych.
w charakterystyczny dla siebie, wyważony sposób prof. Lorenc potrafi opowiadać o swoich poprzednikach,

z których wielu rządziło uczelnią w trudnych lub burzliwych czasach. 
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Na ko lej ne dwie ka den cje rek to ra mi zo sta li: wy bit ny lo gik, Ka zi -
mierz Aj du kie wicz i Je rzy Susz ko, che mik. Za cza sów prof. Aj du kie -
wi cza z uni wer sy te tu wy od ręb ni ły się trzy uczel nie: rol ni cza,
eko no micz na i me dycz na, a prof. Susz ko wsła wił się m.in. sło wa mi
po wpro wa dze niu obo wiąz ko wej na uki ję zy ka ro syj skie go, że: „Ję zy -
ka wro gów trze ba się uczyć”. Pod czas je go ka den cji uni wer sy te to wi
nada no imię Ada ma Mic kie wi cza. 

Po nim rek to rem zo stał za słu żo ny kon sty tu cjo na li sta, prof. Al fons
Klaf kow ski, któ ry dla uczel ni od zy skał bu dy nek Col le gium Iu ri di cum.
Wresz cie „epo kę hi sto ry ków” roz po czy na wy bit ny me die wi sta, prof.
Ge rard La bu da, a po nim sta no wi sko obej mu je prof. Cze sław Łu czak,
hi sto ryk go spo dar czy. To oni za czę li two rzyć pod wa li ny Ko le gium
Rek to rów Mia sta Po zna nia, bar dzo waż nej in sty tu cji, wów czas nie ko -
niecz nie chęt nie wi dzia nej przez wła dze, bo wzmac nia ła śro do wi sko
uczo nych. 

Rek to rem w la tach 1972 -1981 był prof. Be non Miś kie wicz, naj dłu -
żej pa nu ją cy rek tor UAM. Trze ba pa mię tać, że to on stwo rzył ideę
kam pu su uni wer sy tec kie go po za śród mie ściem, do cze go wła dze pań -
stwo we aku rat się przy chy la ły, chcąc bun tow ni czą mło dzież wy pro -
wa dzić po za mia sto i tam stwo rzyć „so cja li stycz ny Uni wer sy tet
w Po zna niu”. Idea speł ni ła się prze wrot nie, bo na zu peł nie in nych prze -
słan kach.

Pierw szym rek to rem wy bra nym w peł ni de mo kra tycz nie był so -
cjo log Ja nusz Ziół kow ski; po wo ła ny zo stał na to sta no wi sko
przy wiel kim en tu zja zmie śro do wi ska na uko we go w 1981 ro ku. Dzia -
łał na rzecz od zy ska nia au to no mii uni wer sy te tów, ale już po kil ku
mie sią cach zo stał za stą pio ny mia no wa nym przez wła dze prof. Zbi -
gnie wem Ra dwań skim, praw ni kiem. W wy bo rach w 1984 ro ku zwy -
cię żył prof. Je rzy Fe do row ski, pa le ozo olog, ak tyw ny dzia łacz
„So li dar no ści”, któ ry nie krył się z opo zy cyj ny mi po glą da mi. Wła dze
nie za ak cep to wa ły te go kan dy da ta i na stęp nym rek to rem zo stał fi -
zyk, prof. Fran ci szek Kacz ma rek, zna ny naj bar dziej z te go, że był jed -
nym z bu dow ni czych la se ra na Wy dzia le Fi zy ki. Po ro ku
rek to rem – wy bra nym i po li tycz nie za twier dzo nym zo stał an gli sta,
prof. Ja cek Fi siak, twór ca re no my po znań skiej an gli sty ki. Kon tro wer -
sje bu dzi ły je go dra stycz ne me to dy eli mi no wa nia osób o sła bym do -

rob ku dy dak tycz nym, co by ło wów czas nie ma łym pro ble mem
na wszyst kich uczel niach. Gdy prof. Fi siak zo stał mi ni strem oświa ty,
za stą pił go prof. Bog dan Mar ci niec, rek tor cza su prze ło mu. Pod czas
je go ka den cji na UAM Col le gium Hi sto ri cum prze no si się do bu dyn -
ku po Ko mi te cie Wo je wódz kim PZPR. 

W 1990 ro ku rek to rem zo sta je wy bra ny po now nie Je rzy Fe do row -
ski i peł ni tę funk cję przez sześć lat. Za je go cza sów po wsta je KRUP,
re pre zen ta cja uni wer sy te tów pol skich. Idea na ro dzi ła się w Chi nach,
w trak cie po dró ży z ów cze snym wi ce mi ni strem oświa ty prof. Mi cha -
łem Se we ryń skim. Prof. Fe do row ski mu siał też zmie rzyć się z pro ble -
ma mi od po li tycz nie nia uni wer sy te tu, wdro że nia no wej usta wy
o szkol nic twie wyż szym, pchnię cia uczel ni na zu peł nie no we to ry. Był
też „oj cem” Col le gium Po lo ni cum w Słu bi cach. Świe ży, zna ko mi ty po -
mysł, wpro wa dzo ny w ży cie, do brze wpły nął na kształ tu ją ce się wte -
dy sto sun ki pol sko -nie miec kie. Po prof. Fe do row skim rek to rem,
rów nież na dwie ka den cje, zo stał wy bra ny prof. Ste fan Jur ga, któ ry
oka zał się być bar dzo spraw nym me ne dże rem i w wiel kim sty lu zdo -
by wał środ ki na roz bu do wu ją ce się szyb ko Mo ra sko. Po dej mo wał
mnó stwo owoc nych wy sił ków do dal sze go uno wo cze śnie nia uczel ni
i zwią za nia jej ze spo łecz no ścią Wiel ko pol ski. Do pro wa dził do włą -
cze nia Wy dzia łu Teo lo gicz ne go do UAM. Je go za słu gą jest rów nież
po wsta nie Col le gium Eu ro pa eum Gne snen se w Gnieź nie. 

– Nie spo sób wy mie nić wszyst kich za sług każ de go z rek to rów, ale
każ dy z nich do ło żył się w spo sób zna czą cy do roz wo ju uczel -
ni – koń czy swo ją opo wieść prof. Sta ni sław Lo renc, rek tor UAM
w la tach 2002-2008.

*** 
Pod czas je go rzą dów od no to wa no re kor do wą licz bę stu den tów

UAM (55 ty się cy), a z po wo du licz nych in we sty cji, któ re wte dy koń -
czy ły się lub roz po czy na ły, zwykł był ma wiać, że do in sy gniów rek -
tor skich oprócz łań cu cha i ber ła na le żą jesz cze… kiel nia i kask
ochron ny. Trzy dzie stą, ju bi le uszo wą ka den cję do bie ga ją cą wła śnie
koń ca, roz po czął w dniu 1 paź dzier ni ka 2008 ro ku prof. Bro ni sław
Mar ci niak, che mik.

Opr. Ma ria Ry bic ka 

fot. 3x Maciej Męczyński
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Chło piec o na zwi sku Ja nusz Zey land,
wnuk Jó ze fa Zey lan da, wła ści cie la po -
znań skiej fa bry ki me bli i jed ne go z pio -

nie rów pol skie go prze my słu na zie miach
za gar nię tych przez za bor ców, miesz kał w ka -
mie ni cy przy ul. Pół wiej skiej. W ka mie ni cy tej
za miesz ki wa ła tak że nie ja ka pa ni Ra kow ska,
do któ rej Ja nusz, i je go przy ja ciel Wik tor De ga,
cho dzi li na pry wat ne lek cje pol skie go. Ba wi li -
śmy się na po dwór ku, cho dzi li śmy wspól nie
do gim na zjum – wy li cza Wik tor De ga na stro -
nach pu bli ka cji „Wik tor De ga zna ny i nie zna -
ny”. Dziś dzię ki za pi skom te go wy bit ne go
pro fe so ra wie my nie co wię cej o dzie ciń stwie,
mło do ści i stu diach Ja nu sza Zey lan da. Był to
mój naj ser decz niej szy przy ja ciel i przez dłu gie la -
ta łą czy ły nas wspól ne prze ży cia, aż roz dzie li ła
nas je go śmierć. Prof. dr med. Ja nusz zey -
land – zna ny ba dacz gruź li cy u dzie ci – zo stał za -
strze lo ny przez hi tle row ców w pierw szych dniach
Po wsta nia War szaw skie go w 1944 ro ku. W 1918
ro ku Zey land brał udział w Po wsta niu Wiel ko -
pol skim, a w przed dzień je go wy bu chu, znów
ra zem ze swym przy ja cie lem, Wik to rem, zo stał
przy dzie lo ny do gru py ochro ny przy by łe go
do Po zna nia Igna ce go Pa de rew skie go. Już
w 1913 ro ku Zey land, ja ko gim na zja li sta, wstą -
pił do pod ziem ne go ru chu skau to we go – do To -
wa rzy stwa To ma sza Za na (TTZ), a w ro ku 1914
do Taj nej Or ga ni za cji Nie pod le gło ścio wej

(TON). Jak za pew nia w swo ich wspo mnie niach
Wik tor De ga, przy na leż ność do TTZ i TON
spra wi ła, że ich przy jaźń doj rza ła. W 1917 ro ku
Ja nusz roz po czął stu dia me dycz ne w Ber li nie.
Po za koń cze niu ak cji po wstań czej po sta no wił
kon ty nu ować stu dia w War sza wie. Ra zem
z Wik to rem.

Wró cił in wa li dą wo jen nym
W dniu 17 stycz nia 1920 ro ku do ko na ła się

na sza im ma try ku la cja na Wy dzia le Le kar skim
uni wer sy te tu War szaw skie go. na sze szczę ście by -
ło peł ne – wspo mi na prof. De ga sie bie i przy -
szłe go ba da cza gruź li cy. Mło dzień cy zna leź li
w War sza wie wspól ną stan cję. Za miesz ka li
u pa ni Szy mań skiej przy ul. Or dy nac kiej 13, naj -
pierw w ma lut kiej wnę ce ku chen nej za ko ta rą
(któ rą uda ło im się osta tecz nie wy ne go cjo wać
za przy dział kar tek De gi na wę giel, ka szę i cu -
kier), a póź niej w osob nym, „praw dzi wym” już
po ko iku. Rok 1920 był jed nak tym okre sem,
kie dy Pol ską mio ta ły wi chry wiel kiej hi sto rii,
w związ ku z czym dwaj przy szli wiel cy me dy cy
już w pierw szych dniach lip ca mu sie li wró cić
do swych po win no ści woj sko wych. Mło dy De -
ga tra fił naj pierw do Ba onu Za pa so we go, a póź -
niej do Do wódz twa Kom pa nii Za pa so wej
Sa ni tar nej w Po zna niu, mło dy Zey land na to -
miast na front, z któ re go wró cił ja ko in wa li da
wo jen ny. Ja nusz zey land miał mniej szczę ścia

w swej służ bie fron to wej – czy ta my w za pi skach
au to bio gra ficz nych Wik to ra De gi – Wró cił bo -
wiem z fron tu ja ko in wa li da z po wo du zła ma nia
szyj ki ko ści udo wej. koń, na któ rym je chał, prze -
wró cił się i, przy gnia ta jąc Ja nu sza swo im cię ża -
rem, spo wo do wał owe zła ma nie. Ja nusz otrzy mał
apa rat or to pe dycz ny od cią ża ją cy zła ma ne bio -
dro, co umoż li wi ło mu cho dze nie, a tym sa mym
pod ję cie prze rwa nych stu diów me dycz nych. To -
też w po ło wie stycz nia 1921 ro ku po je cha li śmy
do War sza wy, gdzie przy ję ła nas na sza go spo dy -
ni przy ul. or dy nac kiej, od naj mu jąc nam tym ra -
zem je den ze swo ich po ko jów. By ły to stu dia
wiel ce uciąż li we dla Ja nu sza z po wo du ko niecz -
no ści no sze nia apa ra tu or to pe dycz ne go. Mi mo to
by li śmy szczę śli wi, że mo gli śmy za li czyć zi mo wy
try mestr, któ ry nam za li czo no ja ko dru gi se mestr.
W prze rwie mię dzy se me stral nej, la tem 1921 ro -
ku, Ja nusz pod dał się ope ra cji. zła ma na szyj ka
udo wa nie zro sła się. Prof. ire ne usz Wie rze jew -
ski, kie row nik kli ni ki or to pe dycz nej w Po zna niu,
wzmoc nił zła ma ną szyj kę prze szcze pem kost -
nym, po bra nym z ko ści pisz cze lo wej Ja nu sza. By -
ło to w owym cza sie wiel ką no wo ścią tech nicz ną.
Pro fe sor po zwo lił mi przy glą dać się ope ra cji. Wy -
ko nał ją z im po nu ją cą tech ni ką, a wy nik ope ra -
cji za de cy do wał, że po sta no wi łem obrać chi rur gię
or to pe dycz ną i or to pe dię ja ko spe cja li za cję
po ukoń cze niu stu diów. ope ra cja uwol ni ła bo -
wiem Ja nu sza po kil ku mie sią cach od cię ża ru no -

prze rwa ny pięk ny ży cio rys
jednym z najbardziej poruszających eksponatów Muzeum Powstania warszawskiego są okulary poplamione
krwią prof. janusza zeylanda, absolwenta wydziału Lekarskiego UaM, uznawanego w okresie międzywojnia
za jednego z najwybitniejszych badaczy gruźlicy u dzieci na świecie. Historia jego przyjaźni z drugim równie
wybitnym lekarzem i absolwentem UaM, wiktorem Degą, to ważny fragment dziejów polskiej medycyny.

prof. Janusz Zeyland dyrektor Szpitala Wolskiego
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sze nia apa ra tu or to pe dycz ne go. Prze ży łem z nim
je go wiel ką ra dość, że mo że znów cho dzić bez apa -
ra tu i być nie za leż nym od po mo cy osób dru gich.
nie za po mnia łem ni gdy tej ra do ści. (…) zi mo wy
i let ni se mestr 1921-22 od ro bi li śmy w War sza wie,
a tym sa mym tzw. „phi sy cum”. (…) Trud no ści fi -
nan so we oraz fakt, że Wy dział Le kar ski uni wer -
sy te tu Po znań skie go uru cho mił stu dia kli nicz ne
skło ni ły nas do prze nie sie nia się do Po zna nia.
Zey land skoń czył stu dia w ro ku 1924 i roz po czął
pra cę nad dok to ra tem. W ro ku 1925 i 1928 pro -
wa dził ba da nia na uko we nad sku tecz no ścią
i nie szko dli wo ścią szcze pion ki prze ciw gruź li cy
zna nej ja ko BCG. W 1930 ro ku, ra zem z żo ną dr
Eu ge nią Pia sec ką -Zey land otrzy mał na gro dę im.
Pan ne tie ra od Na ro do wej Aka de mii Me dy cy ny
w Pa ry żu, za udo wod nie nie bez pie czeń stwa
i efek tyw no ści szcze pień prze ciw gruź li czych,
któ re po zwo li ły na ich sze ro kie sto so wa nie. Zey -
land był zresz tą nie tyl ko pio nie rem tych szcze -
pień w Pol sce, ale rów nież ja ko pierw szy
opra co wał sta ty sty ki do ty czą ce wy stę po wa nia
gruź li cy wśród dzie ci. W 1939 ro ku, ma jąc 42 la -
ta, uzy skał ty tuł pro fe so ra. Od 1927 ro ku pra co -
wał w Kli ni ce Pe dia trii aż do ro ku 1940,
w któ rym to zo stał wy sie dlo ny przez hi tle row -
ców do War sza wy.

czar na so bo ta
Zey land ro bił co w je go mo cy, by mi mo pię -

trzą cych się trud no ści, po wo do wa nych woj ną
i oku pa cją, le czyć cho rych naj le piej jak to by ło
moż li we. Od 1941 ro ku pra co wał w Szpi ta lu
Wol skim przy ul. Płoc kiej, w któ rym stwo rzył
Cen tral ne La bo ra to rium Gruź li cze. Kształ ci li
się tam też stu den ci taj ne go Wy dzia łu Le kar -
skie go UW i Taj ne go Uni wer sy te tu Ziem Za -
chod nich. W grud niu 1941 otwo rzył od dział
gruź li czy dla mło dzie ży. Dłu go moż na by wy -
mie niać je go wo jen ne me dycz ne osią gnię cia.
Kie dy wy bu chło Po wsta nie War szaw skie, ra -
zem z dr. Jó ze fem Pia sec kim, dy rek to rem szpi -
ta la, peł nił dy żu ry przy fur cie szpi tal nej. Obaj
by li go to wi do roz mów z Niem ca mi, wie rząc,
że zdo ła ją oca lić pla ców kę i cho rych. Zo sta li za -
bi ci ra zem z ka pe la nem ks. Ka zi mie rzem Cie -
cier skim strza łem w tył gło wy w ga bi ne cie
dy rek tor skim szpi ta la przez nie zna ne go ofi ce -
ra SS. Dr Zey land miał w tym mo men cie 48 lat
i był w roz kwi cie sił twór czych. Trwa ła wte dy
strasz na rzeź Wo li – był 5 sierp nia 1944 ro ku,
dzień, któ ry prze szedł do hi sto rii Po wsta nia ja -
ko „czar na so bo ta”. W cią gu ko lej nych dni hi -
tle row cy za mor do wa li 60 osób per so ne lu
me dycz ne go szpi ta la i 300 pa cjen tów. 

Alek san dra po lew ska

cy ta ty po cho dzą z książ ki ire ny Sta sie wicz -Ja -
siu ko wej „Wik tor De ga zna ny i nie zna ny”, Wy -
daw nic two aka de mii Me dycz nej im. ka ro la
Mar cin kow skie go w Po zna niu, Po znań 2000.

Stu dia praw ni cze ukoń czył na Wy dzia le
Pra wa UAM w 1961 r. Dok to rem na uk
praw nych zo stał w 1965 r., dok to rem

ha bi li to wa nym w 1970 r. Ty tuł pro fe so ra
nad zwy czaj ne go otrzy mał w 1979 r., ty tuł
pro fe so ra zwy czaj ne go w 1988 r. W la -
tach 1981-1984 był dzie ka nem Wy dzia łu
Pra wa i Ad mi ni stra cji UAM. W la tach 1987-
1990 kie ro wał Ka te drą Pra wa Cy wil ne go. 

Jest jed nym z naj wy bit niej szych przed sta -
wi cie li na uki pra wa. Im po nu ją cy do ro bek
na uko wy obej mu je dzie ła z za kre su kla sycz -
nej cy wi li sty ki, wła sno ści in te lek tu al nej, pra -
wa pry wat ne go mię dzy na ro do we go, pra wa
spół ek han dlo wych, ochro ny kon ku ren cji,
mię dzy na ro do we go pra wa han dlo we go, ar -
bi tra żu han dlo we go i in we sty cyj ne go. Po -
nad 90 prac uka za ło się w ję zy kach ob cych.
W kra jo wym do rob ku pi śmien ni czym ostat -
nich lat szcze gól nym uzna niem cie szą się ob -
szer ne par tie ko men ta rzy do ko dek su spół ek
han dlo wych. 

Ja ko vi si ting pro fe sor wy kła dał w pre sti żo -
wych uni wer sy te tach w Ha dze, Bu da pesz cie,
Luk sem bur gu, Me xi co Ci ty, Seu lu czy Ca ra -
cas. Uczest ni czy w eli tar nych gru pach ba -
daw czych ds. pra wa spół ek, Bie rze też udział
w pra cach po wo ła nej przez Ko mi sję Eu ro -
pej ską gru py re flek syj nej na te mat przy szło -
ści eu ro pej skie go pra wa spół ek. 

Nie zmier nie bo ga ty jest udział prof. Soł -
ty siń skie go w kon fe ren cjach mię dzy na ro -
do wych. Na wy róż nie nie za słu gu je fakt
zor ga ni zo wa nia na ma cie rzy stej uczel ni
dwóch pol sko -ame ry kań skich kon fe ren cji
z cy klu „In ter fa ce”, z udzia łem przed sta wi -

cie li Kon gre su USA i ad mi ni stra cji fe de ral -
nej, do ty czą cych pro ble mów praw nych
han dlu Wschód -Za chód. Na mię dzy na ro -
do wy do ro bek kon fe ren cyj ny skła da ją się
licz ne kon gre sy i sym po zja w wie lu pań -
stwach świa ta. 

Na der istot ny jest wkład pro fe so ra w two -
rze nie pra wa, po cząw szy od usta wy o wy na -
laz czo ści (1972) i jej grun tow nej no we li za cji
(1984) oraz ustaw o prze ciw dzia ła niu prak -
ty kom mo no po li stycz nym (1990) i zwal cza -
niu nie uczci wej kon ku ren cji (1993). Wśród
ustaw, w któ rych opra co wa niu uczest ni czył,
znaj du ją się m.in. usta wy o po mo cy pu blicz -
nej dla przed się bior ców o szcze gól nym zna -
cze niu dla ryn ku pra cy, o swo bo dzie
dzia łal no ści go spo dar czej, o eu ro pej skim
zgru po wa niu in te re sów go spo dar czych
i spół ce eu ro pej skiej. 

W 2010 r. otrzy mał dok to rat ho no ris cau sa
Szko ły Głów nej Han dlo wej w War sza wie.
W 2015 r. zo stał uho no ro wa ny Krzy żem Ko -
man dor skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski;
wcze śniej otrzy mał Krzyż Ka wa ler ski i Krzyż
Ofi cer ski te go Or de ru, a po nad to Srebr ny
Krzyż Za słu gi. W 2005 r. zo stał od zna czo ny
Od zna ką Ho no ro wą „Za za słu gi dla wy na laz -
czo ści”, a w 2013 r. – Od zna ką „Be ne Me ri to”
za dzia łal ność wzmac nia ją cą po zy cję Pol ski
na are nie mię dzy na ro do wej. W 2011 r. otrzy -
mał Krzyż ze Wstę gą Or de ru Za słu gi Re pu -
bli ki Fe de ral nej Nie miec. Po sia da Od zna kę
Ho no ro wą Mia sta Po zna nia, a tak że god ność
Li de ra Pra cy Or ga nicz nej i sta tu et kę Ho no ro -
we go Hi po li ta, przy zna ne przez To wa rzy stwo
im. Hi po li ta Ce giel skie go. na

odnowienie doktoratu 
prof. Sołtysińskiego

14 mar ca w au li Lu brań skie go UaM od by ło się uro czy ste od no wie nie
dok to ra tu pro fe so ra sta ni sła wa soł ty siń skie go.
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◗Prze szło 20 lat mi nę ło od kąd An drzej Bo rej ko – wów czas 35-let ni
ro syj ski dy ry gent – po że gnał się z Po zna niem i ze swo im pierw szym
sta no wi skiem sze fa za gra nicz nej or kie stry. Dzi siaj na le ży do gro -
na wy bit nych dy ry gen tów eu ro pej skich. Kie ru je or kie strą w Bruk se li
i na Flo ry dzie. Nie mal co ty dzień wy stę pu je z czo ło wy mi ze spo ła mi
na kon ty nen cie, a tak że w Ka na dzie i USA. Wszę dzie po pu la ry zu je
m.in. mu zy kę pol ską. Spo tka niem po la tach z na szy mi fil har mo ni -
ka mi (5. II), ar ty sta po twier dził doj rza łość swe go nie zwy kłe go ta len -
tu. Po ry wa ją cą in ter pre ta cją gi gan tycz nej IV Sym fo nii
„Ro man tycz nej” An to na Bruck ne ra, do mak si mum za an ga żo wał mu -
zy ków i za fa scy no wał słu cha czy. Zna ko mi cie też to wa rzy szył pia ni -
ście, rów nież zna ne mu już z wcze śniej szych u nas wy stę pów. 54-let ni
Bry tyj czyk Ste phen Ho ugh jest nie tyl ko mi strzem for te pia nu, lecz
tak że kom po zy to rem, ma la rzem, pi sa rzem i pu bli cy stą. Kon cer tem
g -moll An to ni na Dwo rza ka i do da ną na bis je go Pie śnią cy gań ską,
ko lej ny raz zdo był ser ca me lo ma nów po znań skich.

Ten szcze gól ny „wie czór po wro tów”, fil har mo ni cy za de dy ko wa li
pa mię ci zmar łe go 1. ii br. Ta de usza Szan trucz ka, mu zy ko lo ga
i kry ty ka mu zycz ne go, w la tach 1973-78 wi ce dy rek to ra, a w 1992
r. – dy rek to ra Fil har mo nii po znań skiej, któ re go po grzeb od był się
w dniu kon cer tu. 

◗Po nad pół wie ku te mu – za ini cjo wa ny przez po pu lar ną wów czas
po po łu dniów kę „Express Po znań ski” i Fil har mo nię – po pu la ry za cyj -
ny cykl Kon cer tów Po znań skich, do cze kał się (13. II) 450. edy cji. Wy -
peł ni ły ją dzie ła kla sy ków mi nio ne go stu le cia: Uwer tu ra na or kie strę
sym fo nicz ną Gra ży ny Ba ce wicz, II Kon cert skrzyp co wy Ka ro la Szy -
ma now skie go oraz obie Su ity z mu zy ki ba le to wej „Daf nis i chloe”
Mau ri ce Ra ve la. By ła to więc nie ła twa pró ba spraw dze nia doj rza ło -
ści per cep cyj nych tzw. sze ro kie go gro na słu cha czy. Zda li ją na „piąt -
kę”! Głów nie dzię ki zna ko mi tym wy ko naw com pro gra mu, co
ini cja to rzy przed się wzię cia uwa ża li za je den z pod sta wo wych fi la rów
po wo dze nia swe go po my słu. Pol ski skrzy pek Da niel Sta bra wa – do -
brze już u nas zna ny kon cert mistrz fil har mo ni ków ber liń skich – mi -
strzow sko za pre zen to wał trud ne dzie ło, a w or kie strze i w mło dym
ło tew skim dy ry gen cie zna lazł świet nych part ne rów. 38-let ni Ainars
Ru bi kis, ma ją cy już za so bą wy stę py z licz ny mi, re no mo wa ny mi ze -
spo ła mi w wie lu kra jach, bar dzo pięk nie od czy tał też Ra ve low ską par -
ty tu rę. A do peł ni wra żeń z ko lej ne go Kon cer tu Po znań skie go,
do ło żył swój – jak zwy kle – in te re su ją cy ko men tarz Krzysz tof Sza -
niec ki.

◗W dru giej od sło nie Mo zar tia ny (19. II), czte rech wie czo rów Fil har -
mo nii Po znań skiej, przy po mi na ją cych twór czość jed ne go z naj więk -
szych ge niu szy w hi sto rii mu zy ki w 260 rocz ni cę je go uro dzin,
za brzmiał XIV Kon cert for te pia no wy Es -dur. W. A. Mo zart otwo rzył

tym dzie łem se rię swych tzw. dwu na stu wiel kich kon cer tów for te pia -
no wych spo śród wszyst kich 25-ciu, któ rych był au to rem. Fran cu ski
pia ni sta Ber trand Cha may ou, któ ry rap tem mie siąc te mu za chwy cił
nas Kon cer tem Ra ve la, te raz przed sta wił się rów nie cie ka wie w in -
ter pre ta cji kla sy ki. Pięk nie za grał też na bis – Ada gio z ostat niej So -
na ty Hayd na. Uta len to wa ne go ar ty stę wkrót ce usły szy my
po now nie – jest bo wiem w tym se zo nie tzw. re zy den tem Fil har mo -
nii. Mo zar tia na 2 roz po czę ła się or kie stro wą mi nia tu rą Hom ma ge
a Mo zart fran cu skie go kom po zy to ra współ cze sne go Ja cqu es’a Iber ta
i za koń czy ła III Sym fo nią Jo han ne sa Brahm sa. Dy ry go wał Ma rek Pi -
ja row ski, któ ry tak że z es tra dy wy gło sił bar dzo sym pa tycz ną laur kę
na cześć że gna ją ce go się z Fil har mo nią po 38 la tach współ pra cy
skrzyp ka Woj cie cha Broż ka. Za słu żo ne mu ar ty ście ko le dzy za gra li,
a słu cha cze za śpie wa li „100 lat”.

◗Rok prze stęp ny z 29-tym dniem lu te go skło nił dy rek cję Fil har mo -
nii do przy po mnie nia (26. II) mu zy ki Gio ac chi no Ros si nie go, uro -
dzo ne go 29. II 1792 r. Się gnię to jed nak nie do je go słyn nej twór czo ści
ope ro wej, lecz do je dy ne go w swo im ro dza ju ar cy dzie ła re li gij ne go,
czy li Ma łej Mszy Uro czy stej (Pe ti te Mes se So len nel le). Pod tą prze kor -
ną na zwą „ma ła” – utwór trwa po nad pół to rej go dzi ny – kry je się głę -
bo ka re flek sja dra ma tur gicz na, su ma do świad czeń twór czych
wło skie go mi strza. Dzie ło – for mal nie pod po rząd ko wa ne li tur gii
mszal nej – wy da je się jed nak stwo rzo ne dla es tra dy. Czwo ro so li stów
sły szy my w kil ku wiel kich ariach, du etach i kwar te tach. Pia ni sta (!)
wy ko nu je so lo we pre lu dium po mię dzy po tęż ny mi, efek tow ny mi par -
tia mi chó ral ny mi, wspo ma ga ny mi ory gi nal nym in stru men ta rium or -
kie stry. Wszyst ko ra zem bu du je nie po rów ny wal ny ła du nek wra żeń
i emo cji. Za wdzię cza my to w pierw szym rzę dzie Ros si nie mu, ale je -
go ge nial ną mu zy ką prze mó wi li zna ko mi ci wy ko naw cy. Dyr. Łu kasz
Bo ro wicz, nim sta nął przy pul pi cie, naj pierw bar dzo cie ka wie w dru -
ko wa nym pro gra mie opi sał hi sto rię po wsta nia Pe ti te Mes se i za na li -
zo wał ją mu zy ko lo gicz nie, po czym – już z es tra dy – wpro wa dził
słu cha czy w jej at mos fe rę. A gdy pod niósł ba tu tę i za brzmia ły pierw -
sze dźwię ki ky rie – w gło sach Chó ru Ope ry i Fil har mo nii Pod la skiej,
gdy ko lej no włą cza li się so li ści: Alek san dra Ku bas -Kruk (so pran),
Agniesz ka Reh lis (mez zo so pran), Ben ja min Bruns (te nor) i Woj ciech
Ger lach (bas), gdy – po prze rwie – pia ni sta Prze my sław Wi tek miał
„swo je 7 mi nut”, a od pierw sze go do ostat nie go tak tu, na si fil har mo -
ni cy – z na pię ciem, ale wi docz ną ra do ścią – od twa rza li za pi sy par ty -
tu ry, nie mie li śmy wąt pli wo ści, że uczest ni czy my w w y d a r z e n i u.
Dłu ga, sto ją ca owa cja me lo ma nów by ła te go do wo dem. Po dzię ko wa -
niem dla so li stów, dla Vio let ty Bie lec kiej – sze fo wej do sko na łe go chó -
ru z Bia łe go sto ku i na de wszyst ko dla Łu ka sza Bo ro wi cza. Słusz nie
ura do wa ny ko lej nym suk ce sem dy ry gent pod niósł wy so ko par ty tu -
rę: to tak że, a mo że głów nie suk ces Gio ac chi no Ros si nie go. (rp) 

n a s z  U n i w e r s y t e t KULTURA

2 8 |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E |  m a r z e c  2 0 1 6



n a s z  U n i w e r s y t e t  WYdARZENIA

m a r z e c  2 0 1 6  |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E  |  2 9

Wy bit ny tłu macz i pro pa ga tor li te -
ra tu ry pol skiej w Niem czech, za -
ło ży ciel Nie miec kie go In sty tu tu

Kul tu ry Pol skiej w Darm stadt oraz Fun da cji
„Ar chi wum Li te rac kie Kar la De de ciu sa” na
Uni wer sy te cie Eu ro pej skim Via dri na we
Frank fur cie nad Od rą, zmarł w pią tek, 26 lu -
te go 2016 w wie ku 94 lat.

Karl De de cius był od wie lu lat bli sko zwią -
za ny z frank furc ką uczel nią: w 1999 ro ku zo -
stał on pierw szym lau re atem Na gro dy
Via dri ny za za słu gi na rzecz sto sun ków pol -
sko -nie miec kich. W 2011 ro ku Wy dział Kul -
tu ro znaw stwa Uni wer sy te tu Eu ro pej skie go
Via dri na na dał mu ty tuł dok to ra ho no ris
cau sa. Od 2001 ro ku miesz czą ce się w Col le -
gium Po lo ni cum w Słu bi cach Ar chi wum
Kar la De de ciu sa prze cho wu je li te rac ki do ro -
bek tłu ma cza. W 2013 De de cius za ło żył na

Uni wer sy te cie Eu ro pej skim Via dri na Fun da -
cję „Ar chi wum Li te rac kie Kar la De de ciu sa”,
któ rej prze ka zał znacz ną część swo jej li te rac -
kiej spu ści zny.

„Stra ci li śmy nie tyl ko ko goś, kto prze ka zał
na sze mu uni wer sy te to wi swo je nie zwy kle cen -
ne ar chi wum, czym umoż li wił ba da nia na -
uko we nad tłu ma cze niem li te rac kim wła śnie
tu, na pol sko -nie miec kiej gra ni cy. Stra ci li śmy
rów nież ko goś, kto swo im po stę po wa niem, ca -
łym swo im ży ciem uczył nas sza cun ku do in -
nych lu dzi, bez wzglę du na ich po cho dze nie,
wy kształ ce nie i po zy cję oraz nie ustan nie da -
wał przy kład od po wie dzial ne go po słu gi wa nia
się sło wem i ję zy kiem. 

od szedł od nas wspa nia ły czło wiek, wier ny
przy ja ciel i orę dow nik pol sko -nie miec kie go po -
jed na nia. karl De de cius po zo sta nie na za wsze
w pa mię ci Via dri ny. z du mą bę dzie my spra wo -
wać pie czę nad je go spu ści zną. W hi sto rii na szej
mło dej uczel ni karl De de cius za wsze bę dzie zaj -
mo wał po czyt ne miej sce – po wie dział pre zy dent
uni wer sy te tu prof. Ale xan der Wöll. na

W cie niu śmier ci Kar la de de ciu sa, któ re go po grzeb od był się
w przed dzień, w dn. 9 mar ca spo tka li się na Wy dzia le Na uk
po li tycz nych i dzien ni kar stwa wy bit ni niem co znaw cy i hi sto -
ry cy, aby pod su mo wać te ma ty kę po znań skiej Bi blio te ki Nie -
miec kiej.

na po grze bie wiel kie go przy ja cie la Pol ski kar la De de ciu sa – za uwa -
żył nie bez go ry czy prof. Hu bert Or łow ski, ini cja tor i re dak tor
PBN – nie by ło pol skie go mi ni stra kul tu ry. Kar la De de ciu sa bi blio te ka
pol ska czy li tłu ma cze nia naj war to ściow szych tek stów li te ra tu ry pol -
skiej, jest jak by zwier cia dla nym od bi ciem Poznańskiej Bi blio te ki Nie -
miec kiej, któ rej 50. tom wła śnie się uka zał. Przy świe ca ło mi
cre do „są siedz two zo bo wią zu je”- po wie dział prof. Or łow ski. Po znań -
ska Bi blio te ka Nie miec ka obej mu je ogrom ny wy bór tek stów i pro ble -
mów. Są to tłu ma cze nia tek stów wy bit nych nie miec kich my śli cie li
współ cze snych. Przy po mnij my choć by kil ka to mów: Po ni hi li zmie,
Cen zu ra w Niem czech, Ko ściół i pań stwo, Nie miec ki wschód, Nie -
miec ka toż sa mość w de ba tach in te lek tu ali stów, Śląsk, Spor ne pro ble -
my współ cze snej hi sto rii Nie miec czy ostat ni tom: Po ko le nia al bo
po rząd ko wa nie hi sto rii. od po cząt ku to wa rzy szę tym książ kom, od 36
to mu wy da jąc je już w ra mach wy daw nic twa na uka i in no wa cje
przy Fun da cji uaM – mó wił Ry szard Wryk, dy rek tor te go wy daw nic -
twa. Obec ni na spo tka niu ucze ni od no si li się do to mów, któ re ich fa -
scy no wa ly lub któ re re da go wa li. Prof. Ewa Do mań ska mó wi ła np.
o ję zy ku „peł za ją cej” prze mo cy, prof. Łu kasz Mu siał o tek stach, któ re
do to mu „Ję zyk prze mo cy” tłu ma czył, a któ re wręcz od bi ły się na je -
go psy chi ce; Ro bert Tra ba pod kre ślił świet ną pra cę tłu ma czy, zwłasz -
cza przy nie któ rych tek stach współ cze snych fi lo zo fów nie miec kich.
Po wsta ło na wet pol skie glos sa rium po jęć, z któ re go ko rzy sta ją cza -
sem nie miec cy ba da cze prze kła da jąc je z pol skie go na nie miec ki. Prof.
An na Wolff -Po wę ska od nio sła się do po pu lar ne go po czu cia, że Po la -
cy ro bią wię cej dla po zna nia Niem ców niż na od wrót. Wska za ła, że
zde rze nia kul tur są nie unik nio ne, a ci, któ rzy le piej zna ją ob ce kul tu -
ry są le piej przy go to wa ni do dia lo gu. maj 

Wy da rze nie to wy jąt ko we dla me die wi stów – po wie dział prof.
prze my sław Ma tu sik, otwie ra jąc kon fe ren cję na uko wą o skar bie
gnieź nień skim – bo nam rzad ko przy ra sta śre dnio wiecz nych źró -
deł, za zwy czaj wszyst kie już zna my.

Na kon fe ren cji 8 mar ca, po świę co nej od kry tym nie daw no w ma ga -
zy nie Ar chi wum Ar chi die ce zjal ne go w Gnieź nie do ku men tom, li stom
i pi smom pro ce so wym z XV i XVI wie ku by ła mo wa o hi sto rii zna le -
zie nia do ku men tów, m.in. po ka za no film z mo men tu od kry cia, w któ -
rym ba da cze, na ko la nach, w at mos fe rze wiel kich emo cji wyj mu ją ze
sto su le żą cych na pod ło dze strzę pów, co więk sze skraw ki, by je choć
wstęp nie od czy tać. Re fe ra ty do ty czy ły zaś m.in. pie czę ci, zna le zio nych
na pi smach; pew ne go dru ko wa ne go pi sma obie go we go z 1509 ro ku,
ale tak że me tod śre dnio wiecz nej do ku men ta cji - pi sma skła da ne w ru -
lon, na grzbie cie mia ły wy pi sa ny te mat spra wy, a wspól ne dla spra wy
do ku men ty do dat ko wo łą czo ne by ły sznur ka mi. W ten spo sób w erze
przed kom pu te ro wej ła two wy szu ki wa no po trzeb ny do ku ment. Spo ro
miej sca po świę co no tak że pro ble mom kon ser wa tor skim, bo to du że
wy zwa nie przy tak ob szer nym i tak sta rym zbio rze. maj   

Po że gna nie Kar la De de ciu sa 
„odszedł od nas wspaniały człowiek, wierny przyjaciel i orędownik polsko-niemieckiego pojednania” –

Uniwersytet europejski Viadrina wspomina karla Dedeciusa
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Bio tech no lo gia, ja ko dys cy pli na na uko wa, ko rzy sta z ta kich
dzie dzin jak che mia, bio lo gia, tech ni ka czy rol nic two. Fir my
bio tech no lo gicz ne dzia ła ją w sek to rze ko sme to lo gii, far ma -

cji, dia gno sty ki i ba dań ge ne tycz nych, me dy cy ny oraz pre pa ra tów
rol ni czych. Za głę biem dla te go ty pu firm po zo sta je wo je wódz two
ma zo wiec kie, ale i Wiel ko pol ska, w szcze gól no ści Po znań, ma po -
kaź ny udział w roz wo ju i dzia łal no ści te go sek to ra. Tyl ko w Po znań -
skim Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz nym dzia ła 16 firm z bran ży
bio tech no lo gicz nej, co sta no wi pra wie 13% ryn ku!

pod sta wą do brze wy po sa żo ne la bo ra to rium/
ba za do pro wa dze nia ba dań
Po znań ski Park Na uko wo -tech no lo gicz ny Fun da cji UAM

od po cząt ku swo je go ist nie nia sta wia na roz wój usług ba daw czych
w dzie dzi nie che mii. Nie po zo sta je jed nak obo jęt ny na tren dy ryn -
ko we, roz wi ja jąc in ne, pro in no wa cyj ne usłu gi i otwie ra jąc ko lej -
ne dzia ły. Jed nym z nich jest Cen trum Bio tech no lo gii wraz
z za ple czem na uko wym, no wo cze sną apa ra tu rą oraz lo ka la mi.
Dzię ki utwo rze niu Cen trum, PPNT stał się stra te gicz nym part ne -
rem dla firm pry wat nych, in sty tu tów na uko wo -ba daw czych oraz
kon sor cjów. Dla stu den tów bio tech no lo gii, przed się biorstw czy
osób zwią za nych za wo do wo z tą te ma ty ką, Park re ali zu je sze reg
szko leń i warsz ta tów.

do la bo ra to riów ppNT na le żą:
• cen trum bio tech no lo gii ppnT – no wo cze sna ba za la bo ra to -

ryj na i know -how po zwa la ją ce na prak tycz ne wy ko rzy sta nie od kryć
na uko wych w prze my śle oraz pro wa dze nie ba dań bio tech no lo gicz -
nych. Po sia da wszel kie na rzę dzia umoż li wia ją ce wy ko rzy sta nie tech -
no lo gii mi kro bio lo gicz nych do prze twa rza nia su row ców ro ślin nych,
w ta kich ob sza rach jak: pro duk cja żyw no ści i pasz utrwa la nych mi -
kro bio lo gicz nie, pro duk cja bio ma sy ko mór ko wej, po zy ski wa nie
i oczysz cza nie cen nych me ta bo li tów. Dzię ki za in sta lo wa nym no wo -
cze snym urzą dze niom, moż li we jest pro wa dze nie spe cja li stycz nych
dzia łań usłu go wych dla róż nych branż prze my słu (spo żyw cze go, far -
ma ceu tycz ne go, ko sme tycz ne go) oraz na uki.

• pra cow nie ogól ne go do stę pu – de dy ko wa ne użyt kow ni kom
po miesz cze nia wspól ne wy po sa żo ne w pod sta wo wy sprzęt la bo ra -
to ryj ny i ba daw czy dla che mii i bio tech no lo gii. Na ukow cy i fir my

współ pra cu ją ce z PPNT ma ją rów nież moż li wość sko rzy sta nia z apa -
ra tu ry ba daw czej. 

• la bo ra to rium nad kry tycz ne go co2 – uni ka to wa w ska li kra -
ju jed nost ka usłu go wo -ba daw cza wy ko rzy stu ją ca wy jąt ko we wła ści -
wo ści fi zy ko che micz ne nad kry tycz ne go dwu tlen ku wę gla w pro ce sie
roz dzia łu, eks trak cji i ana li zy, głów nie sub stan cji or ga nicz nych i po -
cho dze nia na tu ral ne go. La bo ra to rium po sia da wszel kie na rzę dzia
umoż li wia jąc po zy ski wa nie olej ków ete rycz nych wy so kiej ja ko ści,
związ ków bio lo gicz ne czyn nych, eks trak tów z ziół, itd. dla firm
i prze my słu spo żyw cze go, far ma ceu tycz ne go, zie lar skie go oraz jed -
no stek na uko wo -ba daw czych zaj mu ją cych się po zy ski wa niem i ana -
li zą sub stan cji po cho dze nia na tu ral ne go.

• la bo ra to rium opty ma li za cji pro ce sów che micz nych dys po -
nu je uni ka to wą apa ra tu rą tech no lo gicz ną słu żą cą do ba dań pro ce -
so wych, wy twa rza nia, wy od ręb nia i oczysz cza nia związ ków
che micz nych w ska li pół tech nicz nej. Pro wa dzi pod sta wo we pro ce -
sy tech no lo gicz ne w ska li wiel ko la bo ra to ryj nej: de sty la cję, frak cjo -
no wa nie, za tę ża nie, kry sta li za cję, eks trak cję, syn te zę w wa run kach
nor mal ne go, zmniej szo ne go i zwięk szo ne go ci śnie nia. Ze sta wy re -
ak cyj ne umoż li wia ją peł ną au to ma ty za cję i kom pu te ro we ste ro wa -
nie pro ce sa mi, któ re mo gą być pro wa dzo ne w sze ro kim za kre sie
tem pe ra tu ry.

che mia u pod staw
Mi mo roz wo ju no wych la bo ra to riów, Po znań ski Park Na uko -

wo -Tech no lo gicz ny po zo sta je wier ny swo jej pier wot nej dzie dzi nie,
czy li che mii. Nie bez po wo du – prze mysł che micz ny jest uwa ża ny
za bran żę o naj więk szym wpły wie na roz wój na szej go spo dar ki, bo
jej pro duk ty są wy ko rzy sty wa ne przez in ne sek to ry. Za rów no przez
du że za kła dy prze my sło we, jak i klien tów in dy wi du al nych. Su row -
ce pro du ko wa ne przez prze mysł che micz ny są nie zbęd ne przy pro -
duk cji dóbr kon sump cyj nych co dzien ne go użyt ku, w rol nic twie,
pro duk cji i dzia łal no ści usłu go wej, pod czas wy twa rza nia ta kich
wy ro bów jak pa li wa, two rzy wa sztucz ne, ko sme ty ki, na wo zy, środ -
ki ochro ny ro ślin itp. Po wszech ność wy ko rzy sty wa nia, po trze ba
in no wa cji a tak że ni ski, w po rów na niu z in ny mi kra ja mi UE, udział
sek to ra che micz ne go w pol skiej pro duk cji prze my sło wej (ok. 10%
glo bal nej pro duk cji) wska zu je jak du ży po ten cjał na dal drze mie
w tej dys cy pli nie na uki. 

ppnT sta wia na che mię 
i bio tech no lo gię

Branża biotechnologiczna jest obecnie jedną z najprężniej rozwijających się w europie. według najnowszych
danych GUs w Polsce działa około 130 przedsiębiorstw biotechnologicznych i niespełna 70 związanych
z nanotechnologia. chemia z kolei jest uważana za branżę, która wywiera największy wpływ na rozwój
gospodarki – produkty chemicznie wykorzystywane są przez niemal wszystkie dziedziny naszego życia.
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Obec nie na te re nie ppNT dzia ła 7 firm z bran ży che micz nej. In -
ku ba tor Tech no lo gii Che micz nych ppNT, wspie ra ją cy na ukow -
ców oraz przed się bior stwa z bran ży, zaj mu je się syn te zą
i ana li zą pro duk tów che micz nych w uni kal nie wy po sa żo nych
la bo ra to riach: 

• la bo ra to rium apa ra tu ro we ofe ru je bez płat ną kon sul ta cję
w za kre sie me tod ana li tycz nych, któ re umoż li wią roz wią za nie pro -
ble mów ja ko ścio wych lub pro ce so wych po ja wia ją cych się w trak -
cie syn te zy związ ków che micz nych. Mi sją te go la bo ra to rium jest
do star cze nie fa cho wej po mo cy i no wo cze snych na rzę dzi ana li tycz -
nych. La bo ra to rium ofe ru je do stęp do za awan so wa nych me tod
ana li tycz nych umoż li wia ją cych ana li zę ilo ścio wą i ja ko ścio wą dla
sze ro kie go za kre su pró bek, w tym pró bek śro do wi sko wych, prze -
my sło wych i od pa dów.

• Fi zy ko che micz ne la bo ra to rium ana li tycz ne, spe cja li zu je się
w usłu gach ba daw czych dla przed się biorstw – człon ków WASTE-
KLASTRA (www. http://wa ste -kla ster.pl/). La bo ra to rium świad -
czy wy spe cja li zo wa ne usłu gi w za kre sie mię dzy in ny mi ana li ty ki

azbe stu, ba dań mi kro sko po wych w tym ana li zy pier wiast ko wej,
ana li zy od pa dów, ba da nia pa liw z od pa dów, po mia rów pa ra me -
tru AT4 czy ozna cza nia me ta li cięż kich w wo dzie i ście kach. Ist -
nie ją ce za ple cze po zwa la tak że na pro wa dze nie prac
ba daw czo -roz wo jo wych nad no wy mi me to da mi za go spo da ro wa -
nia od pa dów.

W su mie Po znań ski Park Na uko wo -Tech no lo gicz ny dys po nu -
je 3,8 ty sią ca mi m2 po wierzch ni la bo ra to ryj nej. 47 la bo ra to riów,
o łącz nej po wierzch ni 2,4 ty sią ca m2, ofe ro wa ne jest na wy na jem.
Po miesz cze nia te są w peł ni wy po sa żo ne w in fra struk tu rę la bo ra to -
ryj ną (m. in., me ble, dy ge sto ria oraz przy łą cza ga zów tech nicz nych).
Więk szość z nich zaj mo wa na jest przez in no wa cyj ne fir my wy wo -
dzą ce się ze śro do wi ska aka de mic kie go i pro wa dzą ce ba da nia z za -
kre su che mii, mi kro bio lo gii, ge ne ty ki czy bio tech no lo gii. Wię cej
in for ma cji na www.ppnt.po znan.pl

Laboratorium poznańskiego parku Naukowo-Technologicznego
fot. arcHiwUM PPnt
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Wcze snym ran kiem Iwo nę So kul ską za sta -
li śmy na Wy dzia le Bio lo gii z ba te rią ko -
ne wek. Ile do ni czek mu si pod lać ni gdy

nie uda ło jej się po li czyć, ale pod le wa nie trwa 2 go -
dzi ny, a zu ży wa się na nie po nad 100 li trów wo dy. Te -
raz na wio snę ro śli ny wraz z wo dą do sta ją na wóz, jak
mó wi Iwo na So kul ska: bu dzi my je po zi mo wym śnie.
Oprócz pod le wa nia dwa ra zy w ty go dniu ro śli ny są
zra sza ne, a po nad to trze ba je czy ścić, prze sa dzać i sta -
le do glą dać. Buj na zie leń na Wy dzia le Bio lo gii jest
słyn na i lu bia na. Za pew nia do bry mi kro kli mat, wy -
ci sza i upięk sza. Naj pięk niej jest, gdy kwit ną tzw.
chiń skie ró że czy li ket mie przy bar ku: fe eria kwia tów
trwa tyl ko je den dzień, a opa da ją ce kwia ty dłu go nie
więd ną. Wszy scy cze ka ją też na ba na ny z du że go ba -
na now ca przy wej ściu. Ale one nie są do bre - za pew -
nia Iwo na So kul ska – to sa me pest ki, z któ rych
zresz tą ro bi my roz sa dę ma łych ba nan ków. Ostat nio
zie le nią bio lo gów za chwy cił się dzie kan Wy dzia łu
Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa i zie lo no za czy -
na się ro bić tak że tam. maj

gra w zie lo negra w zie lo ne


