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Zespó³ Pa³acowy jak nowy 
Pa³ac w Zielonejgórze k. Obrzycka, otoczony parkiem krajobrazowym o powierzchni
ponad 20 ha wzniesiony zosta³ w II po³owie XIX w. przez hr. Zygmunta Edwarda
Raczyñskiego. W jego sk³ad, oprócz eklektycznego pa³acu wchodz¹ zabudowania
dworskie - 2 oficyny, domek ogrodnika oraz ba¿antarnia.

Obrzycko

Po drugiej II œwiatowej pa³ac i pozosta³e obiekty u¿ytkowa³
Fundusz Wczasów Pracowniczych. Zmieniono wówczas

ca³kowicie pierwotny uk³ad wnêtrz, poddaj¹c go szeregowi
prac adaptacyjnych i dostosowuj¹c do potrzeb wczasowiczów 
i kuracjuszy sanatorium.

W listopadzie 1989 r., po d³ugich staraniach w³aœcicielem
Pa³acu zosta³ UAM, tworz¹c tam Dom Pracy Twórczej 
i Wypoczynku z zamiarem stopniowego doprowadzenia 
do stanu dawnej œwietnoœci.

Stan techniczny przejêtych obiektów œwiadczy³ o wielolet-
nich zaniedbaniach poprzedniego w³aœciciela. Skromne œrodki
finansowe UAM w tamtym okresie pozwala³y na przeprowadze-
nie zaledwie najpilniejszych prac remontowych
zabezpieczaj¹cych przed dalsz¹ degradacj¹. Wyremontowano
oficynê wschodni¹, wybudowano oczyszczalniê œcieków,
naprawiono pokrycie dachowe. Dopiero w roku 1996, ze œrod-
ków Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej przeprowadzono
pierwsze powa¿niejsze prace modernizacyjne i inwestycyjne.
Wzniesiono po³¹czony z oficyn¹ zachodni¹ pawilon mieszcz¹cy
salê konferencyjn¹ na 100 osób oraz  kuchniê i jadalniê.

W marcu 2005 r. wniosek Uniwersytetu wsparty opinia-
mi w³adz gminy i powiatu uzyska³ akceptacjê Zarz¹du
Województwa i zgodê na dofinansowanie przedsiêwziêcia 
ze œrodków unijnych Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu by³o przywrócenie dawnego charak-
teru zespo³u pa³acowego poprzez powrót do pierwotnego
uk³adu funkcjonalnego pa³acu, remont zabytkowego domku
ogrodnika oraz czêœciowe ogrodzenie terenu. Zakres prac

obejmowa³ wymianê instalacji elektrycznej, wodno-kanaliza-
cyjnej i ciep³ej wody, centralnego ogrzewania, teletechnicznej,
sygnalizacji po¿aru, wentylacji mechanicznej a tak¿e monta¿ 
i zakup urz¹dzeñ audiowizualnych oraz zakup wyposa¿enia
pa³acu.

Wszelkie prace konserwatorskie, remontowe oraz
budowlane w obrêbie zespo³u zosta³y pieczo³owicie wykonane
pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Ca³kowity koszt przedsiêwziêcia w kwocie 8.089.493 z³  
w 75 % sfinansowany zosta³ ze œrodków unijnych. Pozosta³a
kwota to œrodki przyznane przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wy¿szego. 

Uniwersytet zyska³ bêd¹cy per³¹ architektoniczn¹ obiekt 
o wysokim standardzie, bêd¹cy doskona³ym miejscem na orga-
nizacjê konferencji, seminariów oraz imprez kulturalnych. 

FO
T.

 4
X 

M
AC

IE
J 

M
ÊC

ZY
Ñ

S
K
I



¯
YC

IE
 U

N
IW

ER
SY

TE
C

KI
E

n
r 
4
 (
1
7
5
) 

kw
ie
c
ie
ñ
 2

0
0
8

3

¯YCIE
UNIWERSYTECKIE

UAM POZNAÑ
nr 4 (175) kwiecieñ 2008

Wydawca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

Rektorat, 67-712 Poznañ, 

ul. Wieniawskiego 1 

Rada Programowa:

Prof. Joachim Cieœlik, prof. Andrzej Kostrzewski,

prof. Wojciech Nawrocik, 

prof. S³awomira Wronkowska-Jaœkiewicz 

(przewodnicz¹ca, prorektor UAM) 

Redaktor naczelny: 

Jolanta Lenartowicz  len_media@op.pl 

Stali wspó³pracownicy: 

Teksty: Adam Barabasz, Danuta 

Chodera-Lewandowicz, Marcin Piechocki, Romuald

Po³czyñski, Ewa Woziñska, 

Magdalena Zió³ek, Maria Rybicka

Zdjêcia: Maciej Mêczyñski, Maciej Nowaczyk 

Korekta: Lucyna Drajewska

Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytu³ów.
Za treœæ zamieszczanych og³oszeñ, reklam i komunikatów redakcja nie odpowiada. Zapraszamy do wszechstronnej wspó³pracy.

Adres redakcji: 61-734 Poznañ, 

ul. Nowowiejskiego 55, tel./fax 061 829 39 60 

Biuro redakcji: Marta Dzionek 

Zdjêcie na ok³adce: Maciej Mêczyñski 

Opracowanie graficzne: Agata Rz¹sa 

Druk: ARTPRESS – Studio Grafiki Komputerowej

Spó³ka Jawna T. Waloch, E. Waloch, 

ul. Poznañska 281, 88-100 Inowroc³aw  

ISSN 1231- 8825 

4-5 } wydarzenia
6-7 } wydarzy³o siê
8-9 } spotkania
• •  Minister na Uniwersytecie
• •  Nowy bud¿et, nowe wyzwania

10-11 } edukacja dla partnerstwa
• •  Miêdzynarodowe Studia Ba³kanistyczne
• •  Kanadyjskie sympozjum - edukacja miêdzy kulturami

12-13 } rektorzy
• •  Wzór na rozwój Uniwersytetu?

Z rektorem-elektem, prof. dr. hab. Bronis³awem Marcinia-
kiem rozmawia Jolanta Lenartowicz

• •  Rektorzy, jacy byli

14-15 } Verba Sacra
16-17 } jubileusz
• •  Mamy 15 lat
• •  Okiem  kronikarza

Ze Stanis³awem Ossowskim, dziennikarzem, 
fotoreporterem, d³ugoletnim wspó³pracownikiem 
„¯ycia Uniwersyteckiego” rozmawia Magdalena Zió³ek

18-19 } zdrowie
• •  Miêdzy biologi¹ a medycyn¹

20 } ze zbiorów biblioteki
• •  Ujawnienie epizodów nieznanych

21 } kod porozumienia
• •  Prawnicy zapraszaj¹ lekarzy

22-23 } zbli¿enia
• • Dystans wyostrza obraz 

Z  Lotharem Quinkensteinem rozmawia Alexander Höllwerth

24 } kultura
25 } ksi¹¿ka i dyskusja
26 } Dni Prawnika
27-28 } wybory 2008 w obiektywie

w numerze

uchwycone w kadrze

Poznañskie pomniki w koszulkach pi³karskiej reprezen-
tacji zachêca³y do kibicowania polskiej reprezentacji 
na Euro 2008. Niestety bia³o-czerwone koszulki skusi³y
wyj¹tkowo zapalonych kibiców - w nocy bezwstydnie 
rozebrali Starego Marycha, a nastêpnie wspiêli siê 
na wysoki pomnik Adama Mickiewicza. Poeta równie¿
zosta³ pozbawiony swojego t-shirta. 
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wydarzenia

•• Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa
pt. „Zapobieganie narkomanii wœród studen-
tów” odby³a siê 18 marca w Kolegium Euro-
pejskim im. Jana Paw³a II w GnieŸnie. W kon-
ferencji udzia³ wziêli Prorektor UAM, prof. dr
hab. S³awomira Wronkowska-Jaœkiewicz, Ko-
mendant Wojewódzki Policji, inspektor Woj-
ciech Olbryœ, Rektor Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y Zawodowej w GnieŸnie, prof. dr hab.
Józef Garbarczyk, Rektor Prymasowskiego 
Wy¿szego Seminarium Duchownego w Gnie-
Ÿnie, ks. dr Wojciech Rzeszowski oraz goœcie
z uczelni wy¿szych z Macedonii, Bu³garii, Ukra-
iny, Bia³orusi, Filipin. Konferencjê zakoñczy³a
dyskusja panelowa „Mo¿liwoœci wspó³pracy
œrodowisk akademickich z Policj¹ w celu zapo-
biegania uzale¿nieniom narkotykowym”. 

•• W Kolegium Rektorów (19 marca)
udzia³ wziê³a Minister Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego Barbara Kudrycka. W trakcie swo-
jej wizyty na UAM pani minister odwiedzi³a
Instytutu Nauk Politycznych na Morasku. 

•• Nadzwyczajne posiedzenie Senatu oraz
Rady Wydzia³u Studiów Edukacyjnych
(31 marca) poœwiêcone by³o uczczeniu pa-
miêci zmar³ego w dniu 23 lutego br. prof.
zw. dr. hab. Janusza Gniteckiego. W progra-
mie posiedzenia Senatu Akademickiego (31
marca) znalaz³y siê m.in. sprawozdanie pro-
rektorów: prof. S³awomiry Wronkowskiej-Jaœ-
kiewicz i prof. Marka Krêglewskiego nt. „Wy-
dawnictwo Naukowe UAM - diagnoza i pro-
pozycje zmian”. Informacjê dotycz¹c¹ dzia-
³alnoœci socjalnej na UAM i wykorzystania
zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjal-
nych przekazali prorektor, prof. Janusz Wi-
œniewski i przewodnicz¹ca KZ NSZZ „Soli-
darnoœæ”, mgr Krystyna Andrzejewska. Po-
nadto Senat ustali³ swoje stanowisko w
sprawie rozbudowy Biblioteki Raczyñskich,
wyrazi³ zgodê na przyznanie „Medalu za za-
s³ugi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza” dr. Richardowi Pyritzowi z Lubeki oraz
ratyfikowa³ umowy zawarte pomiêdzy UAM
a: Uniwersytetem Kore in Enna we W³o-
szech i Samarskim Pañstwowym Uniwersy-
tetem Pedagogicznym. Na koniec Senat
podj¹³ uchwa³ê w sprawie: zniesienia Insty-
tutu Orientalistycznego oraz wyrazi³ zgodê

na zmiany w strukturze organizacyjnej na
Wydziale Studiów Edukacyjnych - przekszta³-
cenie Zak³adu Kszta³cenia Ustawicznego w
Zak³ad Kszta³cenia Ustawicznego i Doradz-
twa Zawodowego 

•• W kolejnej edycji cyklu seminariów: 
pt. „Miêdzykulturowy wymiar komunikacji
idei w dziejach nauki”, które odby³o siê w 
dniach 5-6 kwietnia w Ci¹¿eniu nad Wart¹,
swoje referaty wyg³osili: prof. Bo¿ena P³on-
ka-Syroka z Uniwersytetu Wroc³awskiego
(„Medycyna alternatywna w perspektywie
antropologii historycznej”), dr Edyta Rudolf 
z PWSZ w Wa³brzychu („Nauka i magia”), 
dr Waldemar Kwiatkowski z Uniwersytetu
Przyrodniczego w £odzi („Retoryka i medycy-
na”) oraz mgr Kaja Marchel z Uniwersytetu
Wroc³awskiego („Sztuka mi³oœci - malarstwo
Gustawa Klimta (1862-1918)”). Organizato-
rem seminarium by³ Instytut Historii Nauki
PAN oraz Zak³ad Komunikacji Miêdzykulturo-
wej UAM. 

•• Trwaj¹ Dni Kultury Francuskiej i Fran-
kofonii. W trakcie imprezy trwaj¹cej do 30
kwietnia mo¿na by³o uczestniczyæ m.in. wy-
k³adach, wystawie fotografii oraz spektaklu
teatralnym. Wyk³ad z okazji œwiatowego
œwiêta jêzyka francuskiego pt. „Le plurilingu-
isme comme moteur de la francophonie”
wyg³osi³ Pascal Schaller, attaché ds. wspó³-
pracy jêzykowej z Ambasady Francji. Franko-
fonia promuje jêzyk francuski w jego ró¿no-
rodnych odmianach oraz kultury, które ko-
rzystaj¹ z niego jako noœnika. 4 kwietnia na
deskach teatru Scena na Piêtrze mo¿na by-
³o zobaczyæ monodram „Sand, prénommée
George, ou l'aurore d'une liberté...” w wyko-
naniu Pierrette Dupoyet.  

By³o te¿ spotkanie skierowane do mi³o-
œników francuskich samochodów - wyk³ad
pt. „Sztuka projektowania samochodów” wy-
g³osi³ Józef Szewczyk. Tematem spotkania
by³y francuskie samochody, design, wp³yw
kultury duchowej na materialn¹. W Oœrodku
AF mo¿na jeszcze do 30 kwietnia obejrzeæ
wystawê fotografii „Couleurs de Tunisie” -
ze zbiorów w³asnych Oœrodka AF. Prezentuje
ona zdjêcia z podró¿y po Tunezji utrzymane
w ciep³ym i s³onecznym klimacie. Wspó³or-

ganizatorem Dni Kultury by³ Oœrodek Allian-
ce Française

•• W dniach 1-3 maja tradycyjnie odbêdzie
siê „Majówka w Ogrodzie Botanicznym”.
Impreza organizowana od 2001 roku na sta-
³e wpisa³a siê do kalendarza plenerowych
spotkañ. Od lat cieszy siê du¿ym zaintereso-
waniem ze strony mieszkañców Poznania.
Jej celem jest uroczysta inauguracja sezonu 
i zapewnienie atrakcji zwiedzaj¹cym a przy
tym wspieranie akcji charytatywnych. Organi-
zatorem „Majówki” jest Ogród Botaniczny
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

•• W ramach Wyk³adów Otwartych na Wy-
dziale Fizyki prezentacjê nt. „Unoszenie
magnetyczne” wyg³osi doc. dr hab. Bogdan
Idzikowski. Pocz¹tek 14 maja, tradycyjnie o
godz. 10.45. W trakcie wyk³adu omówione
zostan¹ m.in. w³asnoœci materia³ów do wy-
twarzania konwencjonalnych i nadprzewodni-
kowych magnesów, zaprezentowane zostan¹
ró¿ne typy uporz¹dkowañ magnetycznych i fi-
zyczne przyczyny ich wystêpowania. Bêdzie
mo¿na dowiedzieæ siê, co to jest diamagne-
tyzm i jak zachowuj¹ siê diamagnetyki w po-
lu magnetycznym. Wyk³ad ilustrowaæ bêdzie
kilkanaœcie ciekawych eksperymentów. Do
przeprowadzenia najwa¿niejszego i najcie-
kawszego eksperymentu konieczne bêdzie
osi¹gniêcie niskich temperatur, co zapewni
ciek³y azot (o temperaturze prawie -200°C).
Spotkanie zakoñczy przegl¹d zastosowañ le-
witacji magnetycznej (np. w nowoczesnych
poci¹gach, windach, ³o¿yskach, silnikach, ¿y-
roskopach, pompach do skroplonych gazów
itp.). Wyk³ad bêdzie ilustrowany wieloma ani-
macjami komputerowymi.  

•• W ramach odczytów Polskiego Towarzy-
stwa Geograficznego wyk³ad pt. „Rozprze-
strzenianie siê technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych w Polsce w latach 1990-2006
- przyk³ad kodu kreskowego” wyg³osi dr Mi-
cha³ Mêczyñski. Pocz¹tek wyk³adu 13 maja o
godz. 18.00 w sali nr 3 Collegium Geographi-
cum na Morasku (ul. Dziêgielowa 27).

•• W dniach 2-5 maja Uniwersytet go-
œciæ bêdzie miêdzynarodowy konkurs dla
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wydarzenia

studentów prawa i m³odych prawników z
Europy Œrodkowowschodniej - Central and
Ekstern European Moot Cort Competition.
Organizatorem jest Uniwersytet Cambridge
British Law Center przy wspó³udziale Wy-
dzia³u Prawa i Administracji, z inicjatywy
Katedry Prawa Europejskiego. Konkurs
odbywa siê pod auspicjami Trybuna³u
Sprawiedliwoœci Wspólnot Europejskich i
stanowi symulacjê rozprawy s¹dowej przed
tym Trybuna³em. Tradycyjnie sk³adowi sê-
dziów-jurorów przewodniczy by³y sêdzia i
Rzecznik Generalny Trybuna³u, Lord Slynn
of Hadley. W sk³adzie sêdziów-jurorów za-
si¹dzie w tym roku prof. dr hab. Marian
Kêpiñski. Konkurs odbywa siê co roku,
tym razem po raz czternasty, w innym mie-
œcie europejskim. Poznañski Uniwersytet
goœciæ bêdzie 18 dru¿yn reprezentuj¹cych
uniwersytety z ró¿nych pañstw, które zmie-
rz¹ siê z problematyk¹ zakazu dyskrymina-
cji i swobodnego przep³ywu osób w Unii
Europejskiej. Fina³ konkursu, który odbê-
dzie siê w niedzielê 4 maja (godzina oraz
miejsce fina³u zostan¹ podane na stronie
internetowej WPiA) bêdzie otwarty dla pu-
blicznoœci. 

•• Kurs pt. „Mikroskopia Elektronowa 
i Mikroanalityka” odbêdzie siê w dniach
26-30 maja w Pracowni Fizykochemii Mate-
ria³ów i Nanotechnologii w Œremie. Kurs po-
prowadzi dr Zofia Luklinska z Queen Mary
University of London i bêdzie on obejmowa³
15-godzinne szkolenie z zakresu: podstawy
mikroskopii elektronowej SEM i TEM, mikro-
fotografii oraz mikroanalityki (mikrodyfrakcja,
mikroanaliza chemiczna). Koordynatorem
kursu jest prof. Jerzy J. Langer. Zg³oszenia
mo¿na sk³adaæ pod adresem:
tme@amu.edu.pl lub pod numerami: fax:
061 283 36 22, tel.: 061 282 89 30. Dla
studentów, doktorantów i pracowników nau-
ki wstêp wolny po uprzednim zg³oszeniu
uczestnictwa. Organizatorem kursu jest Pra-
cownia Fizykochemii Materia³ów i Nanotech-
nologii Wydzia³u Chemii UAM w Œremie. 

•• P³yta „Musica Sacromontana” z muzy-
k¹ Jozefa Zeidlera nagrana przy udziale
Chóru Akademickiego UAM i dyrygenta
Jacka Sykulskiego zdoby³a presti¿ow¹ na-
grodê Akademii Fonograficznej - Fryderyk
2008. Wyprodukowany przez poznañskie
Radio „Merkury” dwup³ytowy album zosta³
nagrodzony w kategorii „Album Roku - Muzy-
ka Chóralna i Oratoryjna”. Znalaz³o siê na
nim jedenaœcie kompozycji Jozefa Zeidlera
(1744-1806) kompozytora z kongregacji
ksiê¿y Filipinów na Œwiêtej Górze w Gosty-
niu. P³yty stanowi¹ zapis koncertów zorgani-
zowanych w ramach I Festiwalu Muzyki Ora-
toryjnej jesieni¹ 2006 r. w bazylice na Œwiê-
tej Górze. W nagraniu udzia³ wziêli tak¿e
Concerto Polacco i Wroc³awski Zespó³ Soli-
stów Ricordanza. Re¿yserem nagrania by³ £u-
kasz Kurzawski z Radia „Merkury”. Gala roz-

dania Fryderyków w kategoriach zwi¹zanych
z muzyk¹ powa¿n¹ odby³a siê 6 kwietnia 
w warszawskiej bazylice o.o. Salezjanów.

•• IV Ogólnopolskie Zawody P³ywackie
Studentów Niepe³nosprawnych Szkó³ Wy-
¿szych odbêd¹ siê 10 maja na basenie UAM.
•• Dzieñ Sportu UAM odbêdzie siê 14 ma-
ja. Organizatorami s¹: Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu oraz Klub Uczelniany
Akademickiego Zwi¹zku 
Sportowego UAM w Poznaniu.

•• Juwenalia 2008 w GnieŸnie odbêd¹
siê w dniach 9-10 maja. Inauguracji towa-
rzyszyæ bêdzie trwaj¹ca od 7 maja akcja
„Uprowadzenie prezydenta”. Happening za-
koñczy siê 9 maja uroczystym pochodem
mieszkañców Gniezna i powiatu z centrum
miasta do Collegium Europeaum Gnesnen-
se. W trakcie uroczystoœci prezydent Gnie-
zna przeka¿e studentom klucze do miasta.
W programie gnieŸnieñskich Juwenaliów
znajd¹ siê m.in. mecz: samorz¹dowcy vs.,
wyk³adowcy vs., studenci (hala sportowa
Collegium Europaeum Gnesnense), war-
sztaty wolontariatu „Psychologia cyrku”
(Parking przed akademikiem CEG), chilij-
skie rytmy i salsa na œwie¿ym powietrzu
(dziedziniec CEG), impreza taneczna „Ryt-
my œwiata” (sto³ówka oraz klub studencki
w akademiku CEG), Ogólnopolski Przegl¹d
Zespo³ów Rockowych, koncerty zespo³ów:
„Don Guralesko” oraz „Strachy na Lachy”.
Juwenalia 2008 zakoñczy impreza pod
otwartym niebem „Beach Party”.  

•• Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersy-
tetu w Poznaniu zaprasza na „Spotkanie z
wybitnym absolwentem” 

- prof.  dr. hab. Piotrem Tryjanowskim, eko-
logiem behawioralnym na UAM, ekspertem
w Miêdzyrz¹dowym Panelu ds. Zmian Klima-
tu. Tematem bêd¹  „Plusy i minusy global-
nego ocieplenia”. Spotkanie odbêdzie siê 
w poniedzia³ek 12 maja 2008 r. o godz.
18.00 w kawiarni przy Auli Uniwersyteckiej
(wejœcie przez bramê Collegium Minus).

Magdalena Zió³ek

•• Zawieszenia wiechy na nowej auli
koncertowo-konferencyjnej (na zdjêciu).
Wydzia³ Pedagogiczno- Artystyczny 
w Kaliszu uroczyœcie œwiêtowa³ 28 marca
tego roku. Chwilê wczeœniej w gabinecie
prezydenta miasta, rektor Stanis³aw
Lorenc podpisa³ umowê o wspó³pracy
miasta i Filharmonii Kaliskiej z UAM 
w zakresie budowy i korzystania z nowej
auli. Dziêki niej spo³ecznoœæ akademicka 
i mieszkañcy Kalisza bêd¹ mogli
pos³uchaæ muzyki w  przestrzeni koncer-
towej na 400 miejsc, zaœ aula wzbogaci
siê o organy, fortepian koncertowy i harfê. 
W trakcie uroczystoœci g³os zabrali; 
Rektor Stanis³aw Lorenc, prezydent
Kalisza Janusz Pêcherz i Dziekan WPA
prof. Marian Walczak. Podkreœlono m.in.
œwietne tempo budowy inwestycji, której 
I etap ma siê zakoñczyæ w czerwcu 2009 r.
Chwilê póŸniej wiecha przy akompania-
mencie piszcz¹cego podnoœnika zawis³a
na wznoszonym gmachu. Nastêpnie przed-
stawiciele firmy Budimex Dromex
oprowadzili zaproszonych goœci po
pachn¹cym jeszcze œwie¿ym betonem,
imponuj¹cym obiekcie. Oprócz auli na
Wydziale powstaj¹ nowoczesne budynki
dydaktyczne. 

Maciej Mêczyñski
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Dla przedsiêbiorczych 

Skorzystaj z doœwiadczenia profesjonalistów i ekspertów!
Zapoznaj siê z mechanizmami s³u¿¹cymi wspieraniu inno-

wacyjnoœci i indywidualnej przedsiêbiorczoœci! WeŸ udzia³ w Po-
znañskich Dniach Przedsiêbiorczoœci Akademickiej!

Poznañskie Dni Przedsiêbiorczoœci Akademickiej - stworzo-
ne z myœl¹ o Tobie!

Planujesz w przysz³oœci zostaæ przedsiêbiorc¹? Rozkrêcasz
w³aœnie firmê? Chcesz dowiedzieæ siê, co naprawdê s¹dz¹ o
œrodowisku akademickim przedstawiciele œwiata finansów i bi-
znesu? A mo¿e szukasz inspiracji do dzia³ania? Niezale¿nie od
motywacji, bior¹c udzia³ w tegorocznej edycji PDPA na pewno
znajdziesz coœ dla siebie.

W tym roku, w dniach 22-24.04, uczestnicy seminariów bê-
d¹ dyskutowaæ na temat roli i pozycji kobiet w biznesie, rozbu-
dzaniu postaw przedsiêbiorczych na uczelniach oraz mo¿liwoœci

rozwoju przedsiêwziêæ opartych na designie. Osoby zaintereso-
wane zdobyciem praktycznych umiejêtnoœci zachêcamy do wziê-
cia udzia³u w nieodp³atnych warsztatach. 

Szkolenia z zakresu tworzenia biznesplanu, sztuki autopre-
zentacji oraz technik sprzeda¿y bêd¹ prowadzone przez do-
œwiadczonych ekspertów - Bart³omieja £ukaszewicza, Dyrekto-
ra Departamentu Dotacji Europejskiego Centrum Doradztwa Fi-
nansowego, Anetê Murakowsk¹, w³aœcicielkê firmy CreativeMe-
dia oraz Marcina Rzepczyñskiego, trenera wewnêtrznego firmy
Škoda Polska S.A. 

Wstêp na spotkania panelowe jest wolny. Na warsztaty, ze
wzglêdu na ograniczon¹ liczbê miejsc, obowi¹zuje rejestracja,
dlatego ju¿ dziœ pobierz formularz zg³oszeniowy ze strony
www.inqbator.pl! Znajdziesz tam równie¿ szczegó³owy program
imprezy. mp

Szkolimy na  „EURO 2012” 

Wspólna organizacja przez Polskê i
Ukrainê Mistrzostw Europy w Pi³ce

No¿nej „EURO 2012” otwiera drzwi wszel-
kim próbom wspó³dzia³ania dla obu kra-
jów. Przedsiêwziêcie to wymaga jednak
ogromnego zaanga¿owania i profesjonal-
nego przygotowania. Zaistnia³a wiêc ko-
niecznoœæ przygotowania kadr, które
wspó³pracowaæ bêd¹ ze sob¹ w przygoto-
waniu tak wielkiego przedsiêwziêcia, ja-
kim jest organizacja mistrzostw.

7 kwietnia br. w Collegium Europa-
eum Gnesnense odby³a siê Miêdzynaro-
dowa Konferencja  „Studia Podyplomowe
- Bezpieczeñstwo Euro 2012”. Wydarze-
nie wspó³organizowane by³o przez Kole-
gium Europejskie UAM oraz Wielkopolsk¹
Komendê Wojewódzk¹ Policji w Poznaniu.
Przedmiotem konferencji by³o zaprezento-
wanie nowego projektu miêdzynarodo-
wych polsko-ukraiñskich studiów podyplo-
mowych. Udzia³ w konferencji wziêli spe-
cjalni goœcie z Polski i z zagranicy, m.in.:
przedstawiciel Ambasadora Ukrainy w
Polsce Jurij £otocki, Rektorzy Uniwersyte-
tu Spraw Wewnêtrznych Ukrainy w Kijowie
oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im.
Paw³a Tyczyny w Humaniu, polscy i ukra-
iñscy parlamentarzyœci, Komendant Wiel-
kopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji,

inspektor Wojciech Olbryœ, przedstawicie-
le œrodowisk akademickich oraz w³adz
miejskich.

Konferencjê prowadzi³a pani Prorektor
UAM, prof. dr hab. S³awomira Wronkow-
ska-Jaœkiewicz. Jak podkreœlaj¹ organiza-
torzy zamierzeniem tych studiów jest wy-
kszta³cenie w Polsce i na Ukrainie profe-
sjonalnej kadry organizatorów, koordyna-
torów i komunikatorów przygotowanych
do obs³ugi imprez zwi¹zanych z „EURO
2012”. 

Collegium Europaeum Gnesnense jest
placówk¹ posiadaj¹c¹ du¿e doœwiadcze-
nie w koordynowaniu miêdzynarodowych
projektów edukacyjnych. Od roku 2005
CEG wspó³pracuje z uniwersytetami na
Ukrainie oraz ukraiñskimi oœrodkami w
Polsce. Celem nowych studiów ma byæ
wykszta³cenie osób œciœle wspó³pracuj¹-
cych ze sob¹ w trakcie koordynowania
wszelkich imprez organizowanych w ra-
mach „EURO 2012”. 

Studia prowadzone bêd¹ równolegle
w Polsce i na Ukrainie. Przewidziany jest
dwutygodniowy pobyt szkoleniowy ucze-
stników z Ukrainy w Collegium Europa-
eum Gnesnense UAM oraz polskich stu-
dentów na Uniwersytecie im. Paw³a Ty-
czyny w Humaniu. Studia odbywaæ siê

bêd¹ w postaci seminariów, warsztatów
i szkoleñ. Kszta³ciæ bêd¹ w obszarach lo-
gistyki, turystyki, komunikacji, powstaj¹-
cej w zwi¹zku z organizacj¹ mistrzostw a
tak¿e od strony doœwiadczenia policyjne-
go, podstaw prawnych, wspó³pracy wszy-
stkich s³u¿b odpowiedzialnych za bezpie-
czeñstwo. Kadrê stanowiæ maj¹ wyk³a-
dowcy z Polski i z Ukrainy oraz przedsta-
wiciele policji. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹
w jêzykach angielskim, polskim i ukraiñ-
skim. Dyrektor naukowy CEG, prof. dr
hab. Aleksander Miko³ajczak zak³ada, ¿e
do czasu rozpoczêcia mistrzostw nale¿y
przeszkoliæ oko³o 300 osób, po 150 z
ka¿dego kraju. Aby zrealizowaæ ten za-
miar, „Studia Podyplomowe - Bezpie-
czeñstwo Euro 2012” rozpoczn¹ siê w
roku akademickim 2008/2009 i bêd¹
prowadzone w trzech kolejnych edy-
cjach, do roku 2010 w³¹cznie.

Absolwenci, posiadaj¹cy interdyscypli-
narn¹ wiedzê ogóln¹ z zakresu nauk pra-
wnych, historycznych i filologicznych oraz
praktyczne kompetencje z zakresu wiedzy
policyjnej tworzyæ bêd¹ miêdzynarodow¹
kadrê dynamicznie ze sob¹ wspó³pracuj¹-
cych osób, zarz¹dzaj¹cych potencja³em
ludzkim w trakcie „EURO 2012”.

Marta Dzionek
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Prawo i medycyna

Pe³na w sobotnie popo³udnie 28 marca
br. Aula Uniwersytetu Medycznego naj-

lepiej œwiadczy³a o zainteresowaniu, jakim
ciesz¹ siê „Prawne aspekty ¿ycia intymne-
go”. Taki bowiem tytu³ nosi³a po raz szósty
ju¿ zorganizowana konferencja z pograni-
cza prawa i medycyny. Referaty napisali
studenci, pod opiek¹ dr Joanny Haberko,
a w dyskusji uczestniczyli tak¿e eksperci.

Sporo kontrowersji wzbudzi³a sprawa ciê-
cia cesarskiego na ¿yczenie: prawnicy
wskazywali, jak wielka jest odpowiedzial-
noœæ lekarza za zabieg nieuzasadniony
medycznie a ryzykowny; lekarze bardziej
sk³onni byli ulegaæ ¿¹daniom kobiety. Rów-
nie dyskusyjna okaza³a siê sprawa in vitro:
zw³aszcza, gdy prawnicy udowodnili, ¿e za-
mro¿ony embrion w œwietle prawa podlega

takiej samej ochronie jak ten, któremu da-
no szansê na ¿ycie, wszczepiaj¹c go do
macicy matki. Medycy byli zaskoczeni rów-
nie¿ tym, ile zawi³ych zagadnieñ prawnych
wi¹¿e siê z AIDS. Mówi³ o tym prof. An-
drzej Szwarc, który zapowiedzia³ wespó³ z
rektorem-elektem UM, prof. Jackiem Wy-
sockim wprowadzenie sta³ych wyk³adów z
prawa dla studentów medycyny. MAJ

Kurdowie i Kurdystan – konferencja

Wdniach 17-18 marca 2008 roku odby³a siê interdyscyplinar-
na Konferencja Naukowa „Kurdowie i Kurdystan iracki na

prze³omie XX i XXI wieku”, zorganizowana przez Pracowniê Stu-
diów Kurdologicznych w Instytucie Orientalistycznym Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Patronat nad konferencj¹ obj¹³ Jego Magnificencja Rektor
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab.
Stanis³aw Lorenc. 

Spoœród 30 referatów przedstawionych w programie wyg³o-
szono 27. Referaty obejmowa³y ró¿ne zagadnienia zwi¹zane z
Kurdami i Kurdystanem irackim, takie jak: historia i powstanie
dynastii kurdyjskich czy rozwój narodu kurdyjskiego, kwestia kur-
dyjska - przyczyny i skutki oraz jej aspekty miêdzynarodowe, Kur-
dystan iracki w relacjach wewnêtrznych, w tym sprawy wewnêtrz-
ne Iraku i stosunki miêdzynarodowe, pod wzglêdnym prawnym,
politycznym i ekonomicznym, koegzystencja ró¿nych ugrupowañ
etnicznych i religijnych, chrzeœcijanie w Kurdystanie irackim, ba-
dania antropologiczne, kwestia Kirkuku, szkolnictwo wy¿sze, ar-

cheologia, kwestie kobiece, ugrupowania kurdyjskie: Kurdowie
faijlijscy i jezydzi, Kurdowie w Turcji i Syrii, kultura kurdyjska,
œwiêto Newroz, poezja i jêzyk. 

Referaty zosta³y wyg³oszone przez pracowników naukowych
ró¿nych polskich uczelni i instytucji: Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Jagielloñskiego, Warszawskiego, £ódz-
kiego, Szczeciñskiego, Œl¹skiego, Akademii Pomorskiej w S³up-
sku, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Gdañsku, Miêdzy-
narodowej Organizacji do Spraw Migracji IOM, Kurdyjskiego Cen-
trum Informacji i Dokumentacji w Krakowie oraz przez Pe³nomoc-
nika Rz¹du Regionalnego Kurdystanu w Polsce. Spoœród czte-
rech zagranicznych goœci z Kurdystanu irackiego i Zwi¹zku Pisa-
rzy Szwedzkich, którzy nie mogli przyjechaæ, trzej wys³ali refera-
ty, które zosta³y odczytane podczas konferencji. 

W konferencji uczestniczy³y tak¿e osoby zainteresowane, pra-
cownicy i studenci. Wyg³oszonym referatom towarzyszy³a ¿ywa
dyskusja. Prof. dr hab. Adnan Abbas

kierownik Pracowni Studiów Kurdologicznych

Magnetyzm w sieci doskona³oœci

Utworzenie Europejskiego Instytutu Ma-
gnetyzmu Molekularnego EIMM

s.c.a.r.l. (European Institute of Molecular
Magnetism) przez Sieæ Doskona³oœci o na-
zwie MAGMANET, powsta³¹ w ramach 6.
Programu Ramowego i grupuj¹c¹ 22 wio-
d¹ce europejskie instytucje badawcze w
dziedzinie badañ i wykorzystania technolo-
gicznego magnetyzmu molekularnego.

W dniu 13 marca 2008 r. w biurze no-
tarialnym we Florencji 15 wiod¹cych euro-
pejskich centrów i instytucji zajmuj¹cych
siê badaniami w dziedzinie nowoczesnych
nanotechnologii, partnerów MAGMANET-
u, z³o¿y³o podpisy pod aktem utworzenia
Europejskiego Instytutu Magnetyzmu Mo-
lekularnego. Z instytucji najbardziej zna-
nych z nowoczesnych nanotechnologii w
pracach EIMM uczestnicz¹ 3 szwajcar-
skie Uniwersytety we Fryburgu, w Basel i
Genewie, 2 hiszpañskie Uniwersytety w
Saragossie i Walencji, 2 rumuñskie Uni-
wersytety w Jassy i Bukareszcie oraz Uni-
wersytet w Manchesterze czy Uniwersytet
w Lejdzie. 

Po kilkuletnich negocjacjach i bada-
niach mo¿liwoœci dostosowania do siebie

rozmaitych europejskich systemów eko-
nomiczno-prawnych, wybrano najodpowie-
dniejsz¹ w³osk¹ formê stowarzyszenia
konsorcyjnego z ograniczon¹ odpowie-
dzialnoœci¹ (Societa Consortile a Respon-
sabilita Limitata - s.c.a.r.l.) umo¿liwiaj¹c¹
prawie wszystkim partnerom tej Sieci
przyst¹pienie do EIMM. Pozosta³ych kilku
partnerów czyni dalsze starania o w³¹cze-
nie do EIMM lub zosta³o cz³onkami stowa-
rzyszonymi Instytutu. Statut Instytutu
umo¿liwia przyjmowanie dalszych odpo-
wiadaj¹cych jego wymogom partnerów.

Podczas prac przygotowawczo-za³o¿y-
cielskich zespó³ przygotowuj¹cy Instytut
EIMM cieszy³ siê zainteresowaniem i
otrzymywa³ wsparcie Komisji Europej-
skiej.

Celem EIMM jest kontynuacja i rozwi-
janie wspó³pracy zapocz¹tkowanej przez
Sieæ MAGMANET. Instytut bêdzie umac-
nia³ istniej¹c¹ i tworzy³ now¹ bazê badaw-
cz¹ w dziedzinie nowoczesnych nanotech-
nologii, szkoli³ kadry doktorskie, zdobywa³
finansowanie dla swych nowych wspól-
nych projektów z 7. Programu Ramowego
i innych Ÿróde³ (w tym krajowych), a tak¿e

oferowa³ us³ugi komercyjne w dziedzinie
nanotechnologii. 

Dyrektorem EIMM na pierwsz¹ kaden-
cjê zosta³ wybrany profesor Dante Gatte-
schi, znany badacz w dziedzinie magnety-
zmu molekularnego i manager projektów
europejskich oraz szef Florenckiego Con-
sorzio Interuniversitario Nazionale per la
Scienza e Technologia dei Materiali, które
to Konsorcjum jest koordynatorem Pro-
jektu MAGMANET.

Ze strony Uniwersytetu im Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu w projekcie EIMM
uczestniczy zespó³ prof. dr. hab. Grzegorza
Kamieniarza z Zak³adu Fizyki Komputero-
wej Instytutu Fizyki. W³adze rektorskie UAM
wydatnie wspomaga³y prace przygotowaw-
cze EIMM. Dwaj inni polscy partnerzy to
Uniwersytety Jagielloñski i Wroc³awski.

Ni¿ej podpisany jako pracownik Biura
Programów Miêdzynarodowych UAM mia³
zaszczyt uczestniczyæ jako oficjalny przed-
stawiciel UAM w kilkuletnich pracach
przygotowawczych oraz z upowa¿nienia
JM Rektora UAM w akcie podpisania aktu
za³o¿ycielskiego tego miêdzynarodowego
Instytutu. Jerzy Napiera³a
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Debata nad unijnym bud¿etem leg³a u podstaw konferen-
cji zorganizowanej przez INPiD UAM oraz UKIE zaty-

tu³owanej: „Wyzwania przegl¹du bud¿etu UE. Priorytety
Polski”, która odby³a siê 17 marca w nowej siedzibie polito-
logów na Morasku. Konferencjê uroczyœcie otworzy³ JM Rek-
tor UAM, prof. Stanis³aw Lorenc, a uczestników w dyskusjê
wprowadzi³ prof. Zbigniew Czachór z INPiD UAM. 

Poziom merytoryczny wyst¹pieñ gwarantowa³a obsada
spotkania, zarówno praktyków, jak i teoretyków zagadnie-
nia. Wziêli w nim udzia³ miêdzy innymi: minister Sidonia
Jêdrzejewska, podsekretarz stanu w Urzêdzie KIE, deputo-
wany do Parlamentu Europejskiego - Marcin Libicki, parla-
mentarzyœci: Stanis³aw Stec, Marek Zieliñski, Andrzej
Grzyb oraz dr Jêdrzej Pietras z Uniwersytetu Warszawskie-
go, prof. Ewa Ma³uszyñska oraz dr Ida Musia³kowska z Aka-

demii Ekonomicznej w Poznaniu a tak¿e gospodarze prof.
Jerzy Babiak i prof. Zdzis³aw Puœlecki z INPiD UAM.
Wspierani grup¹ ponad 150 studentów uczestnicy konferen-
cji zastanawiali siê nad reform¹ bud¿etu UE. 

- Do 15 kwietnia przygotowujemy polskie stanowisko wo-
bec finansów UE. Placówki badawcze, instytucje publiczne
maj¹ mo¿liwoœæ opublikowania takiego stanowiska na stro-
nie internetowej (http://ec.europa.eu/budget/reform/in-
dex_en.htm) - na wstêpie zauwa¿y³a minister Jêdrzejewska,
podkreœlaj¹c wagê zagadnienia. 

W dalszej czêœci konferencji zwrócono uwagê na dyle-
maty zwi¹zane bud¿etem UE. Prelegenci podkreœlali, ¿e
dla wiêkszoœci spo³eczeñstwa bud¿et unijny i jego przezna-
czenie s¹ niezrozumia³e. Zwracali uwagê, ¿e „wspólna
skarbonka UE” jest niewolnikiem swojej przesz³oœci, a ci¹-

PóŸniej by³o ju¿ bardziej krytycznie, bo tak oceni³a pol-
sk¹ naukê i stwierdzi³a, ¿e wymaga ona pilnej i g³ê-
bokiej reformy. Ju¿ teraz nad przygotowaniem anali-

zy, bêd¹cej tej reformy podstaw¹, pracuje zespó³ uczonych,
wœród których s¹ profesorowie UAM Marek Zió³kowski i To-
masz Jasiñski. W marcu zespó³ mia³ zakoñczyæ pracê i
wkrótce zostan¹ og³oszone za³o¿enia reformy. - Jeszcze w tej
kadencji rozwi¹¿emy problem PAN i OBR - zapowiedzia³a
minister - oraz konkurencyjnoœci miêdzy uczelniami pañ-
stwowymi a niepañstwowymi. Szybko - ju¿ w 2009 roku -
wejdzie w ¿ycie dodatek emerytalny dla profesorów w sta-
nie spoczynku po 70 roku ¿ycia. Natomiast na pewno szyb-
ko nie wejdzie w ¿ycie pomys³ bonu edukacyjnego dla stu-
denta. Nie podoba siê ¿adnemu ugrupowaniu w Sejmie, po-
za PO, a wiêc nie ma szans realizacji, choæ, jak twierdzi mi-
nister Kudrycka, popiera go wielu studentów. Zapowiedzia-
na zosta³a zmiana sposobu finansowania uczelni - w nowym
algorytmie wiêkszy nacisk bêdzie po³o¿ony na badania a nie
na liczbê studentów. Trzeba przestaæ rywalizowaæ o to,
która uczelnia ma wiêcej studentów - powiedzia³a minister
- bo to koñczy siê zwykle obni¿eniem poziomu uczelni. Prof.
Andrzej Szwarc pyta³ o niepokoj¹ce œrodowisko naukowe
okreœlenie konkurencyjnoœci miêdzy uczelniami niepublicz-
nymi a publicznymi, ale nie otrzyma³ jasnej odpowiedzi.
Wiadomo tylko, ¿e wiêcej œrodków bêd¹ otrzymywali najle- FO
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Nowy bud¿et, nowe wyzwania

Minister na Uniwersytecie
Minister nauki i szkolnictwa wy¿szego 
Barbara Kudrycka spotka³a siê 19 marca 
na UAM z w³adzami poznañskich uczelni 
publicznych. By³o to jej pierwsze spotkanie 
z lokalnym œrodowiskiem akademickim 
w Polsce. Chwali³a œrodowisko poznañskie 
za wspó³pracê miêdzyuczelnian¹, za projekt
wspólnej biblioteki cyfrowej i miêdzyuczelniane
doktoraty, a Kolegium Rektorów poznañskich
uczelni nazwa³a inicjatyw¹ wyj¹tkow¹ 
w skali kraju. 
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spotkania

g³e jej reformowanie jest tego wymownym potwierdze-
niem. Podkreœlono, ¿e subsydiarnoœæ jest osi¹ dyskusji
nad bud¿etem, a zagadnienie to przek³ada siê na politykê
spójnoœci, Wspóln¹ Politykê Roln¹ oraz wydatkowanie fi-
nansów unijnych. Szczególnie w kontekœcie wspó³czesnych
wyzwañ cywilizacyjnych, takich jak: globalizacja, zmiany
klimatyczne, kurczenie siê Ÿróde³ energii, wa¿ne jest wy-
znaczenie kryteriów wydatkowania. 

Uczestnicy debaty zaznaczali, ¿e g³os Polski w dyskusji o
unijnym bud¿ecie ma bardzo du¿e znaczenie dla przysz³oœci
UE. Polska jest najwiêkszym beneficjentem unijnych wydat-
ków, a debata dotyczy dziedzin o pierwszorzêdnym znaczeniu
dla nas: Wspólna Polityka Rolnea, polityka spójnoœci oraz do-
chodów bud¿etu europejskiego. Sporo czasu w dyskusji po-
œwiêcono tzw. rabatowi brytyjskiemu, który zdaniem europo-

s³apos³a Libickiego nale¿y zlikwidowaæ za zbyt neoliberalne
podejœcie do zagadnieñ gospodarki europejskiej. Prelegenci
podkreœlali równie¿, ¿e ju¿ dzisiaj nale¿y myœleæ o kolejnych
wyzwaniach, jakie niesie ze sob¹ bud¿et Unii Europejskiej na
lata 2014-2020. Tylko bowiem w³aœciwe wykorzystanie szan-
sy, przed jak¹ stanê³a Polska, stanowi podstawê dla zniwelo-
wania ró¿nicy w rozwoju gospodarczym i spo³ecznym pomiê-
dzy starymi a nowymi krajami cz³onkowskimi. 

Nale¿y ponadto mieæ œwiadomoœæ, ¿e rozwój gospodarczy
oznacza, ¿e Polska bêdzie otrzymywaæ mniej pieniêdzy z bu-
d¿etu UE, który konstruowany bêdzie z myœl¹ o kolejnych
rozszerzeniach i akcesji pañstw czekaj¹cych w europejskiej
poczekalni. 

Marcin Piechocki
wspó³praca Adam Barabasz 

psi: „okrêty flagowe” (zarówno uczelnie, jak i wyró¿niaj¹ce
siê wydzia³y) czy centra doskona³oœci. Prof. Kazimierz Przy-
szczypkowski pyta³ o kiepskie standardy w kszta³ceniu na-
uczycieli, a prof. Józef T. Pokrzywniak alarmowa³, ¿e wy-
móg dwuprzedmiotowoœci na kierunkach nauczycielskich
ju¿ po licencjacie to fikcja. Równie¿ prof. Szwarc niepokoi³
siê, ¿e obowi¹zuj¹ce standardy w nauczaniu prawa nie za-
pewniaj¹ solidnej wiedzy prawniczej - za ma³y jest blok
przedmiotów podstawowych. Prof. Janusz Olejnik z AR
mówi³, jak¹ przeszkod¹ w rozwoju uczelni jest ustawa o za-
mówieniach publicznych, zw³aszcza przy mniejszych zaku-
pach; prof. Józef Darski mówi³ o niesymetrycznej uznawal-
noœci niemieckich i polskich tytu³ów naukowych. Tymi
wszystkimi uwagami minister obieca³a siê zaj¹æ. Jej zda-
niem, uczelnie za ma³o zmieni³y w trybie nauczania w sy-
stemie 3+2: w toku studiów nic siê nie zmieni³o oprócz po-
jawienia siê egzaminu licencjackiego, a student z jednego
kierunku wci¹¿ widziany jest niechêtnie na innym. Mini-
ster zapowiedzia³a, ¿e bêdzie przygl¹daæ siê przyznawanym
grantom i ma zamiar zapraszaæ europejskich ekspertów do
ich oceny. Bêd¹ dofinansowane i wspierane nauki œcis³e i
techniczne: dodatki finansowe s¹ przewidywane ju¿ dla na-
uczycieli tych przedmiotów a potem wysokie stypendia (1
tys. z³) dla studentów tych kierunków, ale tylko tam, gdzie
zwiêkszy siê ich nabór. Bêd¹ bardzo wspierane najlepsze ze-
spo³y badawcze i najlepsze uczelnie. Minister Kudrycka
chce zapobiec temu, ¿e pracownicy nauki, "t³uk¹cy" dzie-
si¹tki byle jakich wyk³adów na kilku uczelniach, zarabiaj¹
wiêcej ni¿ wybitni uczeni na jednym etacie. W 2017 roku
ma byæ tylu studentów w Polsce, ilu jest ich dziœ na wszyst-
kich uczelniach pañstwowych razem wziêtych - to zjawisko
demograficzne, zdaniem minister Kudryckiej, rozwi¹¿e w
sposób naturalny problem wieloetatowoœci. 

Minister sporo mówi³a o z³ym poziomie polskich uczelni,
zajmuj¹cych miejsca dopiero w czwartej setce uczelni œwia-
towych czy o tym, ¿e podczas gdy Wêgry dosta³y 8 grantów
z 7. Programu Ramowego, Polska ani jednego. Rektor UAM,
prof. Stanis³aw Lorenc podsumowa³ spotkanie krótko 
- Chcecie lepszych wyników, dajcie wiêcej pieniêdzy: Polska
znajduje siê na ostatnim miejscu w Europie, jeœli chodzi o fi-
nansowanie nauki - tak¿e w porównaniu z Wêgrami. 

Maria Rybicka
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Wlutym 2008 r. na Uniwersytecie York w Toronto odby-
³o w ramach projektu „Learning from the Past Tea-

ching for the Future” miêdzynarodowe sympozjum. Jest to
projekt z dziedziny edukacji miêdzykulturowej realizowany
ju¿ od oœmiu lat we wspó³pracy pomiêdzy wymienion¹ wy¿ej
uczelni¹ kanadyjsk¹, Biurem Edukacji Obywatelskiej Bade-
nii-Wirtembergii i uniwersytetami niemieckimi oraz naszym
Uniwersytetem. 

W tym roku na zaproszenie strony kanadyjskiej w luto-
wym sympozjum uczestniczyli równie¿ Prorektor UAM,
prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski i Dziekan Wy-
dzia³u Studiów Edukacyjnych, prof. dr hab. Wies³aw Ambro-
zik. Udzia³ w sympozjum prorektora i dziekana by³ nastêp-
stwem podpisania latem ubieg³ego roku umowy o wspó³pra-
cy pomiêdzy UAM a Uniwersytetem York. Zaproszenie ofi-
cjalnych przedstawicieli UAM mia³o na celu przybli¿enie
w³adzom naszej uczelni idei samego projektu - goœcie mieli
mo¿liwoœæ uczestniczenia w warsztatach, wyk³adach i obra-

dach konferencyjnych. Stworzy³o to równie¿ okazjê do prze-
prowadzenia szeregu rozmów z przedstawicielami w³adz ka-
nadyjskiej uczelni, miêdzy innymi rektorem, prof. Mamdou-
hem Shoukri, a tak¿e osobami odpowiedzialnymi za progra-
my wspó³pracy badawczej i wymianê studentów.

Podpisana umowa i rozmowy oficjalnych przedstawicieli
UAM w osobach prorektora Przyszczypkowskiego i dziekana
Ambrozika stwarzaj¹ mo¿liwoœci do rozwijania dwustronnej
wspó³pracy zarówno w obszarze badañ naukowych, jak i do-
œwiadczeñ wymiany studentów pomiêdzy obydwoma uni-
wersytetami. Wydzia³em bezpoœrednio odpowiedzialnym za
udzia³ polskiej strony w przygotowaniu i przeprowadzeniu
przedsiêwziêcia jest Wydzia³ Studiów Edukacyjnych a koor-
dynatorem i osob¹ odpowiedzialn¹ za rekrutacjê i przygoto-
wanie polskich studentów - dr Aleksandra Boroñ, adiunkt w
Zak³adzie Pedagogiki Porównawczej WSE UAM.

Projekt przeznaczony jest dla studentów, którzy w
przysz³oœci bêd¹ pracowaæ z dzieæmi i m³odzie¿¹. Iloœæ

Wziê³o w niej udzia³ wielu znamienitych goœci, m.in.
Ambasador Republiki Bu³garii Ivan Naydenov,
Ambasador Republiki Albanii Florent Çeliku, Am-

basador Republiki Macedonii Dimko Kokarovski, Rektor
Uniwersytetu Eqrem Çabejw Gjirokastrze prof. Gezim Sala,
Rektor Uniwersytetu œw. œw. Cyryla i Metodego w Skopje,
prof. Gjorgi Martinovski, Prorektor Uniwersytetu Paisija
Chilendarskiego w P³owdiwie, prof. Georgi Andreev, przed-
stawiciele Uniwersytetu Eqrem Çabej w Gjirokastrze: prof.
Petro Karajani, prof. Kristaq Kikina oraz Eljana Mosko;
Prorektor Uniwersytetu œw. œw. Cyryla i Metodego, prof.
Ljubica Svuturkova oraz Dziekan Wydzia³u Filologicznego
Uniwersytetu w Skopje, prof. Maksim Karanfilowski; Dzie-
kan Wydzia³u Filologii Uniwersytetu w P³owdiwie, prof. Zhi-
vko Ivanov, Konsul Honorowy Albanii w Polsce Jaros³aw Ro-
sochacki, Prezydent Gniezna Jacek Kowalski oraz liczni
przedstawiciele œrodowisk akademickich. Gospodarzami
konferencji byli Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, prof. dr hab. Stanis³aw Lorenc oraz Dyrek-
tor Naukowy Collegium Europaeum Gnesnense, prof. dr
hab. Aleksander Wojciech Miko³ajczak.

10 kwietnia, podczas spotkania inauguruj¹cego konferen-
cjê, podpisana zosta³a przez przedstawicieli partnerskich
uniwersytetów uroczysta umowa, rozpoczynaj¹ca program
miêdzynarodowych studiów International Balkan Studies.
Studia International Balkan Studies (IBS) to miêdzynarodo-
we, interdyscyplinarne studia humanistyczne, jedyne takie
w Polsce. Powo³ane zosta³y do ¿ycia z inicjatywy Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzone bêd¹
w CEG we wspó³pracy z Uniwersytetem Pasisija Chilendar-

skiego w P³owdiwie (Bu³garia), Uniwersytetem œw. œw. Cyry-
la i Metodego w Skopje (Macedonia) oraz Uniwersytetem
Eqrem Çabejw Gjirokastrze (Albania). Studia IBS to nie-
zwykle ciekawa propozycja dydaktyczna dla studentów z ca-
³ej Europy. S¹ to studia uzupe³niaj¹ce magisterskie (II stop-
nia), prowadzone jako specjalizacja na kierunku komunika-
cja europejska. Studia rozpoczn¹ siê w paŸdzierniku 2008
roku. Trwaæ bêd¹ 2 lata. W czasie pierwszych dwóch seme-
strów zajêcia prowadzone bêd¹ w Collegium Europaeum w
GnieŸnie, natomiast zajêcia na ostatnim roku bêd¹ prowa-

Kanadyjskie sympozjum – edukacja miêdzy kulturami

Miêdzynarodowe Studia   
W dniach 10-12 kwietnia 2008 roku 
odby³a siê w Collegium Europaeum Gnesnense 
miêdzynarodowa konferencja „Education 
for Partnership International Balkan Studies”. 
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uczestników projektu: 32 osoby (16 Kanadyjczyków, 16
Europejczyków - 8 Polaków i 8 Niemców). G³ównym celem
jest edukacja przeciwko rasizmowi, antysemityzmowi i
ksenofobii poprzez analizê przyczyn i przebiegu Holocau-
stu, jak równie¿ innych przypadków ludobójstwa we
wspó³czesnym œwiecie.

Ze wzglêdu na miêdzynarodowy charakter przedsiê-
wziêcia i kulturowe ró¿nice wœród uczestników - w prakty-
ce poznaj¹ oni, czym jest wypracowanie wspólnych obsza-
rów porozumienia i dyskusji, doœwiadczanie odmiennych
punktów widzenia na wydarzenia historyczne a przede
wszystkim - w jaki sposób mo¿na dyskutowaæ i przekazy-
waæ w³asne opinie i pogl¹dy tak, aby by³y one zrozumiane
przez osoby maj¹ce inne doœwiadczenia kulturowe a cza-
sem - inn¹ wiedzê historyczn¹. Ka¿da edycja „Learning
from the Past Teaching for the Future” sk³ada siê z dwóch
faz: pierwsza ma miejsce latem, na prze³omie lipca i sierp-
nia, a druga w lutym nastêpnego roku. 

Czêœæ letnia realizowana jest w Niemczech i Polsce - s¹ to
seminaria, warsztaty i wyk³ady prowadzone przez specjali-
stów zajmuj¹cych siê, miêdzy innymi, badaniami nad Holo-
caustem, problematyk¹ zwi¹zan¹ z ludobójstwem i prawami
cz³owieka. Zakoñczenie tej czêœci projektu ma miejsce w Po-
znaniu, a studenci bior¹cy w nim udzia³ zobowi¹zani s¹
przez nadchodz¹ce pó³ roku opracowaæ w³asne projekty po-
zostaj¹ce w zwi¹zku z realizowan¹ tematyk¹. Faza druga
dotyczy prezentacji rezultatów, czyli na sympozjum w Toron-
to uczestnicy przedstawiaj¹ swoje w³asne projekty, jak rów-
nie¿ aktywie uczestnicz¹ w przygotowanych warsztatach i
seminariach, gdzie maj¹ okazjê zapoznaæ siê z za³o¿eniami i
realizacj¹ edukacji miêdzykulturowej w Kanadzie. Nastêp-
na, V ju¿ edycja programu „Learning from the Past Teaching
for the Future”, bêdzie mieæ miejsce w roku akademickim
2009/2010. Osoby zainteresowane uczestnictwem mog¹ za-
poznaæ siê ze szczegó³ami projektu na stronie internetowej.

Dr Aleksandra Boroñ

dzone na Uniwersytecie wybranym zgodnie ze specjalizacj¹
studenta: w P³owdiwie, Skopje lub Gjirokastrze. Ka¿dy stu-
dent bêdzie mia³ tutora wewnêtrznego i zewnêtrznego. Po
ukoñczeniu studiów, absolwenci otrzymaj¹ dyplom Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza oraz analogiczny uniwersyte-
tu ba³kañskiego, który wybior¹ podczas studiów. Zajêcia pro-
wadzone bêd¹ wy³¹cznie w jêzyku angielskim. Bêd¹ mieæ
czêsto charakter indywidualnych spotkañ mistrz-uczeñ.
Szczególny nacisk po³o¿ony zostanie na naukê jêzyka bu³-
garskiego, albañskiego lub macedoñskiego. Ka¿dy ze stu-

dentów bêdzie móg³ równie¿ podj¹æ naukê innych jêzyków
obcych. Zajêcia bêd¹ mieæ charakter interaktywny, odpowia-
daj¹cy w pe³ni indywidualnym potrzebom i zainteresowa-
niom ka¿dego studenta. Program International Balkan Stu-
dies to interdyscyplinarne po³¹czenie nauk prawnych, spo-
³ecznych oraz filologiczno-antropologicznych. Studia te po-
zwalaj¹ uzyskaæ studentom wiedzê o kulturze, historii, oby-
czajach i literaturze krajów ba³kañskich, perfekcyjn¹ znajo-
moœæ jêzyków obcych, wiedzê z zakresu prawa, systemów go-
spodarczych i politycznych Zjednoczonej Europy i pañstw
Pó³wyspu Ba³kañskiego. Ka¿dy absolwent IBS posiadaæ bê-
dzie równie¿ szerokie kompetencje komunikacyjne na bar-
dzo wysokim poziomie. Studia International Balkan Studies
podj¹æ bêdzie móg³ ka¿dy absolwent studiów humanistycz-
nych pierwszego stopnia. W pierwszym etapie bêdzie to gru-
pa 10 studentów (po dwóch z krajów partnerskich: Polski,
Albanii, Bu³garii i Macedonii oraz dwóch z Europy). Studia
te bêd¹ ca³kowicie bezp³atne. Prowadzone bêd¹ przez miê-
dzynarodowy zespó³ profesorów, naukowców i specjalistów.

11 kwietnia, podczas drugiego dnia konferencji, odby³o
siê w Collegium oficjalne zaprezentowanie idei International
Balkan Studies oraz prezentacja potencja³u naukowego i dy-
daktycznego uczelni wspó³tworz¹cych IBS. Spotkaniu towa-
rzyszy³o uroczyste wyst¹pienie ambasadorów Albanii, Mace-
donii Bu³garii wyst¹pienie rektorów i przedstawicieli part-
nerskich uniwersytetów oraz omówienie programu i strate-
gii wspólnego dzia³ania. Konferencji towarzyszy³a równie¿
dyskusja panelowa „Edukacja dla Partnerstwa Internatio-
nal Balkan Studies”, w trakcie której zaprezentowane zosta-
³y szczegó³owy program studiów IBS, przegl¹d proponowa-
nych zajêæ oraz dyskusja nad najwa¿niejszymi kwestiami
wspólnego projektu. 12 kwietnia wszyscy uczestnicy konfe-
rencji wziêli udzia³ w zwiedzaniu Gniezna, Ostrowa Lednic-
kiego oraz najciekawszych miejsc w regionie. Dzieñ ten po-
œwiêcony by³ na poznanie bogactwa historycznego Ziemi
GnieŸnieñskiej, jej wszelkich atrakcji turystycznych oraz
kulturalnych.

Jakub Fisher

   Ba³kanistyczne



•• Sprowadzi³ Pan swój wyborczy program do pewnych
symboli. Ba, powiedzieæ nawet mo¿na, ¿e utworzona
zosta³a swoista Pana formu³a na rozwój Uniwersytetu. 
A wygl¹da ona tak: „5xi+s”. Co to znaczy? 

- Te "i" oznaczaj¹: integracjê, infrastrukturê, internacjon-
alizacjê, informatyzacjê, oraz innowacyjnoœæ. To „s” oznacza
spo³ecznoœæ uniwersyteck¹, studentów i pracowników, z
myœl¹ o których i przy pomocy których program ma byæ real-
izowany. 

•• Akcentowanie innowacyjnoœci na ró¿nych p³aszczyz-
nach, w ró¿nych obszarach, to wyraŸna cecha Pana pro-
gramu. Teraz, kiedy kampania siê zakoñczy³a, a zaczyna
siê ciê¿ka praca, trzeba bêdzie rozwa¿yæ, ile w dzia³aniu
Uniwersytetu sterowanego przez Pana znajdzie siê miejs-
ca dla innowacyjnoœci a ile dla... kontynuacji, te¿ prze-
cie¿ dla Uniwersytetu niezwykle istotnej. Jak bêd¹
wygl¹da³y miêdzy nimi proporcje? 

- Uniwersytet nie lubi rewolucji. W tak du¿ej instytucji, o
takim charakterze, jak uczelnia, zmiany (nawet mimo
potrzeby przyspieszania w niektórych dziedzinach) trzeba
wprowadzaæ stopniowo, ewolucyjnie. Musz¹ byæ nowe
pomys³y na dydaktykê, na prowadzenie zajêæ, na badania
naukowe, wdro¿enia wyników badañ do gospodarki, do sys-
temu spo³eczno-kulturalnego. Musi byæ wreszcie nowa
jakoœæ w relacjach ze spo³eczeñstwem. To jest w³aœnie pole
dla innowacyjnoœci. Tu dopiero rodziæ siê bêd¹ konkretne
pomys³y na innowacyjnoœæ studentów, pracowników i rekto-
ra, oczywiœcie, te¿. Te nowe idee musz¹ byæ zaakceptowane
przez spo³ecznoœæ uczelnian¹.

•• Ta oczekuje jednak, ¿e kontynuacja tego, co dobre,
bêdzie trwa³a. Co Pan, rozk³adaj¹c realizowanie swojego
programu, bêdzie kontynuowa³ przede wszystkim? 

- Inwestycje, tak dobrze zaprogramowane i prowadzone
przez moich poprzedników. Ten du¿y program, który wzbo-
gaci³ Uniwersytet o Morasko, S³ubice Gniezno itd., bêdzie
trwaæ. Œrodki zosta³y zgromadzone. Bêdzie wiêc trwa³a
budowa obiektu dla prawników przy Alei Niepodleg³oœci,
powstanie nowy budynek dydaktyczny przy Collegium
Novum, które te¿ zreszt¹ zostanie poddane generalnej
renowacji. Podobne prace podjête bêd¹ w kampusie przy
ulicy Szamarzewskiego, gdzie potrzebny jest budynek
dydaktyczny.

•• To bêd¹ obiekty wznoszone poza Moraskiem. 
Tak wiêc ma szansê ulec zmianie podzia³ Uniwersytetu
na bogat¹ „pó³noc” (Morasko) i biedne „po³udnie” 
(np. „Szamarzewo”), co podnoszono w trakcie przed-
wyborczej dyskusji.

- To by³o wyborcze has³o, ale rzeczywiœcie tak bêdzie, ¿e
inwestycyjne o¿ywienie wyraŸnie obejmie te¿ obszary poza
Moraskiem. 

•• Okres przedwyborczych, wyborczych debat to
olbrzymie o¿ywienie ca³ego œrodowiska. Ka¿dy z ubie-
gaj¹cych siê o fotel rektora przygotowuje swój program.

W nim zawarto to, co dla uczelni najlepsze,
najwa¿niejsze, najbardziej interesuj¹ce, ale tak¿e podjêto
te problemy, które s¹ trudne, wymagaj¹ dzia³añ nieled-
wie ratowniczych. W sumie powsta³ olbrzymi, wartoœ-
ciowy katalog koncepcji i idei. Ma Pan pomys³, jak 
w ¿ycie je w³¹czyæ? Jak realizuj¹c swój program, wyko-
rzystaæ to, co w owym katalogu najcenniejsze? 

- Podczas jednej z dyskusji pad³o sformu³owanie, ¿e dla
Uniwersytetu najlepiej by³oby, gdyby z przedstawianych w
kampanii dobrych programów tworzyæ jeden, znakomity.
Muszê powiedzieæ, ¿e ta myœl bardzo mi siê spodoba³a.

W swoich zrêbach nasze programy s¹ do siebie podobne i
choæby dlatego swoim kolegom - kontrkandydatom chcê
zaproponowaæ szerok¹ wspó³pracê. Bêdê z nimi o tym roz-
mawia³, jak s¹dzê, dla dobra Uniwersytetu dadz¹ siê
przekonaæ.

•• Który z programów kolegów, oceniaj¹c „na gor¹co”,
zainspirowa³ Pana najbardziej? 

- Moj¹ uwagê przyci¹gnê³a koncepcja bardzo konkretna -
prof. Stefana Jurgi - odnoœnie jego programu rozwoju do
roku 2020 oraz S³ubic i ich miejsca na Uniwersytecie.

•• No w³aœnie, S³ubice to by³ jeden z tematów
przenikaj¹cych wszystkie programy. 

- Te¿ chcia³bym, aby tam powsta³o centrum kszta³cenia
dla studentów z Europy Wschodniej, Bia³orusi, Ukrainy, a
tak¿e miejsce, gdzie poprzez edukacjê ci m³odzi ludzie
³atwiej integrowaliby siê z Europ¹, a nasza uczelnia inter-
nacjonalizowa³a siê.

Collegium w S³ubicach powinno jednak prowadziæ te¿
badania naukowe. Nie mo¿e ono byæ, moim zdaniem, jed-
nostk¹, która ich nie prowadzi. Nauczanie na szczeblu
licencjatu to za ma³o. 

•• No có¿, po zwyciêstwie czeka Pana ciê¿ka s³u¿ba
Uniwersytetowi... 

- Nie bojê siê jej.

•• Zacznie Pan od poprawy krasomówstwa - za tê obiet-
nicê dosta³ Pan brawa?

- No có¿, muszê wiêc przez najbli¿sze miesi¹ce (zanim for-
malnie obejmê stanowisko) æwiczyæ z fachowcami przemaw-
ianie i autoprezentacjê. Mam nadziejê, ¿e dam radê. 

Jeden z poznañskich uczonych powiedzia³, ¿e aby dawaæ
radê wyzwaniom, trzeba umieæ wypoczywaæ, mieæ swoiste
„drzewo” (cokolwiek by nim by³o - muzyka, sport, mal-
owanie), na które ucieka siê, gdy ¿ycie chwilowo dopiek³o.

•• Pan takie ma? 
- Mam dwa „drzewa”. Po pierwsze siatkówkê, ona, choæ

nie gram profesjonalnie, pomaga mi odreagowaæ siê,
wykrzyczeæ siê, wymêczyæ siê fizycznie. A „drzewo” drugie -
to moje muzykowanie. Najlepszym relaksem, gdy zmêczony
wracam do domu, jest otwarcie pianina, po³o¿enie palców na
klawiaturze i granie... Mo¿e nie koncertowo, ale z sercem. 

Dziêkujê za rozmowê
12
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rek torzy

„5xi+s dla Uniwersytetu”

Wzór na rozwój Uniwersytetu? 
Z rektorem-elektem, prof. dr. hab. Bronis³awem Marciniakiem 
rozmawia Jolanta Lenartowicz 
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rek torzy

Jubileusze, wybory na uczelni s¹ sposobnoœci¹ do takich
refleksji, do przypomnienia pewnych rysów, cech
charakterystycznych, myœli wielkich i niewielkich

s³aboœci. 
Kim wiêc byli rektorzy poznañskiego Uniwersytetu,

czego chcieli? Co wnieœli? 
Nawet z pobie¿nych opracowañ przygotowanych na tê

okazjê, ³atwo dostrzec da siê, ¿e: 

1. Prym wœród zarz¹dców poznañskiej Alma Mater wiedli
prawnicy. Prawnikiem by³ ZYGMUNT LISOWSKI (1923-
24), drugi z kolei rektor, s³yn¹cy z punktualnoœci i z tego, ¿e
ka¿dy chêtny student móg³ znaleŸæ u niego pos³uchanie.
Koleg¹ tej samej specjalnoœci by³ STANIS£AW KASZNICA
(1929-31), za którego kadencji ukoñczono Collegium
Chemicum i popularn¹ do dziœ „Hankê”, a tak¿e ANTONI
PERETIATKOWICZ (1936-39), pierwszy dziekan Wydzia³u
Prawa. Po wojnie „prawniczy ci¹g” kontynuowa³ ALFONS
KLAFKOWSKI (1956-62), a za jego kadencji, w 1959 roku
Wydzia³u Prawa nie opuœci³... ¿aden absolwent. To dlatego,
¿e wprowadzono wówczas piêcioletni tok studiów. W galerii
prawników jak na razie ostatni jest ZBIGNIEW
RADWAÑSKI (1982-84). 

2. Tu¿ za t¹ zawodow¹ grup¹ plasuj¹ siê historycy: 
Wkroczyli trójk¹ w pocz¹tku lat 60. XX w. Najpierw GER-

ARD LABUDA (1962-65), twórca Akademii Umiejêtnoœci,
tu¿ za nim CZES£AW £UCZAK (1965-72), za którego
kadencji Uniwersytet odniós³ sukcesy budowlane (Collegium
Novum i akademiki przy Obornickiej). 

Najm³odszym z tej trójki by³ BENON MIŒKIEWICZ
(1972-81), za którego rz¹dów (zmieni³ togê rektora na fotel
ministra) wmurowano akt erekcyjny pod budowê Moraska. 

3. Trzeci¹ co do liczebnoœci, choæ bardziej wewnêtrznie
zró¿nicowan¹ grup¹ zarz¹dców poznañskiego Uniwersytetu,
byli przedstawiciele nauk przyrodniczych: LUDWIK
SITOWSKI (1925-26), zoolog, wybitny znawca pszczó³;
stworzy³ tu œwiatowe centrum hodowli owadzich paso¿ytów,
a jego nastêpca, te¿ zoolog, JAN GABRIEL GROCHMALIC-
KI (1926- 28) nie tylko utworzy³ nad Jeziorem Kierskim
stacjê hydrobiologiczn¹, ale tak¿e sprawi³, ¿e od czasów jego
kadencji profesorowie uczelni zaczêli bywaæ na
zagranicznych sympozjach. EDWARD FELIKS LUBICZ
NIEZABITOWSKI (1928-29) - biolog napisa³ m.in. 150 prac
o ³owiectwie, a o m³odzie¿y wyg³asza³ opinie, ¿e nie tylko
dobiera kierunki studiów przypadkowo, jest chaotyczna, ale
i brak jej og³ady. STANIS£AW PAW£OWSKI, geograf (1932-
33) s¹dzi³ wrêcz odwrotnie i to na tyle, ¿e z w³asnej kieszeni
biednym studentom dawa³ bezzwrotne stypendia. Fizjolog
roœlin BRONIS£AW NIKLEWSKI (1939-40) skupia³ siê nad
tym „Jak nawoziæ ziemiê”, JERZY FEDOROWSKI, geolog i
palezoolog, sta³ siê ojcem Collegium Polonicum w S³ubicach.
Za rz¹dów ustêpuj¹cego rektora STANIS£AWA LORENCA,
mineraloga, petrologa, badacza dna oceanów (2002-08) do

Uniwersytetu zaczê³a „podchodziæ” wysoka fala pieniêdzy,
zagwarantowanych ustawowo, a tak¿e i pochodz¹cych z UE.
Pozostawi³ po swoich rz¹dach wiele nowych uniwersyteckich
adresów. 

4. Wœród lekarzy z pewnoœci¹ miejsce numer jeden w
ka¿dym znaczeniu zajmuje pierwszy rektor Uniwersytetu
Poznañskiego HELIODOR ŒWIÊCICKI (1919-23). STA-
NIS£AW RUNGE, lekarz weterynarii (1933-36) by³ prekur-
sorem przeszczepienia gruczo³ów p³ciowych u zwierz¹t, a
lekarz-fizjolog i biochemik STEFAN TYTUS D¥BROWSKI
wybierany by³ dwukrotnie, raz w 1939 r., kiedy nie zd¹¿y³
obj¹æ swojej funkcji i potem w latach 1945-1946. 

5. Ster uczelni dzier¿y³o i wielu humanistów. STA-
NIS£AW DOBRZYCKI, slawista, jêzykoznawca historyk lit-
eratury (1924-25) popularyzowa³ prace naukowe
Uniwersytetu w terenie. Filolog klasyczny JAN SAJDAK
(1931-32) powiedzia³: ,,Albo nie ucz w ogóle, albo ucz swoim
przyk³adem”. Podczas jego kadencji profesorowie UP zaczêli
swoimi wyk³adami zdobywaæ œwiat. STEFAN B£ACHOWS-
KI, psycholog (1946-48) stworzy³ Polskie Towarzystwo
Psychologiczne i nim kierowa³, malowa³ i gra³ na pianinie.
JANUSZ ZIÓ£KOWSKI (1981-82), socjolog, wêdrownik i
przedstawiciel UNESCO powo³a³ do ¿ycia Konferencje
Rektorów Uniwersytetów, by³ w Poznaniu przewodnicz¹cym
Komitetu Obywatelskiego „Solidarnoœci” i senatorem.
JACEK FISIAK, filolog- anglista (1985-88) powiedzia³ na
progu swej kadencji: „Cudów nie dokonam, chcê tylko przy-
gotowaæ swoim nastêpcom sytuacjê lepsz¹ ni¿ ta, w której
siê znalaz³em”. S³owa dotrzyma³. 

6. Umys³y œcis³e. Z precyzj¹ i logik¹ zarz¹dza³
Uniwersytetem KAZIMIERZ AJDUKIEWICZ, filozof, logik
(1948-52), zaœ fizyk i matematyk FRANCISZEK KACZ-
MAREK (1984-85) zainicjowa³ podczas swej przerwanej
zreszt¹ kadencji opracowanie programu komputeryzacji
indywidualnej  na UAM. Fizyk - prof. STEFAN JURGA
zarz¹dza³ uczelni¹ dwie kadencje (1996-2002),
przeprowadzi³ j¹ przez próg XXI wieku, twórczo i konkretnie
rozwin¹³ ideê Moraska, S³ubic, szerzej otworzy³ uczelniê na
Europê, zamieni³ togê na wiceministerialn¹ tekê. 

7. Gronostaje rektorskie nosili te¿ i chemicy. JERZY
SUSZKO (1952-56), za jego kadencji Uniwersytet Poznañski
zmieni³ siê w UAM, zadecydowano o lokalizacji pomnika
Adama Mickiewicza. Uzyska³ chininê po raz pierwszy w
drodze syntezy. BOGDAN MARCINIEC (1988-90), absol-
went UAM, powo³a³ Stowarzyszenie Absolwentów UAM,
wprowadzi³ Uniwersytet pod nowe adresy do Collegim
Historicum, na ulicê Drzyma³y, do Obrzycka. 

8. Obecnie rektorsk¹ funkcjê podejmuje prof. Bronis³aw
Marciniak, chemik. Trzeci chemik w historii uczelni. 

Jolanta Lenartowicz 

Rektorzy, jacy byli 

Wspólnie tworzona historia 
Swój dystans pokonuj¹... po swojemu. Daj¹ to, co maj¹ najlepsze. 
Tradycjê pielêgnuj¹c, dodaj¹ do niej nowe akcenty. Wszystko to potem splata siê, ³¹czy,
zespala. I po jakimœ czasie ju¿ tylko dociekliwi badacze potrafi¹ ustaliæ, 
co ka¿dy z rektorów swojemu Uniwersytetowi za swoich rz¹dów zostawi³. 
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Verba Sacra

Izraelici, w odró¿nieniu od Greków, nie szukali wiedzy o
œwiecie i cz³owieku dla niej samej; szukali i d¹¿yli do po-
znania œwiata i cz³owieka, aby dobrze ¿yæ - wyjaœnia³ we

wprowadzeniu do „M¹droœci Syracha” ks. dr Andrzej Piwo-
war (KUL). - Ich m¹droœæ nie by³a teoretyczna, lecz przede
wszystkim (...) „praktyczna”. 

Jako Ÿród³o, korzeñ i koronê m¹droœci Syrach, mêdrzec z
Jerozolimy, wskazuje - tak niepopularn¹ dziœ - bojaŸñ Bo¿¹,
która przejawia siê w uznaniu w³adzy Boga i przestrzeganiu
Prawa: „Ca³a m¹droœæ od Boga pochodzi”; „Ca³a m¹droœæ -
bojaŸñ Pana, / a w ca³ej m¹droœci jest wype³nienie Prawa”;
„Lepszy jest mniej zdolny, ale boj¹cy siê Pana, ni¿ bardzo
m¹dry, co przekracza Prawo”. Choæ zdobywanie m¹droœci
wymaga ogromnego trudu i zaanga¿owania ka¿dego dnia,
warto ten trud podj¹æ, przekonuje Syrach: „Którzy boicie siê

Pana, spodziewajcie siê dobra, / wiecznego wesela i zmi³owa-
nia! / Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie: / któ¿ zau-
fa³ Panu, a zosta³ zawstydzony?”. Tego, kto szuka m¹droœci,
m¹droœæ „wywy¿szy (…) ponad jego bliskich i poœród zgro-
madzenia otworzy mu usta”. Co wiêcej: „Znajdzie on wesele
i wieniec uniesienia, / i wieczne imiê odziedziczy”.

„M¹droœæ Syracha” to tak¿e mnóstwo opartych na do-
œwiadczeniu, bacznej obserwacji ¿ycia oraz na refleksji 
praktycznych porad na przeró¿ne sytuacje ¿yciowe. Nieste-
ty, te ponadczasowe, ujmuj¹ce prostot¹ i si³¹ argumentacji
porady zosta³y zupe³nie pominiête w prezentacji. A szkoda,
bo zamiast kilku wariantów refleksji o bojaŸni Bo¿ej jako po-
cz¹tku m¹droœci mo¿na by³o dodaæ choæby kilka „pere³ek”
Syracha na temat m¹droœci w ¿yciu - w relacjach z ludŸmi,
w ocenie sytuacji, w wyborze drogi ¿yciowej itp. Wystarczy

Znana na œwiecie artystka, która co
roku (od ponad 30 lat) prezentuje

swoje sztuki na Festiwalu Teatralnym
w Awinionie, przyjecha³a do Poznania
dziêki staraniom Alliance Française
przy UAM, Sceny na Piêtrze oraz
Estrady Poznañskiej. By³ to czwarty
pobyt aktorki w stolicy Wielkopolski i
wydaje siê, ¿e nie ostatni, bo Pierrette
Dupoyet nie ukrywa³a swego zachwytu

dla poznañskiej publicznoœci, zas³ucha-
nej, skupionej i ¿ywo reaguj¹cej na
emocje p³yn¹ce ze sceny. 

Nieznany lub ma³o znany wizeru-
nek niezwyk³ej kobiety i pisarki ro-
mantycznej George Sand, czyli Aman-
dine-Aurore-Lucile Dupin (1804-
1876), jaki na podstawie w³asnego
scenariusza zaprezentowa³a Pierrette
Dupoyet na d³ugo zapadnie w pamiê-

ci. Sand, która w pierwszej scenie po-
jawia siê w swojej oran¿erii z paraso-
lem i opowiada, jak to nie cierpi para-
sola, bo kocha deszcz, ale nie potrafi
ju¿ bez niego wyjœæ z domu, bo w dzie-
ciñstwie Babcia kaza³a jej zabieraæ
parasol, nawet kiedy œwieci³o s³oñce.
Babcia ju¿ dawno nie ¿yje, ale przy-
zwyczajenie nierozerwalnie z ni¹
zwi¹zane pozosta³o. Inna scena -
Sand wspominaj¹ca wyjœcie z Babci¹
do znajomych. Znudzona rozmow¹ do-
ros³ych ma³a Aurora us³ysza³a œpiew
ptaka w s¹siednim pokoju. Wymknê³a
siê zatem niepostrze¿enie. Ptak by³
zamkniêty w klatce. Swoim smutnym
œpiewem prosi³ Aurorê, by go uwolni-
³a. Bez wahania otworzy³a drzwiczki
klatki i zachêci³a ptaszka, by j¹ opu-
œci³. Otworzy³a te¿ okno. By³a bardzo
szczêœliwa patrz¹c, jak ptak wzlatuje
coraz wy¿ej. Kiedy by³ ju¿ bardzo wy-
soko, odwróci³ siê i podziêkowa³ jej za
uwolnienie. Odt¹d, jak wyzna³a, od-
czuwa³a najwiêksze szczêœcie, kiedy

George Sand w Poznaniu

Na œcie¿kach m¹droœci
Jak dzisiaj rozumiana jest m¹droœæ? Czy warto byæ m¹drym? Jak m¹droœæ ma siê do wiedzy? 
Co jest Ÿród³em m¹droœci cz³owieka? Takie miêdzy innymi pytania nasuwa³y siê podczas 
kolejnej prezentacji z cyklu Verba Sacra, a pierwszej w tym roku kalendarzowym. 
6 kwietnia w katedrze poznañskiej Stanis³aw Brejdygant, aktor znany przede wszystkim 
z g³osu, którego u¿yczy³ cesarzowi Klaudiuszowi w filmie „Ja, Klaudiusz”, przypomnia³ fragmenty
starotestamentowej ksiêgi pt. „M¹droœæ Syracha”. Jak zwykle artyœcie s³owa towarzyszyli muzycy.
Tym razem znakomicie brzmi¹cy kwartet puzonowy - Maciej £akomy oraz studenci 
Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Znakomity spektakl „Sand, prénommée George, ou l̀ aurore
d`une liberté…” („Sand zwana George albo jutrzenka 
wolnoœci…”) w wykonaniu wszechstronnie utalentowanej aktorki
dramatycznej, re¿ysera i dramatopisarki francuskiej Pierrette 
Dupoyet mieli okazjê zobaczyæ w Scenie na Piêtrze (4.04.) 
mi³oœnicy jêzyka francuskiego w ramach tegorocznych 
obchodów Dni Kultury Francuskiej i Frankofonii (20.03.-30.04.) 
Ze wzglêdu na zawarte w monodramie przes³anie wolnoœci jest
on rozpowszechniany na ca³ym œwiecie w formie nagrania wideo. 
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przejrzeæ has³a, by zorientowaæ siê, jak wiele aspektów obej-
muje swoj¹ refleksj¹ staro¿ytny mêdrzec: „M¹droœæ i pra-
woœæ charakteru”, „Obowi¹zki wzglêdem rodziców”, „Wstyd 
i wzgl¹d ludzki”, „Prawda i dobroæ”, „Kultura jêzyka”, „Przy-
jaciele”, „K³amstwo” itd. 

Do prezentacji Verba Sacra wybiera siê tylko fragmenty
obszernych ksi¹g Starego Testamentu. Zapewne o wyborze
najbardziej bogobojnych tekstów Syracha zdecydowa³o miej-
sce prezentacji - katedra, jak i to, ¿e wspó³czesna kultura 
i wspó³czesny cz³owiek coraz czêœciej odrzucaj¹ pojêcie boja-
Ÿni Bo¿ej, mylnie odczytuj¹c j¹ jako lêk przed Bogiem. Tym-
czasem lektura „M¹droœci Syracha” pozwala zrozumieæ, ¿e
bojaŸñ Bo¿a to liczenie siê ze Stwórc¹ w ka¿dym momencie
¿ycia, to sta³e odniesienie do Boga i ustanowionych przez
Niego praw, które chroni¹ cz³owieka przed pope³nieniem
ró¿nych g³upstw. Syrach radzi:

„Synu, wspomagaj swego ojca w staroœci, 
nie zasmucaj go w jego ¿yciu. / A jeœliby nawet
rozum straci³, miej wyrozumia³oœæ”.

„Nie p³aszcz siê przed cz³owiekiem g³upim
i nie kieruj siê wzglêdem na osobê w³adcy”.

„Nie polegaj na swoich bogactwach / i nie
mów: >>Jestem samowystarczalny<<.
(…) Nie polegaj na bogactwach
niesprawiedliwie nabytych,
nic ci bowiem nie pomog¹ w nieszczêœciu”.

„We wszystkich sprawach pamiêtaj o swym
kresie, / a nigdy nie zgrzeszysz”.

„Synu, ze skromnoœci¹ dbaj o czeœæ dla swej
osoby
i oceniaj siebie w sposób nale¿yty”.

I na koniec, jak¿e na czasie, fragment 
o „Potrzebie rozwagi”:

„Nie oskar¿aj, zanim dok³adnie nie zbadasz,
najpierw zastanów siê, a dopiero potem
udzielaj nagany.
Nie odpowiadaj, zanim nie wys³uchasz,
A w œrodek mów nie wpadaj!”.

Danuta Chodera-Lewandowicz

Verba Sacra

mog³a przywracaæ wolnoœæ ptakom
i ludziom. Sama równie¿ ceni³a
wolnoœæ, zw³aszcza w uczuciach.
Skandalistka, prowokatorka,
emancypantka, zwi¹zana m.in. z
Alfredem de Musset i Fryderykiem
Chopinem, w interpretacji Pierret-
te Dupoyet jawi siê jako kobieta o
oryginalnej wra¿liwoœci na piêkno
œwiata, ludzi, roœlin, pe³na energii,
gotowa po ka¿dej ¿yciowej klêsce
zaczynaæ wszystko od pocz¹tku z
tym samym entuzjazmem. Jedno-
czeœnie jako kobieta ci¹gle spra-
gniona prawdziwej mi³oœci, która
przez ca³e ¿ycie zmaga siê z pyta-
niami, czy by³a dzieckiem chcia-
nym, czy matka kocha³a j¹ kiedy-
kolwiek, czy j¹ pieœci³a („Nie pa-
miêtam”), czy j¹ ca³owa³a („Nie
przypominam sobie”). Matka nie
przepada³a za ni¹, by³a bardzo
osch³a, surowa, zdystansowana.
Czy George Sand kocha³a swoje
dzieci? Co do syna nie ma w¹tpli-

woœci, ale z córk¹ nie umia³a zna-
leŸæ wspólnego jêzyka. Dlatego,
kiedy ju¿ jako babcia, zastanawia³a
nad swoj¹ relacj¹ z córk¹ Solange,

zada³a sobie te same pytania: Czy
jej pragnê³am? Czy j¹ pieœci³am?
(„Nie pamiêtam”). Czy j¹ ca³owa-
³am? („Nie przypominam sobie”). 

Monodram pe³en ¿ycia, wspo-
mnieñ przetykanych b³yskotliwym
dowcipem i zmuszaj¹cymi do refle-
ksji przemyœleniami znanej pisarki
jako córki, ¿ony, matki, kochanki,
babci, która traci ukochan¹
wnuczkê a nie tylko muzy wielu
twórców kultury europejskiego ro-
mantyzmu, uwa¿anej za kobietê
wyzwolon¹ i symbol kobiety wspó³-
czesnej…

Kto przegapi³ tê okazjê, mo¿e
tylko ¿a³owaæ, kto skorzysta³ (a
skorzysta³o bardzo wiele osób), na
pewno jest zachwycony i nie przeo-
czy nastêpnego spektaklu Pierret-
te Dupoyet. Niewykluczone, ¿e na-
stêpn¹ kreacj¹, jak¹ przedstawi,
bêdzie monodram poœwiêcony Sa-
rah Bernhardt.

Danuta Chodera-Lewandowicz

Nieznany lub ma³o
znany wizerunek 
niezwyk³ej kobiety 
i pisarki romantycznej
George Sand, 
czyli 
Amandine-Aurore-Lucile
Dupin (1804-1876), 
jaki na podstawie 
w³asnego scenariusza 
zaprezentowa³a 
Pierrette Dupoyet 
na d³ugo zapadnie 
w pamiêci
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tor naczelnej. W kolejnych lista wspó³-
pracowników pêcznieje: zdaje siê, ¿e naj-
d³u¿ej wspó³pracuj¹cymi z redakcj¹ oso-
bami s¹ Danuta Chodera, Monika Mia-
zek, Stanis³aw Ossowski (fotoreporter)
oraz wspomniany wy¿ej Romuald Po-
³czyñski. Jednak tak do koñca to tego
nie wiadomo… 

W numerze wakacyjnym (lipiec-sier-
pieñ) z 2004 roku natknêliœmy siê na
bardzo ciekawe fragmenty „Dziennika z
Arktyki” autorstwa prof. Jerzego Fedo-
rowskiego z Wydzia³u Nauk Geograficz-
nych i Geologicznych. Dziennik zaczyna
siê od s³ów: „01.07.2004. To niemal na
pewno moja ostatnia podró¿ na Spits-
bergen. Bêdziemy mieszkali na statku,
p³ywaj¹cym po fiordach. Bêdziemy zawi-
jali do kilku najbardziej znanych miejsc
polskich wypraw na Spitsbergen i robili
ca³odniowe wycieczki naukowe. W pro-
gramie wy³¹cznie dla mnie by³ Treske-
len i chatka, w której 29 lat temu spê-
dza³em samotnie 6 wspania³ych tygo-
dni…”. Spitsbergen przewija³ siê w
ostatnich numerach, wiêc z zaintereso-
waniem ogl¹damy piêkne zdjêcia stano-
wi¹ce ilustracje pamiêtnika. Formy pa-
miêtnika z podró¿y doœæ czêsto pojawia-
j¹ siê na ³amach starszych numerów
czasopisma. W kolejnych odnaleŸliœmy
relacjê z wyjazdów naukowych, wycie-
czek itd.  

Maciej Mêczyñski wœród le¿¹cych na
pod³odze gazet odnajduje swój pierwszy
fotoreporta¿ do „¯.U.” z paŸdziernika
2004 r. Na ok³adce zalane archiwum w
podziemiach Domu Studenckiego „Jowi-
ta” i tytu³ „P³yn¹ dzieje”. W œrodku zdjê-
cia z akcji ratowniczej. Wszystko to robi
wra¿enie, zw³aszcza zniszczone przez
wodê dyplomy z zamoczonymi zdjêcia-
mi. - Pani redaktor Staniewicz poprosi³a
mnie, bo akurat pozostali fotoreporterzy
byli zajêci. Fotoreporta¿ powsta³ z du-
¿ym poœwiêceniem. Pamiêtam chwilê,
kiedy robi³em zdjêcia stoj¹c w wodzie, a
pan z obs³ugi budynku zastanawia³ siê,
czy pr¹d zosta³ ju¿ od³¹czony… Brr -
wspomina Maciej.

W kolejnych numerach czeka nas ko-
rektorska niespodzianka. Otwieramy
numer z pocz¹tków 2000 roku, a tu w
niektórych miejscach korekta zrobiona
d³ugopisem na ma³ych, bia³ych naklej-
kach. Ogl¹damy z ró¿nych stron, pod
œwiat³o, aby sprawdziæ, czy literki napi-
sane s¹ d³ugopisem, czy to jakiœ archa-
iczny - dawno zapomniany sposób ko-
rekty? Bingo! Podobno zdarza³y siê -
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Zaraz, zaraz - powiedzieliœmy
chórem - mamy 15 lat! W ferworze
codziennych obowi¹zków, tekstów

pisanych zawsze zbyt póŸno, w ca³ej tej
bieganinie, z która wi¹¿e siê praca w re-
dakcji - zupe³nie zapomnieliœmy o jubile-
uszu. Nie zwa¿aj¹c na panuj¹cy ba³a-
gan, zabraliœmy siê gor¹czkowo do lektu-
ry starych numerów... 

Poni¿szy tekst jest efektem tej lektu-
ry. Roz³o¿yliœmy wybrane numery chro-
nologicznie tak, jak zmienia³y siê kom-
pozycje ok³adki. Od czarno-bia³ych po
kolorowe. Od jednego zdjêcia po kola¿
kilkudziesiêciu, od ¿ó³tych ramek po
czerwone itd. Jedyn¹ cech¹ wspóln¹ dla
tej rozmaitoœci by³ fakt, ¿e „¯.U.” nigdy
nie by³o „kolorowym” czasopismem. - A
szkoda! - zacz¹³ ubolewaæ nasz redakcyj-
ny fotograf. - Pewnie, ¿e szkoda i gdyby
tak jeszcze drukowaæ na papierze kredo-
wym - rozmarzy³a siê Marta. 

Ok³adkê czarno-bia³ego numeru z
kwietnia 1993 roku zdobi¹ czerwone ak-
centy: pasek z lewej strony ok³adki i ty-
tu³. Na 13. stronie tego numeru Ewa
Staniewicz - pierwsza redaktor naczelna
„¯.U.” pisze: „Mimo ca³ego wysi³ku w³o-
¿onego w przygotowanie numeru, >>¯y-
cie Uniwersyteckie<<, które trzymaj¹
Pañstwo w rêkach, jak ka¿dy numer ze-
rowy nowego pisma, jest tylko technicz-
n¹ prób¹ g³osu. Nieca³y miesi¹c temu nie
by³o jeszcze koncepcji tej gazety ani re-
dakcji, ani zwi¹zanych z nami planów.
(…) Na razie redakcja dzia³a bez zespo-
³u, bez telefonu i nawet bez maszyny do

pisania, ale na wielkim Uniwersytecie
jest tyle mo¿liwoœci, ¿e tego zbytnio nie
zauwa¿yliœmy”. I na zakoñczenie dodaje:
„Otó¿ w Poznaniu mno¿¹ siê ostatnio ty-
tu³y o mocnym obliczu >>Poznaniaka<<,
>>Miliardera<< czy >>Donosiciela<<.
>>¯ycie Uniwersyteckie<< mo¿na wiêc
traktowaæ jako szansê dla Czytelników i
publicystów na pismo nowej formu³y. Ja-
kie ono ostatecznie bêdzie, trudno na ra-
zie przewidzieæ. OdpowiedŸ przynios¹
nastêpne numery. Wkrótce próba g³osu
zmieni siê w próbê charakteru - dla
wspó³twórców gazety, dla redakcji i dla
ca³ego œwiata” - podsumowuje na ³amach
„¯.U.” Ewa Staniewicz. 

Po pobie¿nej lekturze „zerówki” wie-
my ju¿, ¿e najd³u¿ej prowadzon¹ rubry-
k¹ w „¯.U.” jest Aula Koncertowa prowa-
dzona przez Romualda Po³czyñskiego. W
numerze z kwietnia znajduje siê relacja
z marcowych koncertów AD 1993 zaczy-
naj¹ca siê od s³ów: „Uniwersyteckie au-
dytorium maximum jest - jak wiemy -
autentycznym klejnotem w koronie s³yn-
nych europejskich sal koncertowych”.
Czy¿ nie jest to piêkny wstêp do trwaj¹-
cej ju¿ 15 lat wspó³pracy! Obok krótki ar-
tyku³ o Chórze Akademickim, który, jak
donosi autor, po przejœciowych proble-
mach rozpoczyna koncertowaæ. Id¹c tym
tropem próbujemy dociec, kto w tych
najwczeœniejszych latach wspó³pracowa³
z „¯.U.” Pierwsze, nazwijmy je „czarno-
bia³e”, numery skrzêtnie ukrywaj¹ na-
zwiska wspó³pracowników, numer 0 w
du¿ej mierze wyszed³ spod pióra redak-
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Wœród sterty starych i ju¿ raczej zapomnianych gazet, czasopism
magazynowanych w redakcji „¯ycia Uniwersyteckiego” 
znaleŸliœmy podczas wiosennych porz¹dków stare numery 
naszego miesiêcznika, w tym numer zerowy z kwietnia 1993 roku. 
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dawniej - tzw. akcje korektorskie. Jeœli
po przywiezieniu z drukarni znalaz³y siê
jakieœ b³êdy: czy to literówki, czy Ÿle pod-
pisane zdjêcia, wówczas wszyscy wspó³-
pracownicy drog¹ telefoniczn¹ zaprasza-
ni byli do redakcji w celu skorygowania
b³êdów. Oczywiœcie, do korekty s³u¿y³y
im ma³e bia³e karteczki i d³ugopis. Tak¹
historiê us³ysza³am, ale nie jestem pew-
na czy to prawda… 

Przegl¹damy dalej, a w³aœciwie to ju¿
tylko sama ogl¹dam wydania. Wœród le-
¿¹cych na pod³odze miesiêczników znaj-
dujê dwa bliŸniaczo podobne. S¹ to nu-
mery z maja-czerwca 2002 r. i marca
2008 r. Na ok³adce Kabina bezechowa w
Instytucie Akustyki. Na pierwszym
zdjêciu prof. R. Makarewicz w towarzy-
stwie goœci uœwietniaj¹cych uroczystoœæ
otwarcia Kabiny, na drugim profesor 
6 lat póŸniej w towarzystwie wspó³pra-
cowników „¯.U.”. W ci¹gu 15 lat nietrud-
no o powtórzenia i zapewne do wielu te-
matów wracaliœmy po latach.  

Wra¿enie na nas robi¹ zdjêcia nowo
oddanych budynków na Morasku, uro-
czystoœci wmurowania kamieni wêgiel-
nych pod budynki, które dzisiaj ju¿ zna-
my. W numerze z czerwca 1993 r. odnaj-
dujemy artyku³ dotycz¹cy Planów Budo-
wy Miasteczka Uniwersyteckiego na
Morasku ze starannie wyrysowan¹
mapk¹ przysz³ych inwestycji. Na planie
nie ma jeszcze budynków Collegium
Biologicum, Instytutu Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa ani Collegium
Geographicum. Obok rozmowa z ówcze-
snym prorektorem, prof. Stefanem Jur-
g¹ o potrzebie nowych inwestycji na Mo-
rasku i o idei kampusu - jako miejsca
spotkañ wszystkich studentów. Na
ostatniej stronie numeru z listopada
1994 r. odnajdujê zdjêcie pomieszczeñ
redakcji z czasów, gdy mieœci³a siê przy
ul. Szamarzewskiego 89. Charaktery-
styczne drzwi z naklejonymi chmurka-
mi, wielkim oknem i napis „¯ycie Uni-
wersyteckie Redakcja”.

Mo¿na by tak dalej wymieniaæ - 15
lat to 175 numerów wype³nionych po
brzegi Uniwersytetem i sprawami, które
go dotycz¹. Zainteresowanych odsy³am
do archiwum „¯.U.”. Jeœli kogoœ pominê-
³am, coœ zapomnia³am napisaæ lub, nie
daj Bo¿e, pomyli³am - proszê mi wyba-
czyæ. Tekst ten jest tylko relacj¹ z po-
rz¹dków, które odby³y siê w redakcji
„¯ycia Uniwersyteckiego” na pocz¹tku
marca tego roku. 

Magdalena Zió³ek

jub i leusz

•• „¯ycie Uniwersyteckie” skoñczy³o
15 lat. Pamiêta Pan pocz¹tki?

- Moje pierwsze zdjêcie do „¯ycia
Uniwersyteckiego” znajduje siê na
ok³adce drugiego numeru. Etatowo za-
cz¹³em wspó³pracowaæ dopiero od 1996
roku. Zmiany? W ci¹gu tych lat zd¹¿y-
liœmy przejœæ z fotografii czarno-bia³ej
do kolorowej, w koñcu cyfrowej. Dla
mnie jako fotografa by³y to najwa¿niej-
sze zmiany. By³y te¿ przeprowadzki.
Zaczynaliœmy w pokoju na pierwszym
piêtrze w budynku Wydzia³u Nauk
Spo³ecznych przy ul. Szamarzewskiego. 

•• To by³o bardzo ma³e pomieszczenie. 
- Za to gazet w redakcji zawsze by³o

du¿o, du¿o za du¿o… To pomieszczenie
faktycznie by³o ma³e - jak na redakcjê
miesiêcznika. No, ale potem by³a kolejna
zmiana. Przeprowadzka do Collegium
Minus na trzecie piêtro. Tê przeprowadz-
kê odczu³em w nogach i w rachunkach za
paliwo. Wtedy czêsto trzeba by³o jeŸdziæ
na Morasko. Myœla³em, ¿e rektor Jurga
w swoim zapêdzie inwestycyjnym zrobi
windê w wie¿y. Niestety, okaza³o siê, ¿e
to zbyt droga inwestycja. Potem przenie-
œliœmy siê ju¿ do willi przy ul. Nowowiej-
skiego. By³y zmiany technologiczne,
zmiany miejsca pracy. Redakcja siê po-
wiêksza³a. Jak na to patrzê teraz, to s¹-
dzê, ¿e najwiêkszego rozmachu nabrali-
œmy w Collegium Minus. Du¿e pomie-
szczenia, du¿y zespó³ redakcyjny…

••Mówi³ Pan, ¿e ok³adkê drugiego nu-
meru zdobi Pana zdjêcie. Co to by³o?

- Oj, nie pamiêtam… Chyba Colle-
gium Minus albo pomnik Adama Mic-
kiewicza. To s¹ miejsca, które najczê-
œciej fotografowa³em.

•• By³y jeszcze wystawy?
- Tak, to by³y dwie wystawy, które

zorganizowa³em „pod firm¹” „¯.U.”.
Pierwsza odby³a siê w Collegium Mi-
nus w 1999 r., druga towarzyszy³a
otwarciu nowego gmachu Collegium
Geographicum. Prezentowa³em na nich
zdjêcia z podró¿y do USA, gdzie od lat
mieszka mój syn. W ci¹gu tych wizyt
zjecha³em ca³e Stany z Alask¹ i Hawa-

jami w³¹cznie. To by³y dla mnie bardzo
wa¿ne wystawy. Zreszt¹ cieszy³y siê du-
¿ym zainteresowaniem.

•• Porozmawiajmy o warsztacie foto-
reportera... 

- Kiedyœ fotoreporter mia³ wiêcej cza-
su. Móg³ zadbaæ o konstrukcjê fotore-
porta¿u. Wiedzia³, ¿e musi mieæ zdjêcie
otwieraj¹ce, g³ówne, puentuj¹ce i kilka
bleckoutów - przebitek, zbli¿eñ. Potem -
co zreszt¹ widaæ po wystawach Word
Press Photo - coraz bardziej reporta¿
ewoluowa³ w stronê wydarzenia. Wa¿ne
by³o nie to, jak jest skonstruowany, ile
co dzieje siê na zdjêciu. St¹d rozwijaj¹c
„teoriê butów” mo¿na powiedzieæ, ¿e do-
bry fotoreporter to jest cz³owiek, który
w okreœlonym czasie w okreœlone miej-
sce potrafi donieœæ aparat. W dobie apa-
ratów cyfrowych nie ma ograniczeñ, ja-
kimi dawniej bywa³ film. Aparatem na
tzw. szerok¹ kartê mog³em zrobiæ 12
zdjêæ! Trzeba by³o naprawdê oszczêdzaæ
i myœleæ nad zdjêciem. 

•• A warsztat fotoreportera uniwersy-
teckiego - kronikarza - jak Pan ³adnie
powiedzia³?

- No, to jest skrajny eklektyzm.
Dziennikarz winien znaæ siê na wszyst-
kim po trochu, podobnie jest z dziennika-
rzem-fotoreporterem. Znam siê na obiek-
tywie, przys³onach, oœwietleniu, ale nie
na fizyce j¹drowej. Jednego dnia fotogra-
fowa³em coœ na Wydziale Biologii, dru-
giego na Wydziale Matematyki i Infor-
matyki. Ba³em siê, aby nie pope³niæ ja-
kieœ gafy wynikaj¹cej z mojej niewiedzy.
Fotoreporter powinien s³uchaæ i intuicyj-
nie domyœlaæ siê, jakie ujêcie bêdzie naj-
lepiej obrazowa³o naukowca i jego dzie-
dzinê. Bywa te¿, ¿e specjaliœci nie zawsze
rozumiej¹, ¿e ktoœ mo¿e czegoœ nie wie-
dzieæ. To by³ mój najwiêkszy problem. 

Za mn¹ ci¹gnie siê taka ma³a notat-
ka. W latach 70. zrobi³em zdjêcie nowej
aparatury diagnostycznej w jednym z
poznañskich szpitali. Zdjêcia bardzo siê
uda³y, za to w notatce, któr¹ do nich na-
pisa³em, by³y w 15 wierszach a¿ 4 b³ê-
dy rzeczowe...

Dziêkujê za rozmowê
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Okiem  kronikarza 
Ze Stanis³awem Ossowskim,
dziennikarzem, fotoreporterem, 
d³ugoletnim wspó³pracownikiem
„̄ ycia Uniwersyteckiego” 
rozmawia Magdalena Zió³ek 
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•• Proszê sobie uœwiadomiæ, ¿e indukowanie procesu no-
wotworowego przez ludzkiego wirusa brodawczaka jest
nieszczêœciem zarówno dla jego nosiciela, jak i dla sa-
mego wirusa - mówi Pani Profesor 

- Kancerogeneza oznacza dla wirusa koniec cyklu ¿ycio-
wego, aby powieli³ swoje cz¹stki, potrzebuje odpowiedniej
komórki. Jego cykl ¿yciowy jest œciœle zale¿ny od czynników
komórkowych, co mo¿na zaobserwowaæ w specyficznym tro-
pizmie wirusów do okreœlonych komórek. Wirus po wnikniê-
ciu do komórki przestawia jej metabolizm na w³asne potrze-
by. Dokonuje tego bardzo umiejêtnie, przy pomocy bia³ek wi-
rusowych. Jest to decyduj¹cy moment, od którego zale¿y dal-
szy „los” wirusa, jak i komórki gospodarza. Po wnikniêciu
wirusa do komórki mo¿liwe s¹ dwa scenariusze. Pierwszy to
taki, ¿e wirus przechodzi pe³ny cykl replikacyjny, namna¿a
siê, po czym wraz z komórkami nab³onka, które ulegaj¹ cy-
klicznemu z³uszczeniu, jego cz¹stki potomne s¹ wydalane z
organizmu. Znacznie groŸniejsz¹ sytuacjê zak³ada drugi sce-
nariusz, kiedy cykl replikacyjny wirusa jest zahamowany na
jednym z etapów poœrednich. Najczêœciej dochodzi do tego po
zreplikowaniu wirusowego genomu, a co gorsza komórka
mo¿e go zaadoptowaæ tak, ¿e stanie siê jej czêœci¹. Sytuacja
taka prowadzi do zaburzeñ w funkcjonowaniu komórek,
których konsekwencj¹ mo¿e byæ inicjacja procesu nowotwo-
rowego.

•• Czy mog³aby Pani Profesor opowiedzieæ, jak atakuje
wirus HPV?

- Wirus HPV 16/18, który jest g³ównym tematem zainte-
resowañ mojej grupy badawczej, atakuje komórki w war-
stwie podstawnej nab³onka tarczy szyjki macicy. Zwykle do
zaka¿enia dochodzi w wyniku mikrourazów nab³onka. Cykl
replikacyjny wirusa koñczy siê w pe³ni dojrza³ych komór-
kach nab³onka, mo¿e zdarzyæ siê tak, ¿e pacjentka, u której
badanie cytologiczne wykaza³o obecnoœæ HPV, przyjdzie na
kolejn¹ wizytê i oka¿e siê, ¿e nie ma œladu infekcji. Dlacze-
go? Wirus po przejœciu pe³nego cyklu replikacyjnego zosta³
wydalony z organizmu, nab³onek uleg³ cyklicznemu z³u-
szczaniu i odnowie, a sprawnie funkcjonuj¹cy uk³ad odpor-
noœciowy  uniemo¿liwi³ reinfekcjê. Bardzo niebezpieczne s¹
infekcje utrzymuj¹ce siê przez d³u¿szy czas.

•• Sk¹d siê bierze wirus?
- W œrodowisku, w którym ¿yjemy, jest miejsce dla ka¿de-

go, mimo ¿e jest on tam mniej lub bardziej mile widziany.
Wirusy s¹ wszêdzie i czekaj¹ na w³aœciw¹ komórkê - gospo-
darza, aby do niej wnikn¹æ i powieliæ swoj¹ cz¹stkê. Tak¹
okazj¹ mog¹ okazaæ siê na przyk³ad obni¿ona odpornoœæ, mi-
krourazy tkanki. Przyczyn¹ infekcji HPV w znacznej mierze
jest brak higieny, z³y sposób od¿ywiania siê, np. niedobór wi-
taminy A w organizmie, zaburzenia hormonalne, dzia³anie
ró¿nego typu czynników mutagennych. ¯yjemy przecie¿ w
œwiecie chemii i ró¿nego typu mikrobów, z którymi wchodzi-
my w lepszy lub gorszy uk³ad. 

•• Jak wygl¹da wspó³praca biologów z lekarzami w bada-
niach nad wirusem brodawczaka ludzkiego?

- O tym, ¿e na Wydziale Biologii UAM bêd¹ prowadzone
badania nad wirusem brodawczaka, zadecydowa³o spotka-
nie, do którego dosz³o przesz³o 20 lat temu. To by³o krótko po
mojej habilitacji. Na jednej z konferencji pozna³am prof. He-
lenê Kêdziê, patomorfologa z Akademii Medycznej w Pozna-
niu, która wtedy prowadzi³a pierwsze w Polsce badania nad
wirusem brodawczaka. To za jej namow¹ zdecydowa³am siê
na podjêcie tej tematyki przy wykorzystaniu, nowoczesnych
jak na owe czasy, metod biologii molekularnej. 

Wkrótce do grona poznañskich wspó³pracowników do³¹-
czyli prof. Witold Kêdzia oraz prof. Marek Spaczyñski, kie-
rownik Kliniki Onkologii Ginekologicznej. W ten sposób wie-
dza teoretyczna, która zosta³a opracowana na Uniwersyte-
cie, zasta³a zaszczepiona w œrodowisku lekarskim, w grupie
prof. Marka Spaczyñskiego i jego uczniów. 

W ci¹gu ostatnich 20 lat dzia³alnoœci Zak³adu Wirusolo-
gii Molekularnej zosta³a nawi¹zana wspó³praca z wieloma
innymi oœrodkami naukowymi w kraju i na œwiecie. Moja
grupa badawcza publikuje swoje prace w wielu znanych cza-
sopismach naukowych, równie¿ medycznych. W chwili obe-
cnej zaplanowane s¹ do realizacji 3 nowe granty naukowe. 

To, oczywiœcie, nie koniec sukcesów. Przedmiotem mojej
nie ukrywanej radoœci jest nagroda ministra zdrowia, któr¹
otrzyma³am w roku 2006 za cykl 12 publikacji dotycz¹cych
molekularnych mechanizmów karcinogenezy szyjki macicy i
sromu indukowanej onkogennymi typami wirusa oraz prace

Miêdzy 
biologi¹ 
a medycyn¹
O badaniach nad wirusem HPV 
(brodawczaka ludzkiego) a tak¿e o wspó³pracy
miêdzy biologami i lekarzami 
z prof. zw. dr hab. Ann¹ GoŸdzick¹-Józefiak 
z Zak³adu Wirusologii Molekularnej UAM 
rozmawia Magdalena Zió³ek 
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nad brodawczakiem ludzkim. Jest to dowód na to, ¿e biolog
jednak mo¿e zaistnieæ w œrodowisku lekarskim. 

•• Jakiego typu prowadzi badania Pani Profesor?
- Bia³ka, które dzisiaj stosuje siê w szczepionkach przeciw

wirusowi HPV, zosta³y sklonowane w Zak³adzie Wirusologii
Molekularnej przesz³o 10 lat temu. Ju¿ wtedy mo¿na by³o
podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do powstania szczepionki. Ten
rozdzia³ swojej pracy naukowej okreœlam jako zaprzepaszczo-
ne szanse. To by³y inne czasy. Dawniej, gdy ktoœ chcia³ pro-
wadziæ badania o charakterze aplikacyjnym, to mówiono mu,
¿e Uniwersytet jest placówk¹ naukow¹ i nie ma takiej mo¿-
liwoœci. To ucina³o wszelkie starania, a grant wdro¿eniowy, o
jaki aplikowa³am wówczas z prof. dr. hab. W³odzimierzem
Grajkiem, na takie prace nie zyska³ akceptacji do realizacji.
Zreszt¹ takie postawy mo¿na jeszcze dzisiaj zaobserwowaæ. 

W szyjce macicy znajduje siê oko³o 100 wirusów HPV, w
tym dwa o wysokim poziomie onkogennym - HPV 16/18. W
Zak³adzie Wirusologii Molekularnej szczegó³owo opracowa-
ne zosta³y metody ich identyfikacji. Aktualnie prowadzone
s¹ badania nad czynnikami komórkowymi wspomagaj¹cymi
proces kancerogenezy przy udziale wirusa HPV. Badania
biologów wykorzystywane s¹ w trakcie rutynowych badañ
ginekologicznych. 

Kilka lat temu na UAM zosta³y przeprowadzone wraz z
grup¹ profesora Spaczyñskiego przesiewowe badania gine-
kologiczno-wirusologiczne. To by³a - jak na razie - najwiêk-
sza grupa kobiet, któr¹ uda³o siê zbadaæ uniwersyteckim na-
ukowcom wspólnie z naukowcami i lekarzami Uniwersytetu
Medycznego. Niew¹tpliwym sukcesem tej akcji by³o wykry-
cie kilku nowotworów wœród kobiet, które zapewne nie zg³o-
si³yby siê do lekarza same. Kobiety, jak maj¹ same wybraæ
siê do ginekologa, to robi¹ to niechêtnie, ale w grupie kole-
¿anek z pracy ³atwiej jest to przezwyciê¿yæ. Dlatego chcia³a-
bym te badania powtórzyæ. Muszê jeszcze do tego przekonaæ
profesora Spaczyñskiego i postaraæ siê o grant. To s¹ bardzo
drogie badania. 

•• A badania nad wirusem brodawczaka krtani?
- Drugi obszar badañ prowadzonych w Zak³adzie Wiruso-

logii Molekularnej to wirus brodawczaka w krtani. Badania

prowadzone s¹ we wspó³pracy z profesorem Micha³em Grze-
gorowskim z Kliniki Otolaryngologii Dzieciêcej Uniwersyte-
tu Medycznego w Poznaniu. Brodawczaki krtani dotycz¹
bardzo ma³ych dzieci. Do zainfekowania strun g³osowych -
bo tam „osiedla siê” wirus - dochodzi jeszcze w ¿yciu p³odo-
wym lub póŸniej w trakcie akcji porodowej od matki - nosi-
cielki wirusa. U zaka¿onych wirusem niemowl¹t rozwijaj¹
siê brodawczaki, które s¹ przyczyn¹ k³opotów z oddycha-
niem. Niemowlêta dusz¹ siê. Leczenie jest trudne i polega
na wycinaniu brodawek, co najczêœciej prowadzi do dalszego
szerzenia siê infekcji. Zdarza siê, ¿e dzieci w ci¹gu krótkiego
czasu poddawane s¹ wielokrotnym zabiegom chirurgicznym. 

•• Inne zainteresowania badawcze?
- W polu zainteresowañ mojej grupy badawczej s¹ równie¿

badania nad leczniczymi w³aœciwoœciami Chelidonium ma-
jus, popularnie zwanego glistnikiem jaskó³czym zielem. Wie-
dzê na ten temat mieli ju¿ staro¿ytni, ale i nasze babcie wie-
dzia³y, ¿e na brodawki najlepiej zastosowaæ sok z tej roœliny.
W wyniku badañ molekularnych prowadzonych w Zak³adzie
Wirusologii w soku mlecznym glistnika zidentyfikowano 20
bia³ek, które tworz¹ swoisty system obronny. Obecnie prowa-
dzone s¹ eksperymenty, maj¹ce okreœliæ, czy niektóre z bia³ek
wyprodukowanych przy pomocy metod biotechnologicznych
bêd¹ mia³y takie w³aœciwoœci jak naturalne wystêpuj¹ce w ja-
skó³czym zielu. Ju¿ wiadomo, ¿e aktywnoœæ przeciwwirusowa
soku jest wynikiem wspó³dzia³ania wielu czynników. 

Jakieœ 20 lat temu, kiedy stwierdzi³am aktywnoœæ prze-
ciwwirusow¹ tej roœliny, poprosi³am moj¹ m³odsz¹ kole¿an-
kê, aby oczyœci³a i wyizolowa³a bia³ka zawarte w soku mlecz-
nym glistnika. Okaza³o siê to niemo¿liwe, ale wtedy nie wie-
dzieliœmy, ¿e bia³ka, które obecnie nazywamy „odpornoœcio-
wymi” pojawiaj¹ siê tylko w okreœlonych fazach wzrostu i
rozwoju roœliny, czyli dok³adnie tak, jak przekazuje nam to
wiedza ludowa. Roœliny o w³aœciwoœciach leczniczych nale¿y
zbieraæ w okreœlonych fazach ich wzrostu i rozwoju. Nawet
w nauce ca³y czas trzeba podpatrywaæ przyrodê. 

Badania nad bia³kami z glistnika s¹ przedmiotem 3 pa-
tentów. Dwa z nich opracowano wspólnie z kolegami z Uni-
wersytetu Medycznego.

Dziêkujê za rozmowê
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ze zbiorów bib l io tek i

Wa¿n¹ czynnoœci¹ przy opraco-
waniu tytu³u tego typu jest
utworzenie rekordu has³a dla

instytucji - w tym wypadku Poznañ-
skiego Towarzystwa Pedagogicznego.
Sta³o siê to impulsem do zaznajomie-
nia siê z jego histori¹, a jak siê dalej
okaza³o, przyczyni³o siê do odkrycia
nieznanego wycinka dzia³alnoœci
dwóch szacownych profesorów w po-
wi¹zaniu z dziejami naszej Alma Ma-
ter. 

Jedyny numer „Biuletynu”, R. 1, nr
2-4 (grudzieñ 1938) oznaczony sygna-
tur¹ 425037 II, wp³yn¹³ do Biblioteki
Uniwersyteckiej jako dar, prawdopo-
dobnie w 1971 roku - odczytaæ to mo¿-
na z proweniencji 64 D 71, zapisanej
na pierwszej stronie u góry, nad tytu-
³em - ciekawe by³oby dotarcie do infor-
macji, kim by³ darczyñca. Poszukiwa-
nia podjête w celu znalezienia numeru
pierwszego, niezmiernie wa¿nego, 
w dalszych bibliotekach miasta Pozna-
nia nie przynios³y rezultatu. Przejrza-
no katalogi znacz¹cych bibliotek: Bi-
blioteki Poznañskiego Towarzystwa
Przyjació³ Nauk, Biblioteki Raczyñ-
skich, Publicznej Biblioteki Pedago-
gicznej, Dwuwydzia³owej Biblioteki
Nauk Spo³ecznych a tak¿e Centralny
Katalog Czasopism Polskich Biblioteki
Narodowej oraz katalog podstawowy
Biblioteki Jagielloñskiej (tzw. Stary)
druków wydanych od czasów Guten-
berga do 1949 roku w³¹cznie. Okaza³o
siê, ¿e nie odnotowano w nich tego ty-
tu³u.

Natomiast pod adresem interneto-
wym http://www.worldcat.org (World-
Cat to najwiêksza baza bibliograficzna

na œwiecie zawieraj¹ca ponad 60 milio-
nów opisów bibliograficznych ksi¹¿ek,
czasopism i wydawnictw multimedial-
nych - umo¿liwia zlokalizowanie po-
szukiwanych dokumentów oraz za-
mówienie ich za pomoc¹ systemu wy-
po¿yczeñ miêdzybibliotecznych) natra-
fiono na informacjê o piêciokrotnym
powo³aniu siê na „Biuletyn Poznañ-
skiego Towarzystwa Pedagogicznego”.
Zatem i tytu³, i Towarzystwo uznaæ
trzeba za wa¿ne i znacz¹ce.

Akta Archiwum Pañstwowego w
Poznaniu - Urzêdu Wojewódzkiego Po-
znañskiego oznaczone sygnatur¹ 419 -
rzucaj¹ pe³ne œwiat³o na historiê jego

powstania. Poznañskie Towarzystwo
Pedagogiczne w Poznaniu zosta³o wpi-
sane do Rejestru Stowarzyszeñ 
i Zwi¹zków Poznañskiego Urzêdu Wo-
jewódzkiego pod numerem 1726, 
o czym zawiadamia pismo z kwietnia
1937 roku. 

Zatem, PTP dzia³a³o w latach 1937-
1939, swoj¹ siedzibê mia³o w Colle-
gium Medicum, przy ulicy Fredry 10.
Pisma w nag³ówku nadawcy opisywa-
no: Poznañskie Towarzystwo Pedago-
giczne, Poznañ-Uniwersytet. Spoœród
17 osób - cz³onków-za³o¿ycieli kilku by-
³o pracownikami ówczesnego Uniwer-
sytetu Poznañskiego. 

W tym krótkim artykule skupiono
siê na dwóch najzacniejszych profeso-
rach: Stefanie B³achowskim oraz Janie
Sajdaku. 

Stefan B³achowski - wybitny psy-
cholog polski - by³ starszym asysten-
tem Biblioteki Uniwersyteckiej we
Lwowie od dnia 1 II 1918 do 8 VII
1919 roku, kiedy to przeniós³ siê na
Uniwersytet Poznañski, gdzie by³ pro-
fesorem nadzwyczajnym, od 1921 roku
profesorem zwyczajnym psychologii i
pedagogiki eksperymentalnej. W la-
tach 1919-1960 kierowa³ Katedr¹ Psy-
chologii, w latach 1934-1937 pe³ni³
funkcjê dziekana Wydzia³u Humani-
stycznego, prorektora w roku akade-
mickim 1938/1939 oraz 1945/1946 a
tak¿e godnoœæ rektora w roku akade-
mickim 1946/1947-1947/1948. Jako
kurator kierowa³ równie¿ Katedrami:
Etnografii w latach 1956-1959 oraz Pe-
dagogiki w latach 1947-1950. Tytu³ na-
ukowy oraz powojenne zainteresowa-

Ujawnienie 
epizodów 
nieznanych 
W trakcie pracy nad opracowaniem starych zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu 
do lokalnej bazy komputerowej oraz do Narodowego Uniwersalnego Katalogu (NUKAT) 
natrafiono na „Biuletyn Poznañskiego Towarzystwa Pedagogicznego”.

Mam nadziejê, ¿e 
artyku³ ten zainteresuje 
kolegów-pedagogów,
szczególnie tych 
zajmuj¹cych siê histori¹ 
ruchu pedagogicznego 
na naszej Alma Mater 
oraz dorobkiem naukowym
i dzia³alnoœci¹ naszych 
antenatów, co zaowocuje
dokonaniem uzupe³nieñ
tak w biografiach 
wspomnianych uczonych,
jak i w opisie dziejów 
tego¿ Towarzystwa 
i ruchu naukowego 
pedagogów polskich
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kod porozumienia

nie pedagogik¹ potwierdzaj¹ zaanga-
¿owanie profesora Stefana B³achow-
skiego w tworzenie Poznañskiego To-
warzystwa Pedagogicznego. 

W notatce o zmianach w sk³adzie
Zarz¹du PTP istotna jest wiadomoœæ o
kolejnych pracownikach Uniwersytetu
Poznañskiego wstêpuj¹cych w szeregi
cz³onków Towarzystwa oraz pisz¹cych
w „Biuletynie”. W tej grupie postaæ
szczególna to Jan Sajdak.

Jan Sajdak - filolog klasyczny, bi-
zantynolog, docent Uniwersytetu Ja-
gielloñskiego a nastêpnie profesor Uni-
wersytetu Jana Kazimierza we Lwo-
wie i Uniwersytetu Poznañskiego. W
tym ostatnim w latach miêdzywojen-
nych i po zakoñczeniu II wojny œwiato-
wej tworzy³ Katedrê Filologii Klasycz-
nej, rozpoczynaj¹c, w obu przypad-
kach, od organizacji warsztatu pracy,
czyli biblioteki - utworzy³ najwiêksz¹
w Polsce ksi¹¿nicê tej specjalnoœci. W
roku akademickim 1931/1932 pe³ni³
godnoœæ Rektora Uniwersytetu Po-
znañskiego. 

Poszukiwa³am w ogólnodostêpnych
Ÿród³ach informacji, wymieniê najwa¿-
niejsze: „S³ownik psychologów pol-
skich”, „S³ownik pedagogiczny”, „Wiel-
kopolski s³ownik biograficzny”, „Polski
s³ownik biograficzny” czy „Poczet rek-
torów Almae Matris Posnaniensis”, 
a tak¿e w opracowaniach bardziej
szczegó³owych, omawiaj¹cych dorobek
naukowy i ró¿norodn¹ dzia³alnoœæ obu
profesorów, nie natrafi³am na informa-
cje o ich wk³adzie w tworzenie i wspó³-
pracê z Poznañskim Towarzystwem
Pedagogicznym, dzia³aj¹cym w okresie
II Rzeczpospolitej. 

Mam nadziejê, ¿e artyku³ powy¿szy
zainteresuje kolegów-pedagogów,
szczególnie tych zajmuj¹cych siê histo-
ri¹ ruchu pedagogicznego na naszej Al-
ma Mater oraz dorobkiem naukowym i
dzia³alnoœci¹ naszych antenatów, co
zaowocuje dokonaniem uzupe³nieñ tak
w biografiach wspomnianych uczo-
nych, jak i w opisie dziejów tego¿ To-
warzystwa i ruchu naukowego pedago-
gów polskich.

Historiê Poznañskiego Towarzy-
stwa Pedagogicznego z koñca lat 30.
ubieg³ego wieku pragnê opisaæ w osob-
nym artykule - zaplanowanym do dru-
ku w czasopiœmie pedagogicznym BU
w Poznaniu.

mgr Anna Szatkowska
Oddzia³ Czasopism i Wydawnictw

Ci¹g³ych BU

Prawnicy 
zapraszaj¹ 
lekarzy
- W tym roku podjêliœmy tematykê zwi¹zan¹ z DNA, czyli swoist¹
regu³¹ t³umaczenia informacji genetycznych. Mam nadziejê, 
¿e projekt „Prawnicy zapraszaj¹ lekarzy” stanie siê kodem
porozumienia miêdzy lekarzami i prawnikami i na sta³e wpisze siê
w kalendarz ¿ycia uniwersyteckiego - mówi³a nam 
przed konferencj¹ Julita Jab³oñska - prezes Ko³a Naukowego 
„Lege Artis” - organizatora konferencji. 

Na prze³omie lutego i marca br.
odby³a siê druga edycja cyklu

spotkañ naukowych: „Prawnicy zapra-
szaj¹ lekarzy”. W tym roku tematami
spotkañ by³y „Medycyna i prawo a
DNA” oraz „Pokrewieñstwo genetycz-
ne a pokrewieñstwo prawne”. Odby-
waj¹ce siê w Sali Lubrañskiego, Colle-
gium Minus spotkania cieszy³y siê du-
¿ym zainteresowaniem ze strony za-
równo medyków, jak i prawników.
Pierwsza konferencja mia³a charakter
ogólny. 

Wyk³ad wprowadzaj¹cy wyg³osi³a
dr Ma³gorzata Koralewska-Kordel z
Zak³adu Medycyny S¹dowej UM,
która na co dzieñ zajmuje siê badania-
mi DNA. Drugie spotkanie otworzy³
wyk³ad dr Ma³gorzaty £¹czkowskiej z
Katedry Prawa Cywilnego UAM. W
trakcie dyskusji poruszane by³y kwe-
stie dotycz¹ce ustalenia ojcostwa i ma-
cierzyñstwa, czy istnieje prawo do po-
znania genetycznego pochodzenia, ja-
kie s¹ prawne aspekty wspomaganej
medycznie prokreacji. W prawodaw-
stwie polskim brakuje kompleksowej
ustawy dotycz¹cej metod wspomaga-
nej medycznie prokreacji, dlatego, jak
podkreœlaj¹ organizatorzy, dyskusja
by³a bardzo potrzebna. Dopisa³a te¿
frekwencja. W pierwszej konferencji
uczestniczy³o 120 osób. Dyskusja
przed³u¿y³a siê a¿ do godz. 20, a orga-
nizatorów mile zaskoczy³a o¿ywiona
wymiana zdañ miêdzy prawnikami i
medykami. Prelegenci starali siê
przedstawiæ tematykê w zrozumia³ym
dla obu stron jêzyku. - Zarówno medy-
cy, jak i prawnicy maj¹ swój jêzyk.

Bardzo trudno osi¹gn¹æ jakiœ consen-
sus. Kiedy prawnicy mówi¹ o zjawisku
„nale¿ytej starannoœci”, to medycy siê
oburzaj¹, „jak to, przecie¿ ka¿dy siê
stara”. Kiedy zaœ lekarze u¿ywaj¹ fa-
chowej terminologii, to prawnicy maj¹
trudnoœci ze zrozumieniem - t³uma-
czy³a nam Julita Jab³oñska. W dwóch
tegorocznych konferencjach udzia³
wziêli m.in. lekarze z Okrêgowego S¹-
du Lekarskiego Wielkopolskiej Izby
Lekarskiej, prawnicy z Kancelarii
Prawnej Renata Urowska i wspólnicy. 

Organizatorem sesji „Prawnicy za-
praszaj¹ lekarzy” jest Ko³o Naukowe
Prawa Medycznego „Lege Artis”. Sto-
warzyszenie powsta³o pó³tora roku te-
mu jako pok³osie pierwszej edycji kon-
ferencji z tego cyklu. Wówczas dr Jo-
anna Haberko, adiunkt w Katedrze
Prawa Cywilnego, Handlowego i
Ubezpieczeniowego WPiA UAM zachê-
ca³a studentów do poparcia inicjatywy,
której by³a pomys³odawczyni¹. Stu-
denci odpowiedzieli z du¿ym entuzja-
zmem. Ko³o dzia³a bardzo intensyw-
nie. W zesz³ym roku zorganizowa³o
ogólnopolsk¹ konferencjê dotycz¹c¹
eksperymentu medycznego, w tym ro-
ku wydana zosta³a publikacja „>>Le-
ge Artis<<. Problemy Prawa Medycz-
nego” jako efekt zesz³orocznych war-
sztatów. 

W planach na przysz³oœæ Ko³a jest
kolejna konferencja z cyklu „Prawnicy
zapraszaj¹ lekarzy”, tym razem na te-
mat „Etyka w prawie i medycynie”.
Przygotowywany jest te¿ kolejny tom
„>>Lege Artis<<. Problemy Prawa
Medycznego”. mz
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•• A. H.: - Lothar, od 1994 roku mieszkasz w Polsce. Jak
to siê w³aœciwie sta³o, ¿e postanowi³eœ tutaj przyjechaæ? 

L. Q.: - Kiedy ukoñczy³em germanistykê i etnologiê we
Freiburgu im Breisgau, by³o dla mnie jasnym, ¿e nie tak ³a-
two bêdzie znaleŸæ pracê odpowiadaj¹c¹ mojemu wykszta³-
ceniu. Pomyœla³em, ¿e lepiej bêdzie poszukaæ pracy za grani-
c¹ ni¿ zostaæ bezrobotnym w Niemczech. W 1993 r. pracowa-
³em przez jeden semestr jako nauczyciel jêzyka niemieckie-
go w Sankt Petersburgu, a w 1994 r. nadarzy³a mi siê oka-
zja pracy w Mielcu. Z planowanego roku zrobi³y siê dwa, w
1996 r. przyjecha³em do Poznania i tak ju¿ zosta³o.

•• ̄ yjesz czternaœcie lat "na obczyŸnie". Nauczy³eœ siê
jêzyka polskiego, zapozna³eœ siê z polsk¹ kultur¹ i litera-
tur¹. Czy to zmieni³o Twój stosunek do niemieckiej kultu-
ry i jêzyka niemieckiego?

- Bardzo. I ten proces wci¹¿ trwa. Przy d³u¿szym pobycie
za granic¹ interesuj¹ce jest w³aœnie to, ¿e poznajesz zarów-
no ten kraj, który najpierw by³ obcy, jak i w³asny. W Polsce
dowiedzia³em siê tak samo du¿o nowych rzeczy o Niem-
czech, jak i o Polsce. Najwa¿niejszym doœwiadczeniem, jakie
przychodzi „na obczyŸnie”, jest poczucie dystansu. Z czasem
to, co by³o pierwotnie obce, oswaja siê, choæ nigdy nie jest
stuprocentowo w³asne. Z drugiej strony w³asny kraj staje siê
trochê obcy. Co nie jest wad¹ - dystans wyostrza wiele spraw,
zbyt du¿a bliskoœæ rozmywa obraz.

•• Piszesz przede wszystkim po niemiecku. W jaki spo-
sób Twój „dystans do ojczyzny” znajduje odbicie w Two-
jej twórczoœci?

- Tutaj zderza siê ze sob¹ wiele impulsów. BodŸce literackie
nie ograniczaj¹ siê do ksi¹¿ek. Dzieñ powszedni ma tutaj te¿
swój udzia³, z pods³uchanymi urywkami rozmów, z nag³ówka-
mi w gazetach - z ka¿dym rodzajem jêzykowego wyrazu. Na-
g³ówek nie jest jeszcze oczywiœcie wierszem, ale te ma³e, przy-
padkowe fragmenty czêsto s¹ inspiracj¹ do literackich pomy-
s³ów. Pod tym wzglêdem prowadzi siê za granic¹ egzystencjê
na wyspie, która powoduje sk³onnoœæ raczej do zachowawczych
form jêzykowych ni¿ do form eksperymentalnych. Czy to do-
brze, czy Ÿle - zostawiam ten problem otwarty. Z drugiej stro-
ny mo¿na wci¹¿ wzbogacaæ siê obcojêzyczn¹ literatur¹, która
otwiera nowe przestrzenie. Witold Gombrowicz, dla przyk³adu,
po polsku a po niemiecku to jak dzieñ do nocy. Kolejn¹ p³a-
szczyzn¹ jest historia, której nie mo¿na oddzieliæ od literatury.
Postmodernistyczni Zampanosi chêtnie og³aszaj¹ koniec histo-
rii, najlepiej w pakiecie z koñcem jednostki - moim zdaniem,
jedno i drugie wci¹¿ istnieje, a mój pobyt w Polsce traktujê ja-
ko najlepsz¹ lekcjê historii, jak¹ móg³bym sobie wyobraziæ. To,
z up³ywem czasu, samo staje siê tematem, którego w³aœciwie
siê nie szuka³o: podwójna perspektywa; wspomnienia, które
trzeba zrewidowaæ, bo by³y jednostronne; warstwy czasu od-
krywane pod powierzchni¹ teraŸniejszoœci. 

•• Mówisz o egzystencji na wyspie, podwójnej perspek-
tywie, o warstwach pod teraŸniejszoœci¹ - czy to 
nie zawiera w sobie niebezpieczeñstwa utraty gruntu
pod nogami?

Bursztyn 

W miodowej  Ÿrenicy
owad pierwszego dnia.

Nie budŸ go kruchym 
przeliterowaniem.

Jemu siê œni
twoja gra 

w siatkówkê.

Zobaczysz,
œwiat bêdzie do koñca

do góry nogami.

Siedzia³em przed
Mleczarni¹ na pierwszym 
s³oñcu kwietnia czyta³em
eseje i jak to bywa przy 
lekturze w miejscu które

odbiera nam mowê nadmiarem pamiêci 
sam spróbowa³em coœ napisaæ 

co udaremni³ ³oskot 
z okna naprzeciwko wtedy   

zda³em sobie sprawê 
jak ma³o potrafi 

moje pisanie jeœli 
trochê sztucznego ha³asu 

potrafi je powstrzymaæ.
(Wroc³aw, wiosn¹)

Dystans wyostrza obraz 
Z  Lotharem Quinkensteinem rozmawia Alexander Höllwerth
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- Przeciwnie - w moim mniemaniu podwójna perspekty-
wa jest dobrym œrodkiem na pewne trzymanie siê stóp na
ziemi. Jednak nie w znaczeniu spekulatywnego romanty-
zmu, którego podwójne widzenie sk³ania³o do mistyfikacji,
ale podwójnego obrazu, który s³u¿y do wyostrzenia g³êbi.
Ostatecznie oœwiecenie wykona³o pioniersk¹ robotê. Roman-
tycy tylko pod³¹czyli siê do jad¹cego ju¿ poci¹gu, aby go po-
tem uprowadziæ w dzikie pustkowia. Marzyciele i rebelianci
chêtnie o tym fakcie zapominaj¹. Przychodzi mi przy tym do
g³owy wiersz Charlesa Reznikoffa, który jest jednym z mo-
ich ulubionych antidotów na ideologiczne opary: „The park
is growing dark and quiet / and lights are beginning to shi-
ne among the trees; / here and there, near a light / leaves
and lawn are green again”. To jest najlepsze, czego literatu-
ra mo¿e dokonaæ - uwra¿liwiæ nas na œwiat, który le¿y przed
nami. Co nie musi oznaczaæ, ¿e zgadzamy siê na niego bez
sprzeciwu, chodzi o to, ¿eby w ogóle na niego spojrzeæ. Co my
o nim s¹dzimy, to ju¿ inna sprawa.

•• W wielu Twoich tekstach rozpoznaæ mo¿na aluzje do
ró¿norodnych literackich i kulturowych wzorców. Jakbyœ
okreœli³ Twój stosunek do tradycji?

- Z subiektywnego punktu widzenia jesteœmy „nowi”, po-
niewa¿ po raz pierwszy przychodzimy na œwiat; z obiektyw-
nego - nasze wszystkie myœli i uczucia istnia³y przed nami w
innych jednostkach. Kto chce mo¿e skonstruowaæ z tego he-
roiczny pesymizm kulturowy i wystylizowaæ siê na dziedzica
gigantycznego z³omowiska. Mo¿na te¿ byæ trochê mniej he-
roicznym i powiedzieæ: znajdujemy siê po prostu w towarzy-
stwie, a ka¿da dzisiaj prowadzona rozmowa przywo³uje my-
œli przed nami ju¿ wypowiedziane. Pod tym wzglêdem litera-
tura jest mo¿liwoœci¹ uczestniczenia w pamiêci, wiêkszej od
naszego indywidualnego wspomnienia.

Dla mnie jako Niemca tradycja ma jeszcze jeden aspekt:
nie jest mo¿liwa bez wspomnienia zerwania Trzeciej Rzeszy
z cywilizacj¹. Po takim ideologicznym zatruciu tradycja nie
mo¿e wystêpowaæ ju¿ jako niewini¹tko, aplikuj¹ce domowe
mikstury na migreny i odciski. I jeszcze o jednej rzeczy nie
mo¿na zapomnieæ: ka¿da tak zwana tradycja jest kanonem,
który powstaje poprzez odrzucenie i st³umienie pewnych zja-
wisk. Wspomnienia Goethego wygl¹daj¹ zupe³nie inaczej ni¿
wspomnienia Racheli Varnhagen. Kto mo¿e wyznaczaæ mia-
rê, widzi œwiat innymi oczami, ni¿ ten, który ci¹gle spycha-
ny jest na margines. 

•• W wielu rozmowach z Tob¹ zauwa¿y³em Twoje zainte-
resowanie kultur¹ ¿ydowsk¹. W niektórych Twoich wier-
szach równie¿ mo¿na znaleŸæ tego œlady...

- Próbujê dowiedzieæ siê czegoœ o kulturze ¿ydowskiej, ale
na tym obszarze wci¹¿ jestem pocz¹tkuj¹cym. Wa¿nym te-
matem na naszych lekcjach historii by³ Holocaust - to zna-
czy, ¿e s³yszeliœmy o zniszczeniu kultury ¿ydowskiej przez
Niemców, ale o stuleciach tej kultury w Europie, a szczegól-
nie w Europie Wschodniej, nic nie s³yszeliœmy. Dopiero w
Polsce, interesuj¹c siê histori¹ polsk¹, zrozumia³em, jak
splecione s¹ ze sob¹ te historie. Micha³ G³owiñski, Jerzy Fi-
cowski, Julian Stryjkowski - wszystkich tych autorów odkry-
³em dopiero w Polsce.

•• Chcia³bym jeszcze jednym zdaniem nawi¹zaæ do Two-
jej prozy. Twoja powieœæ „Tellurium”, która t³umaczona
jest w tej chwili na jêzyk polski, bawi siê i rozprawia z
mistyk¹. Powieœæ rozgrywa siê w „pomiêdzyœwiecie” -
postacie poruszaj¹ siê pomiêdzy realnym œwiatem mia-
sta Poznania a zestetyzowanym œwiatem sztuki. Czy
Twoim zdaniem polska rzeczywistoœæ ma w sobie coœ
mistycznego?

- Ten tekst by³ pierwsz¹ prób¹ fikcyjnego zbli¿enia siê do
Polski, a im bardziej siê rozrasta³, tym stawa³o siê jaœniej-
sze, ¿e siê z ni¹ rozmija i zd¹¿a do nieporozumieñ. Wysy³am
mojego bohatera z niew³aœciwymi mapami w podró¿. Polska
tak naprawdê chyba nie jest bardziej lub mniej mistyczna od
Niemiec czy Mongolii Wewnêtrznej, ale oczekiwania bohate-
ra, który ci¹gle szuka tajemniczych znaków, zamiast spoj-
rzeæ na rzeczywistoœæ, rozdmuchuj¹ ten tekst, k³usuj¹ w te-
oriach sztuki i prawdopodobieñstwa, aby na koñcu skapitu-
lowaæ. „Tellurium” praktykuje z³udn¹ formê „podwójnego wi-
dzenia”, o której wczeœniej mówi³em - przesadn¹ sk³onnoœæ
do misteriów, a ostatnie s³owo i tak nale¿y do œwiata mate-
rialnego, z którego nasza œwiadomoœæ tylko chwilowo wyra-
sta jak kapryœny kwiatek.

•• Mam wra¿enie, ¿e te starania ogarniêcia rzeczywisto-
œci s¹ wyraŸnie zauwa¿alne w Twojej nowszej liryce. Wy-
daje mi siê, ¿e to idzie w parze z widoczn¹ zmian¹ w sty-
listyce? Móg³byœ coœ o tym powiedzieæ?

- W wierszach, które pisa³em w ostatnich dwóch, trzech
latach staram siê, krótko mówi¹c, byæ mo¿liwie banalnym.
Z jednej strony zmierza to w kierunku rozluŸnionej formy,
która czyni z wiersza ma³¹ opowiastkê, z drugiej strony w
kierunku redukcji, poprzez któr¹ próbujê pozbyæ siê kolej-
nego symbolicznego balastu. Dwa i pó³ wersu o strzêpie
gazety na chodniku albo o kulce lodów waniliowych - to
by³by dla mnie w tej chwili wiersz idealny. Przy czym zda-
jê sobie sprawê, ¿e to te¿ nic innego ni¿ tylko zardzewia³a
konewka Hofmannsthala, która pozosta³a z wielkiego
ogrodu estetyzmu...

•• I która mo¿e nadaje siê jeszcze do podlewania...
Chcia³bym postawiæ na koniec pytanie: Czy mo¿esz przy-
pomnieæ swoje pierwsze literackie doœwiadczenie?

- Ale¿ oczywiœcie. To by³ Pumuckl. Ta ochota na zabawê
s³owem - wersy wyrzucane z rêkawa, naszpikowane nonsen-
sem i neologizmami i do tego ta unikalna poetyka: „co siê ry-
muje, zawsze jest dobre”. Maj¹c piêæ lat nic nie mo¿na po-
cz¹æ ze s³owem „utopia”, ale si³ê, któr¹ rozwijaj¹ te wersy,
czuje siê bardzo wyraŸnie. Tu stoi doros³y ze swoim rozs¹d-
nym œwiatem, a ten chochlik ze swoj¹ mani¹ rymowania
wszystko stawia na g³owie. „Dadaistyczne wp³ywy w wier-
szach Pumuckla” - dobry pomys³ na pracê doktorsk¹... Jeœli
jeszcze taka nie powsta³a. Pumuckl zreszt¹ rozgryz³ jeden z
najtwardszych orzechów liryki niemieckiej - rym do 
„Mensch”. Robert Gernhardt rozwi¹za³ ten problem u¿ywa-
j¹c liczby mnogiej: „Die schönsten Verse der Menschen / (…)
sind die Gottfried Bennschen”. Pumuckl poszed³ na ca³oœæ:
„Kommt daher ein dicker Mensch, / reim ich pinsche pan-
sche pensch”.

Dziêkujê za rozmowê

Lothar Quinkenstein, ur. w 1967 r. w Bayreuth, mieszka od
1994 r. w Polsce, od 1996 r. w Poznaniu; pracuje jako lektor w
Instytucie Filologii Germañskiej w Poznaniu; ostatnio ukaza³ siê
jego tom poezji „Beim Stimmen der Saiten” (2007), przedsta-
wiany równie¿ na spotkaniach w Poznaniu, miêdzy innymi w Czy-
telni Austriackiej.

Alexander Höllwerth, ur. w 1976 r. w Oberndorfie ko³o Salzbur-
ga, studiowa³ historiê i slawistykê; obecnie pracuje jako lektor
w Instytucie Filologii Germañskiej w Poznaniu. Jest autorem po-
wieœci „Der Terror ist ein Hund, ... ein blutiger Hund” (2006).

T³um.: Ma³gorzata Anna Quinkenstein
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•• Alfred Schnittke (1934 - 1998), kom-
pozytor, pianista, muzykolog i pedagog,
ze swym bogatym dorobkiem twórczym,
a zarazem skomplikowanym ¿yciorysem i
korzeniami rosyjsko - niemiecko - ¿ydow-
skimi, jest od dawna  postaci¹ stale
obecn¹ w ¿yciu muzycznym Zachodu; u
nas pojawia siê jeszcze rzadko. Tym cen-
niejsze by³o spotkanie (7. III) z jego mu-
zyk¹. Nasz dobry ju¿ znajomy, g³ównie z
pokazów filmów Chaplina, niemiecki dy-
rygent Frank Strobel, niegdyœ przyjaciel
Schnittke'go, przyswoi³ nam dwa dzie³a.
Z poznañskimi filharmonikami wykona³
po raz pierwszy, opracowan¹ przez sie-
bie, Suitê „Clowns und Kinder”, której
pierwowzorem by³a ilustracja dŸwiêkowa
filmu. Natomiast z solistk¹ Ew¹ Kupiec
zaprezentowa³ - po raz pierwszy w Polsce
- I Koncert fortepianowy. 

Przypuszczalnie te¿ ma³o kto wcze-
œniej s³ysza³ z tej estrady I Kwartet forte-
pianowy Brahmsa, opracowany na orkie-
strê symfoniczn¹ przez Arnolda Schön-
berga. Zderzenie dwóch œwiatów muzyki,
stanowi³o zatem spor¹ ciekawostkê. 

Niespodziankê prze¿y³y te¿ panie.
Przy wyjœciu z auli, zaproszeni przez dy-
rekcjê FP stra¿acy w galowych mundu-
rach,  ¿egnali je… ró¿ami (nazajutrz by³
8 marca!).

•• Po Filharmonii Narodowej i Wroc³aw-
skiej goœciliœmy (14. III) orkiestrê Filhar-
monii Pomorskiej (tego samego dnia po-
znaniacy grali w Bydgoszczy). Dawno ju¿
tutaj nieobecny, znakomity dyrygent Ta-
deusz Struga³a, przedstawi³ dwie kompo-
zycje, powsta³e w tym samym 1888 r.:
Koncert fortepianowy Ignacego J. Pade-
rewskiego z pianist¹ Paw³em Kowalskim
i V Symfoniê Piotra Czajkowskiego. To
powszechnie znane arcydzie³o, od po-
cz¹tku do ostatniego taktu, poprowadzi³
z dog³êbnie przemyœlan¹ koncepcj¹ i
konsekwencj¹. Z napiêciem, lecz zara-
zem z wielk¹ przyjemnoœci¹ s³ucha³o siê

tej muzyki. Pe³nej emocji, splotu dramatu
i liryzmu, œwietnie opanowanej przez po-
szczególne grupy i solistów orkiestry.
D³uga i ¿arliwa owacja z pewnoœci¹ spra-
wi³a zas³u¿on¹ satysfakcjê wykonawcom. 

•• W Wielk¹ Œrodê (19. III), najprawdo-
podobniej po przesz³o 100 latach, za-
brzmia³o ponownie w Poznaniu, niegdyœ
bardzo popularne, oratorium pasyjne
„Der Tod Jesu” Carla Heinricha Grauna,
XVIII-wiecznego kompozytora niemieckie-
go. Blisko 100 lat (od prawykonania 26.
III 1755 r.) w katedrze berliñskiej, kon-
templowano j¹ corocznie w Wielkim Tygo-
dniu, nim wróci³y do ³ask obie pasje 
J. S. Bacha. Podkreœlmy, i¿ dwie rêkopi-
œmienne kopie tego utworu znajduj¹ siê
w Archiwum Diecezjalnym w GnieŸnie.
Chwa³a zatem prof. Stefanowi Stuligro-
szowi, ¿e da³ siê namówiæ na próbê
wspó³czesnej, estradowej rekonstrukcji
25-czêœciowej kantaty. Z du¿¹ pieczo³owi-
toœci¹ tego trudu podjêli siê te¿ soliœci:
Anna Miko³ajczyk-Niewiedzia³, Anna Kara-
siñska, Wojciech Maciejowski i Andrzej
Klimczak, Chór Ch³opiêcy i Mêski oraz
Orkiestra FP. W du¿ym skupieniu s³ucha-
no kunsztownej, momentami arcytrudnej
dla œpiewaków zw³aszcza, muzyki. Per-
cepcji pomaga³ te¿ polski tekst kantaty,
zamieszczony w programie, a przet³uma-
czony przez Barbarê Biedak (wnuczkê
prof. Stuligrosza) oraz komentarz wpro-
wadzaj¹cy Aliny M¹dry.

•• Chór „Poznañskich S³owików” œpie-
wa³ równie¿ w auli tu¿ po Œwiêtach Wiel-
kanocnych (27. III) na wspólnym koncer-
cie ze swoim goœciem, angielskim
Chórem Eton College, dzia³aj¹cym 
od 1440 r. ! Dyrygowali  Ralph Alwood 
i Stefan Stuligrosz. Przy organach zasie-
dli David Good i Miros³aw Ga³êski. Angli-
cy dali kilka przyk³adów, g³ównie wspó³-
czesnej twórczoœci religijnej - Erica Whita-
cre'a, Colina Mamby i Arvo Paerta, 

a tak¿e siêgnêli po Händla. Poznaniacy
popisali siê swymi ulubionymi utworami
Maklakiewicza („Adoramus te Christe”) 
i Góreckiego („Totus Tuus”). Fina³em by-
³o - rzecz jasna - wspólne Händlowskie
„Alleluja”.     

•• Atrakcyjny program i dobre wykonaw-
stwo, dwa najwa¿niejsze elementy popu-
larnego cyklu, przynios³y (29. III) spory
sukces 385. edycji Koncertów Poznañ-
skich. Estradowe przeboje: „Kaprys w³o-
ski” i Wariacje na temat rokoko Czajkow-
skiego, mniej znany Koncert wiolonczelo-
wy a-moll Saint-Sënsa i najpopularniejsze
fragmenty obu suit Bizeta z opery „Car-
men”, to murowane pozycje dla ka¿dego
ucha. Do tego fenomenalny, 24-letni soli-
sta, Gruzin Giorgi Kharadze, doskonale
rozumiej¹cy siê z dyrygentem, Niemcem
Michaelem Sanderlingiem, od roku stale
wspó³pracuj¹cym z nasz¹ orkiestr¹ oraz -
jak zwykle - ciekawy i dowcipny komen-
tarz Krzysztofa Szanieckiego zapewnili
jak najlepsze wspomnienia wieczoru.
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•• Poznaniak Jacek Kortus, student
Akademii Muzycznej (w klasie prof.
W. Andrzejewskiego), dost¹pi³ (31.
III) zaszczytu wystêpu w serii uniwer-
syteckich recitali, rezerwowanych do-
t¹d dla doœwiadczonych mistrzów.
Niespe³na 20-letni pianista ma 
na swym koncie spor¹ iloœæ laurów
na miêdzynarodowych i krajowych tur-
niejach, ³¹cznie z fina³em i wyró¿nie-
niem na Konkursie Chopinowskim w
2005 r. w Warszawie. Chopin zatem
zdominowa³ program wystêpu: Nok-
turn c-moll, Walc As-dur, dwa Mazurki
z op. 17 oraz potê¿na Sonata b-moll 
(z marszem ¿a³obnym). Po przerwie -
jeszcze wiêksza i trudniejsza forma:
Sonata h-moll Liszta, dowód pracy
nad poszerzeniem repertuaru. Jed-
nak¿e domagaj¹cej siê bisu publicz-
noœci, m³ody artysta ponownie zapro-
ponowa³ Chopina: s³ynne Scherzo h-
moll. I to by³ najpiêkniejszy punkt re-
citalu, uzupe³nionego s³owem Jerzego
Laskowskiego. (rp) 

Przez jednych ods¹dzany od czci i
wiary, przez innych chwalony za

odwagê, ponownie podj¹³ siê nie³atwego
zadania. W kolejnej ksi¹¿ce zarysowa³
obraz przeœladowania ¯ydów w Polsce
przez miejscow¹ ludnoœæ po zakoñcze-
niu II wojny œwiatowej. Pocz¹tkowo wy-
dano j¹ w USA pod wymownym tytu-
³em „Fear: Anti-Semitism in Poland
After Auschwitz”. Pierwsze docieraj¹ce
do kraju fragmenty i przedruki zapo-
wiada³y, ¿e nie obêdzie siê bez skanda-
lu. Chocia¿ historycy podkreœlali, ¿e o
ile „S¹siedzi” odkrywali nieznane dot¹d
fakty, nowa ksi¹¿ka traktuje o rzeczach
znanych ju¿ w kraju. Po dwóch latach
do r¹k czytelników trafi³ „Strach. Anty-
semityzm w Polsce tu¿ po wojnie. Hi-
storia moralnej zapaœci”. Zgodnie z
oczekiwaniami przez œrodki przekazu
przetoczy³a siê fala dyskusji: tych po-
wa¿nych i zupe³nie niewartych uwagi -
obraŸliwych. Grossa na przemian ata-
kowano i doceniano. Zarzuty dotyczy³y
strony metodologicznej i faktograficz-
nej, obroñcy podkreœlali z kolei, ¿e emo-
cjonalny i dosadny jêzyk oraz forma
eseju mia³y sprawiæ, ¿e ksi¹¿ka trafi do
szerszej publicznoœci. Niejako uprze-
dzaj¹c jej debiut, Instytut Pamiêci Na-
rodowej, w serii Monografie, wyda³
ksi¹¿kê Marka Jana Chodkiewicza „Po
Zag³adzie. Stosunki polsko-¿ydowskie
1944-1947”. Równie¿ ta pozycja od pew-
nego czasu znana by³a amerykañskim
czytelnikom. Obaj historycy zaprezen-
towali ró¿ne dane i w inny sposób oce-
niali wydarzenia w powojennej Polsce.
Spór pomiêdzy nimi sta³ siê osi¹ toczo-
nych powszechnie debat. Spierano siê o
liczbê zamordowanych ¯ydów, o to, kto
inspirowa³ pogromy, o to, czy jesteœmy
antysemitami. 

Kiedy opad³y nieco emocje i bitewny
kurz, do dyskusji postanowili w³¹czyæ
siê równie¿ pracownicy naukowi UAM.
W Collegium Maius odby³a siê dysku-

sja panelowa wokó³ obu ksi¹¿ek zatytu-
³owana „Jak o tym opowiadaæ? Stosun-
ki polsko-¿ydowskie po Zag³adzie”,
któr¹ zorganizowa³ Zak³ad Antropologii
Literatury. Wziêli w niej udzia³: prof.
Przemys³aw Czapliñski jako moderator
(Instytut Filologii Polskiej UAM), prof.
Roman Kubicki (Instytut Filozofii
UAM), dr Rafa³ Witkowski (Instytut
Historii UAM), dr Piotr Forecki (Insty-
tut Nauk Politycznych i Dziennikar-
stwa UAM) oraz mgr Bart³omiej Krupa
(Instytut Filologii Polskiej UAM).
Wprowadzaj¹c do debaty, prof. Czapliñ-
ski pyta³ uczestników, czy mo¿liwe jest
wyznaczenie trzeciego sposobu opowia-
dania o tematach prezentowanych w
ksi¹¿kach, czy umiemy w rzeczowy spo-
sób poddaæ analizie w³asn¹, nawet
wstydliw¹, historiê. Dr Rafa³ Witkow-
ski w krótkim wyst¹pieniu wymieni³
podstawowe zasady warsztatu pracy
historyka, z którymi niekiedy w
sprzecznoœci stali autorzy obu pozycji.
Prof. Roman Kubicki na wstêpie zazna-
czy³, ¿e jest zwolennikiem wizji prezen-
towanej przez Grossa i uzna³, ¿e w
ksi¹¿ce Chodkiewicza nie ma zdania,
które wzbogaci³oby jego wiedzê lub za-
interesowa³o go. Mo¿e z wyj¹tkiem
ostatniego, które postuluje przeprowa-
dzenie dalszych badañ. Dr Piotr Forec-
ki postawi³ wa¿ne pytanie - czy Polacy
potrafi¹ mówiæ o antysemityzmie po
wojnie w oderwaniu od Holocaustu.
Dyskusja, równie¿ z udzia³em publicz-
noœci, która niekiedy mia³a bardzo emo-
cjonalny charakter, wskazuje, ¿e nie
jest to temat przyjemny i wci¹¿ pozo-
staje nacechowany du¿¹ dawk¹ bólu,
zw³aszcza ¿e ¿aden naród nie lubi
mówiæ o ciemnych kartach swojej histo-
rii. Uwagi i postulaty, jakie pojawi³y siê
podczas panelu, wymagaj¹ kolejnego
spotkania, które zreszt¹ zapowiedzia³
prof. Czapliñski. 

Marcin Piechocki

ZnaleŸæ 
trzeci¹ narracjê
Ksi¹¿ki Jana Tomasza Grossa wywo³a³y w Polsce dyskusjê 
o antysemityzmie. Wydanymi w 2000 roku „S¹siadami” 
autor wyci¹gn¹³ na œwiat³o dzienne nieznane lub skrywane, 
wstydliwe momenty naszej historii.
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Dn i Prawnika

Udaliœmy siê do liceów, gdzie, za zgod¹ dyrektorów, prze-
prowadziliœmy test rekrutacyjny. Mia³ on na celu wyse-

lekcjonowanie osób potencjalnie zainteresowanych, a do te-
go obdarzonych odpowiednimi cechami, potrzebnymi pra-
wnikom, jak np. umiejêtnoœæ logicznego myœlenia czy czyta-
nia ze zrozumieniem. Zakwalifikowa³a siê ponad setka lice-
alistów. Wiedzieliœmy, ¿e nie³atwo bêdzie nam przekonaæ
tych m³odych i asertywnych ludzi, ¿e studiowanie prawa to
dobry wybór. Potrzebowaliœmy ciekawej agendy pe³nej wy-
darzeñ stoj¹cych na najwy¿szym merytorycznie poziomie.
Jako ¿e projekt realizowany by³ przez piêæ dni, to stworzenie
planu zajêæ, podczas których uczniowie nie tylko otrzymaj¹
du¿¹ dawkê istotnej wiedzy, ale bêd¹ siê równie¿ dobrze ba-
wiæ, by³o bardzo pracoch³onne. Niemniej jednak uda³o siê, o
czym œwiadczy³y mnogoœæ pytañ podczas wyk³adów, uœmie-
chy podczas ca³ego przedsiêwziêcia oraz nies³ychana fre-
kwencja. 

Zasadnicza czêœæ Dni Prawnika by³a przeznaczona tylko
dla osób, które pomyœlnie przesz³y test. Jedynie one mia³y
przyjemnoœæ s³uchaæ, starannie dobranych do potrzeb i wie-
dzy maturzystów, wyk³adów i braæ udzia³ w zajêciach z pra-
wniczego jêzyka angielskiego. Nie sposób powiedzieæ, który
z wyk³adów licealiœci przyjêli z najwiêkszym entuzjazmem.
Mo¿e o torturach w œredniowiecznej Europie dr. Andrzeja
Gulczyñskiego, mo¿e o inkwizycji i procesie inkwizycyjnym
mgr. Macieja Kowalczyka lub o prawie Rewolucji Francu-
skiej dr. Maksymiliana Stanulewicza, choæ pozosta³e zbiera-
³y równie pochwalne komentarze uczestników. Wyk³ady
trwa³y od poniedzia³ku do œrody. Czwartek przeznaczony
by³ na warsztaty z procedury s¹dowej oraz wybranego przez
nas kazusu. Prowadzili je cz³onkowie ELSA Poznañ Julian
D¹browski i Tomasz Babecki. By³o to niezbêdne przygoto-
wanie do pi¹tkowej symulacji rozprawy s¹dowej, poniewa¿
to w³aœnie licealiœci mieli wcieliæ siê w wiêkszoœæ ról proce-
sowych. Prokurator, sêdzia oraz jeden z obroñców byli stu-
dentami wydzia³u. Maturzyœci byli zaœ oskar¿ycielami po-
si³kowymi, œwiadkami, pozosta³ymi obroñcami oraz tworzy-
li równie¿ wiêkszoœæ sk³adu orzekaj¹cego. Bieg³y i oskar¿o-
ny to tak¿e licealiœci. Chêtnych do objêcia tych ról by³o
znacznie wiêcej ni¿ miejsc. Nie to jednak by³o najbardziej
zaskakuj¹ce, ale jak z tymi rolami sobie poradzili. Wiedzie-
li jedynie, kogo maj¹ zagraæ i bardzo ogólnie, co te postacie
widzia³y. Nikt im nie powiedzia³, o co zostan¹ zapytani.
Twórczo rozwinêli grane osobowoœci, zarówno poprzez
œwietne wyst¹pienia, jak i przebrania. Byli przy tym nies³y-
chanie przekonuj¹cy. 

Choæ czynny udzia³ w symulacji braæ mogli jedynie licea-
liœci, to sama symulacja by³a otwarta. Bardzo wiele osób z tej
mo¿liwoœci skorzysta³o, przez co sala 100 S¹du Okrêgowego
w Poznaniu „pêka³a w szwach”. Nadmieniæ trzeba, ¿e jest to
najwiêksza sala s¹dowa w Poznaniu. Nie tylko symulacja
mia³a otwarty charakter. Podobnie wszyscy mogli wzi¹æ

udzia³ w dyskusji pt. „Tajniki Kodeksu Wykroczeñ”. Zdobyta
podczas tej czêœci projektu wiedza mo¿e przydaæ siê w ka¿-
dej chwili. Ka¿demu zdarza siê czasem pope³niæ wykrocze-
nie, chocia¿by nieumyœlnie. Warto, zatem wiedzieæ, co za nie
grozi i co mog¹, a czego nie mog¹ policjanci czy stra¿nicy
miejscy. Z ostatnim projektem przeznaczonym dla ka¿dego
chêtnego zagoœciliœmy w kinie „Rialto”. By³a to Prawnicza
Akademia Filmowa. Film „Symetria” w re¿yserii Konrada
Niewolskiego opowiada historiê cz³owieka, który przez po-
my³kê trafia do wiêzienia. W czarnych barwach pokazuje ¿y-
cie i hierarchê zasad za murami. Po seansie by³ czas na dys-
kusjê. Zaprosiliœmy na ni¹ ekspertów z dziedziny wiêzien-
nictwa. Kapitan Kazimierz Ró¿añski (psycholog wiêzienny),
kapitan Renata Heinze (kierownik Dzia³u Penitencjarnego
Aresztu Œledczego w Poznaniu) oraz kapitan Zbigniew Dola-
ta (rzecznik prasowy Dyrektora Okrêgowej S³u¿by Wiêzien-
nej w Poznaniu) s³u¿yli swoj¹ wiedz¹ praktyczn¹. Teoretycz-
n¹ zaœ zapewnia³ dr Justyn Piskorski z Katedry Prawa Kar-
nego Wydzia³u Prawa i Administracji UAM. Dziêki nim do-
wiedzieliœmy siê, ¿e twórcy „Symetrii” nie przekazali rzetel-
nego obrazu polskiego wiêziennictwa. Cytowane w filmie
przepisy Kodeksu Karnego by³y nieaktualne, nie obowi¹zy-
wa³y ju¿ w czasie, o którym film ten opowiada, zwraca³ uwa-
gê dr Piskorski. - Prezentowany w filmie sposób przydziela-
nia wiêŸniów do cel jest niedopuszczalny. Nikt nie umieœci
cz³owieka oskar¿onego o pedofiliê z wiêŸniami oskar¿onymi
o inne przestêpstwa. Domniemani pedofile potrzebuj¹ spe-
cjalnej ochrony - doda³ kapitan Z. Dolata.   - Gdyby to, co po-
kazuje film, by³o prawd¹ o polskich wiêzieniach, nie wytrzy-
ma³bym tych kilkunastu lat, jakie pracujê w areszcie. Sam
bym oszala³ - skwitowa³ kapitan Kazimierz Ró¿añski.

Jak widaæ ciê¿ka, kilkumiesiêczna praca cz³onków ELSA
Poznañ op³aci³a siê. Zarówno dlatego, ¿e uczestnicy byli bar-
dziej ni¿ zadowoleni, jak i dlatego, ¿e pytali. O to, jak siê do-
staæ na prawo, czy jest tak ciê¿ko, jak siê zwyk³o s¹dziæ. Na
wiêkszoœæ ich pytañ odpowiedzia³ w swoim wyk³adzie dr
Piotr Lissoñ, mówi¹c o zasadach studiowania na wydziale.
Na temat naszego Stowarzyszenia prezentacjê przeprowa-
dzi³a Anna Ziemnicka (prezes ELSA Poland w 2007 roku).
Przekaza³a równie¿ wiele cennych informacji praktycznych
dla przysz³ych studentów. Pomimo to, uczestnicy korzystaj¹c
z przerw, zadawali pytania, o to, jak wygl¹da studiowanie na
naszym kierunku z perspektywy studenta. To znaczy, ¿e s¹
naprawdê zainteresowani. Cieszy nas to niezmiernie, ponie-
wa¿ oznacza, ¿e odnieœliœmy sukces. Pierwszy raz organizo-
waliœmy taki projekt, dlatego nie by³o ³atwo, ale praca by³a
nies³ychanie satysfakcjonuj¹ca. W przysz³ym roku na pewno
znów zorganizujemy Dni Prawnika.

Zapraszam równie¿ na nasz¹ stronê internetow¹:
http://www.elsa.org.pl. Znajdziecie tu informacjê o innych
naszych projektach i samej organizacji. 

ELSA Poznañ

Studenci zapraszaj¹ licealistów
Do tej pory Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznañ organizowane
przez siebie projekty adresowa³o do studentów. Poprzez organizacjê seminariów, 
konferencji, dyskusji, konkursów i wielu innych projektów wzbogacaliœmy program studiów
na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Uznaliœmy jednak, ¿e skupianie siê na osobach
ju¿ studiuj¹cych prawo to za ma³o. Z tego powodu zorganizowaliœmy projekt Dni Prawnika
przeznaczony dla tegorocznych maturzystów.
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