
ŻYCIE
www.zycie.amu.edu.pl

nr 4 (223)
kwiecień 2012

UNIWERSYTECKIE

ISSN 1231- 8825 

131 razy TAK!131 razy TAK!131 razy TAK!131 razy TAK!



2 |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E |  k w i e c i e ń  2 0 1 2

Fo
t.

 5
x

 M
a

ci
ej

 M
ęc

zy
ń

sk
i

Flesz » Wybory 2012-2016



ŻYCIE
UNIWERSYTECKIE

UAM PoznAŃ
nr 4 (223) | kwiecień 2012

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

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

Redaktor naczelny: 
Jolanta Lenartowicz, jolenmedia@gmail.com 
Stali współpracownicy: 
Teksty: Adam Barabasz, 
Danuta Chodera-Lewandowicz, Filip Czekała, 
Marcin Krupka, Marcin Piechocki, Romuald Połczyński,
Maria Rybicka,  Anna zielińska, Magda ziółek
Zdjęcia: Maciej Męczyński, Filip Czekała
fotouam@amu.edu.pl

Adres redakcji: 
61-701 Poznań, ul. Fredry 10
Biuro redakcji: Marta Dzionek 
Zdjęcia na okładkach: Maciej Męczyński
Korekta: Maria Rybicka
Opracowanie graficzne: Agata Rząsa 

Druk: DRUKARNIA GEOKART
36-007 Krasne 178 a

k w i e c i e ń  2 0 1 2  |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E  |  3

Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów.
za treść zamieszczanych ogłoszeń, reklam i komunikatów redakcja nie odpowiada. zapraszamy do wszechstronnej współpracy.

4-7 | WYBORY 2012-2016

8-9 | WYDARzENIA
● Kalendarium

10 | NASz UNIWERSYTET 
● Diamentowe Granty
● Gniezno: grunty

i medale – przekazane

11 | NASz UNIWERSYTET 
● Studenci – do muzeum!
● Uroczyste promocje neofilologów

12 | GOŚĆ WYBITNY
● Piękne spełnienie 

rektorskiej nagrody
● Dzień Uniwersytecki w Kolegium

Europejskim UAM

13 | OLIMPIADA JĘzYKOWA
● z hiszpańskim w świat

14 | NASz UNIWERSYTET
● Religijnie i ortograficznie
● Teraz sakramenty

15 | NASz UNIWERSYTET 
● XXII Dni Kultury Francuskiej

i Frankofonii

16 | BADANIA
● zerkanie w mózgi

17 | SzCzEBLE KARIERY
● Habilitacja po nowemu

18-19 | NASz UNIWERSYTET
● Którędy do kultury jakości

20-21 | JUBILEUSz
● Uniwersytet i radio
● Pół wieku wydawania

22 | NASz UNIWERSYTET
● NOCNE RENDEz-BU...

23 | NASz UNIWERSYTET 
● Rosyjski zielnik Paczoskiego

24 | NASz UNIWERSYTET
● Polak, Węgier dwa bratanki...

25 | GABINETY UCzONYCH
● Bardzo akustycznie

25 | NASz UNIWERSYTET
● Ptasie radio z wizytą w Słubicach

26 | KULTURA
● Aula koncertowa

27 | NASz UNIWERSYTET 
● Spacerkiem po Festiwalu 
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nasz uniWersytet W NUMERzE

1-3 maja (wtorek-środa-czwartek) MAJÓWKA W OGRODZIE BOTANICZNYM

Występy plenerowe poznańskich artystów, aktorów, instrumentalistów, grup
tanecznych i wokalnych, zespołów regionalnych; pokazy dogoterapii i hipoterapii
oraz gimnastyki Tai-Chi, a także pokazy strażaków; wystawy w Pawilonie
Ekspozycyjno-Dydaktycznym Ogrodu oraz kiermasz ogrodniczy, a także akcja
honorowego poboru krwi organizowana przez Straż Miejską i zbiórka na rzecz
Hospicjum „Palium”; www.botanik.amu.edu.pl 

7 maja (poniedziałek) KONCERT z okazji Jubileuszu 93-lecia Uczelni,
Chór Akademicki pod dyrekcją Beaty Bielskiej i orkiestra Kameralna 
pod dyr. Aleksandra Grefa, wstęp wolny, Aula Uniwersytecka godz. 19.00

7 maja (poniedziałek) Ogłoszenie III edycji konkursu fotograficznego 
dla studentów pt. „UAM moją uczelnią-Uniwersytet z tradycjami”

8-15 maja IX EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIOTEK,
pod hasłem: „Biblioteka ciągle w grze!”; Biblioteka Główna UAM, 
ul. Ratajczaka 38/40; wystawy, zwiedzanie, zbiory-otwarte dla wszystkich

7-8 maja (poniedziałek, wtorek) III KONGRES KÓŁ NAUKOWYCH UAM
przy współpracy z Kolorowym Uniwersytetem UAM. Collegium Iuridicum
Novum i Aula Uniwersytecka. Sesje referatowe i warsztaty dla studentów 
i dla dzieci-słuchaczy Kolorowego Uniwersytetu, w wieku 8-12 lat oraz konkurs
projektów Kół Naukowych, w którym będą brały udział także dzieci;
www.rkn.amu.edu.pl 

9 maja (środa) INTERNATIONAL STUDENT DAY; przejazd rowerowy studentów
zagranicznych przez miasto, debata i piknik na Kampusie Morasko

9 maja (środa) DZIEŃ SPORTU na Kampusie Morasko oraz na kampusach UAM
w Gnieznie, Kaliszu i Słubicach; www.swfis.amu.edu.pl 

9-10 maja (środa, czwartek) WIELKIE GRILLOWANIE na Kampusie Morasko;
http://wielkiegrillowanie.amu.edu.pl 

10 maja (czwartek) WYKŁAD OTWARTY DEKADY JUBILEUSZOWEJ,
prof. Grzegorz Łukomski, „Uniwersytet w przestrzeni kulturowej okresu
międzywojennego 1919 – 1939”, s. 121 WNPiD Kampus Morasko, godz. 12.00

11 maja (piątek) III SEMINARIUM POPULARNO-NAUKOWE 
„ZAŁOŻYCIELE UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO: PROFESOR MICHAŁ SOBESKI”
wraz z wystawą i projekcją filmu dokumentalnego UNIWERSYTECKIEGO STUDIA
FILMOWEGO; otwarte dla wszystkich; Aula Lubrańskiego, Collegium Minus,
godz. 15.00-19.00

11 maja (piątek) DZIEŃ STUDENTA i PRACOWNIKA UAM W POZNAŃSKIM
MUZEUM NARODOWYM i jego oddziałach w Poznaniu, Śmiełowie, Głuchowie
i Rogalinie; trasy edukacyjne oprowadzania po zbiorach, wstęp wolny

12 maja (sobota) FESTYN RODZINNY dla pracowników, emerytów
i rencistów oraz doktorantów UAM – tereny zielone kampusu Morasko
przed Wydziałem Fizyki, godz. 15.00-19.00; strefa zabaw rodzinnych, konkurencje
plenerowe, atrakcje w 9 namiotach dla całych rodzin z dziećmi, nagrody, 
punkty małej gastronomii, estrada z programem artystycznym

13 MAJA (niedziela) – IV OGÓLNOUNIWERSYTECKI RAJD JUBILEUSZOWY
do Pałacu UAM w Obrzycku; 3 trasy z zagadkami i nagrodami: rowerowa,
piesza, samochodowa; rajd otwarty dla wszystkich chętnych; zapisy przez
www.rajd.amu.edu.pl 

14, 15, 16 maja (poniedziałek-wtorek-środa) FESTIWAL KULTURY
STUDENCKIEJ „KULMINACJE”; www.kulminacje.amu.edu.pl 

Więcej szczegółów na www.jubileusz.amu.edu.pl i na plakatach

Co nas czeka na Wielkiej
Majówce UAM 2012
SKRÓT PROGRAMU
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podczas spotkania wyborczego kandydaturę 
prof. Marciniaka rekomendował zebranym 
prof. Tomasz pokrzywniak, dziekan Wydziału filologii
polskiej i Klasycznej UaM. oto jego rekomendacja. 

Zde cy do wa łem się zgło sić kan dy da tu rę pro fe so ra Bro ni sła wa Mar -
ci nia ka – bo to nie praw da, że rek tor Mar ci niak mu siał zgło sić się
sam – zde cy do wa łem się więc zgło sić i re ko men do wać tę kan dy da tu -
rę z dwóch po wo dów.

Ja ko dzie kan dru giej, do bie ga ją cej koń ca ka den cji, nie ubie gam się
o żad ne funk cje uni wer sy tec kie, je stem więc w tej kom for to wej sy tu acji,
że mo ja re ko men da cja mo że być wol na od po dej rzeń o ja ką kol wiek in -
te re sow ność.

Dru gi po wód jest waż niej szy. Czte ry la ta te mu nie po pie ra łem kan dy -
da tu ry pro fe so ra Mar ci nia ka na sta no wi sko rek to ra i otwar cie go
o tym – i nie tyl ko je go zresz tą – po wia do mi łem. Wie dzia łem, bo wie dzie li
to wszy scy, że ja ko pro rek tor przez dwie ka den cje, w ze spo le rek to ra Ste -
fa na Jur gi i rek to ra Sta ni sła wa Lo ren ca, spi sy wał się zna ko mi cie. Nie
każ dy pro dzie kan na da je się jed nak na dzie ka na, nie każ dy pro rek tor,
na wet naj lep szy, mo że być rek to rem. Są dzi łem więc wte dy, że prof. Mar -
ci niak mo że nie udźwi gnąć i te go ogro mu i tej róż no rod no ści spraw, któ -
re spa da ją na rek to ra, i ogrom ne go cię ża ru od po wie dzial no ści.

Nikt nie lu bi przy zna wać się do błę dów. Ale pro szę mi wie rzyć: dziś
z ra do ścią ogła szam, że wte dy nie mia łem ra cji, że mo je oba wy się nie
po twier dzi ły. Czym prze ko nał mnie i mo je śro do wi sko rek tor Mar ci -
niak? Ogro mem pra cy, od da niem, sku tecz no ścią w dzia ła niu, wy czu -
ciem te go, co naj waż niej sze, po sta wą uni wer sy tec ką.

Pa mię ta jąc mą drą prze stro gę Kra sic kie go, że „dym ka dzidł nie pra -
wych chwal cę upo ka rza, chwa lo ne go pod li”, nie za mie rzam w po chwa -
łach prze sa dzać, ani też wy rę czać rek to ra w pre zen ta cji osią gnięć i za -
mie rzeń. Uczy nił to zresz tą i na stro nie in ter ne to wej, i na spo tka niach
z ra da mi wy dzia łów i na otwar tym spo tka niu przed wy bor czym ty dzień
te mu. Ale o pa ru kwe stiach po wie dzieć mu szę.

Na sza współ pra ca za czę ła się od spo ru, do ty czą ce go waż nej, choć
jed nost ko wej kwe stii. W tym spo rze ja przy ją łem po sta wę twar -
dą – a rek tor kom pro mi so wą, ustę pli wą. Krót ko po tem mu sia łem pro -
sić rek to ra o de cy zję w in nej, trud nej spra wie wy dzia łu. De cy zja zo sta -
ła pod ję ta bez zwło ki i by ła to de cy zja roz trop na, go dzą ca in te res i po -
trze by wy dzia łu i uni wer sy te tu. Krót ko mó wiąc, ni gdy nie spo tka ły mnie,
ani mo je go wy dzia łu, naj mniej sze na wet prze ja wy nie chę ci z po wo -
du bra ku wcze śniej sze go po par cia. Tak oczy wi ście i na uni wer sy te cie
i w ogó le w ży ciu, w pro ce du rach de mo kra tycz nych, być po win no, ale
nie za wsze tak jest, więc war to to pod kre ślić.

Z in nych osią gnięć rek to ra i kan dy da ta na rek to ra chciał bym wy mie -
nić na stę pu ją ce:
● opra co wa nie stra te gii uni wer sy te tu. Mia łem do te go przed się wzię -

cia pe wien dy stans, nie prze ko ny wa ła mnie po ety ka i sty li sty ka te go
do ku men tu, ale ry chło się oka za ło, jak bar dzo jest on po trzeb ny. Kie -
dy na nasz wy dział za wi ta ła PKA, pierw sze py ta nie ze spo łu eks per tów
do ty czy ło wła śnie stra te gii;
● re wa lo ry za cja wie lo let nie go pro gra mu in we sty cyj ne go, co wy ma -

ga ło wie lu skom pli ko wa nych za bie gów oraz ta len tów dy plo ma tycz nych
i po li tycz nych; a oprócz te go pro gra mu tro ska o har mo nij ny roz wój ca -
łe go uni wer sy te tu, wszyst kich je go kam pu sów. Pra ce w Col le gium No -

vum i w Sza ma rze wie oraz stan Col le gium Ma ius świad czą do bit nie,
że to nie są tyl ko de kla ra cje.
● po ziom, ja kość i styl ob cho dów ju bi le uszo wych z udzia łem naj wyż -

szych władz pań stwo wych;
● ogól no pol ska ak tyw ność uni wer sy te tu, co by ło wi dać np. w pra -

cach nad no wą usta wą o szkol nic twie wyż szym;
● we wnętrz ne po rząd ko wa nie praw ne uni wer sy te tu, wy ni ka ją ce

z wej ścia w ży cie no wych ustaw – wy ra zem tych za bie gów jest no wy
sta tut, któ ry wczo raj człon ko wie se na tu otrzy ma li;
● tro ska o pra cow ni ków, wi docz na choć by w re gu la cjach do ty czą -

cych za trud nie nia ad iunk tów, czy w za ini cjo wa nych sty pen diach pro -
fe sor skich i dla pra cow ni ków ad mi ni stra cji;
● mi mo usta wo we go wzmoc nie nia jed no oso bo wej wła dzy rek to ra,

cią gle re ali zo wa na ko le gial ność. Wie le de cy zji rek to ra i przed ło żeń se -
nac kich jest efek tem uzgod nień i kon sul ta cji w ko le gium rek tor sko -dzie -
kań skim;
● kon se kwent na re ali za cja za sa dy apo li tycz no ści, czy do kład niej,

po li tycz nej neu tral no ści uni wer sy te tu; 
● umie jęt ność do bo ru współ pra cow ni ków – spek ta ku lar nym wy ra -

zem te go ta len tu jest awans pro rek to ra Jac ka Gu liń skie go na wi ce mi -
ni stra;
● od wa ga w po dej mo wa niu de cy zji trud nych, hart du cha i si ła wo -

li w prze ciw sta wia niu się dzia ła niom nie uczci wej, ukry tej opo zy cji,
mie nią cej się „uczci wym uni wer sy te tem”. Za mo jej pa mię ci ża den
z rek to rów nie zma gał się z te go ty pu prze ciw no ścia mi;
● skrom ność. Przez czte ry la ta urzę do wa nia na wet je den bą be lek

wo dy so do wej nie prze do stał się do gło wy rek to ra Mar ci nia ka;
● na ko niec, choć ja ko po lo ni sta mam tu naj mniej sze kom pe ten cje,

war to pod kre ślić po zy cję na uko wą prof. Mar ci nia ka – wy bit ne go che -
mi ka, ce nio ne go w kra ju i za gra ni cą, ma ją ce go świa to we kon tak ty na -
uko we – od Ka na dy i Sta nów Zjed no czo nych przez Eu ro pę do Ja po -
nii. To waż ne, by na cze le uni wer sy te tu stał uczo ny o nie kwe stio no wa -
nej po zy cji, o nie kwe stio no wa nym au to ry te cie ba daw czym.

Ape lu ję prze to o po par cie kan dy da tu ry prof. Bro ni sła wa Mar ci nia ka.
Ja ko rek tor gwa ran tu je on mą drą kon ty nu ację i nie zbęd ną mo der ni za -
cję – gwa ran tu je tro skę o aka de mic ki etos, o „do sto jeń stwo uni wer sy te tu”,
o po ziom ba dań na uko wych, o ja kość dy dak ty ki, o po ziom i kon tro lę ja -
ko ści kształ ce nia, wpi sa nej w kra jo we ra my kwa li fi ka cji, ale tak że
o spraw ność go spo dar czą i do bre wy ni ki fi nan so we tej wiel kiej i waż nej
w Po zna niu i w kra ju in sty tu cji, ja ką jest nasz uni wer sy tet.

KolEgIUM ElEKToRóW UNIWERSYTETU zdECYdoWało SIę poWIERzYć SpRaWoWaNIE WładzY
Na UaM W KadENCjI 2012-2016 pRof. dR. hab. bRoNISłaWoWI MaRCINIaKoWI, obECNEMU
REKToRoWI NaSzEj UCzElNI. za pozoSTaNIEM pRof. bRoNISłaWa MaRCINIaKa
Na STaNoWISKU REKToRa opoWIEdzIało SIę 131 Na 140 głoSUjąCYCh ElEKToRóW.

Czym mnie prze ko nał rek tor Mar ci niak
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do elek to rów zwrócił się też kandydat prof. bronisław
Marciniak. przypomniał najistotniejsze założenia swojego
programu wyborczego. powiedział mię dzy in ny mi: 

W nad cho dzą cej ka den cji, je śli zo sta nę wy bra ny, chciał bym
zwró cić uwa gę na trzy za sad ni cze ele men ty. 

1Na spraw nie za rzą dza ny pro ces ba daw czy i edu ka cyj ny. To
bar dzo sze ro kie za gad nie nie, gdyż obej mu je za rów no ba da nia
na uko we, w tym okre śla nie pro fi lu i po li ty ki ba daw czej uczel -

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

Wszę dzie tu ko niecz ne jest wła ści we za rzą dza nie, tak że by uczel -
nia by ła nie tyl ko, jak to już nad mie nia łem „świą ty nią mą dro ści”,
ale tak że do brze i pro fe sjo nal nie za rzą dza nym przed się bior stwem,
uczel nią, któ ra opty mal nie wy ko rzy stu je swo je za so by.  

2Dru gi waż ny ele ment to spraw na ad mi ni stra cja, przy sta ją -
ca do no wych wa run ków funk cjo no wa nia uczel ni. Stąd wy -
ni ka po trze ba opty ma li za cji dzia łal no ści pod sta wo wych dzia -

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

3Trze cim głów nym za da niem, któ re sta wiam so bie w pro gra -
mie wy bor czym na na stęp ną ka den cję jest in te gra cja po znań -
skie go śro do wi ska na uko we go w za kre sie ba dań i dy dak ty ki.

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

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

Profesor stAnisłAw Dobrzycki, rektor w lAtAch 1924-25, slAwistA, językoznAwcA, historyk
literAtUry Polskiej Po wybrAniU nA stAnowisko rektorA stwierDził:

„... dla CzłoWIEKa pośWIęCająCEgo SIę NaUCE, dla pRofESoRa UNIWERSYTETU NIE Ma,
NIE MoŻE bYć godNośCI I MIlSzEj, I śWIETNIEjSzEj, jaK godNość REKToRa…”
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Nie mo że to spe cjal nie dzi wić, sko ro
w swo im wcze śniej szym wy stą pie -
niu rek tor pod kre ślał cią głość swo -

jej wcze śniej szej po li ty ki, sta wia jąc na re ali -
za cję dwóch ha seł: „Uni wer sy tet świą ty nią
wie dzy i tra dy cji” i „Uni wer sy tet do brze za -
rzą dza nym przed się bior stwem”. By ło jed -
nak kil ka spraw, któ re kan dy dat na rek to ra
uznał za prio ry te to we w przy szłej ka den cji,
mię dzy in ny mi przy chod nię zdro wia dla
Kam pu su na Mo ra sku oraz no wy bu dy nek
dla Wy dzia łu Hi sto rycz ne go. Bez wąt pie nia
na bar dzo zróż ni co wa ną pro ble ma ty kę py -
tań wpły nął fakt, że na sa li zgro ma dzi li się
przed sta wi cie le wszyst kich uni wer sy tec -
kich grup za wo do wych, a więc za rów no
pro fe so ro wie, ad iunk ci, jak i dok to ran ci,
pra cow ni cy ad mi ni stra cji i stu den ci. 

W trak cie spo tka nia za ry so wa ły się mię -
dzy in ny mi róż ni ce po mię dzy hu ma ni sta mi
i przed sta wi cie la mi na uk ści słych w po -
strze ga niu stan dar dów wy ni ka ją cych z pro -
ce su bo loń skie go. Po wo dem by ły pro ble my
zwią za ne z wdra ża niem sys te mu oce ny ja -
ko ści kształ ce nia, i co za tym idzie po trze bą
do sto so wa nia obo wią zu ją ce go sche ma tu
norm dla na uk hu ma ni stycz nych.

Dys ku sję w tej spra wie otwo rzył głos
prof. Wal de ma ra Ła zu gi z Wy dzia łu Hi sto -
rycz ne go. Mó wił on o dys kom for cie, ja ki od -

czu wa, wy sta wia jąc oce nę z wy kła du mo -
no gra ficz ne go. Je go zda niem wy móg ten
na płasz czyź nie na uk hu ma ni stycz nych jest
nie ko niecz ny, a co za tym idzie trud ny
do re ali za cji. „Je ste śmy ludź mi, któ rzy uczą
stu den tów lo gi ki, gdy tym cza sem uczest -
ni czy my w ab sur dzie” – mó wił, od no sząc
się do obo wią zu ją ce go wy mo gu przy pi sy -
wa nia punk tów ECTS do efek tów. 

Wy po wiedź pro fe so ra Ła zu gi po par ły ko -
lej ne gło sy znaj du ją cych się na sa li na ukow -
ców. „Kra jo we Ra my kwa li fi ka cji są wpro -
wa dza ne w spo sób bez dusz ny. Wśród hu -
ma ni stów bu dzi to du ży nie po kój” – mó wi -
ła prof. Da nu ta Min ta -Two rzow ska. Nie bra -
ko wa ło też gło sów bar dzo kry tycz nych. „Ja -
ki zysk od nie śli śmy z no we go sys te mu re -
kru ta cji? Daw niej eg za mi ny wstęp ne trwa -
ły ty dzień, te raz ca łe wa ka cje” – py tał pra -
cow nik In sty tu tu Hi sto rii Sztu ki, wi niąc
obec ny stan rze czy „do mi na cją ad mi ni stra -
cji nad cia ła mi me ry to rycz ny mi” czy wręcz
„od cią ga niem na ukow ców od ich nad rzęd -
nych obo wiąz ków”.

Od po wia da jąc, prof. Mar ci niak pod kre -
ślał swo je przy wią za nie do tra dy cji, ale też
wska zy wał na po trze bę kul tu ry ja ko ści
i spraw ne go za rzą dza nia uczel nią. Przy po -
mi nał, że are ną do ta kich dys ku sji po win -
na stać się Ra da ds. Ja ko ści Kształ ce nia. 

Głos je go wspar li przed sta wi cie le na uk
ści słych. Prof. Ma rek Krę glew ski, peł no moc -
nik ds. sys te mów in for ma tycz nych, bro nił
kry ty ko wa ny sys tem USOS. „Sys te my in for -
ma tycz ne są tyl ko na rzę dzia mi, to my ni -
mi ste ru je my. Naj waż niej szy głos w spra wie
ko rzy sta nia z nich ma Ra da Wy dzia -
łu” – mó wił. Spra wa do ty czy ła ko niecz no -
ści wy sta wia nia ocen i przy zna wa nia punk -
tów ECTS za miesz cza nych w sys te mie
USOS. Dys ku sję ła go dzi ła wy po wiedź prof.
Mar ka Na wroc kie go: „sys te my kom pu te ro -
we są efek tyw ne tyl ko wte dy, kie dy są przy -
ja zne użyt kow ni kom – mó wił. – Nie praw dą
jest, że hu ma ni stom trud niej z nich ko rzy -
stać, pro ble mem mo że być nie zbyt przy ja -
zny in ter fejs.”

Do dys ku sji, ale z in nej per spek ty wy, włą -
czył się też prof. An drzej Do bek – mó wił on
o idei in te gra cji śro do wi ska na uko we go Po -
zna nia wo kół szkół hu ma ni stycz nych i ści -
słych. Rek tor od niósł się do te go wnio sku
bar dzo en tu zja stycz nie, pod kre śla jąc jed nak
wie lo aspek to wość te go pro ce su i po trze bę
do brej wo li rów nież ze stro ny in nych po -
znań skich uczel ni. Rów no cze śnie mó wił, że
wraz z prze nie sie niem Wy dzia łu Che mii
na Mo ra sko otwo rzą się no we moż li wo ści
dla in te gra cji śro do wi ska na uko we go UAM. 

Głos w spra wie pra cow ni ków ad mi ni stra -
cji za brał prof. Ry szard Na skręc ki. „Ma my
dzia ły tech nicz ne ad mi ni stra cji, ta kie z któ -
rych je ste śmy dum ni, ale są też ta kie ob sza -
ry, gdzie za sa da względ no ści Ein ste ina sto -
su je się w ży ciu spo łecz nym, tam czas pły -
nie wol niej” – mó wił do wo dząc po trze by ca -
ło ścio wej re or ga ni za cji te go blo ku – „Każ -
dy sys tem jest tak spraw ny, jak je go naj słab -
sze ogni wo”. 

Po zo sta łe wy po wie dzi do ty czy ły m.in.
idei po łą cze nia zbio rów bi blio tek na uk ści -
słych, któ rej rek tor jest bar dzo przy chyl ny
oraz pro ble mów ko mu ni ka cyj nych zwią za -
nych z do jaz dem na Mo ra sko. Pod roz wa gę
rek to ra zgło szo no mo der ni za cję bu dyn ku
Wy dzia łu Teo lo gicz ne go dla po trzeb osób
nie peł no spraw nych. 

Mag da zió łek

Chcę za py tać
zNaCzNą Część pRzEdWYboRCzEgo
SpoTKaNIa SpołECzNośCI aKadEMICKIEj
z KaNdYdaTEM Na REKToRa UaM, pRof.
MaRCINIaKIEM WYpEłNIłY pYTaNIa.
WIęKSzość ogNISKoWała SIę WoKół
SpRaW I zadań MIjająCEj KadENCjI, MNIEj
zaś bYło SUgESTII I pYTań,
doTYCząCYCh obECNEgo pRogRaMU
WYboRCzEgo. Fo
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pRof. dR hab. KRzYSzTofa KRaSoWSKIEgo (98 głoSóW TaK, 26-NIE, 10 - WSTRzYMUjąCYCh SIę) 

pRof. dR hab. aNdRzEja lESICKIEgo (124 głoSY TaK, 6- NIE 4 - WSTRzYMUjąCE SIę) 

pRof. UaM dR hab. MaRKa NaWRoCKIEgo (131  głoSóW TaK,  3 - NIE,) 

pRof. dR hab. zbIgNIEWa pIlaRCzYKa (125 głoSóW TaK, 6- NIE, 3 - WSTRzYMUjąCE SIę) 

pRof. dR hab. jaCKa WITKoSIa (124 głoSY TaK, 9 - NIE, 1 – WSTRzYMUjąCY SIę) .

Wybrano 
pięciu 
prorektorów
jaK poINfoRMoWał
pRzEWodNICząCY KoMISjI
WYboRCzEj UaM, 
pRof. zdzISłaW błaSzCzaK,
134 ElEKToRóW UaM
W dNIU 3 KWIETNIa
Na pRoREKToRóW
UNIWERSYTETU
IM. adaMa MICKIEWICza
W KadENCjI 2012 – 2016
WYbRało:
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1. Prof. Krzysz tof Kra sow ski, do tych cza so wy pro rek tor
UAM, hi sto ryk i praw nik, kie row nik Ka te dry Hi sto rii Ustro -
ju Pań stwa UAM, jest opi nio daw cą wie lu obo wią zu ją cych
na uni wer sy te cie ak tów praw nych. Mię dzy in ny mi zaj mo -
wał się po rząd ko wa niem, a na stęp nie do sto so wy wa niem
pra wa we wnętrz ne go UAM do prze pi sów zno we li zo wa nej
usta wy. Uczest ni czył w pra cach sej mo wej ko mi sji, nad no -
we li za cją usta wy o szkol nic twie wyż szym oraz o stop niach
na uko wych i ty tu le na uko wym. 

2. Prof. An drzej Le sic ki, do tych cza so wy pro rek tor UAM,
bio log, spe cja li sta z za kre su zoo lo gii, fi zjo lo gii zwie rząt, bio -
lo gii ko mór ki, eko lo gii, uczest ni czył w opra co wy wa niu
i przy ję ciu Stra te gii Roz wo ju UAM na la ta 2009- 2019, do -
ko ny wał prze glą du cen trów uni wer sy tec kich, zaj mo wał się
m.in. ka drą na uko wo -dy dak tycz ną, spra wa mi fi nan so wy -
mi uczel ni, opty ma li za cją za rzą dza nia, nad zo rem nad jed -
nost ka mi dy dak tycz ny mi, a tak że spra wa mi so cjal ny mi i ba -
zą so cjal ną UAM. 

3. Prof. Ma rek Na wroc ki, ma te ma tyk, pro fe sor nad zwy czaj ny UAM,
dzie kan Wy dzia łu Ma te ma ty ki i In for ma ty ki UAM, kie ru je Pra cow nią Baz
Da nych. Spe cja li zu je się w ana li zie funk cjo nal nej, ana li zie ze spo lo nej oraz
za gad nie niach gro ma dze nia i ana li zy da nych. Ma du że do świad cze nia or -
ga ni za cyj ne i biz ne so we. Jest au to rem lub współ au to rem sys te mów i apli -
ka cji, wspo ma ga ją cych za rzą dza nie przed się bior stwa mi. Sys te my te ma ją
licz ne wdro że nia. 

4. Prof. Zbi gniew Pi lar czyk, do tych cza so wy pro rek tor UAM, hi sto ryk,
spe cja li sta w za kre sie hi sto rii woj sko wo ści. Ja ko pro rek tor do spraw stu -
denc kich rocz nie przyj mo wał oko ło 4000 wnio sków w ich spra wach so cjal -
no -by to wych, dy dak tycz nych i kul tu ral nych. Zaj mo wał się sa mo rzą dem
stu denc kim, a tak że współ pra cą z oto cze niem re gio nal nym. 

5. Prof. Ja cek Wit koś, do tych cza so wy pro rek tor UAM, an gli sta, spe cja -
li sta w za kre sie ję zy ko znaw stwa an giel skie go i po rów naw cze go an giel -
sko -pol skie go. W UAM zaj mu je się pla no wa niem i ko or dy na cją ba dań na -
uko wych, współ pra cą na uko wą w kra ju i za gra ni cą. Nad zo ru je cen tra ba -
daw cze, jak rów nież in ter na cjo na li za cję pro ce su kształ ce nia. len
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◗ W ogól no pol skim kon kur sie Ge nius Uni ver si ta tis 2012
na naj lep sze kre atyw ne kam pa nie re kru ta cyj ne szkół wyż -
szych w mi ja ją cym ro ku aka de mic kim, UAM zdo był
pierw sze miej sce i Grand Prix w ka te go rii re kla ma pra so -
wa. Wy ni ki kon kur su ogło szo no pod czas XVII Mię dzy -
na ro do we go Sa lo nu Edu ka cyj ne go Per spek ty wy 2012
w Pa ła cu Kul tu ry i Na uki w War sza wie. Za zwy cię ską re -
kla mę Biu ro In for ma cji i Pro mo cji UAM otrzy ma ło oprócz
pa miąt ko wej sta tu et ki i dy plo mu, rów nież mie sięcz ną
emi sję bil l bo ar du w por ta lu per spek ty wy. pl, a tak że ma -
iling do ma tu rzy stów w 5 wo je wódz twach. Re kla ma UAM
zo sta ła za pre zen to wa na na wy sta wie pod czas Mię dzy -
na ro do we go Sa lo nu Edu ka cyj ne go Per spek ty wy 2012
w dniach 1-3 mar ca 2012 ro ku w War sza wie, w por ta lu
Per spek ty wy. pl i Ma ga zy nie Per spek ty wy, w por ta lu Brief.
pl i ma ga zy nie Brief, w new slet te rze wy sła nym do wszyst -
kich uczel ni pu blicz nych i nie pu blicz nych w Pol sce oraz
do te go rocz nych ma tu rzy stów. 

◗ UAM po raz pierw szy uczest ni czył w II Po lish Uni ver -
si ties Fa ir, or ga ni zo wa nych przez Fa ren he it Cen ter for Stu -
dy Abro ad, pod ho no ro wym pa tro na tem Mi ni ster stwa
Spraw Za gra nicz nych, Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic -

twa Wyż sze go, Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie go w Ka -
na dzie i Kon su la tu Ge ne ral ne go RP w To ron to. Te go rocz -
na edy cja tej wy jąt ko wej, bo de dy ko wa nej pol skim uczel -
niom pu blicz nym, im pre zy od by wa ła się w dniach od 28
lu te go do 4 mar ca w dwóch naj więk szych sku pi skach Po -
lo nii w Chi ca go i To ron to. Spo tka nia z kan dy da ta mi
na uni wer sy te cie sta nu Il li no is w Chi ca go oraz na uni wer -
sy te cie w To ron to pro wa dził ze stro ny UAM prof. Ja cek
Wit koś, pro rek tor ds. współ pra cy mię dzy na ro do wej oraz
Mar cin Wit kow ski, kie row nik Biu ra In for ma cji i Pro mo -
cji, któ ry od po wia dał jed no cze śnie za sto iska uczel ni
w obu mia stach.

◗ Dr Krzysz tof Dycz kow ski z Wy dzia łu Ma te ma ty ki i In -
for ma ty ki UAM zna lazł się wśród 80 fi na li stów dru giej
edy cji „Top 500 In no va tors” – pro gra mu szko le nio we go dla
osób, któ re zaj mu ją się ba da nia mi na uko wy mi i ko mer cja -
li za cją ich wy ni ków. Pro gram jest w ca ło ści fi nan so wa ny
przez Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go ze
środ ków Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki. Je go
uczest ni cy wy jeż dża ją na sta że i szko le nia za gra nicz ne
do uczel ni, zaj mu ją cych czo ło we miej sca w ran kin gu
szan ghaj skim.

◗ W Pi le po raz 20. od by ła się Ga la Lu dzi Suk ce su, or ga ni zo wa na przez Ty go dnik Pil ski.
Lau re atów ple bi scy tu „Lu dzie Suk ce su” wy bra li dzien ni ka rze Ty go dni ka Pil skie go, Cho -
dzie ża ni na i Gło su Wiel ko pol skie go. Prof. Sta ni sław Lo renc, dy rek tor Za miej sco we go
Ośrod ka Dy dak tycz ne go UAM w Pi le, zo stał lau re atem w ple bi scy cie i otrzy mał ty tuł Czło -
wie ka Ro ku 2011 w ka te go rii oświa ta i służ ba zdro wia. W uza sad nie niu wy róż nie nia
na pi sa no: To dla Pi ły praw dzi wy za szczyt, że wła śnie tak ce nio ny przez śro do wi sko aka de -
mic kie czło wiek (by ły rek tor UAM, prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Rek to rów Uni wer sy te tów
Pol skich) sta nął na cze le pil skie go ośrod ka UAM, w któ rym po raz pierw szy je sie nią 2010
ro ku od by ła się uro czy sta in au gu ra cja ro ku aka de mic kie go. By ło tak, jak przy sta ło na uczel -
nię, któ ra w ubie głym ro ku ob cho dzi ła 400 lat. Prof. Sta ni sław Lo renc ma am bit ne pla ny.
Czy ni sta ra nia, by pil ski ośro dek stał się sa mo dziel nym wy dzia łem UAM.
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◗ Dnia 28. mar ca br. pod czas kon fe ren cji „In no wa cyj -
na Wiel ko pol ska w bu do wie” zo sta ły wrę czo ne na gro -
dy II edy cji kon kur su na naj lep szą pra cę ma gi ster ską o fun -
du szach eu ro pej skich w Wiel ko pol sce. Na kon kurs wpły -
nę ło łącz nie 20 prac, w tym 11 z UAM. Lau re ata mi zo -
sta li ab sol wen ci kie run ku go spo dar ka prze strzen na (spe -
cjal ność roz wój re gio nal ny) na sze go uni wer sy te tu. I na -
gro dę uzy ska ła Mi le na Pia sec ka za pra cę pt. „Wpływ Wiel -
ko pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go na roz -
wój spo łe czeń stwa in for ma cyj ne go w wo je wódz twie wiel -
ko pol skim” na pi sa ną pod kie run kiem prof. Ta de usza Stry -
ja kie wi cza. II na gro da przy pa dła Mi ko ła jo wi Osta cho wi
za pra cę pt. „Wpływ fun du szy Unii Eu ro pej skiej w okre -
sie 1995-2006 na roz wój sa mo rzą du gmin po znań skie go
ob sza ru me tro po li tal ne go” na pi sa ną pod kie run kiem prof.
An drze ja Mi zgaj skie go.

◗ Prof. Je rzy Da nie le wicz, zna ko mi ty hel le ni sta, świę to -
wał 70. uro dzi ny. Z tej oka zji współ pra cow ni cy, ko le dzy
i przy ja cie le ju bi la ta spo tka li się na otwar tym ze bra niu Za -
kła du Hel le ni sty ki, któ re upły nę ło wśród wspo mnień
i śpie wów ła ciń skich. Po za kie ro wa niem za kła dem, pro -
fe sor peł nił funk cję dzie ka na Wy dzia łu Fi lo lo gicz ne go, był
prze wod ni czą cym Ko mi te tu Na uk o Kul tu rze An tycz nej
PAN i wie lo krot nym pro fe so rem wi zy tu ją cym na wie lu
uczel niach za gra nicz nych. Je go do ro bek ba daw czy obej -
mu je 12 ksią żek, po nad 50 ar ty ku łów i po nad 30 roz dzia -
łów w pu bli ka cjach zbio ro wych. Pro fe sor jest tak że au -
to rem wier szy w ję zy kach kla sycz nych i tłu ma czem po -
ezji ze sta ro grec kie go i nie miec kie go. 

◗ 19 kwiet nia od by ło się pierw sze spo tka nie z przed się -
bior ca mi Bo ome rang, któ re go po my sło daw ca mi i or ga ni -
za to ra mi są uczest ni cy I edy cji pro gra mu Top 500 In no va -
tors. Bo ome rang to cy klicz ne spo tka nia z przed się bior -
ca mi, któ rzy chcą po dzie lić się swo imi do świad cze nia mi,
zdo by ty mi w fir mach roz wi ja nych na ba zie swo ich po my -
słów i wy na laz ków. Spo tka nia są trans mi to wa ne na ży wo
do kil ku na stu jed no stek w ca łej Pol sce: cen trów trans fe -
ru tech no lo gii, uczel ni i in sty tu tów na uko wych. Pierw -
szym go ściem Bo ome ran ga był Arek Sku za, fir ma iTraff
Tech no lo gy. Te ma tem spo tka nia by ła „Dru ga run da fi nan -
so wa nia w Pol sce – star tup pod lu pą in we sto rów”. 

mdz.

◗ VI zwy czaj ne po sie dze nie Se na tu od by ło się 26 mar ca.
Prof. J. Lis po wia do mił ze bra nych o pra cach Ra dy Głów -
nej Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go. Na stęp nie pro rek tor
UAM prof. J. Wit koś, prof. A. No wic ka i J. Waj da zre fe ro -
wa li te mat „Wła sność in te lek tu al na – ochro na i za sa dy ko -
mer cja li za cji wy ni ków ba dań”. Pod czas ob rad przed sta -
wio no ob wiesz cze nie nr 4/2012 z dnia 26 mar ca 2012 r.
w spra wie ogło sze nia jed no li te go tek stu uchwa ły Se na tu
UAM w spra wie Uczel nia ne go Sys te mu Za rzą dza nia Ja -

ko ścią Kształ ce nia w UAM. Se nat UAM pod jął uchwa łę
w spra wie wa run ków i try bu przy jęć na I rok stu diów dok -
to ranc kich sta cjo nar nych i nie sta cjo nar nych w UAM w ro -
ku aka de mic kim 2012/2013, za opi nio wał wnio ski o na gro -
dy Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go, po parł wnio -
sek w spra wie wszczę cia po stę po wa nia o nada nie ty tu łu
dok to ra ho no ris cau sa UAM prof. J. M. Co et zee, wy dał po -
zy tyw ną opi nię w spra wie mia no wa nia prof. J. Ko cha
na sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go, wska zał przed sta -
wi cie la do Ra dy Nad zor czej Fun da cji UAM. Se nat UAM
pod jął dwie uchwa ły w spra wie wy ra że nia zgo dy na za -
cią gnię cie zo bo wią za nia w for mie po życz ki, prze kra cza -
ją cej rów no war tość w zło tych kwo ty 250 000 eu ro, od Wo -
je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar -
ki Wod nej w Po zna niu na re ali za cję na stę pu ją cych przed -
się wzięć: „Ter mo mo der ni za cja obiek tu uży tecz no ści pu -
blicz nej – bu dy nek dy dak tycz ny Col le gium No vum
A UAM przy al. Nie pod le gło ści 4” oraz „Ter mo mo der ni za -
cja obiek tu uży tecz no ści pu blicz nej – bu dy nek na uko wo -
-ba daw czy D UAM przy ul. Sza ma rzew skie go 89”. Na za -
koń cze nie Se nat UAM za twier dził umo wę za war tą po mię -
dzy UAM a Uni wer sy te tem Bel gradz kim. Wgląd w uchwa -
ły Se na tu UAM moż li wy jest w Rek to ra cie (po kój 107) oraz
na stro nie www.amu.edu.pl.

opr. do mi ni ka Na roż na

◗Rok 2012 ogło szo ny zo stał przez Ko mi sję Eu ro pej ską ro -
kiem ak tyw no ści osób star szych. O po trze bie dia lo gu we -
wnątrz po ko le nio we go prze ko ny wa li rów nież uczest ni cy
se mi na rium „Po co se nio rom kul tu ra” zor ga ni zo wa ne go
przez Re gio nal ne Ob ser wa to rium Kul tu ry UAM. Chce my
po zna wać kul tu ral ne po trze by osób star szych; ich aspi ra -
cje i moż li wo ści – de kla ro wał w swo im wy stą pie niu dy -
rek tor Ob ser wa to rium prof. Ja cek Sój ka. Se mi na rium za -
in au gu ro wa ło ogól no pol ski pro jekt ba daw czy, po świę co -
ny kul tu ral nej ak tyw no ści osób star szych. Pro jekt jest fi -
nan so wa ny przez Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa Na -
ro do we go. Kon fe ren cja zbie gła się w cza sie z otwar ciem
no wej sie dzi by dla ROK. Stwo rzy li śmy gru pie na ukow ców
moż li wość re ali zo wa nia in ter dy scy pli nar nych pro jek tów,
z cze go się bar dzo cie szę – mó wił prof. Bro ni sław Mar ci -
niak, rek tor UAM – Jed ną z mi sji uni wer sy te tu obok pro -
wa dze nia prac ba daw czych i dy dak ty ki jest współ pra ca
z oto cze niem, a więc rów nież apli ka cja wy ni ków ba dań na -
uko wych. My ślę, że bę dzie to je den z pod sta wo wych ce -
lów Ob ser wa to rium”. Wśród za pro szo nych go ści zna leź li
się m.in. Pe ter In kei – by ły wi ce mi ni ster kul tu ry Wę gier
i dy rek tor Bu da pest Ob se rva to ry, prof. Zbi gniew Woź niak
z In sty tu tu So cjo lo gii UAM, prof. Sła wo mir Ma ga la z Uni -
wer sy te tu Era zma w Rot ter da mie i przed sta wi ciel Eu ro fo -
und – fun da cji, ko or dy nu ją cej dzia ła nia w ra mach Eu ro -
pej skie go Ro ku Osób Star szych i So li dar no ści Mię dzy -
po ko le nio wej 2012.

opr. Mag da le na zió łek
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16 mar ca w In sty tu cie Kul tu ry Eu ro pej skiej UAM w Gnieź nie od -
by ły uro czy sto ści prze ka za nia te re nu pod roz bu do wę uczel ni.
Ofi cjal ne go prze ka za nia grun tu na rę ce dy rek to ra na uko we go
gnieź nień skie go In sty tu tu, prof. Lesz ka Mro ze wi cza do ko nał
pre zy dent Gnie zna Ja cek Ko wal ski. 

Prze ka za ny uni wer sy te to wi te ren przy ul. Stru my ko wej li czy pra -
wie 8 ty się cy me trów kwa dra to wych. Na dział ce tej wznie sio ny zo -
sta nie w przy szło ści no wy bu dy nek dy dak tycz ny. 

Prof. Le szek Mro ze wicz wy ra ził ra dość z ko lej ne go po stę pu w roz -
wo ju In sty tu tu oraz po dzię ko wał za ten dar wła dzom Gnie zna. Prof.
Bro ni sław Mar ci niak, rek tor UAM wy ra ził na dzie ję, że no we bu -
dyn ki przy czy nią się do wzro stu pro wa dzo nych w jed no st ce ba dań
na uko wych. Pre zy dent Gnie zna stwier dził, że pod ję ta przez wła -
dze mia sta de cy zja by ła in we sty cją w przy szłość, ma ją cą na ce lu
wzmoc nie nie zna cze nia kul tu ral no -oświa to we go pierw szej sto li -
cy Pol ski i pod kre ślił tak że życz li wość władz uczel ni dla gnieź nień -
skie go ośrod ka aka de mic kie go. Uro czy stość zwień czo na zo sta ła
wrę cze niem Me da lu Ko ro na cyj ne go prof. Bro ni sła wo wi Mar ci nia -
ko wi oraz Me da lu Mi le nij ne go Sta ni sła wo wi Wa cho wia ko wi, kanc -
le rzo wi UAM. 

Me dal Ko ro na cyj ny i Me dal Mi le nij ny to wy so kie gnieź nień -
skie od zna cze nia, któ rych ce lem jest uho no ro wa nie lu dzi za słu -
żo nych, wy róż nia ją cych się w dzia łal no ści dla Gnie zna i je go pro -
mo cji.

Piotr Paw lak

Po raz pierw szy stu wy bit nych stu den -
tów z pol skich uczel ni otrzy ma po nie -
mal 200 tys. zł na re ali zo wa nie ba dań,
któ re otwo rzą im dro gę do ka rie ry na -
uko wej.

Pre mier Do nald Tusk oraz mi ni ster na -
uki i szkol nic twa wyż sze go Bar ba ra Ku -
dryc ka wrę czy li stu wy bit nym stu den tom
„Dia men to we Gran ty” na pro wa dze nie
wła snych ba dań na uko wych. Uro czy stość
ogło sze nia li sty na zwisk lau re atów pierw -
szej edy cji pro gra mu po łą czo na by ła
z przy zna niem na gród Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów za roz pra wy dok tor skie i ha bi li ta cyj -
ne oraz dzia łal ność na uko wą, tech nicz ną
i ar ty stycz ną. 

Pro gram „Dia men to wy Grant” zo stał
ogło szo ny przez prof. Bar ba rę Ku dryc ką,
mi ni ster na uki i szkol nic twa wyż sze go, by
uła twić wy bit nie uzdol nio nym stu den tom
szyb sze wej ście na dro gę ka rie ry na uko -
wej. Skie ro wa ny jest do mło dych lu dzi,
któ rzy już na stu diach pro wa dzą ba da nia
na uko we. Lau re aci „Dia men to we go Gran -
tu” otrzy ma ją na wet do 200 tys. zł. To środ -
ki, któ re są prze zna czo ne na wy dat ki zwią -
za ne z pro wa dze niem ba dań, a tak że
na wy na gro dze nie dla mło de go ba da cza
w wy so ko ści mi ni mum 2,5 tys. zł. 

„Dia men to wy Grant” jest nie tyl ko du żym
wspar ciem fi nan so wym, ale otwie ra też dro -
gę do wcze śniej sze go przy go to wy wa nia roz -
pra wy dok tor skiej i roz po czę cia pra cy sa mo -

dziel ne go ba da cza. Pro gram ten wpi su je się
w za ło że nia re for my na uki i szkol nic twa
wyż sze go, któ ra ma na ce lu wspie ra nie ka -
rier mło de go po ko le nia na ukow ców. 

Każ de go ro ku w kon kur sie mo że być wy -
ło nio nych 100 osób. Z na sze go uni wer sy te -
tu zna la zło się na tej li ście 8 stu den tów: Ma -
ciej Chy leń ski, Ma tyl da Fi gle ro wicz, Adam
Gor czyń ski, Be ata Je rza kow ska, Ka ro li -
na An na Ro siej ka, We ro ni ka Su ra, Se ba stian
Szew czyk i Krzysz tof Za wie ru cha.
Na pierw szą edy cję, któ ra re ali zo wa na bę -
dzie przez czte ry la ta, prze zna czo no środ -
ki rzę du 17,5 mln zł. Do fi nan so wa nie dla
lau re atów tyl ko w 2012 ro ku wy nie sie
ok. 5,8 mln zł. 

new slet ter MNiSW.

Dia men to we Gran ty

Gnie zno: grun ty i me da le – prze ka za ne
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Wtym ro ku przy go to wa li śmy 3 edu ka cyj ne tra sy opro wa -
dza nia po zbio rach Mu zeum Na ro do we go w Po zna niu.
Wszyst kie opro wa dza nia za czy na ją się w ho lu gma chu

głów ne go mu zeum. Wstęp wol ny (stu den ci – za oka za niem le gi ty -
ma cji stu denc kiej, pra cow ni cy – za oka za niem me ta lo we go znacz -
ka z lo go UAM, któ ry otrzy ma li wszy scy pra cow ni cy z oka zji 400-
le cia lub drucz ku RMUA – do po bra nia w Dz. Płac). Opro wa dzać
bę dzie Piotr Sza ra dow ski – ad iunkt w Dzia le Edu ka cji Mu ze al nej
Mu zeum Na ro do we go.

GOdz. 17. „O Re ty! Au to por tre ty!” 
– opro wa dza nie dla ro dzin z dzieć mi od 5 do 10 lat

Uczest ni cy prze mie rzać bę dą mu ze al ną eks po zy cję śla da mi pol -
skich ar ty stów. Dzie ci po zna ją po sta cie Jac ka Mal czew skie go, Sta -
ni sła wa Wy spiań skie go czy Ol gi Bo znań skiej. W zwie dza niu po mo -
że ksią żecz ka z se rii Mu ze al nych Tro pi cie li (licz ba miejsc ogra ni czo -
na do 25 osób).

GOdz. 18. „Ob raz z li te ra tu rą w tle” 
– opro wa dza nie dla pra cow ni ków i stu den tów 

Uczest ni cy bę dą mie li moż li wość za po zna nia się z dzie ła mi,
w któ rych ob raz zo sta nie po łą czo ny ze sło wem pi sa nym, co po zwo -
li uczest ni kom na no we od kry cia być mo że zna nych już płó cien
(do 30 osób).

GOdz. 19. „Hi sto ria ubio rów w ob ra zach” 
– opro wa dza nie dla pra cow ni ków i stu den tów

Pod czas opro wa dza nia uczest ni cy sku pią się tyl ko na jed nym
aspek cie – ubio rze. Ob ra zy, czę sto na wet w spo sób nie za mie rzo -
ny, prze ka zu ją nam in for ma cje o tym, jak daw niej ubie ra li się lu -
dzie. Spo tka nie to bę dzie szan są na przyj rze nie się mi nio nej mo -
dzie na prze strze ni wie ków (do 30 osób).

zapraszamy również do indywidualnego oglądania ekspozycji
stałych i czasowych w dziewięciu Oddziałach Muzeum Narodowego;

Wszystkie oddziały MNP w Poznaniu otwarte w godz. 12:00-21:00

Mał go rza ta No wak 
au tor i ko or dy na tor Pro jek tu

Fun da cja uaM
tel. (61) 827 97 65, e -ma il: mal go rza ta.no wak@ppnt.po znan.pl

8 mar ca w Sa li Lu brań skie go od by ła się
uro czy sta pro mo cja dok to rów ha bi li to -
wa nych i dok to rów, któ rzy w 2011 r. uzy -
ska li sto pień na uko wy na Wy dzia le Neo fi -
lo lo gii UAM. Uro czy stość uświet nił swą
obec no ścią prof. Krzysz tof Kra sow ski,
pro rek tor UAM. Pro mo cję pro wa dzi ła
prof. Te re sa To masz kie wicz, dzie kan Wy -
dzia łu Neo fi lo lo gii. 

Pro mo wa no 10 dok to rów ha bi li to wa -
nych: Ma rze nę Bla chow ską -Szmi giel, Woj -
cie cha Ja sia kie wi cza, Ha li nę Kor bicz, Wie -
sła wa Kuh na, Mi ko ła ja Nkol lo, Mag dę Po -

tok, Al do nę So pa tę, Krzysz to fa Stroń skie go,
Pio tra Su li kow skie go i Je rze go Szał ka. Pro -
mo cje uzy ska ło też 33 dok to rów. Są to Ana -
sta sia Chat zi gian ni di, Pa weł Kor na tow ski,
Jo an na No wak, Na ta lia Kró li kie wicz, Jo lan -
ta Ba chan, Szy mon Oszczu dłow ski, Ka ta -
rzy na Ste fa niak -Rak, Wio let ta Pieg zik, Jo an -
na Stań czyk, An na Ga jew ska, Mar ta Wim -
mer, An na Fi miak -Chwił kow ska, Do ro ta
Me ler ska, Wi told Ko wal ski, Mar ta Wi śniow -
ska, Ma ri na Ja kow le wa -Paw lik, Pau li na Hel -
mec ke, Mar ta Bo ro wiak -Do stat nia, Ju sty -
na Kło po tow ska, Iwo na Ga jew ska -Skrzyp -
czak, Alek san dra Ma za nek, Ja ni na Wier -

tlew ska, Agniesz ka Woź niak, Ju sty na Duch -
-Adam czyk, Oli wia Szy mań ska, Ga brie la
Go rą ca, Mar ce li na Szew czuk -Sa dow ska,
Piotr Pa ry zek, An na Ko enig -Wi śniew ska, Ce -
cy lia Bar łóg, Mi chał Bła szyk, Zo fia Szwed
i Lu cy na Krenz -Brzo zow ska.

Stop nie dok to ra ha bi li to wa ne go i dok to -
ra nada no w za kre sie ję zy ko znaw stwa lub
li te ra tu ro znaw stwa: ame ry kań skie go, an -
giel skie go, fran cu skie go, ger mań skie go,
grec kie go, hisz pań skie go, in do eu ro pej skie -
go, nie miec kie go, nor we skie go, ro mań skie -
go, ro syj skie go, sto so wa ne go, szwedz kie go,
tu rec kie go, ugro fiń skie go, ukra iń skie go. 

Uro czy ste pro mo cje neo fi lo lo gów

MA JÓW KA UAM 2012

stu den ci – do mu zeum!
Fundacja uaM oraz Muzeum narodowe zapraszają w piątek 11 maja br. wszystkich studentów i pracowników
uaM, a także pracowników Fundacji uaM na iii edycję „Dnia uaM w Muzeum narodowym – Majówkę
uaM 2012”. Projekt realizowany jest w ramach jubileuszowej Dekady uaM (2009-2019).

dzień studenta w Muzeum Narodowym
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Mi nę ło le d wie pięć mie się cy i Soy -
oung Yoon, trium fa tor ka XIV Kon -
kur su Wie niaw skie go, znów sta -
nę ła na szczę śli wej dla sie bie es -
tra dzie au li na sze go uni wer sy te -
tu. Jak pa mię ta my, rek tor UAM
prof. Bro ni sław Mar ci niak ob da -
rzył zwy cięż czy nię paź dzier ni ko -
we go tur nie ju do dat ko wą, po za -
re gu la mi no wą na gro dą: za pro -
sze niem na re ci tal dla wspól no ty
aka de mic kiej.

I oto w po nie dział ko wy wie -
czór 2. kwiet nia br, przed sta wi cie -
le wszyst kich sta nów uczel ni, tak -
że licz ni jej go ście, mo gli po słu -
chać gry zna ko mi tej Ko re an ki, któ -
ra od za koń cze nia kon kur su w róż -
nych mia stach Eu ro py pre zen tu je
swój ta lent, a jed no cze śnie roz sła -
wia pol ski, mię dzy na ro do wy tur -
niej.

Skrzy pacz ka wy stą pi ła z po znań -
skim pia ni stą Mar ci nem Si kor skim,
do sko na le z nim współ brz miąc
w in te re su ją co do bra nym pro gra -
mie. Roz po czę ła słyn ną „Dia bel ską
So na tą” Giu sep pe Tar ti nie go. Wiel -
ką mu zy kal ność i wraż li wość
w kształ to wa niu dźwię ku po ka za ła
w II So na cie A -dur Jo han ne sa
Brahm sa, a umie jęt no ści tech nicz ne

oraz pa mięć o ubie gło rocz nym zda -
rze niu – prze ka za ła w Wa ria cjach
na te mat wła sny Hen ry ka Wie niaw -
skie go. Wiel ką, sto ją cą owa cją słu -
cha cze na gro dzi li mło dziut ką ar tyst -
kę. Od wza jem ni ła się jesz cze jed -
nym utwo rem na bis: Wal cem z Se -
re na dy Pio tra Czaj kow skie go.

Po re ci ta lu, rek tor UAM wrę czył
Soy oung Yoon eg zem plarz „Pa na Ta -
de usza” po…ko re ań sku (!); (au to rem
tłu ma cze nia jest prof. Che ong By -
ung -Kwon, dok tor ho no ro wy UAM)
wraz z ży cze nia mi, by po emat Mic -
kie wi cza in spi ro wał skrzy pacz kę
w jej po dró żach po świe cie do po pu -
la ry za cji tak że mu zy ki pol skiej. 

Ta sa la nie jest wol na od wspo -
mnień – mó wi ła o au li ar tyst ka
na kon fe ren cji pra so wej. Ko re an ka
z uro dze nia, ba zy lej ka z wy bo ru,
od cza sów stu diów po ko na ła za wo -
do wo dłu gą dro gę. Ja ko Azjat ka mia -
łam bar dzo grzecz ny sto su nek do ży -
cia – mó wi ła – Mu sia łam na uczyć
się mó wić „nie” w mo men tach, kie -
dy coś nie le ża ło w gra ni cach mo ich
za in te re so wań. Pro ble mem był też
mój emo cjo nal ny sto su nek do świa -
ta. Mu sia łam na uczyć się, że płacz
po nie uda nym kon cer cie nie przy stoi
skrzy pacz ce – wspo mi na ła w trak cie
spo tka nia. rp, mz

Pięk ne speł nie nie rek tor skiej na gro dy

Dzień uni wer sy tec ki
w ko le gium eu ro pej skim uaM
W ra mach IV Gnieź nień skie go Fe sti wa lu
Kul tu ry i Na uki 20 mar ca w Ko le gium Eu -
ro pej skim UAM w Gnieź nie od by wał się
„dzień Uni wer sy tec ki”. Au lę za peł ni li
gim na zja li ści, li ce ali ści, stu den ci oraz pra -
cow ni cy na uko wo -dy dak tycz ni In sty tu tu
Kul tu ry Eu ro pej skiej. 

Ko or dy na to rem „Dnia Uni wer sy tec kie go”
był dr Krzysz tof Ant czak. Dzień Uni wer sy -
tec ki roz po czął wy kład in au gu ra cyj ny prof.
Grze go rza Łu kom skie go „Sek su alizm
w pań stwie to ta li tar nym”.

Or ga ni za to rzy przy go to wa li trzy blo ki te -
ma tycz ne. W ra mach pierw sze go z nich za -
ty tu ło wa ne go NOWE ŚWIATY.
KOLONIZACJA – ODKRYWCY, go ście po -
zna wa li pro ble ma ty kę zwią za ną z kre owa -
niem no we go świa ta. Prof. Be ata Fry dry czak
przed sta wi ła te mat ko lo ni za cji przy ro dy oraz
co z tym wspól ne go ma ją chwa sty. Dr Fi lip

Ku bia czyk w wy kła dzie za ty tu ło wa nym:
„Krzysz tof Ko lumb: od wi zjo ne ra od kryw cy
do wi ce kró la -sa dy sty”, pod jął te mat wiel kie -
go od kryw cy Ame ry ki, nie zna ją ce go stra chu
przed no wy mi wy zwa nia mi, któ ry po sia dał
tak że dru gą, mniej zna ną, mrocz ną stro nę.
Wy stą pie nie dr Ka ta rzy ny Mir gos do ty czy ło
ko lej ne go wiel kie go od kryw cy, ka pi ta na Ja -
me sa Co oka, któ re go po przy by ciu na Wy spy
Ha waj skie spo tka ło kró lew skie przy ję cie,
a w kil ka ty go dni póź niej zgi nął z rąk tu byl -
ców. Dok tor K. Mir gos sta ra ła się od po wie -
dzieć na py ta nie, dla cze go tak się sta ło.

Dru gi blok te ma tycz ny miał ty tuł INNY
ŚWIAT – ŚWIAT POZA NAMI. Wy stą pie nie
prof. Eli zy Grze lak, za ty tu ło wa ne „Czy je ste -
śmy e -lud ka mi?”, przy ję te grom ki mi bra wa -
mi przez licz nie zgro ma dzo ną pu blicz ność
w Ko le gium, do ty czy ło ko mu ni ka cji elek tro -
nicz nej i funk cjo no wa nia współ cze sne go
czło wie ka w dwu świa tach: wir tu al nym

i rze czy wi stym. Dr Wie sław Ma łec ki pod -
jął pro blem Ob ce go w wy kła dzie „Alien.
Ósmy pa sa żer No stro mo”, sta ra jąc się od po -
wie dzieć na ele men tar ne py ta nie: kim jest
Ob cy?

Ostat ni blok te ma tycz ny miał ty tuł
ŚWIAT MINIONY – ŚWIAT AKTUALNY.
Pre le gen ta mi by li dok to ran ci Ko le gium Eu -
ro pej skie go. Te ma tem wy stą pie nia Pau li ny
Lamp kow skiej „Jak po zbyć się wro gów
szyb ko i bez śla dów?” by ły tru ci zny zna -
ne i sto so wa ne w cza sach sta ro żyt nych.
Bar tosz Lamp kow ski pod jął te mat an tycz -
ne go mi tu o Edy pie i je go współ cze snej in -
ter pre ta cji w wy kła dzie „Król Edyp na pu -
styn nej pla ne cie Diu na”. Dzię ki wy stą pie -
niu Ka ro li ny Kul py „Sta ro żyt na Alek san -
dria All In c lu si ve” – słu cha cze mię li oka -
zję do wie dzieć się, co zo sta ło dziś z mi tycz -
nej Alek san drii.

Krzysz tof Ant czak
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Ję zyk hisz pań ski jest trze cim naj pow szech -
niej uży wa nym ję zy kiem na świe cie. Po słu gu -
je się nim bli sko 400 mi lio nów osób. W sa mej
Eu ro pie, w cią gu ostat nich lat licz ba uczą cych
się te go ję zy ka wzro sła. Jak za in te re so wa nie
hisz pań skim wy glą da w Pol sce? 

Gru pa osób uczą cych się ję zy ka hisz pań -
skie go, rów nież w Pol sce, wzra sta. We dług
da nych sta ty stycz nych osią gnął on naj bar -
dziej dy na micz ny wzrost po pu lar no ści ze
wszyst kich ję zy ków ob cych. Na przy kła dzie
olim pia dy mo że my po wie dzieć, że od ze -
szłe go ro ku ma my dwu krot nie więk szą licz -
bę uczest ni ków. Jed no cze śnie po ziom zna -
jo mo ści ję zy ka jest bar dzo wy so ki, mło -
dzież, któ ra do cho dzi do III eta pu, re pre zen -
tu je po ziom C1 lub C2. Po rów nu jąc, jest to
zna jo mość na po zio mie 4 ro ku fi lo lo gii hisz -
pań skiej. 

Jest pa ni or ga ni za tor ką Ogól no pol skiej
Olim pia dy Ję zy ka Hisz pań skie go; ja ką ro lę od -
gry wa ona w świe tle tej ten den cji?

Olim pia da Ję zy ka Hisz pań skie go nie tyl -
ko wpi su je się we wspo mnia ny wy żej roz -
kwit ję zy ka hisz pań skie go w Pol sce, ale
jest tak że od po wie dzią na sil ną po trze bę
spo łecz ną zor ga ni zo wa nia ogól no pol skie -
go kon kur su. Szko ły i na uczy cie le już
od lat zwra ca li uwa gę na ko niecz ność or -
ga ni za cji ta kiej olim pia dy, co szczę śli wie
uda ło się 2 la ta te mu. Mu szę do dać, że
Olim pia da Ję zy ka Hisz pań skie go or ga ni zo -
wa na jest przez Pol skie To wa rzy stwo Neo -
fi lo lo gicz ne dzia ła ją ce przy na szym uni -
wer sy te cie, w ra mach pro jek tu pt. „Opra -
co wa nie i wdro że nie kom plek so we go sys -
te mu pra cy z uczniem zdol nym”, któ re go
za da niem jest wy pra co wa nie no wa tor -
skich roz wią zań do ty czą cych or ga ni za cji
olim piad w Pol sce. Pro jekt jest współ fi nan -
so wa ny przez Unię Eu ro pej ską w ra mach
Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go,

a ko or dy no wa ny jest przez Ośro dek Roz -
wo ju Edu ka cji. 

O ja kich mo der ni za cjach mó wi my?
Na szym za da niem – mó wię „na szym”,

po nie waż dzia ła my w ko ope ra cji z trze ma
in ny mi olim pia da mi – jest wy pra co wa nie
no wych roz wią zań na grun cie or ga ni za cji
i pla no wa nia. Po dam przy kład: przy go to wa -
nie za wo dów wy ma ga du żych na kła dów fi -
nan so wych. To są kosz ty zwią za ne z: wy naj -
mem sal, po wie le niem i wy sył ką te stów,
pra cą ko mi sji itd. Na szcze blu ogól no pol -
skim to są du że kosz ty. My po sta wi li śmy
na te sty elek tro nicz ne. W tym ro ku po raz
pierw szy ta ki test roz wią zy wa li już uczest -
ni cy I eta pu olim pia dy. To się spraw dzi ło
w 8 szko łach. Te raz bę dzie my dą ży li do te -
go, aby ta licz ba wzro sła. Ale to nie wszyst -
ko, pod czas II eta pu olim pia dy ta ki test roz -
wią zy wa ny jest od ze szłe go ro ku we wszyst -
kich ośrod kach uni wer sy tec kich rów no cze -
śnie. Zor ga ni zo wa nie te go pod wzglę dem
lo gi stycz nym jest du żym przed się wzię ciem.
Ale to się opła ca, gdyż w prze cią gu pół go -
dzi ny ma my wy ni ki w Po zna niu. W ten spo -
sób i ucznio wie ma ją mniej stre su, i ko mi -
sje nie prze cho dzą przez ge hen nę spraw dza -
nia te stów. 

A co się sta nie, je śli za wie si się sys tem?
To zda rzy ło się w ze szłym ro ku. Oczy wi -

ście po ra dzi li śmy so bie z tym pro ble mem.
Każ dy z uczest ni ków otrzy mu je kar ty,
na któ re prze no si od po wie dzi z ekra nu
kom pu te ra. Pew nym no vum są też dwie pu -
le uczest ni ków, któ re do pusz cza my do dru -
gie go eta pu olim pia dy. Pierw sza gru pa to
oso by, któ re naj le piej roz wią za ły test w da -
nej szko le, dru ga – to oko ło 100 naj lep szych
uczniów ca łej Pol ski. Chce my dać szan se
oso bom, któ re ję zyk zna ją tro chę go rzej, bo
np. nie cho dzą do klas dwu ję zycz nych. No -
wo ścią, o któ rej chcia ła bym po wie dzieć, jest

też or ga ni za cja im prez to wa rzy szą cych
olim pia dzie. W tym ro ku ru sza my z no wym
pro jek tem, bę dzie to obóz ję zy ko wy w Łę -
żecz kach. Pla nu je my za pro sić gru pę oko -
ło 30 osób, uczest ni ków olim pia dy. W pla -
nach są za ję cia ję zy ko we, zwią za ne z kul tu -
rą i hi sto rią kra jów hisz pań sko ję zycz nych. 

za trzy maj my się za tem przy im pre zach to -
wa rzy szą cych sa mym za wo dom. 

Mie dzy in ny mi or ga ni zu je my warsz ta ty
dla uczest ni ków III eta pu w ho te lu An der -
sia. Zwy kle są to za ję cia po świę co ne wy bra -
nym kra jom Ame ry ki Po łu dnio wej. W ze -
szłym ro ku mo ty wem prze wod nim by ła Ku -
ba, w tym ro ku Mek syk, a warsz ta ty do ty -
czy ły hi sto rii mu zy ki te go kra ju. Pew ną tra -
dy cją sta ły się też wy ciecz ki po Po zna niu
w ję zy ku hisz pań skim. Ten punkt pro gra mu
przy go to wu ją stu den ci fi lo lo gii hisz pań skiej
w In sty tu cie Fi lo lo gii Ro mań skiej. 

A co po za olim pia dą?
W cią gu ro ku or ga ni zu je my w ca łej Pol sce

kil ka dzie siąt warsz ta tów dla uczniów i na -
uczy cie li. Na uwa gę za słu gu je też na sza
stro na in ter ne to wa, gdzie za miesz cza my go -
to we sce na riu sze lek cji; prze pro wa dza my
wy wia dy, cza ty z eks per ta mi. Na uczy cie le
ma ją moż li wość na bie żą co czer pać in spi ra -
cje do za jęć.

Zor ga ni zo wa li śmy rów nież trzy kon kur -
sy: li te rac ki – w któ rym za chę ca li śmy do do -
koń cze nia jed ne go z opo wia dań Ma rio Var -
gas Llo sy, pla stycz ny – na pro jekt pla ka tu
pro mu ją ce go olim pia dę. Ostat ni kon kurs
„En un lu gar de Po lo nia”, w któ rym ucznio -
wie mie li przed sta wić miej sco wo ści, z któ -
rych po cho dzą, słu żył wy pro mo wa niu Pol -
ski w ra mach plat for my mię dzy na ro do wej,
któ rą two rzy my w ra mach olim pia dy.
Chcie li by śmy, aby pol skie szko ły na wią za -
ły współ pra cę z po dob ny mi pla ców ka mi
w pań stwach hisz pań sko ję zycz nych. 

z hisz pań skim w świat
z dr Małgorzatą Spychałą
z instytutu Filologii
romańskiej uaM,
przewodniczącą komitetu
głównego olimpiady
języka Hiszpańskiego
rozmawia Magda ziółek
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To pierw sze ta kie dyk tan do w Pol sce.
Kil ka dzie siąt osób gło wi ło się
nad tek stem przy go to wa nym przez

ks. prof. Wie sła wa Przy czy nę z Uni wer sy te -
tu Pa pie skie go Ja na Paw ła II, człon ka Ra dy
Ję zy ka Pol skie go, współ au to ra nie daw no
wy da ne go słow ni ka po praw nej pi sow ni
słow nic twa re li gij ne go. Ks. prof. Przy czy -
na prze wod ni czy też Sek cji Ho mi le tów Pol -
skich i zna ny jest z te go, że tę pi gło sze nie
przez księ ży ka zań ścią gnię tych z róż nych
wy daw nictw i in ter ne tu. Za py ta ny przez
nas, ja ki jest naj pow szech niej szy błąd w tek -
stach re li gij nych, po wie dział: Zde cy do wa -
nie nad miar du żych li ter! To spra wia, że ich
uży cie tra ci swo ją moc tam, gdzie są one na -
praw dę po trzeb ne. 

W swo im wy kła dzie, to wa rzy szą cym
dyk tan du, ks. prof. Przy czy na pod kre ślił, że
za sa dy pi sow ni słow nic twa re li gij ne go są ta -

kie sa me jak po praw nej pol sz czy zny w ogó -
le, ale mó wił tak że o pew nym mar gi ne sie,
któ ry do pusz cza ją emo cje, zwy czaj i au to ry -
tet. To z po wo du uczuć po ło wa Po la ków pi -
sze Msza św. du żą li te rą, a po ło wa z ma łej
i z te go tak że po wo du wszy scy pi szą Oj ciec
Świę ty o Ja nie Paw le II du żą li te rą, choć we -
dle za sad – po win ni z ma łej. To z po wo du
usu su z ko lei pi sze się Ko ściół ewan ge lic ko -
au gs bur ski (sam ten Ko ściół wy ra ża tak że
ży cze nie, by pi sać w spo sób tra dy cyj ny), ale
już au gs bur sko ewan ge lic ki jest zwy kłym
przy miot ni kiem, pi sa nym ra zem, tak jak
rzym sko ka to lic ki. Cie ka we jest też to, że pi -
sze się po praw nie Świę ty Piotr (ja ko na zwę
wła sną), ale św. Piotr (gdy wy stę pu je skrót). 

Oto prób ka jed ne go ze zdań dyk tan da:
„Ma my prze cież mszał Ja na XXIII, przy po -
mnia ny przez pa pie ża Be ne dyk ta XVI w mo -
tu pro prio Sum mo rum pon ti fi cum – skon sta -

to wa li uczest ni cy kon fe ren cji do gma tycz no -
te olo gicz nej (ra zem!), (bo tej kon fe ren cji po -
świę co ny był tekst). Jed nak war to by ło wi -
dzieć za sko czo ną mi nę ks. prof. Przy czy ny,
gdy zgło sił się je den z uczest ni ków dyk tan -
da, mel du jąc, że na pi sał je bez błęd nie. I rze -
czy wi ście tak by ło! To zna ny w śro do wi sku
po znań skim Ro bert Bil, zwy cięz ca wszel -
kich dyk tand, Ein ste in or to gra fii, pra cu ją cy
oczy wi ście ja ko ko rek tor. 

Na py ta nie or ga ni za to rów, kto ma je den
błąd lub dwa, od po wie dzią by ła ci sza.... Ja
mia łam błę dów 17 i moż na by się za ła mać,
gdy by nie to, że ko le żan ka obok, jed na z naj -
lep szych „re li gij nych” dzien ni ka rek po -
znań skich – 13, a ko le ga, dzien ni karz” Ty -
go dni ka Po wszech ne go” – 26 i to by ła ra czej
nor ma. Da lej już nie py ta no, ile kto miał błę -
dów, lecz wszy scy chęt nie uma wia li się
za rok na na stęp ne dyk tan do. MAJ

Tym ra zem by ła to in au gu ra cja no we -
go cy klu, po świę co ne go sa kra men -
tom. Wy ko naw ca mi by li lu dzie

świec cy, spo za krę gu te atru i fil mu. Ta ob -
sa da mia ła swo je źró dło w te ma cie, któ ry
zwią za ny jest z po cząt ka mi chrze ści jań -
stwa. Trud no by ło by stwo rzyć z ak to rów
gru pę ka te chu me nów, któ ra nie ska żo na ru -
ty ną ar ty stycz ną, pro mie nio wa ła by swo -
istą czy sto ścią i świe żo ścią prze ka zu. Dzię -
ki po łą cze niu lek to rów z dwo ma ze spo ła -
mi chó ral ny mi ta ki efekt uda ło się osią -
gnąć. Wśród lek to rów zna leź li się dwaj
lau re aci kon kur sów Fe sti wa lu Sztu ki Sło -
wa – Adam Ba na szak i Ma rek Klupś oraz
oso by zwią za ne z pra cą dusz pa ster -
ską – Bar ba ra Ostrow ska, Ste fan Cu prych
i Ma rek Grześ ko wiak. Mie li oni bar dzo do -
bre wspar cie w po znań skich ze spo łach
mu zycz nych: Ano ny mo us i Mi ni mus.
Nad opra wą mu zycz ną czu wał Zbi gniew
Kacz ma rek. Przy go to wa nia wy ma ga ły
więk szej ilo ści prób. W ka te drze spo tka li -
śmy się trzy ra zy. Na każ dej pró bie pod -
cho dzi ły do mnie oso by, któ re przy pad ko -
wo zna la zły się w tym cza sie w ka te drze.
Po ru szo ne tym, co usły sza ły, py ta ły
o szcze gó ły na sze go przed się wzię cia.

To był znak, że tek sty, któ re wy bra -
łem – frag men ty ka te chez chrzciel nych św.
Am bro że go i św. Cy ry la Je ro zo lim skie go, nic
nie stra ci ły na ak tu al no ści, a wręcz prze ciw -
nie – ujaw ni ły głód wie dzy o tym, jak wy -
glą da ło sa kra men tal ne ży cie Ko ścio ła
w pierw szych wie kach. Wszy scy wy ko naw -
cy – lek to rzy i śpie wa cy – ubra ni w bia łe al -
by, ni czym ka te chu me ni w bia łych sza tach,
wkra cza li pro ce sjo nal nie do pre zbi te rium,
śpie wa jąc z to wa rzy sze niem kwar te tu
smycz ko we go i or ga nów naj star szy hymn
chrzciel ny: 

Zbudź się o śpią cy
I po wstań z mar twych

A za ja śnie je ci Chry stus

W ła wach sie dzie li lu dzie z za pa lo ny mi
świe ca mi. Moż na by ło po czuć się jak w tam -
tych sta ro żyt nych cza sach. Pre zen ta cję po -
prze dził ko men ta rzem spe cja li sta od li tur -
gii, ce re mo niarz ar cy bi sku pi ks. dr Krzysz -
tof Frąsz czak. Zwró cił on uwa gę na cie ka we
zja wi sko, ja kie mia ło miej sce w cza sach
Am bro że go i Cy ry la: W pierw szych wie kach
w Ko ście le ry go ry stycz nie prze strze ga no di -
sci pli na ar ca ni, któ ra zo bo wią zy wa ła chrze -
ści jan do za cho wa nia ab so lut ne go mil cze nia
w kwe stii spra wo wa nych ob rzę dów li tur gicz -
nych. Nikt, kto nie był wta jem ni czo ny przez
sa kra men ty ini cja cji chrze ści jań skiej, nie
mógł też w nich uczest ni czyć, ani na wet co -
kol wiek o nich od wta jem ni czo nych już wy -
znaw ców usły szeć. Do pie ro po przy ję ciu
chrztu, bierz mo wa nia i eu cha ry stii bi skup
oso bi ście ob ja śniał ta jem ni ce sa kra men tal -
nych ob rzę dów, któ rych udzie lo no ka te chu -
me nom w Wi gi lię Pas chal ną. 

Na ko niec wszy scy wy ko naw cy ob da ro -
wa ni zo sta li i rzę si sty mi bra wa mi i wio sen -
ny mi tu li pa na mi, któ re pięk nie pre zen to wa -
ły się na tle 20 bia łych alb. A kto nie był,
niech obej rzy re por taż vi deo na na szej stro -
nie www.ver ba sa cra.pl 

Prze my sław Ba siń ski

Te raz sa kra men ty
od trzech lat rozpoczynamy kolejny sezon Verba sacra specjalną prezentacją. W 2010 były to Najstarsze
modlitwy chrześcijan, w 2011 Modlitwy nad miastem, a w tym roku, w sobotę 17 marca Chrzest. 

re li gij nie i or to gra ficz nie
kościół ewangelicko-augsburski pisze się z dywizem, ale augsburskoewangelicki – bez. 
to była chyba największa pułapka dyktanda z pisowni słownictwa religijnego, 
które zorganizował 26 marca na uaM instytut Filologii Polskiej i radio emaus.
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K
ul tu rę Tu ne zji, wa run ki ży cia,
sto sun ki spo łecz ne itp. przy bli -
ża ły roz ma ite spo tka nia i im pre -
zy, a otwie ra ło je spo tka nie z am -
ba sa do rem RP w Re pu bli ce Tu -

ne zyj skiej Krzysz to fem Olendz kim, któ ry
pra co wał na tym sta no wi sku do 31 I 2012 r.
W wy stą pie niu pt. „Ba giet ką i fa ce bo -
okiem – ja śmi no wy fe sti wal, czy li ko niec
dyk ta tu ry Ben Ale go w Tu ne zji” am ba sa dor
mó wił o sto sun kach spo łecz nych w tym kra -
ju, o je go związ kach z Eu ro pą oraz o swo ich
prze ży ciach zwią za nych z Ja śmi no wą Re wo -
lu cją. Przy tej oka zji w AF moż na też by ło
obej rzeć wy sta wę zdjęć „Bar wy Tu ne zji” Mał -
go rza ty Ko wal skiej, pra cow ni cy AF.

Pol ska utrzy mu je sto sun ki dy plo ma tycz ne
z Tu ne zją od 1959 r. i od te go cza su dzia ła
w Tu ni sie am ba sa da pol ska. Jak mó wi am ba -
sa dor K. Olendz ki, do ubie gło rocz nej re wo -
lu cji głów nym po lem współ pra cy obu kra jów
by ła kul tu ra. Pol ska ja ko waż ny kraj Unii Eu -
ro pej skiej, z któ rą Tu ne zja są sia du je przez
Mo rze Śród ziem ne, sku pia ła się na pro mo cji
nie tyl ko wła snej, ale sze rzej – kul tu ry eu ro -
pej skiej. Waż nym po lem współ pra cy by ła też
go spo dar ka – Pol ska ku po wa ła od Tu ne zji fos -
fo ry ty, któ re są głów nym to wa rem eks por to -
wym te go kra ju, i to ku po wa ła aż 40% za so -
bów. Bar dzo waż ny ele ment współ pra cy sta -
no wi ła też tu ry sty ka – w la tach 2008-2010
rocz nie od wie dza ło Tu ne zję od 150 tys.
do 250 tys. Po la ków. Pol ska zaj mu je 6. miej -
sce wśród na ro do wo ści przy jeż dża ją cych tu
na wy po czy nek. 1/3 Tu ne zyj czy ków ży je
z prze my słu tu ry stycz ne go, dla te go za le ży im
na po ko jo wym prze bie gu re wo lu cyj nych
zmian.

Po 14 stycz nia 2011 r., czy li po prze ję ciu
wła dzy przez re wo lu cjo ni stów, pod sta wo -
wym ob sza rem współ pra cy jest po moc Pol -
ski w za kre sie trans for ma cji de mo kra tycz nej.
Do tej po ry uda ło się zre ali zo wać 27 pro jek -
tów w 3 ka te go riach: bu do wa struk tur de mo -
kra cji lo kal nej oraz re for ma roz wo ju re gio nal -
ne go; dzia ła nia w za kre sie pra wa kon sty tu -
cyj ne go; za pro wa dze nie spra wie dli wo ści
okre su trans for ma cji – od po wied nik lu stra cji
ja ko pod sta wa po jed na nia spo łe czeń stwa.
Pol ska wy kształ ci ła po nad 50 urzęd ni ków

pań stwo wych w Kra jo wej Szko le Ad mi ni -
stra cji Pu blicz nej oraz zor ga ni zo wa ła szko le -
nia z pra wo daw stwa do ty czą ce go me diów. 

Choć Tu ne zja jest ko ja rzo na ja ko kraj fran -
cu sko ję zycz ny ję zyk fran cu ski jest ję zy kiem
dru go -, a na wet trze cio rzęd nym, bo wiem ję -
zy kiem urzę do wym jest arab ski, a po tocz -
nym – ję zyk tu ne zyj ski, czy li mie sza ni na dia -
lek tu arab skie go z fran cu skim. Obec nie już
tyl ko 3% Tu ne zyj czy ków oglą da te le wi zję
fran cu ską. Po waż ny pro blem ma ją uczel nie
wyż sze, bo wiem więk szość pod ręcz ni ków
za cho wa ła się w ję zy ku fran cu skim, a tym -
cza sem stu den ci pra wie nie zna ją te go ję zy -
ka, więc wła dze pró bu ją zmu sić wy kła dow -
ców do uży wa nia wy łącz nie arab skie go.
W szko łach na wszyst kich po zio mach uczy
się jesz cze fran cu skie go, ale po ziom te go na -
ucza nia jest co raz niż szy, bo bra ku je na uczy -
cie li te go ję zy ka. Jak pod kre śla am ba sa dor K.
Olendz ki, Pol ska wnio sła du ży wkład w roz -
wój szkol nic twa tu ne zyj skie go, ku pu jąc pod -
ręcz ni ki (w j. arab skim i fran cu skim) do gim -
na zjów z re jo nów naj mniej roz wi nię tych
za su mę 15 tys. eu ro. War to przy po mnieć, że
po cząw szy od lat 60. w Pol sce wy kształ ci ło
się kil ka ty się cy stu den tów tu ne zyj skich.

Kie dy K. Olendz ki przy je chał w 2008 r.
do Tu ne zji, był prze ko na ny, że sys tem wła dzy
te go kra ju mu si kie dyś upaść, bo ów cze sny
re żim nie zo sta wiał wie le miej sca na współ -
pra cę. Po re wo lu cji z grud nia 2010/stycz -
nia 2011 był mo ment, że roz wa żał przy spie -
szo ny po wrót do kra ju, bo nie by ło co ro bić,
a nie wy star cza ło mu, jak nie któ rym dy plo -
ma tom z in nych kra jów, gra nie w …gol fa. Je -
go zda niem re wo lu cja tu ne zyj ska do pro wa -
dzi ła do zmian geo po li tycz nych w ca łym ba -
se nie Mo rza Śród ziem ne go, w czym moż -
na do strzec ana lo gię do zmian, ja kie w Eu -
ro pie Środ ko wo -Wschod niej za po cząt ko wa ła
Pol ska w 1989 r., ty le że oto cze nie geo po li -
tycz ne Tu ne zji jest o wie le gor sze. Nie wia do -
mo, w ja kim kie run ku pój dzie rzą dzą ca obec -
nie par tia is lam ska. Ko niecz ne by ły by re for -
my go spo dar cze, ale nie wia do mo, czy zo sta -
ną prze pro wa dzo ne. Wie le za le ży też od nor -
ma li za cji tu ry sty ki, za tem tak że od Po la ków,
któ rzy do tych czas bar dzo chęt nie wy bie ra li
Tu ne zję ja ko kraj wa ka cyj ne go wy po czyn ku. 

Od ręb ny wą tek współ cze snej hi sto rii Tu ne -
zji przy bli żał wie czór w AF po świę co ny sa -
le zja ni no wi ks. Mar ko wi Ry biń skie mu, pseud.
„Ry ba”, pol skie mu mi sjo na rzo wi za mor do wa -
ne mu w Tu ni sie 18 lu te go 2011 r. Je go po stać
i od da nie mi sji oraz po śmiert ne zwy cię stwo
uka zy wa ły 2 fil my do ku men tal ne zre ali zo wa -
ne przez je go przy ja ciół: Du sza tu ne zyj ska ks.
Mar ka Ma ku ły i Ry ba ks. Prze my sła wa Ka wec -
kie go (15.03). Ksiądz Ry biń ski, któ re go w fil -
mach wspo mi na ją ro dzi ce, pol scy i tu ne zyj -
scy przy ja cie le i współ pra cow ni cy oraz prze -
ło że ni, był po sta cią tak lu bia ną i za słu żo ną, że
po je go śmier ci wie lo ty sięcz ny tłum ma ni fe -
sto wał sprze ciw wo bec tej zbrod ni m.in. po -
przez ha sło na trans pa ren tach „Tu ne zja ta ka
nie jest!” Uczest ni cy wie czo ru fil mo we go
w AF po pro jek cji mie li oka zję po roz ma wiać
z au to rem dru gie go fil mu ks. P. Ka wec kim. 

Z ini cja ty wy Do mu Bre ta nii i In sty tu tu
Fran cu skie go w ki nie Mu za moż na by ło obej -
rzeć dwa in te re su ją ce współ cze sne tu ne zyj -
skie fil my fa bu lar ne: fi lo zo ficz no -po etyc ki
ob raz Dro gi oj ciec (2005) – reż. Na cer Khe mir
oraz uka zu ją cy trud ne lo sy tu ne zyj skich
dzie ci film Gli nia ne la lecz ki (2002) – reż. No -
uri Bo uzid. 

Szer sze tło Ja śmi no wej Re wo lu cji uka za -
ła dr Ka ta rzy na Gó rak -So snow ska z UW
w wy kła dzie w Do mu Bre ta nii pt. „Arab ska
Wio sna Lu dów w pań stwach Ma gh re bu. Czy
uda ło się tyl ko Tu ne zji?”. Rów nież w Do mu
Bre ta nii od by ło się spo tka nie z am ba sa dor
Tu ne zji w Pol sce Nad rą Dri je pt. Tu ne zja
wczo raj i dziś. 

Wy da rze niem XXII Dni Fran ko fo nii w Po -
zna niu był też kon cert w Blue No te tu ne zyj -
skiej pio sen kar ki Emel Ma thio uthi, uzna nej
za jed ną z twa rzy prze mian w świe cie arab -
skim i zwa nej „ja śmi no wym gło sem”. Miesz -
ka ją ca w Pa ry żu ar tyst ka, wy stę pu ją ca na pre -
sti żo wych sce nach w wie lu kra jach, zy sku -
je co raz więk sze uzna nie w świe cie. 

Dni Fran ko fo nii za mknął prze gląd ki -
na fran cu skie go w ki nie Mu za. Rów nież
w kwiet niu i ma ju bę dzie moż na sko rzy stać
z cie ka wych pro po zy cji Al lian ce Française
i do mu Bre ta nii, tych „am ba sad” kul tu ry
fran cu sko ję zycz nej w Po zna niu.

da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz

XXII Dni Kul tu ry Fran cu skiej i Fran ko fo nii
organizowane od 22 lat przez Dom bretanii
i ośrodek alliance Française Dni kultury Francuskiej
i Frankofonii w tym roku poświęcone były
tunezji – tradycyjnie kojarzonej jako kraj frankofoński,
choć – jak się okazuje – z coraz słabszą znajomością
języka francuskiego. Przez ponad 2 tygodnie 
(12–29.03) miłośnicy języka francuskiego i kultury
związanej z tym językiem mogli wybierać w bogatym
programie xxii Dni Frankofonii.
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To te mat z za kre su neu ro nau ki,
no wej dzie dzi ny, któ ra zaj mu je
się ba da niem ukła dów ner wo -
wych u lu dzi i u zwie rząt. Jej
burz li wy roz wój w ba da niach

lu dzi da tu je się od po ło wy lat 90., bo wte dy
wła śnie sta ły się bar dziej do stęp ne tech ni ki
ba da nia pra cy mó zgu przy po mo cy funk cjo -
nal ne go ob ra zo wa nia re zo nan sem ma gne -
tycz nym (fMRI). Po zwo li ły one po raz
pierw szy nie in wa zyj nie i bar dzo pre cy zyj -
nie „zer k nąć” w mó zgi zdro wych osób, gdy
wy ko nu ją one ja kieś za da nia po znaw cze lub
dzia ła nia. Jed nym z czo ło wych pio nie rów
neu ro nau ki jest np. no bli sta Eric Kan del,
któ ry ba da jąc neu ro no we pod ło że pa mię ci
u śli ma ka, do szedł do uni wer sal ne go mo de -
lu. Co ozna cza, że – za cho wu jąc pro por -
cje – pod sta wo wy me cha nizm neu ro nal ny
na szej pa mię ci jest ta ki sam jak u zwie rząt. 

W re no mo wa nych ośrod kach na Za cho -
dzie neu ro nau ka jest do me ną sa mo dziel -
nych wy dzia łów, na ucza na ja ko osob ny kie -
ru nek, choć mie ści się na po gra ni czu róż -
nych na uk. Na ka na dyj skim uni wer sy te cie
We stern On ta rio, gdzie stu dio wał i pra co wał
na sta żu po dok tor skim Grze gorz Kró li czak,
neu ro nau ka sku pia pra cow ni ków i stu den -
tów m.in. ana to mii, bio lo gii mo le ku lar nej,
zoo lo gii, neu ro lo gii, fi zjo lo gii i psy cho lo -
gii – wszy scy na pod ło żu wie dzy ze swej
dzie dzi ny spe cja li zu ją się w ba da niu ukła -
dów ner wo wych. Neu ro nau ka mie ści się też
w sze ro ko ro zu mia nej ko gni ty wi sty ce.

Wróć my do gran tu. Lu dzie by wa ją pra wo
i le wo ręcz ni, a ich do mi nu ją ce rę ce są kon -
tro lo wa ne przez prze ciw ne pół ku le mó zgo -
we: pra wa rę ka przez le wą pół ku lę itd.
Funk cje ję zy ka, do ty czą ce ko mu ni ko wa nia
się i pro ste go ro zu mie nia mo wy są umiesz -
czo ne w le wej pół ku li, zaś pro zo dia, za bar -

wie nia emo cjo nal ne mo wy i, być mo że, wy -
ra że nia idio ma tycz ne w pra wej. Le wa pół -
ku la ste ru je też ge sta mi. Do tej po ry ko ja rzo -
no lo ka li za cję ję zy ka i ge stów wprost z ręcz -
no ścią. Z ba dań (rów nież prof. Kró li cza ka)
jed nak to wca le nie wy ni ka, bo np. tyl ko
ok. 10 proc. osób le wo ręcz nych ma zlo ka -
li zo wa ne funk cje ję zy ko we w pra wej pół ku -
li, ok. 20 proc. obu stron nie, a tyl ko resz ta ty -
po wo – w le wej pół ku li. Po wsta je za sad ni -
cze py ta nie: czy to ja kaś pa to lo gia czy
po pro stu wy nik te go, że lo ka li za cje mo wy
i ge stów są nie za leż ne od ręcz no ści? Lub
mo że – je śli są za leż ne – to nie wprost, lecz
np. od ukła du ge nów. Wte dy nie ty po wy
układ był by jak ru de wło sy w po pu la cji:
rzad ki, lecz zu peł nie nor mal ny. Tym cza sem
cał kiem po waż nie bie rze się pod uwa gę, że
in na la te ra li za cja ję zy ka i ręcz no ści za le ży
od ja kie goś czyn ni ka ze wnętrz ne go np. in -
fek cji czy nie do tle nie nia mó zgu w cza sie
po ro du. 

Pierw sze ba da nia przy po mo cy fMRI zo -
sta ną prze pro wa dzo ne w In sty tu cie Bio lo -
gii Do świad czal nej im. Nenc kie go w War -
sza wie, gdzie wła śnie w tym ro ku otwar to
no wo cze sną pra cow nię fMRI. Ba da ni bę dą
po znań scy stu den ci – naj pierw w War sza -
wie, a po tem już w Po zna niu. W ze spo le
prof. Kró li cza ka, w któ rym pra co wać bę -
dzie 3 post do ków i 5 dok to ran tów znaj dą się
m.in. oso by, umie ją ce użyć dla ce lów na -
uko wych EEG, by bar dziej in ten syw nie wy -
ko rzy stać je go la bo ra to rium ist nie ją ce w Po -
zna niu. 

Ba dać się bę dzie jak mózg dzia ła, kie dy
uczest ni cy eks pe ry men tów mó wią i jak to
się ma do ak tyw no ści mó zgu w trak cie pla -
no wa nia i re ali za cji ge stów. Waż ne jest też
ba da nie w sta nie spo czyn ku, szcze gól nie to,
któ re re jo ny mó zgu się ze so bą wte dy pre fe -

ren cyj nie ko mu ni ku ją, two rząc coś w ro dza -
ju ma py pod sta wo wych po łą czeń. Ile kroć
ja kaś funk cja w mó zgu zmie nia la te ra li za -
cję, nie mal wszyst ko zo sta je „po prze su wa -
ne”. Waż ne jest więc, by wie dzieć, ja kie
funk cje idą ra zem z so bą. To wszyst ko są bar -
dzo cie ka we za leż no ści – mó wi prof. Kró li -
czak – Na przy kład, jak wy ni ka z mo ich ba -
dań, na sza zdol ność do wy ko ny wa nia nie -
wy uczo nych jesz cze czyn no ści jest w du żej
mie rze kon tro lo wa na przez pra wą pół ku -
lę – ale w mo men cie, gdy to się zauto ma ty -
zu je, ta kon tro la mo że być prze ję ta przez me -
cha ni zmy le wej pół ku li. 

Ba da nia te po zwo lą na lep sze po zna nie
dzia ła nia mó zgu i zbu do wa nie bar dziej traf -
ne go mo de lu je go funk cjo no wa nia. Przy czy -
nią się do moż li wo ści zna le zie nia od po -
wied nich me tod pro fi lak tycz nych i mo gą
po móc w za pla no wa niu re ha bi li ta cji
po uszko dze niu mó zgu i w przy pad ku
stwier dzo nych dys funk cji. Prof. Kró li czak
przy wo łu je przy pa dek cho re go, któ ry
po wy le wie od zy skał pew ne zdol no ści ma -
nu al ne. Mógł wy ko ny wać swo bod nie np.
ruch ma cha nia rę ką na po że gna nie, na to -
miast nie mógł wbić młot kiem gwoź dzia.
Po nie waż wy da wał się zu peł nie spraw ny, je -
go nie moż ność po słu gi wa nia się na rzę dzia -
mi przy pi sy wa no uszko dze niu in ne go
ośrod ka w mó zgu lub... le ni stwu. Tym cza -
sem – jak wy ka zu ją ba da nia prof. Kró li cza -
ka wy ko na ne wspól nie ze Scot tem
Frey’em – naj praw do po dob niej cho dzi ło tyl -
ko o wyż szy sto pień skom pli ko wa nia ge stu
wbi ja nia gwoź dzi. Ge sty i czyn no ści uży cia
na rzę dzi są trud niej sze: cho ry po zor nie do -
szedł do sie bie, ale nie umiał wbić gwoź -
dzia. Je go nie spraw ność by ła ukry ta za je -
go po zor ną spraw no ścią. 

Ma ria Ry bic ka

Zer ka nie w mó zgiZer ka nie w mó zgiZer ka nie w mó zgiZer ka nie w mó zgi
Prof. grzegorz króliczak,
kierownik laboratorium badania
Działań i Poznania w instytucie
Psychologii uaM, otrzymał
z narodowego centrum nauki
jeden z największych grantów.
za niemal 3 mln zł ma zbudować
zespół, który zajmie się
zagadnieniem brzmiącym tak:
„zdolności manualne, ręczność
i organizacja języka w mózgu.
związki między planowaniem
użycia narzędzi, gestów i pojęć.” 
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P
ierw si „no wi” ha bi li tan ci dość
dłu go mu sie li cze kać na kon kre -
ty – do pie ro w grud niu po ja wił
się na stro nie Cen tral nej Ko mi sji
ds Stop ni i Ty tu łów wzór wnio -

sku, ja ki na le ży zło żyć. Wzór au to re fe ra tu
po ja wił się na stro nie CK ra zem ze wzo rem
wnio sku – mó wi dr Wey mann – Ja część do -
ku men tów za czą łem przy go to wy wać wcze -
śniej, więc uka za nie się ta ko we go wzo ru
w pew nym sen sie by ło du żym uła twie niem,
a przy naj mniej swe go ro dza ju gwa ran cją, że
cho ciaż od stro ny for mal nej wnio sek bę dzie
kom plet ny. 

Au to re fe rat opi su je ca ły do ro bek na uko wy,
z uwzględ nie niem sta ży na uko wych, gran -
tów, na gród i wy róż nień, etc. Znaj du je się
w nim tak że opis osią gnię cia na uko we go sta -
no wią ce go pod sta wę do ubie ga nia się o sto -
pień na uko wy dr hab. W mo im przy pad ku
był to cykl 12 pu bli ka cji. War to wspo mnieć,
że kil ka dni te mu na stro nie CK po ja wi ły się
szcze gó ło we wy tycz ne, do ty czą ce spo so bu
pro wa dze nia po stę po wa nia ha bi li ta cyj ne go.

Au to re fe rat trze ba by ło przy go to wać
w dwóch ję zy kach – po pol sku i po an giel sku,
co dr Wey mann oce nia ja ko nie co nie po trzeb -
ną mi trę gę, po nie waż w na ukach ści słych pu -
bli ka cje pi sze się po an giel sku i trud no do -
praw dy przy pusz czać, by re cen zen ci nie zna -
li te go ję zy ka. Z ko lei hu ma ni ści zgła sza ją, że
tłu ma cze nie na an giel ski w ich przy pad kach
też nie ma czę sto sen su. Mo że naj le piej by -
ło by zo sta wić te dwa ję zy ki do wy bo ru? 

Do ku men ty na le ża ło przy go to wać w wer -
sji elek tro nicz nej i, zda niem dr. Wey man na,
to po win no wy star czyć. Jed nak przy go to -
wu ją ce wy sył kę oso by uzna ły, że na wszel -
ki wy pa dek le piej do dać jesz cze wer sję pa -
pie ro wą.

Do pie ro ostat nio zo sta ło to uści ślo ne (Ko -
mu ni kat 2/2012 CK) i ko mi sja ha bi li ta cyj -

na mo że po pro sić ha bi li tan ta o przy go to wa -
nie sto sow nej ilo ści ko pii ha bi li ta cji.

Po do ba mi się w no wej pro ce du rze to, że
wnio ski i au to re fe ra ty umiesz cza ne są
na stro nie Cen tral nej Ko mi sji – mó wi dr Wey -
mann – i wszyst ko jest jaw ne nie tyl ko dla
osób za in te re so wa nych, ale dla ca łe go śro do -
wi ska. Re cen zje i de cy zja ra dy wy dzia łu tak -
że bę dą opu bli ko wa ne, co na pew no bę dzie
mia ło po zy tyw ny wpływ na ich rze tel ność.

Zgod nie z wy mo ga mi trze ba by ło po dać
su ma rycz ny Im pact Fac tor pu bli ka cji i in -
deks Hir scha ha bi li tan ta, ale – wbrew wcze -
śniej szym sy gna łom – nie ma ją one zna cze -
nia przy kwa li fi ka cji wnio sku, to też mo że
się zda rzyć, iż wnio ski bę dą skła dać oso by,
któ rych do ro bek na uko wy wy da je się jesz -
cze dość ubo gi, by tak rzec, „na ry zy ko”.
Zda niem dr. Wey man na ja kiś próg po wi nien
tu być. 

Po nad to, w przy pad ku pu bli ka cji kil ku
au to rów na le ża ło tak że okre ślić pro cen to wy
udział ha bi li tan ta w po wsta niu pu bli ka cji
oraz szcze gó ło wo opi sać na czym ten wkład
po le gał. Acz w przy pad ku prac sta no wią cych
ha bi li ta cję, wy móg ten jest zu peł nie uza sad -
nio ny – uwa ża dr Wey mann – w przy pad ku
po zo sta łych pu bli ka cji wcho dzą cych do do -

rob ku na uko we go szcze gó ło we opi sy wa nie
wkła du na ukow ca w ich po wsta nie już nie -
ko niecz nie.

Dr Wey mann wy brał do ha bi li ta cji swo ją
ro dzi mą Ra dę Wy dzia łu (choć moż na wska -
zać in ną), któ ra się na to zgo dzi ła (a mo że
się nie zgo dzić), a tak że na tryb jaw ny pro -
ce du ry ha bi li ta cyj nej. Ra da Wy dzia łu już
wy zna czy ła re cen zen ta, człon ka ko mi sji
i se kre ta rza, a Cen tral na Ko mi sja – swo ich
dwóch re cen zen tów, prze wod ni czą ce go ko -
mi sji i jej człon ka, a za tem ca ły skład ko mi -
sji zo stał po wo ła ny. Zgod nie ze zno we li zo -
wa ną usta wą o stop niach i ty tu łach na uko -
wych re cen zen ci ma ją te raz 6 ty go dni
na przy go to wa nie re cen zji. Re cen zen tów
jest mniej i ma ją krót szy ter min niż daw niej,
tak że ca ła pro ce du ra po win na być spraw -
niej sza, choć w dal szym cią gu nie ma żad -
nych sank cji za prze kro cze nie wy zna czo ne -
go ter mi nu przy go to wa nia re cen zji.

Cho ciaż to obec nie nie jest ko niecz ne,
na Wy dzia le Fi zy ki od by ło się tra dy cyj ne se -
mi na rium ha bi li ta cyj ne dr. Wey man na. Ta -
kie se mi na rium uwa żam za po trzeb ne – mó -
wi dr Wey mann – wy dział, któ re go wy cho -
wan kiem jest da ny na uko wiec, po wi nien
móc wy ra zić opi nię, że już mo że on się ha -
bi li to wać. Na mo im se mi na rium pa no wa ła
bar dzo po zy tyw na at mos fe ra i upew ni ło
mnie to, że mam pra wo o tę ha bi li ta cję się
ubie gać.

Za tem, jak do brze pój dzie, ca ła pro ce du -
ra po trwa mak sy mal nie 3-4 mie sią ce. Tym -
cza sem in ny pra cow nik na uko wy, któ ry
wszczął ha bi li ta cję mniej wię cej w tym sa -
mym cza sie, ale we dług sta rej pro ce du ry,
cze ka już ko lej ny mie siąc na wy ma ga ny
druk swo jej pra cy ha bi li ta cyj nej, a po tem
ko lej ne mie sią ce po cze ka na re cen zje. Jak
do brze pój dzie, zdą ży jesz cze w tym ro ku... 

MAJ 

”Nowa procedura
habilitacyjna 
jest bardziej jawna,
krótsza i lepiej
opisująca dorobek
naukowy

nasz uniWersytet SzCzEBLE KARIERY
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Ha bi li ta cja po no we mu

W „pierwszej transzy” habilitacji według
nowego systemu znalazł się dr ireneusz
Weymann z Wydziału Fizyki uaM (a oprócz
niego także dr aleksandra Pajzderska,
również z Wydziału Fizyki). jak ocenia nowy
system habilitowania się?
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Ra dzi by li by śmy, aby w eu ro pej skiej prze strze ni aka de mic kiej
funk cjo no wać bez prze szkód i ba rier; po dej mo wać na ukę w do wol -
nej pla ców ce, móc swo bod nie zdo by wać wie dzę po rów ny wal ną
w roz ma itych ośrod kach. do bra wo la jed nak tu nie wy star cza…

Oczy wi ście, naj pierw zbu do wa ne mu si być za ufa nie. Wie lo -
stron ne, mię dzy eu ro pej ski mi pla ców ka mi. Trze ba mieć gwa ran -
cję co do uzy ski wa nia tam wy so kiej ja ko ści wy kształ ce nia i co
do te go, że tak że na sze wy ni ki mo gą być po rów ny wal ne. Mu si -
my więc funk cjo no wać w eu ro pej skim sys te mie za pew nia nia i oce -
ny ja ko ści kształ ce nia. Je go wła ści wy po ziom nie jest za tem już
spra wą do brej wo li. To ko niecz ność, uwa run ko wa na wie lo ma
aspek ta mi. I na ka za mi.

Wo bec te go za czę ła się dys ku sja o sys te mie oce ny ja ko ści. Tak?
Tak, na si li ło ją pod pi sa nie De kla ra cji Bo loń skiej, w któ rej wy so -

ka ja kość kształ ce nia wy mie nia na by ła na cze le do ku men tu. Eu ro -
pej ska spo łecz ność aka de mic ka wspól nie za czę ła przy glą dać się
dba ło ści o ja kość w in sty tu cjach szkol nic twa wyż sze go, a od cza -
su opra co wa nia Eu ro pej skich Ram Kwa li fi ka cji i de le ga cji do two -
rze nia kra jo wych ram, na stą pił znacz ny roz wój dzia łań i ba dań,
zwią za nych z ja ko ścią kształ ce nia. Rów nież w pol skich uczel niach
przy stą pio no do two rze nia we wnętrz nych sys te mów za pew nia nia
ja ko ści kształ ce nia. Jest to obec nie wy mo giem, usta no wio nym
przez roz po rzą dze nia mi ni stra, a tak że na ka zem zno we li zo wa nej
usta wy o szkol nic twie wyż szym.

Rów nież w na szym uni wer sy te cie ja kość uzna no za prio ry tet? 
Oczy wi ście. Za pew nie nie stu den tom wy kształ ce nia na naj wyż -

szym po zio mie, a pra co daw com ab sol wen tów wy po sa żo nych
w od po wied nią wie dzę, umie jęt no ści i kom pe ten cje spo łecz ne, uję -
te zo sta ło ja ko prio ry te to wy stra te gicz ny cel UAM. Je ste śmy jed -
nak że na po cząt ku dro gi bu do wa nia kul tu ry ja ko ści na UAM. Pro -
ces ten zo stał obec nie pod po rząd ko wa ny wdra ża niu Kra jo wych
Ram Kwa li fi ka cji, a ogra ni cze nia cza so we nie są w tym wy pad ku
sprzy mie rzeń cem. Dla te go ko niecz no ścią by ło wpro wa dze nie wie -
lu pro ce dur do ty czą cych dzia łań za pew nia ją cych ja kość kształ -
ce nia na po zio mie uczel ni i na po zio mach jed no stek pro wa dzą -
cych kształ ce nie. 

Czy li za czę ło się kon tro lo wa nie ja ko ści kształ ce nia, przy mie rza nie
się do usta lo nych kry te riów, sta wia nie ocen?

Jed nak że kon tro la „ty pu NIK” oka za ła się ma ło w tym śro do wi -
sku przy dat na. Na stą pi ło więc przej ście od kon tro li ja ko ści do my -
śle nia o kul tu rze ja ko ści ja ko o wspól nej od po wie dzial no ści ca łe -
go śro do wi ska: na uczy cie li aka de mic kich, stu den tów, oto cze nia
spo łecz no - go spo dar cze go. Ko niecz nie za tem po sta wić trze ba py -
ta nia fun da men tal ne: ko go kształ ci my? ja ki jest cel kształ ce nia?
na ja kim po zio mie od by wa się kształ ce nie? Tak wła śnie po wsta ła

idea Kra jo wych Ram Kwa li fi ka cji, za pew nia ją cych moż li wość od -
nie sie nia do eu ro pej skich stan dar dów. 

Czy to zna czy, że po win ni śmy rów nać do te go sche ma tu, re zy gnu -
jąc z in dy wi du al nych roz wią zań?

Nie, każ dy kraj mo że two rzyć wła sne ra my, któ re nie od bie ra ją
au to no mii po szcze gól nym szko łom. Ra my kwa li fi ka cji są opi sem
efek tów kształ ce nia zdo by wa nych na wszyst kich po zio mach edu -
ka cji da ne go kra ju. Efek ty kształ ce nia mu szą jed nak być tak opi sa -
ne, że by moż na by ło od no sić je do ram eu ro pej skich. 

I ma my już pol ską ra mę kwa li fi ka cji?
Pol ska Ra ma Kwa li fi ka cji (PRK), któ ra bę dzie mia ła osiem po zio -

mów obej mu ją cych edu ka cję od szko ły pod sta wo wej do stu diów
dok to ranc kich, jest w trak cie opra co wy wa nia. Kra jo we Ra my Kwa -
li fi ka cji (KRK) dla szkol nic twa wyż sze go obej mu ją trzy po zio my
w PRK: szó sty – stu dia li cen cjac kie/in ży nier skie, siód my – ma gi -
ster skie, ósmy – dok to ranc kie. Dla szkol nic twa wyż sze go opra co -
wa no do dat ko wo opi sy efek tów kształ ce nia, na po zio mie szó stym
i siód mym, dla ośmiu ob sza rów kształ ce nia i stu diów in ży nier -
skich. Te opi sy, któ re zna la zły się w roz po rzą dze niu mi ni stra, sta -
no wią punkt od nie sie nia dla efek tów kształ ce nia de fi nio wa nych
dla pro gra mów kształ ce nia na kie run ku stu diów pro wa dzo nym
w da nej jed no st ce.

We ry fi ka cja pro gra mów kształ ce nia jest tu pew nie i po trzeb na, i nie -
zwy kle trud na? 

Otóż to, po trzeb ny tu jest wła ści wy i po rów ny wal ny ję zyk opi -
sów pro gra mów. Przy je go po mo cy mu si my udo wod nić, że fak tycz -
nie da je my moż li wość uzy ska nia przez ab sol wen ta okre ślo nych
kom pe ten cji. Two rząc pro gram kształ ce nia, po win ni śmy opi sać
moż li we do osią gnię cia efek ty kształ ce nia w za kre sie wie dzy, umie -
jęt no ści i kom pe ten cji spo łecz nych. Po win ni śmy po ka zać, ja kie
me to dy kształ ce nia za sto su je my. Ja kie me to dy, ja kie spo so by oce -
nia nia uzy ska nych efek tów za gwa ran tu ją po twier dze nie osią gnię -
cia przez stu den ta opi sa nych kom pe ten cji. Ta ki opis bę dzie bu dził
za ufa nie i po ka że, że dba my o za pew nie nie moż li wo ści uzy ska nia
przez stu den ta okre ślo nych efek tów kształ ce nia. Od by wać się to
mu si nie tyl ko na po zio mie opi sów efek tów kształ ce nia dla ca łe -
go kie run ku, ale tak że w ska li opi sów mo du łów kształ ce nia, a więc
tej, w któ rej udział bie rze każ dy na uczy ciel aka de mic ki. Mu si my
w kon se kwen cji do pro wa dzać do kul tu ry ja ko ści, ro zu mia nej ja -
ko zbio ro wa od po wie dzial ność za wy nik kształ ce nia. 

Co ma prak tycz nie zna czyć po ję cie: kul tu ra ja ko ści? 
Nie ma jed ne go po ję cia „kul tu ry ja ko ści”, któ rą moż na by przed -

sta wiać ja ko wzór. Jest wie le de fi ni cji. Na po trze by kształ ce nia moż -
na przy jąć, że KULTURA JAKOŚCI ro zu mia na jest ja ko zbio ro wa
od po wie dzial ność za kształ ce nie (ucze nie się), wzor ce za cho wań

Któ rę dy 
do kul tu ry 
ja ko ści
z prof. Ma rią zió łek, peł no moc ni kiem
rek to ra do spraw za rzą dza nia ja ko ścią
kształ ce nia, roz ma wia jo lan ta le nar to wicz 
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i dzia łań zwią za nych z dba ło ścią o ja kość. We wnętrz ne sys te my
za pew nie nia ja ko ści kształ ce nia, o któ rych by ła mo wa, ma ją pro -
wa dzić do kul tu ry ja ko ści, a ze wnętrz ne pro ce du ry spraw dza nia
(przez Pol ską Ko mi sję Akre dy ta cyj ną – PKA) do star cza ją spo łe czeń -
stwu in for ma cji o ran dze jed nost ki pro wa dzą cej kształ ce nie. Nie
bez zna cze nia jest do sko na le nie ja ko ści kształ ce nia, naj pierw „wy -
mu sza ne” przez usta la ne na po zio mie uczel ni pro ce du ry, któ re
z cza sem do pro wa dzi do od dol nych ini cja tyw w tym za kre sie. To
bę dzie ko lej ny krok w kie run ku kul tu ry ja ko ści.

Jak spra wić, aby kul tu ra ja ko ści sta ła się ta ką wspól ną …od po wie -
dzial no ścią? 

Sta wia my tu na li de rów, na wy bra ne oso by, któ re przej mą od po -
wie dzial ność za ko or dy no wa nie pro gra mów kształ ce nia na okre -
ślo nych kie run kach stu diów i w ra mach ko or dy na cji bę dą sty -
mu lo wać dys ku sje z i po mię dzy na uczy cie la mi aka de mic ki mi, stu -
den ta mi i przed sta wi cie la mi oto cze nia spo łecz no -go spo dar cze -
go. Do ro li li de rów na le ży tak że za chę ca nie do kre atyw no ści i in -
no wa cyj no ści dzia łań, któ re ma ją po pra wiać ja kość. 

Ucze ni nie zbyt chęt nie pod da ją się znor ma li zo wa nym try bom dzia -
ła nia. 

To też ko lej nym eta pem jest za an ga żo wa nie ca łej spo łecz no ści
aka de mic kiej w dzia ła nia. Waż ne jest, aby li de rzy włą cza li do dzia -
łań i dys ku sji ca łą spo łecz ność bio rą ca udział w pro ce sie kształ ce -
nia, prze ko na li pra cow ni ków i stu den tów do ob ra ne go kie run ku
dzia łań oraz do ce nia li i na gra dza li za an ga żo wa nie w pro ces do sko -
na le nia ja ko ści kształ ce nia. W na szej uczel ni, na licz nych se mi na -
riach przy bli ża ją cych te ma ty kę kul tu ry ja ko ści kształ ce nia, pre zen -
to wa no mo del dzia łań zo bra zo wa ny po niż szym sche ma tem.

Dzia ła nia li de ra (ko or dy na to ra) i wszyst kich współ twór ców pro -
ce su kształ ce nia są oce nia ne i „kon tro lo wa ne” przez we wnętrz ny
sys tem za pew nia nia ja ko ści kształ ce nia.

Ini cjo wa nie, za chę ca nie, acz kol wiek cen ne nie wy star czy. 
To praw da. Istot ne są tak że efek tyw ne struk tu ry i we wnętrz ne

pro ce sy de cy zyj ne. W UAM stwo rzo no USZJK, Uczel nia ny Sys tem
Za rzą dza nia Ja ko ścią Kształ ce nia. Na po zio mie cen tral nym po wsta -
ła Ra da ds. Ja ko ści Kształ ce nia (RJK). Struk tu rę USZJK ob ra zu je
po niż szy sche mat:

Za da nia USZJK re ali zu je się w opar ciu o cy kle dzia łań obej mu -
ją ce pla no wa nie, re ali za cję, spraw dze nie i wdro że nie po pra wy.
Wpro wa dzo no na stę pu ją ce pro ce du ry w za kre sie za rzą dza nia ja -
ko ścią kształ ce nia na UAM: 

*wy dzia ło we ze spo ły ds. oce ny ja ko ści kształ ce nia

Są to cy kle, któ re nie do my ka ją się w każ dym ro ku, tyl ko prze bie -
ga ją w spo sób spi ral ny, ale przy każ dym przej ściu na wyż szy po ziom
spi ra li osią ga się po pra wę okre ślo nych ele men tów pro ce su kształ ce -
nia. Dla te go istot ny mi eta pa mi po wyż szych pro ce dur są pla no wa -
nie i wy ko ny wa nie dzia łań na praw czych (tzw. re ko men da cji). Re ko -
men da cje są opra co wy wa ne dla ca łe go uni wer sy te tu przez Ra dę ds.
Ja ko ści Kształ ce nia oraz przez wy dzia ło we ze spo ły ds. oce ny ja ko ści
kształ ce nia na po zio mie po szcze gól nych wy dzia łów. Przy opra co wa -
niu pro ce dur du ży na cisk po ło żo no na za cho wa nie au to no mii wy -
dzia łów. Dla te go re ko men da cje przed sta wia ne przez RJK mo gą, ale
nie mu szą być uwzględ nia ne przez wy dzia ły, któ re sa me de cy du ją,
któ re zmia ny na praw cze są dla nich naj pil niej sze. Waż ne jest, aby
przy okre śla niu re ko men da cji wska zy wać oso by/jed nost ki or ga ni za -
cyj ne od po wie dzial ne za wdra ża nie pro gra mu na praw cze go i pla -
no wać na pra wę w re al nym cza sie. W tym za kre sie jest jesz cze spo -
ro do po pra wie nia w funk cjo no wa niu sys te mu na na szej uczel ni.

dzia ła nia od gór ne mu szą być wspar te dzia ła nia mi od dol ny mi. za -
an ga żo wa nie ka dry aka de mic kiej jest bez względ nie ko niecz ne dla roz -
wo ju kul tu ry ja ko ści... 

Oczy wi ście. Jed nak że za an ga żo wa nie nie jest moż li we bez wie dzy
na te mat zmian w pro ce sie kształ ce nia ja kie nie sie z so bą wdra ża nie
Kra jo wych Ram Kwa li fi ka cji. Dla te go pra ce zwią za ne z osią gnię ciem
kul tu ry ja ko ści kształ ce nia na UAM za czę to od licz nych se mi na riów
i szko leń, któ re od by wa ją się już od dwóch lat. Ob ję ły one za rów no
na uczy cie li aka de mic kich jak i dok to ran tów i stu den tów, a pro wa -
dzo ne by ły nie tyl ko przez li de rów i człon ków RJK, ale też eks per -
tów ze wnętrz nych. Do ty czy ły naj pierw za sad funk cjo no wa nia Uczel -
nia ne go Sys te mu Za rzą dza nia Ja ko ścią Kształ ce nia oraz me to do lo -
gii i tech ni ki sa mo oce ny wy dzia ło wej, a póź niej prze mian w pro -
gra mach kształ ce nia i pro ce sie kształ ce nia wy ni ka ją cych z wdra ża -
nia KRK i no wych prze pi sów praw nych w Pol sce. Wy mu szo ne przez
no we li za cję usta wy o szkol nic twie wyż szym pra ce nad zmia na mi pro -
gra mów kształ ce nia lub ich do sto so wa niem do no wych wy mo gów
znacz nie pod nio sły świa do mość i za an ga żo wa nie wie lu człon ków
spo łecz no ści aka de mic kiej. War to od no to wać wzrost ak tyw no ści stu -
den tów w tym za kre sie. Z ich ini cja ty wy w no wym sta tu cie UAM
okre ślo no współ od po wie dzial ność stu den tów za przy go to wy wa nie
an kiet do ty czą cych oce ny za jęć dy dak tycz nych i na uczy cie li aka de -
mic kich. Stu den ci włą czy li się tak że do pro ce su we ry fi ka cji licz by
punk tów ECTS przy pi sy wa nych mo du łom. Prze pro wa dza ją rów nież
co rocz ne ba da nia „Przy ja zny Dzie ka nat”. Ma my jed nak świa do mość,
że za an ga żo wa nie dok to ran tów i stu den tów wciąż jesz cze nie jest wy -
star cza ją ce. Dla te go nie zbęd na jest ak cja in for ma cyj na wpro wa dza ją -
ca w te ma ty kę ja ko ści kształ ce nia i wdra ża nia KRK. Pla nu je my roz -
po czę cie prze pro wa dza nia co rocz ne go, krót kie go szko le nia dla no wo
przy ję tych stu den tów na te mat dzia ła nia uczel nia ne go sys te mu za -
rzą dza nia ja ko ścią. Ra da ds. Ja ko ści Kształ ce nia roz wa ża tak że wy pra -
co wa nie me cha ni zmów sprzy ja ją cych szer sze mu włą cze niu oto cze -
nia spo łecz no -go spo dar cze go do pla no wa nia i re ali za cji pro ce su
kształ ce nia. Je stem prze ko na na, że za owo cu je to do sko na le niem pro -
gra mów kształ ce nia w kie run ku więk sze go za spo ka ja nia po trzeb ryn -
ku pra cy i kształ ce nia dla przed się bior czo ści. 
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N
ie wszy scy pa mię ta ją, że 24 kwiet nia 1927 ro ku po -
znań skie ra dio po wsta ło jak by na prze kór War sza wie,
któ ra pla no wa ła tu otwo rze nie roz gło śni du żo póź niej.
Nie cier pli wi po zna nia cy wła snym sump tem, przy po -
par ciu władz, po wo ła li spół kę ak cyj ną, któ ra bar dzo

ele ganc kie stu dia ra dio we urzą dzi ła w Ar ka dii. Oprócz mu zy ki,
w tym trans mi sji kon cer tów i oper, waż ne by ły au dy cje słow ne.
W cią gu pierw sze go pół ro cza przy go to wa no pra wie 400 od czy -
tów, w tym wie le po świę co nych na uce, zwłasz cza przy ro dzie, ma -
te ma ty ce i fi zy ce. W li sto pa dzie kie row ni kiem pro gra mo wym zo -
stał psy cho log, prof. Ste fan Bła chow ski z Uni wer sy te tu Po znań skie -
go, póź niej szy je go rek tor, któ re mu uda ło się na kło nić wie lu swo -
ich uni wer sy tec kich ko le gów do wy stę pów przed mi kro fo nem.

Acz kol wiek to już nie ma związ ku z na uko wym cha rak te rem ra -
dia, ale war to wie dzieć, że po znań skie ra dio we lek cje ję zy ków ob -
cych pro wa dzo ne przez wy bit nych spe cja li stów oraz gim na sty ka
po ran na by ły ab so lut ną no wo ścią w ska li ogól no pol skiej, tak jak
pierw sza w Pol sce trans mi sja na ży wo z me czu pił kar skie go w 1929
ro ku, któ ra od by ła się wła śnie w Po zna niu.

To by ła epo ka, kie dy ro dzi ło się słu cho wi sko ra dio we: wła śnie
z Po zna nia, nada no słu cho wi sko ów cze sne go dy rek to ra ra dia, Emi -
la Ze ga dło wi cza „Nad brze ga mi Zo dia ku”, słyn ne w ca łej Pol sce,
z uży ciem spe cjal nej ma szy ny pro du ku ją cej róż ne dźwię ki; słu cho -
wi sko, o któ rym ucznio wie pi sa li wy pra co wa nia. Dla uzy ska nia naj -
lep sze go efek tu aku stycz ne go trans mi to wa no je z au li uni wer sy tec -
kiej.

Kry zys fi nan so wy był jed ną z przy czyn, dla któ rych Pol skie Ra -
dio wy ku pi ło po znań ską spół kę i tak po wsta ła re gio nal na roz gło -
śnia. Na prze ję ciu po znań skie go ra dia przez roz gło śnię ogól no pol -
ską w 1933 ro ku prze mó wie nie po że gnal ne wy gło sił prof. Mi chał
So be ski, je den z za ło ży cie li uni wer sy te tu po znań skie go, współ pra -
cu ją cy z ra diem.

Za raz po woj nie po znań skie ra dio nada wa ło m.in. cy kle „Na -
uka przy gło śni ku” czy „Hi sto ria li te ra tu ry pol skiej”, któ re uczą cej
się mło dzie ży za stę po wa ły nie do sta tek pod ręcz ni ków. Spe cy ficz ną
ro lę speł ni ło po znań skie ra dio w in te gra cji z Zie mia mi Za chod ni -
mi, du żo miej sca po świę ca jąc au dy cjom o hi sto rii tych miejsc. Przy -
go to wy wa li je m.in. Al fons Klaf kow ski czy Ge rard La bu da. O Pol -
sce „ku po krze pie niu serc” pro gra my hi sto rycz no -spo łecz ne re ali -
zo wa li Jó zef Ko strzew ski, Ka zi mierz Ty mie niec ki, Ro man Pol lak czy
Boh dan Wi niar ski. Je rzy To pol ski, Cze sław Łu czak, An to ni Czu biń -
ski i An drzej Kwi lec ki wy stę po wa li w cy klu niem co znaw czym
„Za Od rą i Ny są”. 

Wie le cy klicz nych au dy cji po pu lar no -na uko wych przy go to wa -
ły Ur szu la Li piń ska (Przed jej mi kro fo nem roz mo wy ino uczo ne – jak
gło si ju bi le uszo wy wier szyk) i Li dia Owcza rzak. 

W ar chi wum ra dia znaj dzie my praw dzi wą ple ja dę wiel kich na -
zwisk uni wer sy te tu – mó wi Elż bie ta Bą ko wa, kie ru ją ca ar chi wum
i po ka zu je na ekra nie kom pu te ra po szcze gól ne po zy cje – oto Jó zef
Ko strzew ski opo wia da o utwo rze niu uni wer sy te tu po znań skie go czy

też o od kry ciu Bi sku pi na; oto Ka zi mierz Ty mie niec ki – na gra nie
z 1967 ro ku, na rok przed śmier cią; oto Al fred Oha no wicz, Ar ka -
diusz Pie ka ra – na gra nie z 1961 ro ku, Hen ryk Łow miań -
ski – rok 1965, Wik tor Stef fen, Je rzy To pol ski, Bry gi da Kur bis; oto
Jan De re sie wicz opo wia da o od bu do wie uni wer sy te tu w 1945 ro -
ku.... Na zwi ska i te ma ty au dy cji moż na mno żyć. Mo że war to, by
choć część tych na grań zna la zła się na pły tach w Ar chi wum UAM?

Wspo mi nam dwie swo je więk sze przy go dy z ra diem – mó wi prof.
Edward Bal ce rzan – w la tach 70. by ły to pod ty tu łem „Me dia” nada -
wa ne póź nym wie czo rem roz mo wy o swo isto ści ra dia, o słu cho wi -
skach, o re cy ta cji po ezji – pa mię tam jak ad hoc mu sia łem in ter pre -
to wać Le śmia na, pa mię tam też roz mo wę z Za pa sie wi czem. By li śmy
czę sto z prof. Je rzym Ziom kiem do te go pro gra mu „Me dia” za pra -
sza ni. Po tem na po cząt ku lat 90. mia łem sta łe fe lie to ny w Ra diu
„Mer ku ry”. Krót kie, 3-mi nu to we, pod su ro wym nad zo rem red. Gra -
ży ny Wroń skiej, któ ra – gdy coś nie tak za brzmia ło – ka za ła to jesz -
cze raz na gry wać. Opra co wa ne tek sty uka zy wa ły się po tem w „Od -
rze”, „Ar ku szu”, a nie któ re w „Prze glą dzie Pol skim” w No wym Jor -
ku. Mi ło to wspo mi nam, choć oczy wi ście wy ma ga ło to pew ne go wy -
sił ku, dys cy pli ny i oswo je nia się z tym, co dla wy kła dow cy naj trud -
niej sze – że nie wi dzi swo je go au dy to rium. Mó wi się jak by w próż -
nię. Co są dzę o moż li wo ściach współ pra cy na ukow ców z ra diem?
Cóż, ra diow cy wy da ją się być dziś pod ter ro rem tzw. słu chal no ści,
więc wszel ka po waż niej sza te ma ty ka jest w od wro cie, ale mam tę
na dzie ję, że to się kie dyś zmie ni.

Cie ka we cy kle w „Mer ku rym” mie li też pro fe so ro wie Wal de mar
Ła zu ga („ Hi sto ria i po li ty ka”) i Bog dan Wal czak. Dziś w au dy cji „Ję -
zyk na za krę cie” wy stę pu je Ja ro sław Li be rek, prof. Piotr Śli wiń ski
opo wia da o li te ra tu rze w au dy cji „Oczy w słup”. Bar dzo czę sto
do co nie dziel nych „Spo tkań z kul tu rą” po znań skich na ukow ców
za pra sza Bar ba ra Micz ko -Mal cher, a do ko men to wa nia bie żą cych
wy da rzeń wzy wa ni są czę sto so cjo lo go wie, astro no mo wie czy hi -
sto ry cy. Wie lu eks per tów słu cha cze po zna ją już po gło sie. Po ten cjał
„ra dio wy” na szej uczel ni jest jed nak na pew no du żo więk szy....

Ma ria Ry bic ka

W kwietniu poznańskie radio obchodzi 85-lecie
swojego istnienia. Właściwie jest to także
uroczystość uniwersytecka, bo uczelnia z radiem
w całej jego historii była dość mocno związana.

Uni wer sy tet
i ra dio

nasz uniWersytet JUBILEUSz
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T
ak sfor mu ło wa ne za da nia, 0 sta wia ne przed wy daw -
nic twem uni wer sy tec kim, ja sno okre śla ją po zy cję, ja -
ką zaj mu je ono w struk tu rze uczel ni. Od po cząt ku po -
wsta nia Uni wer sy te tu Po znań skie go je go wła dze przy -
kła da ły du żą wa gę do dzia łal no ści wy daw ni czej. Już

w lu tym 1920 r. po wo ła na zo sta ła przez Se nat Ko mi sja Wy daw -
ni cza UP, któ ra ko or dy no wa ła pu bli ko wa nie prac na uko wych i czy -
ni ła sta ra nia o za pew nie nie uczel ni wła snej dru kar ni. Po woj nie
pierw szą zor ga ni zo wa ną ko mór ką wy daw ni czą by ła Re dak cja Ze -
szy tów Na uko wych (1955-1958). W 1958 ro ku utwo rzo no jed nost -
kę ad mi ni stra cyj ną – sek cję, a na stęp nie dział wy daw nictw, któ re -
go re dak to rem na czel nym zo stał prof. Ta de usz Cy prian. Wkrót ce
po wo ła no Ko mi tet Re dak cyj ny Wy daw nictw UAM, któ ry pod jął
de cy zję (1959) o roz sze rze niu dzia łal no ści wy daw ni czej na pra ce
ha bi li ta cyj ne, dok tor skie oraz skryp ty. Na je go cze le sta nął doc. Jó -
zef Kwia tek. Za da nia te wy ma ga ły stwo rze nia wy spe cja li zo wa -
nej pla ców ki, to też od 1960 r. roz po czę to or ga ni zo wa nie Re dak cji
Na uko wo -Tech nicz nej. Po wie rze nie w 1962 r. jej kie row nic twa do -
świad czo nej w za kre sie edy tor stwa na uko we go mgr Wan dzie Ser -
wań skiej za pew ni ło kształ tu ją ce mu się wy daw nic twu pro fe sjo nal -
ne pod sta wy.

O po ziom na uko wy pu bli ka cji, pro wa dze nie po li ty ki wy daw -
ni czej oraz o moż li wo ści roz wo ju pla ców ki dbał Ko mi tet Re dak -
cyj ny. Je go prze wod ni czą cym w la tach 1960-81 był prof. Cze sław
Łu czak. La ta 70. by ły okre sem for mo wa nia się struk tu ry or ga ni za -
cyj nej wy daw nic twa (od 1972 r. dzia ła ło ono pod na zwą Wy daw -
nic two Na uko we UAM), po więk sze nia i sta bi li za cji ze spo łu, znacz -
ne go wzro stu pro duk cji, uno wo cze śnie nia i uatrak cyj nie nia sza -
ty gra ficz nej. Du że za słu gi w tym za kre sie po ło żył prof. Je rzy Wi -
słoc ki – ów cze sny se kre tarz Ko mi te tu Re dak cyj ne go. W tym cza -
sie po wstał pod sta wo wy zrąb se rii wy daw ni czych i wy pra co wa no
mo del wy daw nictw cią głych. Wy daw nic two Na uko we UAM sta ło
się jed nym z naj więk szych i naj le piej dzia ła ją cych wy daw nictw
uczel nia nych w kra ju i na dal na le ży do ich czo łów ki.

Po przej ściu Wan dy Ser wań skiej na eme ry tu rę (w 1980 r.) funk -
cję dy rek to ra peł ni li ko lej no: Woj ciech Wo lar ski (1980-91), Ewa Bo -
sac ka (1991-92), Ma ria Za wiej ska -Jan kow ska (1992-2000), Iwo -
na We gner -Ma ru szew ska (2001-2011). 

Wy daw nic two Na uko we UAM jest od 1962 r. jed nost ką ogól no -
uczel nia ną, pod le głą rek to ro wi, któ ry bez po śred nie zwierzch nic -
two po wie rza jed ne mu z pro rek to rów. Po li ty ka wy daw ni cza i za -
twier dza nie prac do pu bli ka cji le żą w ge stii Ra dy Wy daw ni czej, któ -

ra sku pia przed sta wi cie li wszyst kich wy dzia łów. Jej prze wod ni czą -
cym jest obec nie prof. Ja cek Wit koś. Ze spół wy daw nic twa li czy 20
osób, w tym 8 re dak to rów. Więk szość pra cow ni ków to oso by z dłu -
go let nim sta żem za wo do wym i do świad cze niem wy daw ni czym. 

Wy daw nic two pu bli ku je przede wszyst kim pod ręcz ni ki, skryp -
ty oraz mo no gra fie z wie lu dzie dzin wie dzy (w 50 se riach te ma -
tycz nych), a tak że 25 cza so pism na uko wych (rów nież w ję zy kach
ob cych). Są to ty tu ły w znacz nej czę ści ni sko na kła do we. Rocz nie
uka zu je się w Wy daw nic twie ok. 120-130 po zy cji o łącz nej ob ję to -
ści ok. 2100-2300 ar ku szy, co sta wia je w czo łów ce ofi cyn uczel -
nia nych. 

Za swo je osią gnię cia edy tor skie wy daw nic two otrzy ma ło po -
nad 40 na gród, m.in. na Kra jo wych Tar gach Książ ki Aka de mic -
kiej ATENA, Wro cław skich Tar gach Książ ki Na uko wej, Na gro dy
Klio na Tar gach Książ ki Hi sto rycz nej, na gro dy Sto wa rzy sze nia Wy -
daw ców Szkół Wyż szych im. ks. Edwar da Pu deł ki za naj lep szy
pod ręcz nik aka de mic ki oraz dy plo my i wy róż nie nia w ko lej nych
edy cjach Po znań skie go Prze glą du No wo ści Wy daw ni czych, or ga -
ni zo wa ne go przez Bi blio te kę Ra czyń skich. Wy daw nic two Na uko -
we UAM otrzy ma ło w ro ku 2011 Na gro dę Głów ną – Pu char Mi -
ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go w Kon kur sie na Naj lep szy
Pod ręcz nik i Skrypt Aka de mic ki (pod ręcz nik Aloj ze go Wo sia „Kli -
mat Pol ski w dru giej po ło wie XX wie ku”).

Na sze książ ki pre zen to wa ne by ły na mię dzy na ro do wych wy sta -
wach pol skiej książ ki na uko wej, or ga ni zo wa nych przez Sto wa rzy -
sze nie Wy daw ców Szkół Wyż szych w: Pa ry żu, Lon dy nie, Lwo wie,
Rzy mie, Sztok hol mie, Wil nie, Pra dze, Ki jo wie, Pe ters bur gu i Dnie -
pro pie trow sku, Wa ty ka nie, Wied niu, Ma dry cie, a tak że na mię dzy -
na ro do wych tar gach książ ki we Frank fur cie, Lon dy nie, Za grze biu,
Győr (Wę gry) i Pe ki nie.

Wy daw nic two Na uko we UAM jest po my sło daw cą i głów nym or -
ga ni za to rem Po znań skich Dni Książ ki Na uko wej, od by wa ją cych
się nie prze rwa nie od 1997 r. i gro ma dzą cych wy daw ców z ca łej
Pol ski. Miej scem co rocz nych tar gów książ ki jest holl Col le gium
Ma ius, gdzie w 2011 r. świę to wa li śmy ju bi le uszo wą XV edy cję.

Wy daw nic two jest jed nym z człon ków za ło ży cie li Sto wa rzy sze -
nia Wy daw ców Szkół Wyż szych oraz człon kiem Pol skie go To wa -
rzy stwa Wy daw ców Ksią żek.

Pu bli ka cje do stęp ne są w księ gar niach na uko wych na te re nie ca -
łe go kra ju. Sprze daż (tak że wy sył ko wa) od by wa się za po śred nic -
twem księ gar ni in ter ne to wej www.press.amu.edu.pl. 

Iwo na Ma ru szew ska

Pół wie ku
wy da wa nia
Wydawnictwo jako jednostka ogólnouczelniana służy
społeczności akademickiej, jest placówką integrującą
przedstawicieli wszystkich uprawianych na uczelni
dyscyplin naukowych, uczestniczy w tworzeniu
dobrego wizerunku uczelni i promowaniu jej
osiągnięć. Wydawnictwo reprezentuje środowisko
uniwersyteckie poprzez jego publikacje. 
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O
d 23 stycz nia do 13 lu -
te go 2012 ro ku Bi blio te -
ka Uni wer sy tec ka
po raz czwar ty prze dłu -
ży ła otwar cie na go dzi -

ny noc ne, umoż li wia jąc stu den tom
pra cę w kom for to wych wa run kach
swo ich kli ma tycz nych, za byt ko wych
i no wo cze snych czy tel ni. Pierw sze,
eks pe ry men tal ne noc ne otwar cie
mia ło miej sce w se sji let niej 2010 ro -
ku i obej mo wa ło ty dzień przed roz -
po czę ciem i pierw szy ty dzień se sji.
In for ma cje za pra sza ją ce umiesz czo -
no wcze śniej na stro nie www bi blio -
te ki, ba ne rze w ho lu oraz na ogło sze -
niach umiesz czo nych w róż nych
miej scach gma chu Bi blio te ki. Bi blio -
te ka otwar ta by ła do go dzi ny 22.00.
Ko rzy stać moż na by ło z księ go zbio -
rów pod ręcz nych czy tel ni oraz ma te -
ria łów za mó wio nych wcze śniej z ma -
ga zy nów bi blio tecz nych. Oka za ło się,
że ist nie je spo re za in te re so wa nie stu -
den tów na uką po za do mem czy aka -
de mi kiem. W cią gu 10 dni, w go dzi -
nach noc nych, z czy tel ni BU ko rzy -
sta ło ok. 500 osób. W ten sam spo sób
zor ga ni zo wa ne by ło noc ne otwar cie
bi blio te ki w se sji zi mo wej 2011. Za -
chę ce ni spo rym za in te re so wa niem
czy tel ni ków po sta no wi li śmy
przed se sją let nią 2011 sze rzej roz -
pro pa go wać na szą ini cja ty wę we
współ dzia ła niu z Par la men tem Stu -
denc kim UAM, któ ry włą czył się w tę
ak cję na da jąc jej być mo że nie ko -
niecz nie po praw ną ję zy ko wo, ale
chwyt ną, ro man tycz ną na zwę Noc -
ne go Ren dez -BU. Par la ment za an ga -
żo wał się w druk pla ka tów i roz lo ko -
wa nie ich w róż nych bu dyn kach dy -
dak tycz nych uni wer sy te tu oraz tram -
wa jach miej skich. Tym ra zem ak cja
trwa ła 3 ty go dnie – je den przed i dwa
ty go dnie se sji, a czy tel nie BU otwar -
te by ły do go dzi ny 2.00. Naj bar dziej
za pra co wa ni stu den ci wzmac nia ni
by li spon so ro wa ny mi na po ja mi ener -
ge ty zu ją cy mi. Od wie dzi ło nas w tych
dniach ok. 700 osób, a my zdo by li -
śmy ko lej ne do świad cze nia co do or -
ga ni za cji Noc ne go Ren dez -BU. Oka -
za ło się, że stu den ci naj chęt niej ko -
rzy sta ją z BU do go dzi -
ny 24.00 – pew nie ze wzglę du na or -
ga ni za cję trans por tu miej skie go. Tak
więc w se sji zi mo wej 2012 po zo sta li -

śmy przy trzech ty go dniach wy dłu -
żo ne go otwar cia, po łą czo ne go ze
spon so ro wa nym ser wo wa niem ka wy
i sło dy czy. By ło to szcze gól nie sym -
pa tycz ne i zo sta ło przy ję te z du żym
uzna niem ze wzglę du na pa nu ją ce
w tym cza sie sro gie mro zy. Z ofer ty
Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej sko rzy sta -
ło w tym okre sie pra wie ty siąc osób,
czy ta jąc pra wie 1.600 ksią żek i cza -
so pism ze zbio rów bi blio te ki oraz
wie le ma te ria łów wła snych.

Noc ne otwar cia BU wpro wa dzi li -
śmy na sta łe do har mo no gra mu pra -
cy Bi blio te ki – sta ły się one na szą tra -
dy cją. Na naj bliż sze, pią te Noc ne
Ren dez - BU za pra sza my od 4 do 22
czerw ca br. Cie szy my się, że mo że my
za ofe ro wać na sze bo ga te zbio ry i cie -
ka we, spo koj ne miej sca do pra cy wy -
po sa żo ne we wszyst kie nie zbęd ne
me dia. 

Bio rąc pod uwa gę za pra co wa nie
stu den tów w cią gu dnia od kil ku lat
ofe ru je my im usłu gę zwa ną
„od zmierz chu do świ tu”. Pod tą na -
zwą kry je się noc ne wy po ży cza nie
ma te ria łów bi blio tecz nych, nor mal -
nie nie wy po ży cza nych do do mu czy -
li po cho dzą cych z księ go zbio rów
pod ręcz nych czy tel ni i po zy cji ma ga -
zy no wych, prze zna czo nych do ko rzy -
sta nia na miej scu. Ma te ria ły te wy po -
ży cza ne są na czas za mknię cia czy tel -
ni, a opóź nie nie zwro tu jest ob cią żo -
ne ka rą w wy so ko ści 10 zł za każ dą
go dzi nę spóź nie nia. Czy tel ni kom po -
sia da ją cym peł ne upraw nie nia do ko -
rzy sta nia z Bi blio te ki ma te ria ły wy po -
ży cza się elek tro nicz nie na zwy kłych
re gu la mi no wych za sa dach, po zo sta -
łym na pod sta wie jed no ra zo wych
kau cji. W ten spo sób umoż li wia my
na szym czy tel ni kom ko rzy sta nie
z po szu ki wa nych, a trud no do stęp -
nych ma te ria łów bi blio tecz nych. 

Obie te „noc ne” ini cja ty wy, za rów -
no „od świ tu do zmierz chu” jak i Noc -
ne Ren dez -BU cie szą się spo rym za -
in te re so wa niem i sym pa tią na szych
czy tel ni ków, a nam bi blio te ka rzom
przy no szą sa tys fak cję z tych do dat ko -
wych form kon tak tu z ni mi.

Alicja Spaleniak 
kierownik oddziału udostępniania
zbiorów biblioteki uniwersyteckiej
w Poznaniu

nocne renDez-bu...
...czyli jak nocą czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów i czytelni

biblioteki uniwersyteckiej w Poznaniu

Fo
t.

 M
a

ci
ej

 M
ęc

zy
ń

sk
i



nasz UNIWERSYTET

k w i e c i e ń  2 0 1 2  |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E  |  2 3

N
ie daw no mi nę ła 70. rocz ni ca
śmier ci ba da cza. W przy go to -
wy wa nym do dru ku w Wy -
daw nic twie PTPN to mi ku
z se rii „Kla sy cy Na uki Po znań -

skiej” prof. Ka rol La tow ski, straż nik pa mię -
ci o J. Pa czo skim w UAM, po sta no wił za mie -
ścić waż ny, opu bli ko wa ny w 1890 r. po ro -
syj sku w pe ters bur skim cza so pi śmie „Wia -
do mo ści Przy rod ni cze” ar ty kuł Jer gie ni ja ko
gra ni ca eu ro pej skiej i azja tyc kiej ro ślin no ści.
Po bez owoc nych po szu ki wa niach po dej mo -
wa nych przez re dak cję obie ca łam po moc
w tej spra wie. W wy szu ki war ce Go ogle na -
tra fi łam na ha bi li ta cję Wa di ma Sa ga ła je wa,
w któ rej w bi blio gra fii był wy mie nio ny ten -
że ar ty kuł. Szyb ko od na la złam stro nę in ter -
ne to wą Woł go gradz kie go Uni wer sy te tu Pań -
stwo we go, w któ rym Ka te drą Bio lo gii kie ru -
je prof. W. Sa ga ła jew. Pro fe sor od po wie dział
nie zwłocz nie, za łą cza jąc skan ar ty ku łu i je -
go wer sję elek tro nicz ną. Oka za ło się, że za -
mie rza ten waż ny w hi sto rii ba dań przy ro -
dy Ro sji eu ro pej skiej ar ty kuł za mie ścić
na przy go to wy wa nej stro nie in ter ne to wej.
Za fa scy no wa ny do rob kiem na sze go uczo -
ne go, po dał kil ka zwią za nych z nim cie ka -
wo stek. Na pi sał m. in., że w wy da nym
przez sie bie skryp cie Za rys hi sto rii ba dań
flo ry po łu dnio we go wscho du Ro sji eu ro pej -
skiej od two rzył – na pod sta wie ety kie tek
oka zów z her ba rium J. Pa czo skie go – tra sę
je go wy pra wy na uko wej wzdłuż dol ne go
bie gu Woł gi. Ja ko stu dent ze tknął się z au -
tor skim her ba rium J. Pa czo skie go, prze cho -
wy wa nym w Cher soń skim Mu zeum Przy -
rod ni czo -Hi sto rycz nym, zor ga ni zo wa nym
w 1897 wła śnie przez Pa czo skie go, któ ry
kie ro wał nim przez wie le lat. Obej mu je ono
ok. 20 000–25 000 ar ku szy ziel ni ko wych

oraz ok. ty sią ca owo ców w szkla nych na -
czyn kach, za to pio nych wo skiem. W trak cie
swo ich ba dań prof. W. Sa ga ła jew w ziel ni ku
Pa czo skie go od na lazł ok. 800–1000 eg zem -
pla rzy po cho dzą cych spod Ol chow ki – swo -
jej ro dzin nej wsi w ob wo dzie woł go gradz -
kim. Nie daw no ba dacz ten w ste pie
pod Woł go gra dem od krył rzad ki ga tu nek
ost ni cy, opi sa ny przez J. Pa czo skie go w 1916
r. z pół wy spu Tar chan kut na Kry mie. Ost ni -
cę tę, na zwa ną przez Pa czo skie go na cześć
przy ja cie la i ko le gi z Cher so nia – A. A. Brau -
ne ra, uwa ża no do tąd za ga tu nek en de micz -
ny dla Kry mu. W ob wo dzie woł go gradz kim,
pod Wo ro ne żem, wy stę pu je ja sno ta, któ rą
in ny ba dacz ro syj ski, Wła di mir Wo ro szy łow
na zwał na cześć Pa czo skie go La mium pa -
czo skia num Wor. Wę gier ski bo ta nik J. Tuz -
son, któ ry z J. Pa czo skim w 1912 r. ba dał
step w pół noc nej czę ści gu ber ni tau rydz kiej,
na zwał w 1913 r. na je go cześć ga tu nek
czosn ku, któ re go oka zy ze bra li ra zem
pod Ka chow ką i Pe re ko pem Al lium pa czo -
skia num Tuzs. Prof. W. Sa ga ła jew przy po -
mniał tak że, że pol skie mu ba da czo wi po -
świę co na jest mo no gra fia I. I. Pu za no wa
i T. M. Gol da Wy bit ny przy rod nik J. K. Pa czo -
ski oraz licz ne ar ty ku ły flo ry stów, sys te ma -
ty ków i geo bo ta ni ków ro syj skich. 

War to tak że przy po mnieć in ną cie ka wą
hi sto rię. W 1914 r. w Cher so niu uka zał
się I tom pra cy Flo ra Cher sońsz czy zny, któ -
ry obej mo wał pa pro cie, wi dła ki, skrzy py
i jed no li ścien ne. Po tem au tor gro ma dził ma -
te ria ły do to mu II i pi sał go w Cher so niu,
kie ru jąc wspo mnia nym już mu zeum. Jak
po da je prof. K. La tow ski, pró bo wa no go wy -
dać w Cher so niu, o czym świad czy da to wa -
ne 20 mar ca 1930 r. Przed sło wie, na pi sa ne
w Po zna niu. Au tor dzię ku je w nim ów cze -

snej dy rek tor mu zeum, Pau li nie Ti cho no -
wej, za przy go to wa nie rę ko pi su do dru ku.
O sta no wią cym sen sa cję od kry ciu w ar chi -
wum mu zeum te go cen ne go rę ko pi su, li czą -
ce go 2000 stron, prof. K. La tow ski oraz in -
ni uczest ni cy se mi na rium na uko we go
w Cher so niu do wie dzie li się w 1999 r. Usta -
lo no wów czas, że tekst bę dzie opu bli ko wa -
ny po ro syj sku, przy czym stro na ukra iń ska
prze trans po nu je go w wer sję elek tro nicz ną,
a stro na pol ska po nie sie kosz ty dru ku. Kie -
dy oka za ło się, że pro jekt jest za gro żo ny,
prof. K. La tow ski pod jął się kie ro wa nia ca -
ło ścią prac. W prak ty ce ozna cza ło to wy ko -
na nie ca ło ści prac, gdyż z Cher so nia la -
tem 2001 r. prze ka za no tyl ko kse ro ko pie rę -
ko pi su. Tru du je go od czy ta nia, uwspół cze -
śnie nia pi sow ni i ko rek ty gra ma tycz no -sty -
li stycz nej oraz kom pu te ro we go przy go to wa -
nia do dru ku pod ję li się prof. K. La tow ski
i ru sy cy sta dr Jan Ko śla. Po nie waż wi dzia -
łam frag men ty te go rę ko pi su, za miesz czo ne
w pu bli ka cji, wy obra żam so bie, jak żmud -
na by ła to pra ca, zwa żyw szy, że tekst li -
czył 2000 stron! Dzię ki te mu w 2008 r. uka -
zał się dru kiem dru gi tom pra cy J. Pa czo -
skie go Flo ra Cher sońsz czy zny, wy da ny
po ro syj sku przez Za kład Tak so no mii Ro ślin
ze środ ków UAM. Her ba rium J. Pa czo skie -
go, zde po no wa ne w Cher so niu, mo gło by
sta no wić źró dło do opra co wa nia to mu trze -
cie go, któ ry obej mo wał by ro dzi nę Com po -
si tae (dziś Aste ra ce ae). Tej licz nej ro dzi ny J.
Pa czo ski nie włą czył do to mu dru gie go obej -
mu ją ce go dwu li ścien ne, o czym pi sze
w Przed sło wiu. Mo że po dej mą się te go za -
da nia ba da cze ro syj scy lub ukra iń scy? Zna -
mien ne jest to, że pa mięć o uczo nym na dal
ży wa jest w wie lu ośrod kach na uko wych. 

Ja ni na Cho de ra

Ro syj ski ziel nik 
Pa czo skie go
józef konrad Paczoski (1864 – 1942), botanik, zoolog
i twórca nowej gałęzi nauki – fitosocjologii, karierę
naukową rozpoczął w carskiej rosji i część prac
opublikował po rosyjsku. Po przyjeździe do Polski
od 1923 r. kierował Parkiem narodowym
w białowieży, a w 1925 r. objął kierownictwo katedry
systematyki i socjologii roślin uniwersytetu
Poznańskiego. katedrę tę rozwiązano, gdy j. Paczoski
podpisał protest brzeski; w 1936 r. wrócił na uczelnię,
do katedry biologii ogólnej. 
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Co spra wi ło, że to aku rat Wę gry sta ły się
przed mio tem pa ni za in te re so wań? 

Kie dy mia łam 16 lat, śpie wa łam w ze spo -
le har cer skim „Ara be ska” w Olsz ty nie. Zo -
sta li śmy za pro sze ni na fe sti wal do Ege ru
i do na sze go re per tu aru włą czy li śmy mod -
ny wte dy na Wę grzech prze bój Min den ki -
nek van egy álma (Każ dy o czymś ma rzy),
któ ry wy ko ny wa li śmy po wę gier sku. Wy mo -
wy uczy li nas Wę grzy, stu den ci ry bac twa
śród lą do we go z ów cze snej Aka de mii Rol ni -
czej w Olsz ty nie. Wte dy po raz pierw szy
usły sza łam ję zyk wę gier ski i po raz pierw -
szy po je cha łam na Wę gry.

Jest pa ni au tor ką wie lu prze kła dów li te ra -
tu ry wę gier skiej, a w 2011 zAiKS na gro dził pa -
nią za ja kość tej pra cy. Co pa nią mo ty wo wa -
ło do tłu ma czeń? 

Mo ty wu ją mnie sa me dzie ła. Zaj mu ję się
przede wszyst kim prze kła dem współ cze -
snych dra ma tów wę gier skich i mu szę po -
wie dzieć, że mam wiel kie szczę ście, bo
sztu ki wę gier skie są bar dzo róż no rod ne i ak -
to rzy lu bią w nich grać. Wę grzy z ro ku
na rok pi szą co raz cie ka wiej, a na mo im
biur ku ro śnie sto sik przy sła nych do tłu ma -
cze nia sztuk, ale li czę na stu den tów fi lo lo -
gii wę gier skiej. Pla nu ję prze tłu ma czyć kil -
ka sztuk dla mło dzie ży z ich udzia łem.

Tłu ma cze nie to dla pa ni mo zol ne za ję cie czy
ra czej for ma re lak su?

Prze kład utwo rów li te rac kich to du ża od -
po wie dzial ność, ale ni gdy nie czu łam się
zmę czo na pra cą nad prze kła dem. Dla mnie
jest to ra czej for ma re lak su, a na pew no
wiel ka przy go da in te lek tu al na. Przy czym
je stem tro chę psy cho lo giem, tro chę de tek -
ty wem. Tłu ma cząc, po zna ję te utwo ry na -
praw dę, bo prze cież mu szę na praw dę du -
żo wie dzieć o za mia rach au to ra, że by jak
naj wię cej w prze kła dzie oca lić. Z każ dym
z pi sa rzy przez wie le mie się cy roz ma wiam,
a to są fa scy nu ją cy lu dzie. Roz mo wa o prze -
kła dzie to wiel ka przy jem ność.

Ja cy są pa ni ulu bie ni wę gier scy po eci?
Zno wu trud ny wy bór. Wę grzy to kraj po -

etów, Sándor Petőfi, At ti la Józ sef, János Pi -
linsz ky, Sándor Weöres, La jos Par ti Na gy,
János Háy… Mo im zda niem zde cy do wa nie
na pierw szym miej scu jest János Ara ny. Je -
go bal la dy moż na po rów nać do bal lad Mic -
kie wi cza. Ara ny uży wał w swo ich dzie -
łach 40 000 słów. Pew nie kie dyś znaj dzie się
wy bit ny po eta -tłu macz, któ ry spró bu je zmie -
rzyć się z tym gi gan tem. To nie sa mo wi te wy -
zwa nie. Lu bię też László Na gya, któ ry miał
du żo szczę ścia, bo je go wier sze zo sta ły świet -
nie prze ło żo ne przez Ta de usza No wa ka. 

Czę sto po dró żu je pa ni na Wę gry? Ist nie ją
ką ty, do któ rych za glą da pa ni naj czę ściej?

Nie tak czę sto, jak bym chcia ła i na krót -
ko. Przy jeż dżam na dwa ty go dnie, na mie -
siąc i naj wię cej cza su spę dzam w Bu da pesz -
cie. Przed po łu dniem krą żę mię dzy In sty tu -
tem Te atral nym i Uni wer sy te tem Te atral -
nym, a wie czo ra mi cho dzę do te atru. Z Bu -
da pesz tu ro bię wy pa dy na pro win cję. Wę -
grzy w ten spo sób na zy wa ją wszyst ko, co
jest po za Bu da pesz tem. Zno wu jest w czym
wy bie rać. Zresz tą Po la cy do brze wie dzą, że
Wę gry to nie tyl ko Ba la ton i ką pie li ska
w Hajdúszo basz ló. 

Co skło ni ło pa nią do na uki ję zy ka wę gier -
skie go? 

Chy ba uro da prze pięk nie po ło żo ne go
wśród win nic Ege ru, sto li cy „by czej krwi”,
z mnó stwem ba ro ko wych za byt ków i je go
bar dzo sym pa tycz ny mi miesz kań ca mi spra -
wi ły, że po po wro cie z fe sti wa lu zre zy gno -
wa łam z pla nów zwią za nych ze stu dia mi
po lo ni stycz ny mi i za czę łam uczyć się wę -
gier skie go. To by ło daw no, prze szło 40 lat
te mu… I ta mo ja przy go da z na uką wę gier -
skie go trwa do dzi siaj, zresz tą tak sa mo jak
na uka ję zy ka pol skie go. Mu szę uważ nie śle -
dzić, co w tra wie pisz czy, czy też mó wiąc
po wę gier sku, „co ro śnie na drze wie” w obu
ję zy kach. Mam swo ich in for ma to rów
na Wę grzech i w Pol sce. Czę sto py tam o ra -
dę ko le żan ki i ko le gów z hun ga ry sty ki. 

Oprócz licz nych tłu ma czeń dra ma tów wy kła -
da pa ni tak że w za kła dzie Fi lo lo gii Ugro fiń skiej.
Czy mło dzież chęt nie uczy się te go ję zy ka? 

Czu ję się przede wszyst kim na uczy cie -
lem. Uczę ję zy ka wę gier skie go, kul tu ry Wę -
gier i pro wa dzę za ję cia z prze kła du. Wy da -
ję mi się, że bar dzo chęt nie się uczą. Zgła -
sza się do nas wie lu zdol nych lu dzi, na wet
z po li tech ni ki czy Uni wer sy te tu Eko no micz -
ne go. Nie któ rzy stu diu ją na dwóch, trzech
kie run kach i po pew nym cza sie mi mo naj -
lep szych chę ci nie są w sta nie na dą żyć
i spro stać na szym wy ma ga niom, al bo
po pro stu nie mo gą po go dzić za jęć. Ci naj -
wy tr wal si i naj zdol niej si zo sta ją, a kie dy już
po ja dą na pierw sze sty pen dium czy let ni
kurs ję zy ka prze ko nu ją się, że do ko na li do -
bre go wy bo ru. Kie dy sły szę, w ja ki spo sób
mó wią o Wę grzech i Wę grach, wte dy czu ję
sa tys fak cję.

Jak wspo mi na pa ni pro jekt Express Po -
znań – Bu da peszt?

To był ko lej ny bar dzo uda ny pro jekt Te -
atru Pol skie go w Po zna niu, zre ali zo wa ny
przy współ pra cy pra cow ni ków i stu den tów
Fi lo lo gii Wę gier skiej UAM. Pro jekt po wstał
w ra mach zor ga ni zo wa nych przez Po znań
ob cho dów Dnia Przy jaź ni Pol sko -Wę gier -
skiej pod ho no ro wym pa tro na tem pre zy -
den ta RP oraz pre zy den ta Re pu bli ki Wę gier -
skiej. 17 mar ca 2011 r. zo sta ły od czy ta ne
utwo ry Andrása Forgácha (Klucz) i Áko sa
Néme tha (Ogrod nic two pa na Ja na), po tem
od by ło się spo tka nie z au to ra mi dra ma tów
i re ży se ra mi, Zbi gnie wem Brzo zą i Paw łem
Szko ta kiem. Za in te re so wa nie by ło ogrom -
ne, zresz tą tak sa mo jak w 2005 ro ku, kie -
dy na po dob ne czy ta nie w ra mach pro jek -
tu No we stu le cie – No we dra ma ty przy je -
cha ło trzech pi sa rzy, a wśród nich zna ny
w Pol sce dra ma to pi sarz wę gier ski György
Spi ró, któ ry w 2010 ro ku otrzy mał na gro dę
„An ge lu sa”. 

W 2011 am ba sa dor Wę gier wrę czył pa ni
Krzyż Ka wa ler ski Or de ru za słu gi Re pu bli ki Wę -
gier skiej. 

Tak, 23 mar ca pod czas ob cho dów Dnia
Przy jaź ni Pol sko -Wę gier skiej w Po zna niu
prof. Je rzy Bań cze row ski i ja zo sta li śmy tak
wła śnie uho no ro wa ni. Jest to naj wyż sze od -
zna cze nie wę gier skie przy zna wa ne ob co -
kra jow com. Dla mnie to nie zmier nie waż -
na na gro da. Czu ję się za szczy co na i zo bo -
wią za na. 

Ja ka jest pa ni ulu bio na po tra wa wę gier ska?
To trud ne py ta nie. Ce nię i po dzi wiam

kuch nię wę gier ską i ta len ty ku li nar ne Wę -
grów, a lu bię za pie kan kę z ziem nia ków (ra -
kott krum pli) i kne dle ze śliw ka mi (szilvás
gom bóc). Naj le piej sma ku ją przy rzą dzo ne
przez wę gier skich pi sa rzy.
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Po lak, Wę gier dwa bra tan ki...
z Jolantą Jarmołowicz z zakładu Filologii ugrofińskiej uaM, autorką
licznych przekładów dramatów węgierskich oraz współautorką
Węgiersko – Polskiego słownika tematycznego, rozmawia anna zielińska
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To na pew no naj bar dziej ory gi nal ny ga bi -
net pro fe sor ski na UAM – ga bi net prof.
Ru fi na Ma ka re wi cza, aku sty ka, na Wy -
dzia le Fi zy ki UAM. Mnó stwo znaj du ją cych
się tu róż nych przed mio tów i in stru men -
tów łą czy to, że wszyst kie ja koś wią żą się
z na uką o dźwię ku.

Nad biur kiem por tre ty mi strzów, jak mó -
wi o nich prof. Ma ka re wicz. Więc Her man
von Helm holtz, z wy kształ ce nia me dyk,
na zdję ciu sie dzi z dłu gą trąb ką, ja ką w je go
cza sach uży wa ły star sze da my z nie do słu -
chem. Helm holtz był też sa mo ukiem z fi zy -
ki, ma te ma ty ki i es te ty ki; stwo rzył pod sta -
wy aku sty ki. Był też ho no ro wym człon kiem
Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na -
uk. Dru gi to John Ray le igh, fi zyk, któ ry
otrzy mał Na gro dę No bla z od kry cie ar go nu,
ale nie dla te go tu wi si, lecz dla te go, że stwo -
rzył ma te ma tycz ne fun da men ty aku sty ki.
Pro fe sor w ga bi ne cie trzy ma je go kil ku to mo -
we dzie ło, w któ rym na kar cie ty tu ło wej
moż na od czy tać hi sto rię po znań skie go uni -
wer sy te tu: pierw sza pie cząt ka bi blio tecz -
na po cho dzi z pru skiej Aka de mii Kró lew -
skiej, dru ga z Za kła du Fi zy ki Do świad czal -
nej Uni wer sy te tu Po znań skie go, trze cia
z uni wer sy te tu III Rze szy, czwar ta po now -
nie z Za kła du Fi zy ki Do świad czal nej Uni -
wer sy te tu Po znań skie go. Nie zmie nia jąc
miej sca, książ ka na le ża ła za tem do kil ku

uczel ni. Naj cen niej szą książ ką w ga bi ne cie
pro fe so ra jest jed nak dzie ło Er ne sta Chlad -
nie go z 1802 ro ku, pierw sza pra ca po świę -
co na wy łącz nie aku sty ce ja ko od ręb nej dzie -
dzi nie, z ta bli ca mi Chlad nie go, któ re przed -
sta wia ją ukła dy dro bin pia sku na drga ją cej
pły cie – za te ta bli ce Na po le on przy znał
Chlad nie mu 10 tys. fran ków na gro dy.
Chlad ni z wy kształ ce nia był praw ni kiem,
ale utrzy my wał się z wy kła dów i po ka zów
cie ka wych eks pe ry men tów fi zycz nych.

A to ko lek cja „chło dzą cych” dzwon ków ja -
poń skich – po ka zu je prof. Ma ka re -
wicz – W Ja po nii by wa go rą co, nie ma kli ma -
ty za cji – te dzwon ki, po ru szo ne na wet bar -
dzo lek kim po wie wem wia tru, wy da ją
dźwięk, ko ja rzą cy się z chło dem, ści -
ślej – z po to kiem gór skim, tak więc jest to do -
wód, że sy gnał aku stycz ny mo że się wią zać
z od czu ciem kom for tu. Prof. Ma ka re wicz
wy kła dał w Ja po nii i stąd też w je go ga bi ne -
cie lal ka te atru ka bu ki, zro bio na dla pro fe -
so ra wła sno ręcz nie w do wód wdzięcz no -
ści przez mat kę je go ma gi stran ta. 

Po dob ne do dzwon ków „psy cho lo gicz ne”
atry bu ty ma ją le żą ce na for te pia nie mi sy ty -
be tań skie – bar dzo dro gie, wy ko na ne z wiel -
ką pie czo ło wi to ścią ze spe cjal ne go sto pu me -
ta li. Ich dźwięk da je re laks, spo kój, roz luź nie -
nie – jest pro sty, jed no znacz ny, trwa ły, dłu go
wy brzmie wa ją cy. I wresz cie na cię ta musz la
z Ha wa jów, któ rej prof. Ma ka re wicz... nie

mo że za de mon stro wać, gdy w bu dyn ku od -
by wa ją się za ję cia. Nie po zor na musz la jest
po twor nie gło śna - słu ży ry ba kom na Ha wa -
jach do po ro zu mie wa nia się na mo rzu, a jej
dźwięk nie sie się tam na wet pa rę ki lo me trów.

Jest jesz cze ma ła sta tu et ka Pi ta go ra sa. On
udo wod nił Gre kom – wy ja śnia prof. Ma ka re -
wicz – że mu zy ką, któ rej przy pi sy wa li ce chy
wręcz bo skie, rzą dzą po gar dza ne i przy ziem -
ne ku piec kie licz by, bo war tość dźwię ku za -
le ży od od po wied nio po li czo nej dłu go ści
stru ny. 

W ga bi ne cie prof. Ma ka re wi cza stoi też for -
te pian. Kie dy stu dio wa łem fi zy kę – opo wia da
prof. Ma ka re wicz – ten for te pian stał w sal -
ce se mi na ryj nej, wów czas w Col le gium Ma -
ius i wę dro wał ra zem z aku sty ka mi aż do tarł
na Mo ra sko. To for te pian Ca li sii po da ro wa ny
uczel ni dla ce lów do świad czal nych. Mie li śmy
wte dy pra co wać nad naj lep szą kon struk cją
młot ków. Lu bi łem na nim grać, ma bar dzo
ład ną bar wę i wła ści wie dzię ki nie mu zo sta -
łem aku sty kiem – do da je pro fe sor. MAJ

„Ha lo, ha lo! Tu taj pta sie ra dio w brzo zo -
wym ga ju, Na da je my au dy cję z pta sie go
kra ju” – brzmią ob cym ak cen tem
na YouTube stu den ci ze Słu bic.

Jak się oka zu je, zna ny wiersz Ju lia na Tu -
wi ma to nie tyl ko do bry tre ning dla ję zy ka,
ale rów nież świet ny te mat na film. „Pta sie
Ra dio” Ale ny Va rak sy z Bia ło ru si po wsta ło
na kon kurs, zor ga ni zo wa ny przez UAM pt.
„U nas się krę ci”. Fil my mia ły po ka zy wać
uni wer sy tet ocza mi stu den tów. Ale na po ka -
za ła go z punk tu wi dze nia ob co kra jow ca,
zma ga ją ce go się z trud no ścia mi pol skiej fo -
ne ty ki. Po mysł się spodo bał – na wet bar dzo,
bo fil mik spo tkał się tyl ko z jed nym gło sem
kry tycz nym. 

W czwar tek, 22 mar ca, au tor ka fil mu
wraz ze swo imi ak to ra mi go ści ła w ga bi -
ne cie rek to ra. W ple bi scy cie na na gro dę pu -
blicz no ści zdo by ła pierw sze miej sce. Je stem
zda nia – mó wił wrę cza jąc na gro dę prof.
Zbi gniew Pi lar czyk – że to nie ju ry, ale pu -
blicz ność ma naj wię cej do po wie dze nia. Bo
w twór czo ści, co kol wiek by śmy ro bi li, li czy
się od bior ca, a nie kry tyk. Film „Pta sie ra -

dio” jest ćwi cze niem, ale też za ba wą z for -
mą, cie szę się, że po tra fi cie pań stwo ba wić
się tym te ma tem w trak cie re ali za cji fil mu. 

Po mysł przy szedł w trak cie za jęć na pierw -
szym ro ku – mó wi Ale na. – Czy ta li śmy ten
wiersz i bar dzo mi się spodo bał, bo jest ta ki
eks pre syj ny, trud ny, ale moż na się w nim po -
wy głu piać. Po my śla łam, że mo że on do brze
wy ra zić nas i na sze stu dia. Zje cha li śmy tu -
taj z róż nych miejsc, z róż ny mi po my sła -
mi – do da je.

W fil mie Ale ny wy stą pi li stu den ci I ro -
ku Fi lo lo gii Pol skiej ja ko Ob cej w Słu bi cach,

wśród nich oso by z Ukra iny, Bia ło ru si, Ka -
zach sta nu, Nie miec, Ma le zji i Ro sji. Jak
przy zna je au tor ka, nie ła two by ło na mó wić
ich do współ pra cy. To jest trud ny wiersz,
więc mia łam kło po ty, aby zna leźć chęt nych:
wszy scy by li śmy po trzech mie sią cach na uki,
nie któ rzy nie ra dzi li so bie z gło ska mi szcze -
li no wy mi, in ni nie wy ma wia li r. Mo ja ko le -
żan ka na przy kład nie mo gła zro zu mieć róż -
ni cy po mię dzy cz i ć. W su mie jed nak przy -
zna je, że ćwi cze nie by ło sku tecz ne, a pro -
ble my przy jem ne, bo osta tecz nie wszy scy
na uczy li się swo jej kwe stii, a ca łość nie spo -
dzie wa nie uło ży ła się w swo istą pieśń. Ten
wiersz, w na szym wy ko na niu jest ży wy, wy -
stę pu je w nim wie lu lu dzi i u każ de go wy wo -
łu je ja kieś emo cje. Lu dzie za czy na ją się od -
kry wać – do da je au tor ka.

„Pta sie ra dio” nie jest pierw szym fil mem
Ale ny Wa rak sy, wcze śniej uka zał się
na YouTube „Mie szek i Le szek” na pod sta -
wie wier sza Ada ma Mic kie wi cza „Przy ja cie -
le”. Obec nie mło da re ży ser ka pra cu je nad fil -
mem pro mu ją cym uczel nię. Ma za miar wy -
ko nać go, po dob nie jak pierw szy, w tech ni -
ce ani ma cji po sta ci z mo de li ny. mz
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Bar dzo aku stycz nie

Pta sie ra dio z wi zy tą w Słu bi cach
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◗ 220 uro dzi ny Gio ac chi no Ros si nie go
(29. II 1792) ob cho dzo no w Po zna niu (2. III)
w Fil har mo nii. Ga lo wy kon cert mu zy ki bel -
can ta po pro wa dził 34-let ni Włoch Ga eta no
d’Espi no sa, ar ty sta wszech stron ny, bo tak że
skrzy pek, pia ni sta i kom po zy tor. Pod je go ba -
tu tą tro je wy bor nych śpie wa ków: le d wie 23-
let nia Ro sjan ka, so pra nist ka Ju lia Le zh ne va
oraz dwo je ro da ków – Agniesz ka Reh lis
(mez zo so pran) i Woj tek Gier lach (bas), po pi -
sa ło się w ariach z oper „Pa ni z je zio ra”,
„Włosz ka w Al gie rze” i „Cy ru lik Se wil ski”
(słyn na aria o plot ce). Or kie stra zaś za gra ła
uwer tu ry do „Ob lę że nia Ko ryn tu” i „Sro ki
zło dziej ki”. Ale praw dzi wym wy da rze niem
by ło do pie ro daw no nie sły sza ne u nas „Sta -
bat Ma ter”, jed no z nie licz nych, nie ope ro -
wych dzieł Ros si nie go. Gro no wy ko naw ców
uzu peł nił hisz pań ski te nor Mi kel di Atxa lan -
da ba so, a przede wszyst kim zna ko mi ty Chór
Ope ry i Fil har mo nii Pod la skiej, przy go to wa -
ny przez Vio let tę Bie lec ką. Ten po wsta ły rap -
tem 6 lat te mu ze spół ma za so bą już wie le
suk ce sów w kra ju i za gra ni cą. 

◗ Ty dzień póź niej (9. III), rów nież 34-let ni
dy ry gent Ainars Ru bi kis, uro dzo ny w Ry -
dze, do sko na le po ra dził so bie bez so li sty i to
z nie ła twym, XX-wiecz nym pro gra mem, in -
te re su ją co sko men to wa nym przez An drze -
ja Suł ka. Po za „Pa va ną na śmierć In fant ki”
Ra ve la, któ ra na wstę pie wie czo ru wy -
brzmia ła bez echa, po zo sta łe po zy cje fil har -
mo ni cy pod wraż li wą ba tu tą Ło ty sza za gra -
li bar dzo do brze. By ła to ma ło zna na mu zy -
ka ba le to wa „Apol lon Mu sa ge te” Igo ra Stra -
wiń skie go, czte ry in ter lu dia mor skie z ope -
ry „Pe ter Gri mes” Ben ja mi na Brit te na, a na -
de wszyst ko III Kon cert na or kie strę Ro dio -
na Szcze dri na. Utwór ten kom po zy tor de dy -
ko wał w 1990 r. słyn ne mu Lo ri no wi Ma aze -
lo wi i Or kie strze Chi ca gow skiej na jej 100-
le cie. 

◗ Trze ci, ko lej ny w krót kim cza sie po pis
na es tra dzie au li UAM Ma xi ma Ven ge ro va
(11. III) spra wi ła Agniesz ka Ducz mal ze swą
Or kie strą Ka me ral ną PR „Ama deus”. Ar ty -
sta przy był znów do Po zna nia, by wziąć
udział w wie czo rze pt. „Le gen da Wi tu skie -
go”, urzą dzo nym w 80. uro dzi ny b. pre zy -
den ta Po zna nia, a obec nie dy rek to ra To wa -

rzy stwa im. Wie niaw skie go i mię dzy na ro -
do wych kon kur sów mu zycz nych. W kon -
cer cie wy stą pi ły też Aga ta Szym czew ska,
zwy cięż czy ni kon kur su w 2006 r. i Ma ria
Włosz czow ska, lau re at ka kil ku na gród po -
za re gu la mi no wych w ubie gło rocz nej edy -
cji. I ona wła śnie za gra ła z „Ama deu sem”
słyn ną „Le gen dę” Wie niaw skie go, na to miast
A. Szym czew ska i M. Ven ge rov wy ko na li
Kon cert na dwo je skrzy piec d -moll J. S. Ba -
cha. Ofi cjal ny pro gram za mknął prze bój naj -
więk szych wir tu ozów: „Tzi ga ne” M. Ra ve la,
oczy wi ście w in ter pre ta cji M. Ven ge ro va.
A po tem za czę ły się nie spo dzian ki. 

Naj pierw sam Ven ge rov z or kie strą przy -
po mniał Hu mo re skę A. Dwo rza ka, po czym
z al to wio li stą Ro ber tem Ka ba rą za gra li prze -
pięk ne ada gio Mo zar ta. Ka me ra li ści
Agniesz ki Ducz mal do da li słyn ny te mat
z uwer tu ry do „Wil hel ma Tel la” Ros si nie -
go. Nim zaś za brzmia ło „100 lat” i – jak zwy -
kle pięk nie – prze mó wił ju bi lat, przez es tra -
dę prze wi nę ło się wie lu pro mi nen tów i ce -
le bry tów. De le gat mi ni stra kul tu ry prze czy -
tał list od B. Zdro jew skie go i przy piął A. Wi -
tu skie mu srebr ny Me dal „Glo ria ar tis”, wo -
je wo da, mar sza łek woj. wiel ko pol skie go
i pre zy dent mia sta – prze mó wi li po ko lei
i wrę czy li pre zen ty. Rek tor UAM prof. B.
Mar ci niak – w imie niu Aka de mic kie go Klu -
bu Se nio ra – prze ka zał me dal z in skryp cją
St. Sta szi ca „Być na ro do wi uży tecz nym”. 

◗ Dwa wiel kie dzie ła Jo se pha Hayd na wy -
peł ni ły (17. III) 418. Kon cert Po znań ski.
Pod ba tu tą Bry tyj czy ka Chri sto phe ra Ho -
gwo oda, głów ne go dy ry gen ta go ścin ne go
na szych fil har mo ni ków, mie li śmy ko lej ną
oka zję po słu chać in ter pre ta cji mu zy ki, wy -
ni ka ją cej rów nież z oso bi stych, wni kli wych
ba dań i prze my śleń ar ty sty. Chr. Ho gwo od,
tak że mu zy ko log, w sło wie wstęp nym mó -
wił o Hayd nie cie ka wie i – jak zwy -
kle – z hu mo rem (tłu ma czył W. Łyś), a po -
tem po pro wa dził: naj pierw 104. Sym fo nię
D -dur, ostat nią z cy klu dwu na stu, tzw. Lon -
dyń skich, a po prze rwie Mszę Nel soń ską. To
zna ko mi te dzie ło li tur gicz ne Hayd na, za -
brzmia ło w au li UAM po raz pierw szy. Wy -
ko na li je z or kie strą FP świet ni so li ści – Mar -
ta Bo ber ska (so pran), Ur szu la Kry ger (mez -
zo so pran), Nie miec Mar kus Scha efer (te nor)

i Woj tek Gier lach (bas) oraz zna ko mi ty Pol -
ski Chór Ka me ral ny „Scho la Can to rum Ge -
da nen sis” Ja na Łu ka szew skie go, wspar ty
dźwięcz ny mi so pra na mi Po znań skie go Chó -
ru Chło pię ce go Jac ka Sy kul skie go. 

◗W zu peł nie in nym świe cie zna leź li się me -
lo ma ni ty dzień póź niej, gdy (23. III) fil har -
mo ni cy otwie ra li 41. Po znań ską Wio snę Mu -
zycz ną – zna ny fe sti wal po świę co ny twór -
czo ści współ cze snej. Wie czór roz po czę ły
„Eks pre sje” Ar tu ra Cie śla ka, utwór jesz cze
cie pły, po wsta ły na za mó wie nie na szej Fil -
har mo nii i życz li wie przy ję ty przez słu cha -
czy, o czym mógł kom po zy tor oso bi ście się
prze ko nać. Naj więk sze jed nak za in te re so wa -
nie wzbu dzi ła kom po zy cja Fin ki Ka ijy Sa -
aria ho „Aile du son ge” na flet i or kie strę z fe -
no me nal nym pol skim fle ci stą Łu ka szem Dłu -
go szem. Tą czę ścią pro gra mu dy ry go wał Ja -
kub Chre no wicz. Na to miast po prze rwie fil -
har mo ni cy pod ba tu tą Je rze go Sal wa row skie -
go przy po mnie li dwa ro dzi me opu sy: Me ta -
mor fo zy (z 1966 r.) Ja na Astria ba i „Dra ma tic
sto ry” (1970 r.) Ka zi mie rza Se roc kie go. 

◗Tym cza sem dwa osta nie mar co we wie czo -
ry (30. i 31. III) mi nę ły na ma ra to nie pia ni -
sty ki Lu dwi ga van Beetho ve na. W wy ko na -
niu Ger har da Op pit za, jed ne go z naj zna ko -
mit szych znaw ców i in ter pre ta to rów dzieł
mi strza z Bonn, po zna li śmy pięć kre acji
kon cer tów for te pia no wych Beetho ve na.
Pierw sze go dnia – kon cer ty nr 2, 3 i 4, dru -
gie go – nr 1 i 5. Wszyst kie głę bo ko po ru sza -
ją ce, do słow nie wy piesz czo ne, dźwię ko wo
i sty li stycz nie, pod pal ca mi nie miec kie go ar -
ty sty. W at mos fe rę tych nie co dzien nych
spo tkań z Beetho ve nem wpro wa dzał słu -
cha czy prof. Ry szard Da niel Go lia nek. 

Przed piąt ko wym pro gra mem, mar sza łek
woj. wiel ko pol skie go Ma rek Woź niak, wrę -
czył 10 swo ich na gród kul tu ral nych za 2011
r. i 17 rocz nych sty pen diów mło dym twór -
com, wy bie ra jąc na tę uro czy stość – jak
stwier dził – „naj bar dziej pre sti żo wą i naj pięk -
niej szą au lę w mie ście” (na zdjęciu). Jed nym
z lau re atów na gro dy jest prof. Krzysz tof Szy -
dzisz, twór ca i szef Chó ru Ka me ral ne go UAM
oraz ini cja tor i or ga ni za tor Mię dzy na ro do -
wych Fe sti wa li „Uni ver si tas Can tat”. 
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Z
per spek ty wy jed nej oso by – nie -
wie le. Fe sti wal roz rósł się w cią -
gu ostat nich lat, pącz ku jąc nie -
bo tycz nie w od da lo nych od sie -
bie dziel ni cach Po zna nia. Któż

jesz cze pa mię ta skrom ny na miot na pla cu
Mic kie wi cza? Te go rocz ny pro gram bio lo -
gów (po dob no 5 tys. re zer wa cji) bi je na gło -
wę wy ni ki tej pierw szej edy cji. I to za ra zem
do brze i … nie ko niecz nie do brze! Do brze,
bo uni wer sy tet pro mu je się, a wy dzia ły en -
tu zja stycz nie go w tym wspie ra ją. Nie do -
brze, bo każ dy, kto chce po sma ko wać aka -
de mic kiej sztu ki, ska za ny jest na wę drów -
kę. Z Mo ra ska do cen trum z przy stan kiem
na Sza ma rzew skie go. Le piej sa mo cho dem
niż tram wa jem, pie cho tą nie ko niecz nie! Ale
jak tu po go dzić ta kie wę drów ki z na pię tym
do gra nic moż li wo ści pro gra mem? 

I tu z po mo cą ru sza mój su biek tyw ny, nie -
prak tycz ny prze wod nik, skie ro wa ny
do tych wszyst kich przy szło rocz nych en tu -
zja stów, któ rzy w po ry wie nad gor li wo ści
mo gli by utknąć na któ rymś z przy stan ków
tram wa jo wych z fe sti wa lo wym pro gra mem
pod pa chą. 
●Ra da nu mer 1 brzmi: naj waż niej szy jest

plan mi ni mum, ogra ni czo ny do jed ne go
kam pu su. Po moc ny jest w tym do bry pro -
gram. Nie ste ty, w tym ro ku nie do sta li śmy
go w for mie dru ko wa nej! To spo re utrud nie -
nie, zwłasz cza je śli pró bo wa ło się go dru ko -
wać bez po śred nio ze stro ny in ter ne to wej.
Mo ja dru kar ka chcia ła wy pluć z sie bie coś
ko ło 600 stron, ale in for ma tycz nym or łem
nie je stem. Na szczę ście dla ma ło za po bie -
gli wych z po mo cą ru szy ły wy dzia ły. Hi sto -
ry cy już przed godz. 9 mie li swo je fe sti wa -
lo we sto isko, i to tam wła śnie mia łam oka -
zje sko ry go wać mój fe sti wa lo wy pro gram
mi ni mum. 
●Dru ga po ra da bez po śred nio wy ni ka z tej

pierw szej. Two rząc plan mi ni mum trwaj
w po sta no wie niu i nie ule gaj po ku sie, aby
po dej rzeć, co u kon ku ren cji po dru giej stro -
nie uli cy. W tym ro ku Wy dział Hi sto rii przy -
go to wał cykl wy kła dów i po ka zów zwią za -
nych ze spor tem. Mnie za in te re so wał wy -
kład do ty czą cy prze mian ko bie ce go stro ju
spor to we go. Cie niut ka nit ka prze cią gnię ta
po mię dzy dzie więt na sto wiecz ną da mą
w pysz nią cej się nad mia rem ma te ria łu suk -

ni i ską po odzia ną pły wacz ką wspól cze sną,
dzia ła ła na wy obraź nię. To ko bie ty spor t -
smen ki ja ko pierw sze, zma ga jąc się z nad -
mia rem ma te ria łu, ru szy ły w fe mi ni stycz ne
po tycz ki. Ża łu ję, że gna na gło dem wie dzy
nie zo sta łam dłu żej i nie uczest ni czy łam
w tur nie ju ry cer skim. Mo gła bym wte dy po -
ma ru dzić, że po mysł świet ny, ale dla cze go
w sa li, a nie w ple ne rze. A mo że faj nie by
by ło gdzieś pod są sia du ją cym Zam kiem, bo
bar dziej kli ma tycz nie. Cóż, nie by łam, nie
zdą ży łam, bo zgłę bia łam taj ni ki sztuk Mo -
lie ra.

Je śli już plan mi ni mum zo stał ob ra ny, te -
raz po ra na re ali za cję, czy li ra da nu mer trzy.
Niech nie zra ża ją cię drob ne spóź nie nie,
brak ozna cze nia sa li al bo np. za mknię te
drzwi. Wła śnie w No vum spo tka ła mnie mi -
ła nie spo dzian ka. Już odro bi nę spóź nio nej
przy szło mi mie rzyć się z za mknię ty mi
drzwia mi. Oka za ło się, że nie fra so bli wie za -
po mnia łam o li ter ce przy nu me rze sa li. Tym
spo so bem, pu ka jąc do drzwi obok, do wie -
dzia łam się, jak wie le in for ma cji prze cho -
wu je …ję zyk. 

● Po ra da ostat nia. Przed osta tecz nym wy -
bo rem kie run ku swo ich po szu ki wań za sta -
nów się, cze go ocze ku jesz. Je śli w ob rę bie
two ich za in te re so wań le żą na uki ści słe, po -
ka zy, eks pe ry men ty, je śli za le ży ci na do brej
za ba wie i moc nych wra że niach – ru szaj
na Mo ra sko. Tam się dzie je! Bez wąt pie nia
to, co pro po nu ją tam tej sze wy dzia ły, jest
naj bar dziej wi do wi sko we. Spa ce ru ją cy
po rę ce pa ty czak, pa ła szu ją ca ofia rę mo -
dlisz ka czy wło sy fan ta stycz nie sto ją ce dę -
ba – oto, co w tym ro ku zna la zło uzna nie
w obiek ty wie na sze go fo to gra fa. Sa ma nie
do tar łam sa mo cho dem na Mo ra sko – w go -
dzi nach szczy tu to za da nie dla od waż nych. 

I tu po wra ca wspo mnie nie jed ne go wspól -
ne go na mio tu. A niech by to by ły na wet dwa
al bo i wię cej, ale aby śmy tak nie mu sie li po -
dró żo wać, aby moż na by ło i pa ty cza ka po -
gła skać i na uczyć się przy rzą dzać hu mus
(po tra wa z cie cie rzy cy po da wa na w trak cie
Ra ma da nu), a mo że na wet do wie dzieć się
cze goś na te mat ame ry kań skich se ria li. To
by ło by na pew no bar dziej prak tycz nie!

Mag da zió łek
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Spa cer kiem po Fe sti wa lu Na uki i Sztu ki
Fe sti wal na uki i sztu ki aD 2012 ma my za so bą. co moż na by ło o nim po wie dzieć już
za raz po za koń cze niu ostat nie go wy kła du, ale jesz cze przed pod su mo wa niem? 



DZIEŃ SPORTU – 9 maja 2012DZIEŃ SPORTU – 9 maja 2012DZIEŃ SPORTU – 9 maja 2012DZIEŃ SPORTU – 9 maja 2012
9.30 UROCzYSTOŚĆ OTWARCIA „dNIA SPORTU”
Teren przed Halą Sportową UAM, ul. zagajnikowa 9

Kompleks sportowy, ul. zagajnikowa 9, ul. Strażewicza 21:
8.00 Turniej Małych Gier Siatkarskich K+M 
8.15 Turniej Koszykówki Kobiet
9.45 Otwarte Mistrzostwa UAM w Pływaniu K+M
9.45 Maraton Aerobikowy
10.00 XVI Otwarte Mistrzostwa UAM w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

K+M
10.00 XIX Bieg Wiosenny UAM K+M
10.00 Finał II Otwartego Turnieju w Tenisie ziemnym K+M o Puchar

Rektora UAM
10.30 XVI Otwarte Mistrzostwa UAM w Tenisie Stołowym K+M

(finały)
10.30 II Mistrzostwa UAM w Szermierce K+M
10.30 Turniej Koszykarskich „Trójek” Mężczyzn
14.00 Turniej Piłki Siatkowej dla Pracowników UAM
15.00 XI Otwarte Mistrzostwa UAM w Ergometrze Wioślarskim

K+M
16.00 Dziekański Turniej Darta o Puchar Rektora UAM

Boisko TKKF, ul. Winogrady 11 oraz boisko UAM, 
ul. Piątkowska 80: 
9.00 Turniej Piłki Nożnej 5-cio osobowej Mężczyzn

Sala górna UAM, ul. Szamarzewskiego 89:
11.00 XXXIX Mistrzostwa UAM w Judo K+M

Imprezy w Ośrodkach zamiejscowych:
8.30 Imprezy sportowe – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny

w Kaliszu
8.30 Imprezy sportowe w Collegium Polonicum w Słubicach

9.00 Imprezy sportowe w Kolegium Europejskim w Gnieźnie

IMPREzY TOWARzYSzĄCE:
12.05.2012 r. /sobota/

10.00 VIII Ogólnopolskie zawody Pływackie Studentów
Niepełnosprawnych Szkół Wyższych K+M
Pływalnia Uniwersytecka, ul. Strażewicza 21

dzIEŃ SPORTU – 9 maja 2012
www.swfis.amu.edu.pl

ul. zagajnikowa 9, 61-602 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293

tel. +48 61 829 64 04, tel./fax. +48 61 829 64 01
swfis@amu.edu.pl


