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KK r ó t k o

◗ 20 mar ca 2013r. go ściem Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni -
stra cji UAM w Po zna niu by ła Rzecz nik Praw Oby wa tel -
skich prof. Ire na Li po wicz (na zdjęciu). Przed sta wi ła wy -
kład, w któ rym skon cen tro wa ła się na sta nie prze strze -
ga nia praw czło wie ka w Pol sce, a w szcze gól no ści
na prze strze ga niu god no ści oso by ludz kiej. Wska za ła
na licz ne przy kła dy na ru szeń tej god no ści ży ciu pu blicz -
nym i pry wat nym, skry ty ko wa ła wy klu cze nie spo łecz ne
osób z nie peł no spraw no ścia mi, bez dom nych oraz cho -
rych. Za ape lo wa ła też do licz nie przy by łych stu den tów,
by w swo jej przy szłej ka rie rze praw ni czej mie li na uwa -
dze ochro nę god no ści oso by ludz kiej i in nych war to ści
chro nio nych kon sty tu cją.

◗ Szko ła Tłu ma czy i Ję zy ków Ob cych UAM 6 kwiet -
nia zor ga ni zo wa ła dru gą edy cję Fe sti wa lu Tłu ma czy.
Prak tycz ne warsz ta ty mia ły na ce lu przy bli że nie za wo -
du tłu ma cza wszyst kim tym, któ rym wy da je się on cie -
ka wy. Pod czas warsz ta tów pro wa dzą cy po ka zy wa li róż -
ne ro dza je tłu ma cze nia „od kuch ni”, a tak że sta ra li się
zwe ry fi ko wać bar dzo roz po wszech nio ne mi ty o tłu ma -
czach i tłu ma cze niu. Te go rocz na edy cja fe sti wa lu by ła
po łą czo na z Drzwia mi Otwar ty mi w STiJO UAM. STiJO
UAM po wsta ła w 1992 ro ku i jest naj star szą w Pol sce uni -
wer sy tec ką jed nost ką kształ cą cą tłu ma czy pro fe sjo nal -
nych na stu diach po dy plo mo wych.

◗ „Kry te ria se lek cji in for ma cji we współ cze snych me -
diach” – de ba ta z cy klu „Po znań skich se mi na riów teo -
rii i prak ty ki me diów” od by ła się na Wy dzia le Na uk Po -
li tycz nych i Dzien ni kar stwa UAM. Or ga ni za to ra mi wy -
da rze nia by li: Za kład Sys te mów Pra wa Pra so we go
WNPiD UAM, Za kład Dzien ni kar stwa WNPiD UAM
oraz Pol skie To wa rzy stwo Na uko we Pra wa Pra so we go.
De ba ta od by ła się z udzia łem: red. Le ny Bre tes, dy rek tor
po znań skie go ośrod ka TVP, prof. Jac ka Sob cza ka, pre -
ze sa PTNPP, dr Agniesz ki Stę piń skiej, red. Jac ka Cer -
ka skie go – sze fa re dak cji ser wi sów „Ra dia Mer ku ry”, red.
An drze ja Ni czy pe ro wi cza. 
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◗ VII zwy czaj ne po sie dze nia Se na tu UAM od -
by ło się 25 mar ca r. Prof. Bro ni sław Mar ci niak,
rek tor UAM, wrę czył no mi na cje pro fe sor skie,
po czym od czy tał „Oświad cze nie Pre zy dium
Kon fe ren cji Rek to rów Aka de mic kich Szkół Pol -
skich w spra wie przy pad ków za kłó ca nia swo -
bo dy dys ku sji w uczel niach aka de mic kich” oraz
ko mu ni kat bę dą cy kon se kwen cją spo tka nia mi -
ni ster Bar ba ry Ku dryc kiej, z Pre zy dium KRASP.
Prof. Je rzy Lis po in for mo wał o pra cach Ra dy
Głów nej Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go, a prof.
Krzysz tof Kra sow ski, pro rek tor UAM, wraz z dr
Iwo ną Bor kow ską, peł no moc ni kiem rek to ra ds.
Pro gra mu LLP-Era smus, za pre zen to wa li za ło że -
nia re for my kształ ce nia ję zy ków ob cych w na szej
uczel ni. Pod czas po sie dze nia Se nat UAM pod jął
uchwa ły w spra wie: wy bo rów uzu peł nia ją cych
w uni wer sy te cie w ka den cji 2012-2016, uzu peł -
nie nia skła du ko mi sji wy bor czej uni wer sy te tu,
po wo ła nia ko mi sji wy bor czej w In sty tu cie Kul -
tu ry Eu ro pej skiej, utwo rze nia no wych spe cjal no -
ści stu diów. Na stęp nie za jął sta no wi sko w spra -
wie roz po rzą dze nia Mi ni stra Na uki i Szkol nic -
twa Wyż sze go z dnia 1 mar ca 2013 ro ku w spra -
wie na gród dla na uczy cie li aka de mic kich,
po czym za opi nio wał wnio ski o na gro dy Mi ni -
stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go. Za twier dził
umo wy za war te po mię dzy UAM a: Ma of -Aca de -
mic Con sul ting Ltd. z sie dzi bą w Izra elu oraz uni -
wer sy te tem w Trie ście. Na za koń cze nie ob rad Se -
nat UAM pod jął uchwa łę w spra wie wy ra że nia
zgo dy na zwięk sze nie środ ków fi nan so wych
na wy na gro dze nia dla na uczy cie li aka de mic kich
oraz pra cow ni ków nie bę dą cych na uczy cie la mi
aka de mic ki mi Wy dzia łu Teo lo gicz ne go z do cho -
dów wła snych w ro ku 2013. 

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

◗ 6 Kon gres Pol skie go To wa rzy stwa Ba dań Ka -
na dyj skich pt. „The Pe ace able King dom? Cul -
tu ral and lan gu age com mu ni ties in Ca na da and
the ru le of law” / „Le Roy au me pa isi ble? Re la tions
en tre les com mu nautés cul tu rel les et lin gu isti qu -
es du Ca na da et l'ap pli ca tion de la loi”, od był się
w dniach od 5 do 7 kwiet nia w Col le gium No -
vum. Or ga ni za to ra mi wy da rze nia by li: Wy dział
An gli sty ki UAM (Pra cow nia Li te ra tu ry Ka na dyj -
skiej) oraz In sty tut Fi lo lo gii Ro mań skiej. W Kon -
gre sie udział wzię ło wie lu ka na dy stów z Pol ski
i za gra ni cy, a w ce re mo nii otwar cia kon fe ren cji
uczest ni czy ła am ba sa dor Ka na dy w Pol sce, 
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Lu bisz ŻYCIE?  Po lub nas na Fa ce bo oku!
www.facebook.com/ZycieUniwersyteckieMiesiecznik
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◗ Pro wa dzo ne w In sty tu cie So cjo lo gii UAM stu dia
pierw sze go i dru gie go stop nia na kie run ku so cjo lo gia
otrzy ma ły oce nę wy róż nia ją cą Pol skiej Ko mi sji Akre -
dy ta cyj nej. Naj wyż szą moż li wą oce nę otrzy ma ło tak że 7
z 8 szcze gó ło wych kry te riów oce ny (kon cep cja roz wo -
ju kie run ku, ce le i efek ty kształ ce nia oraz sys tem ich we -
ry fi ka cji, pro gram stu diów, za so by ka dro we, pro wa dze -
nie ba dań na uko wych, sys tem wspar cia stu den tów
w pro ce sie ucze nia się, we wnętrz ny sys tem za pew nie -
nia ja ko ści). We dług da nych do stęp nych obec nie
na stro nie in ter ne to wej Pol skiej Ko mi sji Akre dy ta cyj -
nej, jest to je dy na w ska li ca łe go kra ju oce na wy róż nia -
ją ca przy zna na stu diom so cjo lo gicz nym pro wa dzo nym
na obu stop niach kształ ce nia.

◗ 11 kwiet nia na Wy dzia le Na uk Po li tycz nych i Dzien -
ni kar stwa UAM od by ło się spo tka nie z peł no moc nik
rzą du ds. rów ne go trak to wa nia, Agniesz ką Ko złow ską -
-Ra je wicz, po słan ka mi Kry sty ną Ły bac ką i Bo że ną Szy -
dłow ską oraz se na tor ka mi An dże li ką Moż dża now ską
i Ja dwi gą Rot nic ką. Te ma tem prze wod nim by ła „Par ty -
cy pa cja ko biet w po li ty ce”, ro zu mia na nie tyl ko ja ko wi -
docz na obec ność dzia ła czek po li tycz nych, ale przede
wszyst kim ja ko ich wpływ na bie żą cą sy tu ację spo łecz -
no -po li tycz ną. Dys ku sja to czy ła się wo kół okre ślo nych
pro jek tów zmian oraz już za ist nia łych prze obra żeń.  

◗ 15 kwiet nia w sa li Al fa Col le gium Iu ri di cum No vum
wy kład otwar ty na te mat „Do kąd zmie rza świat. Eko -
no mia po li tycz na przy szło ści” wy gło sił prof. Grze gorz
W. Ko łod ko, wi ce pre mier i mi ni ster fi nan sów w la -
tach 1994-97 i 2002-03. 

◗ 19 kwiet nia na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji od -
by ła się ogól no pol ska kon fe ren cja na uko wa pt. „Pra -
wo an ty dy skry mi na cyj ne w Pol sce – prze szłość, te raź -
niej szość, przy szłość”. Or ga ni za to rem by ło Ko ło Na uko -
we Praw Czło wie ka „Hu ma ni tas”. Ce lem kon fe ren cji by -
ła oce na ja ko ści an ty dy skry mi na cyj nych re gu la cji praw -
nych obo wią zu ją cych w Pol sce. W ra mach trzech pa ne li
udział wzię li spe cja li ści w dzie dzi nie pra wa, szcze gól nie
pra wa an ty dy skry mi na cyj ne go, za rów no teo re ty cy, jak
i prak ty cy.

◗ Dni Ba skij skie są or ga ni zo wa ne w Po zna niu od ro -
ku 2000 z ini cja ty wy lek to rów oraz stu den tów uczą cych
się ję zy ka ba skij skie go z Wy dzia łu Neo fi lo lo gii oraz In -
sty tu tu Et no lo gii i An tro po lo gii Kul tu ro wej UAM. Jest
to fe sti wal, któ ry przy bli żyć ma kul tu rę Kra ju Ba sków,
jed ne go z naj bar dziej spe cy ficz nych kul tu ro wo re gio -
nów Hisz pa nii. Czte ry dni fe sti wa lu (od 22 do 25 kwiet -
nia) obej mo wa ły wy kła dy, wy sta wę fo to gra ficz ną,
współ or ga ni zo wa ną ze Sto wa rzy sze niem GU El kar tea
z War sza wy, warsz ta ty ta necz ne i te atral ne, de gu sta cję
win, prze gląd ki na ba skij skie go oraz kon cert ze spo łu
z re per tu arem w ję zy ku eu ska ra. 

opr. mdz

PRAWO DO BIZNESU 
ma każ dy z nas!
Wiel ko pol skie Stu denc kie Fo rum Bu si ness Cen -
ter Club ser decz nie za pra sza wszyst kich za in -
te re so wa nych na bez płat ne warsz ta ty or ga ni -
zo wa ne w ra mach pro jek tu „Pra wo do biz ne -
su” w dniach 13 – 15 ma ja 2013 r. 

Ce lem cy klu wy kła dów i szko leń jest pro -
pa go wa nie przed się bior czo ści i wie dzy praw -
ni czej, któ ra przy da się każ de mu stu den to wi
nie tyl ko na ryn ku pra cy, ale tak że przy za kła -
da niu wła snej dzia łal no ści. Kon stru owa nie
umów, pra wo au tor skie i pod sta wy ra chun -
ko wo ści – to tyl ko nie któ re te ma ty, któ re bę -
dą po ru sza ne w ra mach pro jek tu „Pra wo
do biz ne su”. Warsz ta ty pro wa dzo ne przez spe -
cja li stów w swo ich dzie dzi nach od by wać się
bę dą na 3 po znań skich uczel niach: UAM,
UEP i PP. Je dy nym wa run kiem, by wziąć
udział w pro jek cie jest wcze śniej sza re je stra -
cja, któ ra ru szy już wkrót ce. Na uczest ni ków
cze ka wie le nie spo dzia nek, a po wię cej in for -
ma cji za pra sza my na nasz pro fil Fa ce bo ok:
http://www.fa ce bo ok.com/pra wo do biz ne su
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Pra cow ni cy oraz stu den ci In sty tu -
tu przy go to wa li dla uczniów moc
atrak cji. Na po czą tek dzie ci po słu -

cha ły opo wie ści o Buł ga rach i ich spo -
so bach wi ta nia i przy cią ga nia wio sny.
Dzie ci, wspól nie ze stu den ta mi fi lo lo -
gii buł gar skiej, wy pla ta ły tzw. mar te nicz -
ki, czy li ozdo by, któ re wy ko nu je się z ko -
lo ro wej włócz ki lub ni ci ko lo ru bia łe go
i czer wo ne go, sym bo li zu ją ce czy stość
du szy (bia ły) oraz ży cie i zdro wie (czer -
wo ny). Mar te ni ca jest nie ty le ozdo bą, co
swe go ro dza ju amu le tem, któ ry nie tyl -
ko przy po mi na nam o nie ustan no ści cy -
klu ży cia i śmier ci, ale rów nież wy ra ża
ży cze nie, aby śmy by li zdro wi, sil ni
i szczę śli wi. We dług buł gar skiej tra dy -
cji 1 mar ca ob cho dzo ne jest świę to Ba -
by Mar ty (czy li Bab ci Ma rzec), gdyż ten
mie siąc jest po cząt kiem nad cho dzą cej
wio sny. Te go dnia przy pi na się do gar -
de ro by, ple ca ka, tor by lub no si na rę ce
mar te nicz ki, któ re mo gą mieć kształt
bre locz ka, bran so le ty, pier ścion ka, kol -
czy ków, pom po ni ka, a tak że kształt
dwóch la le czek – Pi ża i Pen dy, cha rak te -
ry stycz nych dla  re gio nu so fij skie go.

Mar te nicz kę za wsze po da ro wu je się oso -
bie bli skiej, ni gdy nie ku pu je się jej dla
sa me go sie bie. Na le ży no sić ją, do pó ki
nie za uwa ży się jed ne go z symp to mów
wio sny, np. bo cia na, pącz ków na krze -
wie lub drze wie, lar wy ro ba ka itp. Wte -
dy moż na mar te nicz kę zdjąć i za wią zać
na drze wie lub scho wać pod ka mie niem.

Po tych warsz ta tach dzie ci spo tka ły się
z lek to rem ję zy ka ma ce doń skie go, Zvon -
kiem Di mo skim, któ ry na uczył uczniów
pod staw al fa be tu cy ry lic kie go. Dzię ki te -
mu, ucznio wie mo gli za pi sać swo je imię
w tym al fa be cie oraz przy go to wać na pi -
sa ną cy ry li cą laur kę dla ma my z oka zji

Dnia Ko biet. Ucznio wie skosz to wa li też
bał kań skich sma ko ły ków, przy go to wa -
nych przez pra cow ni ków IFS i zwie dzi li
gmach Col le gium Ma ius. 

CYKL „In sty tut Fi lo lo gii Sło wiań skiej
dla dzie ci” jest sta łym pro gra mem re ali -
zu ją cym re la cje z oto cze niem. W ze -
szłym ro ku w ra mach cy klu In sty tut go -
ścił m.in. uczniów Spo łecz ne go Gim na -
zjum „Dę bin ka” w Po zna niu. W ra mach
cy klu pro wa dzo ne są rów nież go ścin ne
warsz ta ty w szko łach. Po my sło daw cą
i ko or dy na to rem ak cji jest dr Pa tryk Bo -
ro wiak.
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Pierw sze spo tka nie od by ło się 28
lu te go i by ło w ca ło ści po świę co -
ne Sztu ce dy plo ma cji, któ rą 

w nie zwy kły spo sób przy bli żył dr An -
drzej Byrt, pre zes Mię dzy na ro do wych
Tar gów Po znań skich. 

Dr Byrt peł nił m.in. funk cję pod se kre -
ta rza sta nu w Mi ni ster stwie Współ pra cy
Go spo dar czej z Za gra ni cą (w la -
tach 1992-1995) oraz w Mi ni ster stwie
Spraw Za gra nicz nych (2001-2002), był
głów nym ne go cja to rem umów Pol ski
z EFTA, CEFTA, Run dy Uru gwaj skiej
GATT i wie lu in nych, zo stał tak że prze -
wod ni czą cym I Ko mi te tu RP-UE. Dwu -
krot nie peł nił funk cję am ba sa do ra Pol -
ski w Re pu bli ce Fe de ral nej Nie miec
(w la tach 1995-2001 oraz 2002-2006) i to
wła śnie je go bo ga te dy plo ma tycz ne do -

świad cze nie sta no wi ło głów ny przed -
miot spo tka nia. Jak się oka za ło, nie tyl ko
słu cha cze Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra -
cji wi dzą sie bie w ro li dy plo ma tów – mi -
łym za sko cze niem by ła obec ność ko le -
gów z są sied nich wy dzia łów, po ja wi ła się
tak że mło dzież li ce al na, sto ją ca
przed wy bo rem uczel ni. Wśród przy by -
łych go ści po cze sne miej sce za jął prof.
Jan San dor ski, wy bit ny in ter na cjo na li sta. 

Dr Byrt roz po czął od teo re tycz ne go
omó wie nia dy plo ma cji ja ko two ru słu -
żą ce go roz wią zy wa niu spo rów mię dzy -
na ro do wych, wraz z jej głów ny mi ak -
to ra mi 

i re ali zo wa ny mi prze zeń za da nia mi.
W swym wy stą pie niu kil ku krot nie od -
wo ły wał się do mak sym sfor mu ło wa -
nych w XVII w. przez hisz pań skie go je -

zu itę, Bal ta za ra Gra cja na w Bre wia rzu
dy plo ma tycz nym. My śli w nim za war -
te są na dal ak tu al ne i po win ny sta no wić
swo isty ka non za cho wań każ de go dy -
plo ma ty. Ich do peł nie nie sta no wią za sa -
dy spi sa ne na prze ło mie XVII i XVIII w.
w Sztu ce dy plo ma cji przez Fran co is de
Ca il le re. Teo rię pre le gent okra sił prak -
ty ką, przy ta cza jąc wy da rze nia, bę dą ce
je go udzia łem w trak cie dzia łal no ści dy -
plo ma tycz nej. Obok opo wie ści cał kiem
na se rio zna la zło się też miej sce na pa -
rę aneg dot, tak że tych z wąt kiem oby cza -
jo wym w tle. Jed na z nich sta no wi ła do -
słow ną ilu stra cję mak sy my nr 300 Bal -
ta za ra Gra cja na, za war tą w sło wach:
„Żyj świą to bli wie”. 

Alek san dra Gu mi niak,
Pre zes KN Fu tu rum Eu ro pae
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Sztu ka dy plo ma cji
Koło Naukowe Futurum Europae, działające przy Wydziale Prawa i Administracji UAM
zainaugurowało nowy cykl wydarzeń pod hasłem Kariera w dyplomacji.

Z mar te nicz ką do wio sny
Z okazji zbliżającej się wiosny, dzieci z klasy 1a ze Szkoły Podstawowej nr 80 im. Kornela
Makuszyńskiego w Poznaniu odwiedziły Instytut Filologii Słowiańskiej UAM.
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Je ste śmy po to, aby pod no sić stan dar dy po stę po wa nia dys -
cy pli nar ne go, czu wać nad prze strze ga niem prze pi sów, in for mo -
wać stu den tów o ich pra wach oraz po wstrzy my wać od po chop -
nych dzia łań i udzie lać im me ry to rycz ne go wspar cia – de kla -
ro wa ła Ka ta rzy na Ada szak, stu dent ka III ro ku WPiA oraz pre -
ze ska ko ła. 

Do tej po ry stu den ci, któ rzy we szli w kon flikt z prze pi sa mi
obo wią zu ją cy mi na uczel ni, by li po zo sta wie ni sa mi so bie poza
nielicznymi wyjątkami gdy obrona była obligatoryjna. Po stę -
po wa nie wszczy na się za na ru sza nie prze pi sów oraz za czy ny
uchy bia ją ce god no ści stu den ta. Na UAM, zda niem za ło ży -
cie li ko ła, od by wa się kil ka dzie siąt ta kich roz praw rocz nie – do -
ty czą one pod ro bio nych wpi sów w in dek sie, fał szy wych zwol -

nień le kar skich, pla gia tów. W spra wach naj po waż niej szych
staw ką jest usu nię cie z uczel ni. Po stę po wa nie ini cju je rzecz nik
dys cy pli nar ny na po le ce nie rek to ra. Wte dy roz po czy na się po -
stę po wa nia wy ja śnia ją ce, a na stęp nie roz pra wa przed Ko mi sją
Dys cy pli nar ną. W po stę po wa niu sto so wa ne są prze pi sy Ko -
dek su Po stę po wa nia Kar ne go, a roz pra wa zbli żo na jest do są -
do wej. Moż na np. po wo ły wać świad ków i bie głych. I tu taj swo -
ją mi sję wi dzą mło dzi praw ni cy zgro ma dze ni w Ko le. Chcą ak -
tyw nie włą czyć się w obro nę stu den ta. Jak mó wią, w więk -
szo ści zde cy do wa ni są swo ją dal szą dro gę za wo do wą wią zać
z ad wo ka tu rą, w związ ku z tym czu wa nie nad do peł nie niem
li te ry pra wa bę dzie dla nich zna ko mi tą oka zją do ćwi cze nia
sztu ki ar gu men ta cji i kon struk cji mów koń co wych. mz
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Wdys ku sji na te mat praw ko -
biet udział wzię li za rów no
męż czyź ni, jak i ko bie ty, co

nie umknę ło uwa dze prof. Ro ma na Bu -
dzia now skie go, dzie ka na Wy dzia łu Pra -
wa i Ad mi ni stra cji. Otwie ra jąc ob ra dy
mó wił: Utar ły się pew ne ste reo ty py ról ko -
bie ty i męż czy zny, moż li we, że te ste reo -
ty py utrwa li ło pra wo. My, praw ni cy, po -
win ni śmy dys ku to wać o tym, co zro bić,
aby to pra wo zmie nić i od wieść od ste reo -
ty pów tam, gdzie jest to moż li we.

Pra wo moż na zmie nić sto sun ko wo ła -
two – do po wia dał pro wa dzą cy ob ra dy
prof. Zdzi sław Kę dzia – trud niej do pro -
wa dzić do zmian w świa do mo ści spo łecz -
nej; te wy ma ga ją cza su.

Spek trum za gad nień po ru sza nych
w trak cie kon fe ren cyj nych wy stą pień
mia ło cha rak ter in ter dy scy pli nar ny i in -
te re su ją ce tre ści mo gły dla sie bie zna leźć
rów nież oso by nie ma ją ce wy kształ ce nia
praw ni cze go. Ob ra dy roz po czął wy kład
dr Mo ni ki Frąc ko wiak -So chań skiej z In -
ter dy scy pli nar ne go Cen trum Ba dań Płci
Kul tu ro wej i Toż sa mo ści UAM, po świę -
co ny psy cho spo łecz nej kon dy cji ko biet

we współ cze snych świe cie. Pre le gent ka,
so cjo log z wy kształ ce nia, wy ka zy wa ła
na przy kła dzie ba dań, jak czę sto ko bie -
ty sta ją się ofia ra mi prze mo cy. Za gro że -
nie jest wdru ko wa ne w pod świa do mość
ko bie ty, a uni ka nie sy tu acji, w któ rych
mo gła by paść ofia rą prze stępstw, nie -
rzad ko de ter mi nu je jej ży cio we wy bo -
ry. Ko bie ty za tem uni ka ją od lud nych
miejsc i nie spa ce ru ją wie czo rem w par -
ku, uni ka ją par kin gów pod ziem nych, nie
wy bie ra ją miesz kań na par te rze itd. Na -
rzę dziem dys kry mi na cji – mó wi ła dr So -
chań ska – mo że być tak że ję zyk, któ ry
w wie lu sy tu acjach od ma wia form żeń -
skich. Ję zyk opi su je rze czy wi stość, ale jest
tak że jed ną z form kształ to wa nia men tal -
no ści spo łecz nej, dla te go tak istot ne jest np.
upo mi na nie się o żeń skie koń ców ki. 150
lat po ty czek o pra wa ko biet pró bo wa ła
przy bli żyć dr Ka ta rzy na Sę kow ska -Ko -
złow ska z Po znań skie go Cen trum Praw
Czło wie ka. Opo wia da ła o pre kur sor kach
fe mi ni zmu, któ rych przy kła dy zna la zła
już w XV wie ku. „Ko bie ty ma ją pra wo
wejść na sza fot, a nie ma ją pra wa prze -
ma wiać z mów ni cy” – tak sy tu ację ko biet

wi dzia ła w XVIII wie ku Olym pe de Gou -
ges, a jej po glą dy kosz to wa ły ją ży cie.
Kon se kwent ną wal kę o swo je pra wa ko -
bie ty roz po czę ły do pie ro w po ło -
wie XIX wie ku, a dro ga ta pro wa dzi ła
od moż li wo ści pra cy za rob ko wej, po -
przez pra wo do opie ki nad dzieć mi. Co
za ska ku ją ce, pra wa wy bor cze zna la zły się
u do łu tej li sty. 

Te ma ty ka gen der w cią gu ostat nich lat
zna la zła gro no en tu zja stów, cze go rów -
nież do wo dem są po wsta ją ce na UAM
ko ła. Or ga ni zo wa na przez nas kon fe ren -
cja – mó wi ła dr Ju lia Woj now ska -Ra -
dziń ska, opiekun na uko wy Praw ni cze -
go Ko ła Na uko we go Gen der – ma ce lu
przed sta wie nie pro ble ma ty ki praw ko biet
i pró bę zde fi nio wa nia miejsca teo rii gen -
der w dys kur sie praw ni czym. 

Ko lej ne kon fe ren cyj ne wy stą pie nia
zdo mi no wa ła te ma ty ka praw ni cza. Swój
re fe rat wy gło si ła m.in. Agniesz ka Ko -
złow ska – Ra je wicz, peł no moc nicz ka
rzą du ds. rów ne go trak to wa nia, mó wiąc
o za ło że niach po li ty ki rów no ścio wej
i pla no wa nych zmia nach praw nych
w 2013 ro ku.  mz

20
lat!

Je dy ne ta kie ko ło
Od tego roku akademickiego działa na UAM Koło Naukowe Obrońców
Dyscyplinarnych. Jak deklarują założyciele, jest to jedyne tego typu stowarzyszenie
w Polsce, które za cel stawia sobie obronę obwinionych studentów. 

Pod fla gą GENDER
O sytuacji kobiet w przestrzeni publicznej
rozmawiali uczestnicy konferencji „Kobieta
i kobiecość – gender w dyskursie prawniczym”,
zorganizowanej przez Prawnicze Koło Naukowe
Gender, działające na WPiA UAM.
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W ra mach Eu ro pej skie go Ro ku Oby wa te li 2013 Gru pa PSE
w Ko mi te cie Re gio nów or ga ni zu je szó stą edy cję kon kur su fo -
to gra ficz ne go, któ ry roz pocz nie się 1 mar ca br. Ty tuł kon kur -
su „Eu ro po, mam ci coś do po wie dze nia” to wy zwa nie dla
fo to gra fów ama to rów, któ rzy ma ją uchwy cić na zdję ciu to,
cze go ocze ku ją od Eu ro py: na przy kład wspól ne go two rze -
nia Eu ro py, te go, co zna czy by cie oby wa te lem eu ro pej skim,
okre śle nia swo je go miej sca w Eu ro pie.

Kon kurs trwa od 1 mar ca do 30 czerw ca br. Udział w nim
mo gą wziąć miesz kań cy Eu ro py, któ rzy ukoń czy li 18 lat. 
Ju ry zło żo ne z człon ków Gru py PSE w KR-ze re pre zen tu ją -
cych wła dze lo kal ne i re gio nal ne w UE i z przed sta wi cie li śro -
do wisk fo to gra fów za wo do wych wy bie rze trzy naj lep sze
zdję cia. Po nad to we wrze śniu pu blicz ność bę dzie mo gła wy -
brać czwar te go zwy cięz cę dro gą elek tro nicz ną na Fa ce bo -
oku. Wię cej in for ma cji na stro nie  PSE.
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Wtym ro ku kon kurs po raz pierw szy, de cy zją Ra dy
Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej, od by wa
się pod pa tro na tem prof. Sta ni sła wa Do brzyc kie -

go, by łe go rek to ra UAM, znaw cy li te ra tu ry śre dnio wie cza i po -
zy ty wi zmu. Po stać pro fe so ra pod no si ran gę wy da rze nia, ale
tak że ma zwró cić uwa gę na war to ści, ja ki mi kie ro wał się on
w trak cie swo jej pra cy na uko wej, a więc sku pie nie, na uko wa
su mien ność i po głę bio na lek tu ra. 

Ostat nie 3-4 mie sią ce, któ re po świę ci li śmy na lek tu rę prac
kon kur so wych – mó wił dr Mar cin Jauksz, prze wod ni czą cy ju -
ry – po ka zu ją, że spek trum za in te re so wań stu den tów po lo ni -
sty ki jest du że i nie ogra ni cza się do wą sko po sta wio nych ram.
Te te ma ty no szą zna mio na sze ro ko roz wi nię tych po szu ki wań,
mo że za in spi ro wa nych przez pro wa dzą ce go, ale na pew no
w peł ni ory gi nal nych i wy peł nio nych sa mo dziel ny mi wnio ska -
mi. 

Uro czy stość uho no ro wa nia naj lep szych au to rów wzo rem
ostat nich lat uświet ni ły gwiaz dy: Ka ta rzy na Hag ma jer, Mi chał
Ka sprzak i Jo an na Mu el ler. Po mysł na ich za pro sze nie zro dził
się po lek tu rze jed nej z na gro dzo nych prac po świę co nym po -
ezji neo lin gwi stów. Wcze śniej bu dy nek przy ul. Fre dry 10 od -
wie dzi li m.in. Ma rek Bień czyk i Ewa Lip ska.

Te go rocz ne Grand Prix otrzy ma ła pra ca Do ro ty Ma słej pt.
Trans fer re – in tel li ge re – uti. Mo dli twa pań ska w li te ra tu rze sta -
ro pol skiej (do XVI w.), na pi sa na pod kie run kiem dr Do ro ty
Rojsz czak -Ro biń skiej. Ilość cza su, któ ry Do ro ta Ma słej wło ży -
ła w trans kryp cje mo dli twy Oj cze Nasz, po ka zu ją, że cią gle są
jesz cze prze strze nie, któ re – tak jak prze wi dy wał pro fe sor Do -
brzyc ki – cze ka ją na od kry cie. Mi nę ło 100 lat i ona do ko na ła
te go, opi sa ła z peł nym sku pie niem i na my słem. To jest zna ko -
mi te, je śli w pra cy li cen cjac kiej pa da ją tak waż ne i istot ne dia -
gno zy na uko we – mó wił dr Jauksz. mz

20
lat!

N A S Z  U N I W E R S Y T E T WYDARZENIA

Eu ro po, coś ci po wiem
Kto chce wy grać sprzęt fo to gra ficz ny war to ści do 2 tys. eu ro i trzy dnio wą wy ciecz kę
do Bruk se li dla dwóch osób po wi nien chwy cić za apa rat i za cząć pstry kać zdję cia!

Grand Prix dla po lo nist ki

Konkurs na najlepszy referat
studencki i najlepszą pracę
licencjacką na polonistyce ma
swoją długą i nobliwą tradycję.
Mówi się, że stanowi on pierwsze
szlify na drodze
do uniwersyteckich tytułów.
Spośród grona obecnych
pracowników Instytutu znakomita
większość znalazła się kiedyś
wśród nagrodzonych.
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N A S Z  U N I W E R S Y T E T Z DOBRYCH –  NAJLEPS I
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Dla cze go aku rat Mo dli twa Pań ska i Śre dnio wie cze? 
Śre dnio wie cze fa scy nu je mnie od za wsze. Ni gdy nie mia -

łam wąt pli wo ści, czym chcę się zaj mo wać. Mo je za in te re so -
wa nia nie mal od po cząt ku stu diów po ma ga mi roz wi jać Ko -
ło Mi ło śni ków Hi sto rii Ję zy ka Pol skie go. Na to miast po mysł
po cho dzi od mo jej pro mo tor ki, dr Do ro ty Rojsz czak -Ro -
biń skiej, i zro dził się po cząt ko wo ja ko te mat pra cy za li cze -
nio wej na za ję ciach na II ro ku. W związ ku z tym, że te mat
mi się spodo bał, dr Rojsz czak -Ro biń ska za pro po no wa ła mi,
bym roz wi nę ła go w pra cy li cen cjac kiej. To by ła do sko na ła
de cy zja, gdyż ten te mat do ty czy do kład nie te go, co lu bię,
a więc po gra ni cza ję zy ka i teo lo gii. Sa mo ję zy ko znaw stwo,
np. gra ma ty ka nie in te re so wa ła by mnie tak bar dzo. Bar dziej
po cią ga ją mnie ba da nia in ter dy scy pli nar ne, dla któ rych zna -
jo mość gra ma ty ki jest pod sta wą, dzię ki któ rej mo gę ba dać
dal sze kon tek sty teo lo gicz ne, kul tu ro we. 

Czy uda ło się pa ni do trzeć do wszyst kich rę ko pi sów Mo dli -
twy Pań skiej? 

Nie, nie uda ło mi się. Nie któ re z nich za gi nę ły, in ne spło -
nę ły, je den z nich jest obec nie w Pe ters bur gu, tam też nie po -
je cha łam. Jed nak w mia rę moż li wo ści sta ra łam się czy tać
ory gi na ły al bo fo to ko pie. To fa scy nu ją ce, ob co wać z tek stem
XV-wiecz nym! Du żą po moc w gro ma dze niu ma te ria łów
mia łam ze stro ny dr. Ma riu sza Leń czu ka z Pra cow ni Słow -
ni ka Sta ro pol skie go. To on w mia rę moż li wo ści pod po wia -
dał mi, gdzie mo gę szu kać oraz za wsze słu żył po mo cą.

Pro szę opo wie dzieć, cze go moż na do wi dzieć się z Mo dli -
twy Pań skiej? 

Hi sto ria ję zy ka jest ta ką dzie dzi ną na uki, w któ rej trud -
no po wie dzieć coś na pew no. Wie lu rze czy nie wie my, a to,
co nam się wy da je, to w du żej mie rze spe ku la cje. Jed nak ję -
zyk pod po wia da nam, jak mo gło wy glą dać ży cie prze cięt -
nych lu dzi. Cie ka wy przy kład wią że się z przy im ka mi. Nie -
mal wszyst kie „Oj cze Nasz” ma ją w pierw szym wer sie przy -
imek „na” nie bie siech, do pie ro póź niej prze kształ ca się on
w for mę „w” nie bie siech. „Na” i „w” pre zen tu ją ja kąś sy tu -
ację prze strzen ną, ale jest ona nie co in na. „Na” su ge ru je, że
nie bo poj mo wa ne jest ja ko fir ma ment, na któ rym znaj du je
się Pan Bóg – jest to prze strzeń ota cza ją ca zie mię. Na to miast
„w” sy gna li zu je, że po ja wia się sfe ra abs trak cyj na. To nie jest
już kon kret ne miej sce, gdzie Pan Bóg sie dzi so bie na chmur -
ce, ale ja kaś prze strzeń, sa crum. Prze ana li zo wa nie tych
dwóch przy im ków po zwa la nam w cie ka wy spo sób za ob ser -
wo wać, jak zmie nia ło się my śle nie. Jak sta wa ło się ono co -
raz bar dziej teo lo gicz ne, bar dziej abs trak cyj ne i zbli żo ne
do na sze go współ cze sne go. 

To tro chę ta ka pra ca de tek ty wi stycz na?
Tro chę tak jest, mój li cen cjat to by ła ta ka de tek ty wi stycz -

na za gad ka. Trze ba by ło śle dzić, szu kać za gi nio nych wąt ków
i dłu bać. Aby zo ba czyć, ja ka by ła fak tycz nie spo łecz na re -

cep cja „Oj cze Nasz”, prze czy ta łam nie mal ca łą po ezję śre -
dnio wiecz ną i wcze sno re ne san so wą. Za le ża ło mi, aby wy -
szu kać kon kret ne fra zy z mo dli twy. Czę sto to by ło de mo -
ty wu ją ce, bo w ca łej an to lo gii nie znaj do wa łam nic al bo za -
le d wie je den wer set. Jed nak wnio ski by ły w peł ni za do wa la -
ją ce. Uda ło mi się usta lić, że po wta rza ją się za le d wie dwa cy -
ta ty: „od puść nam na sze wi ny”, i „ale nas zbaw ode wsze go
złe go”. Przy daw ka „wsze go” znaj du je się tyl ko w jed nym tek -
ście mo dli twy. I tu taj mo gą po ja wić się spe ku la cje, co to jest
to „wsze zło” al bo „wszy zły” – bo koń ców ki flek syj ne nic
nam nie pod po wia da ją. Aby to zro zu mieć, trze ba po znać ca -
ły kul tu ro wy i spo łecz ny en to ura ge. Moż na za sta no wić się,
jak wy glą da ło przyj mo wa nie chrze ści jań stwa w śre dnio wie -
czu, jak roz wi ja ła się po boż ność ma so wa. Lu dzie tyl ko teo -
re tycz nie przy ję li no wą re li gię, w prak ty ce ich wia ra by ła bar -
dzo za bo bon na. Cha rak te ry stycz ne dla śre dnio wie cza są ta -
kie za le ce nia:”mu sisz od mó wić „Oj cze nasz” okre ślo ną ilość
ra zy i obejść ko ściół do oko ła, aby prze pro sić za ja kieś prze -
wi nie nia lub wy pro sić ja kąś ła skę. Po ja wia się my śle nie ma -
gicz ne, nie zwią za ne z wia rą, ale z ma gią i to wi dać w tej
po ezji. Te dwa wer sy z „Oj cze Nasz” obec ne w po ezji te go
okre su ozna cza ją, że po czu cie wi ny i strach był osią śre dnio -
wiecz nej re li gij no ści. 

Na ko niec za py tam o pra cę ma gi ster ską. 
Tu jest pe wien pro blem, bo cią gle jesz cze pa trzę wstecz,

wy ko rzy stu jąc na po trze by kon fe ren cji czy kon kur su pra cę
li cen cjac ką. Na ra zie mam za le d wie po mysł – to bę dzie
„Miej sce glos w hi sto rii ję zy ka pol skie go”. Czy li zno wu śre -
dnio wie cze, rę ko pi sy, ale tym ra zem in te re so wać bę dą mnie
glo sy i mar gi na lia. Chcia ła bym za sta no wić się, jak te ko men -
ta rze, do pi ski po sze rza ją na szą wie dzę o ję zy ku. Ta ką ma lut -
ką za po wie dzią był frag ment, któ ry za cy to wa łam na za koń -
cze nie mo jej pre zen ta cji na kon kur sie „Ach Kry ste mi ły na -
pił bych się”. To jest glo sa z rę ko pi su z ar chi wum do mi ni kań -
skie go z Kra ko wa. Pięk ny tekst pe łen róż nych do pi sków wie -
le nam mó wią cych o ich au to rze. Glo sy i mar gi na lia są ob -
sza rem wie dzy, któ ry jak do tąd nie do cze kał się wy czer pu -
ją ce go opra co wa nia na uko we go. Nie ma pra cy, któ ra po rząd -
ko wa ła by wie dzę, pró bo wa ła okre ślić ich ro lę w hi sto rii ję -
zy ka pol skie go. 

Bar dzo od waż nie wkra cza pa ni w świat na uki.
Ja wła śnie nie śmia ło wkra czam. Dla te go tak nie wie le jesz -

cze zro bi łam. Wy da je mi się, że trud no jest mó wić o za gad -
nie niach, któ re zo sta ły już po zna ne i opra co wa ne, np. o „Ka -
za niach Świę to krzy skich” nie od wa ży ła bym się pi sać. Uwa -
żam, że pra ca ma gi ster ska po win na za wie rać ja kieś ele men -
ty twór cze, ja kieś ma łe od kry cie. Czu ła bym się skrę po wa -
na je dy nie przy ta cza jąc my śli in nych, a nie bę dąc w sta nie
po wie dzieć nic ory gi nal ne go. My ślę, że to by ło by dla mnie
trud niej sze. 
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Ach Kry ste mi ły na pił bych się
Z Dorotą Masłej, autorką pracy „Transferre – intelligere – uti. 
Modlitwa Pańska w literaturze staropolskiej (do XVI w.)”, 
laureatką Grand Prix w Konkursie im. Stanisława Dobrzyckiego
na Najlepszy Referat Studencki i Najlepszą Pracę Licencjacką IFP UAM,
rozmawia Magda Ziółek
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Wdniu 5 grud nia 2012 r. Ko mi -
sja Eu ro pej ska przy ję ła pa -
kiet na rzecz za trud nie nia

mło dzie ży w ce lu zwal cza nia nie do pusz -
czal nie wy so kie go wśród niej bez ro bo -
cia. Za wie ra on wnio sek do ty czą cy za le -
ce nia Ra dy w spra wie usta no wie nia
gwa ran cji dla mło dzie ży, roz po czy -
na dru gi etap kon sul ta cji z part ne ra mi
spo łecz ny mi, za po wia da eu ro pej ski so -
jusz na rzecz przy go to wa nia za wo do we -
go i przed sta wia spo so by słu żą ce
zmniej sza niu prze szkód dla mo bil no ści
mło dych lu dzi.

Ko mi sja Eu ro pej ska za pro po no wa ła
za sa dy ope ra cyj ne, po zwa la ją ce na re ali -
za cję ini cja ty wy na rzecz za trud nie nia
lu dzi mło dych, ma ją cej na ce lu zwal cza -
nie bez ro bo cia wśród mło dzie ży. Ini cja -
ty wa ta zo sta ła za pro po no wa na na po -
sie dze niu Ra dy Eu ro pej skiej w dniach 7-
8 lu te go 2013 r., a jej bu dżet na la ta 2014-
2020 wy no si 6 mld eu ro.

Ini cja ty wa na rzecz za trud nie nia lu -
dzi mło dych bę dzie wspie rać zwłasz cza

mło dych lu dzi, któ rzy nie kształ cą się,
nie pra cu ją ani nie szko lą za wo do wo
(mło dzież NEET) w unij nych re gio nach,
w któ rych sto pa bez ro bo cia wśród mło -
dzie ży w 2012 r. prze kro czy ła 25%.  Fun -
du sze w ra mach tej ini cja ty wy zo sta ły by
prze zna czo ne na uła twie nie i przy spie -
sze nie dzia łań okre ślo nych w grud -
niu 2012 r. w pa kie cie na rzecz za trud -
nie nia mło dzie ży. Fun du sze te bę dą
w szcze gól no ści do stęp ne dla państw
człon kow skich w ce lu fi nan so wa nia
dzia łań ma ją cych na ce lu wdro że nie
w kwa li fi ku ją cych się re gio nach za le ce -
nia w spra wie gwa ran cji dla mło dzie ży,
któ re zo sta ło wy da ne na po sie dze niu
mi ni strów ds. za trud nie nia i spraw spo -
łecz nych UE w dniu 28 lu te go (zob.
MEMO/13/152). W ra mach gwa ran cji
dla mło dzie ży pań stwa człon kow skie
po win ny wpro wa dzić środ ki ma ją ce za -
pew nić, by mło dzież do 25 ro ku ży cia
mia ła do stęp do do brych ja ko ścio wo
ofert pra cy, kształ ce nia usta wicz ne go,
przy go to wa nia za wo do we go lub sta ży

w cią gu czte rech mie się cy od opusz cze -
nia szko ły lub uzy ska nia sta tu su oso by
bez ro bot nej.

Ini cja ty wa na rzecz za trud nie nia lu -
dzi mło dych bę dzie mia ła cha rak ter
uzu peł nia ją cy w sto sun ku do in nych
pro jek tów re ali zo wa nych na po zio mie
kra jo wym, w tym pro jek tów wspie ra -
nych z EFS, a jej ce lem bę dzie two rze nie
lub wdra ża nie pro gra mów gwa ran cji dla
mło dzie ży, ta kich jak re for ma od po -
wied nich in sty tu cji i usług.

W ra mach prze wi dzia nych na ten cel
fun du szy 3 mld eu ro bę dzie po cho dzić
ze spe cjal nej po zy cji bu dże to wej prze -
zna czo nej na za trud nie nie lu dzi mło -
dych; kwo ta ta zo sta nie uzu peł nio -
na o co naj mniej 3 mld eu ro z Eu ro pej -
skie go Fun du szu Spo łecz ne go. 

Two rze nie miejsc pra cy dla mło dzie -
ży jest klu czo wym ce lem po li ty ki spój -
no ści wspie ra nej za rów no przez Eu ro -
pej ski Fun dusz Roz wo ju Re gio nal ne go,
jak i Eu ro pej ski Fun dusz Spo łecz ny. 

Ko mu ni kat pra so wy: IP/12/1311
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Gdzie znaj dę pra cę
Młodzi ludzie zostali szczególnie dotknięci kryzysem gospodarczym. W styczniu 2013 r.
stopa bezrobocia wśród młodzieży w UE była ponad dwukrotnie wyższa od stopy
bezrobocia wśród dorosłych i wynosiła 23,6 %. W Unii Europejskiej 7,5 mln młodych ludzi
(w wieku od 15 do 24 lat) to młodzi ludzie, którzy nie kształcą się, nie pracują ani nie
szkolą zawodowo. Bezrobocie wśród młodzieży jest szczególnie duże w niektórych
regionach. Nie jest to wyłącznie problem osób, których dotyczy on bezpośrednio, zjawisko
to stanowi także poważne zagrożenie dla spójności społecznej w UE i może mieć
długoterminowy negatywny wpływ na potencjał gospodarczy i konkurencyjność Europy.
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Cie szy fakt, że bez ro bo cie wśród
ab sol wen tów ma te ma ty ki, bu -
dow nic twa czy in for ma ty ki to je -

dy nie 5%, jed nak w tym pro gra mie nie
cho dzi je dy nie o bie żą ce sta ty sty ki. Naj -
waż niej sza jest przy szłość, a ta w da ją -
cym się prze wi dzieć prze dzia le cza so -
wym wy glą da na co raz lep szą dla spe cja -
li stów z dzie dzin na uk ści słych, czy li ma -
te ma tycz nych, przy rod ni czych i tech -
nicz nych. W tych kie run kach roz wi ja się
nie tyl ko pol ska, ale tak że eu ro pej ska go -
spo dar ka. No we tech no lo gie i ści sła
współ pra ca na uki z go spo dar ką to praw -

dzi we „oczko w gło wie” ca łej Unii Eu ro -
pej skiej, cze go od zwier cie dle nie zna leźć
moż na w pla nach no wej per spek ty wy fi -
nan so wej UE.

Ra port jest opty mi stycz ny nie tyl ko
dla ab sol wen tów i stu den tów kie run ków
ści słych. Otóż oka zu je się, że wbrew
obie go wej opi nii dy plom w zna le zie niu
pra cy nie tyl ko nie prze szka dza, ale
znacz nie po ma ga. Wśród mło dych lu -
dzi, któ rzy nie mo gą zna leźć pra cy, tych
z wyż szym wy kształ ce niem jest znacz -
nie mniej pro cen to wo niż ab sol wen tów

tech ni ków, li ce ów czy za sad ni czych
szkół za wo do wych. Mo że więc ety kie ta
„fa bryk bez ro bot nych”, ja ką ob da rza się
zbyt czę sto uczel nie, jest moc no prze sa -
dzo na. Nie ozna cza to oczy wi ście, że
wol no za prze stać dal szych zmian w kie -
run ku do pa so wy wa nia kie run ków stu -
diów do ryn ku pra cy. Aby le piej przy go -
to wać ab sol wen tów na wej ście na ry nek
pra cy, po win ni śmy kon ty nu ować do -
tych cza so we kro ki, m.in. no we kie run -
ki stu diów, po pra wa kom pe ten cji ka dry
aka de mic kiej, sta że i za ję cia do dat ko -
we dla stu den tów. 
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Ko mu dy plom, te mu pra ca

Najnowszy bilans kapitału
ludzkiego, powstały
przy współpracy PARP
i Centrum Ewaluacji i Analiz
Polityk Publicznych UJ
potwierdza tylko
dotychczasową politykę
państwa, aby zwiększać
liczbę absolwentów tych
kierunków, które są
najbardziej pożądane
na rynku pracy. 
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Od po cząt ku ro ku aka de mic kie go trwa ją oży wio ne pra -
ce, dys ku sje, de ba ty nad uspraw nia niem i uno wo cze śnia -
niem szkol nic twa wyż sze go. To czą się one za rów no na szcze -
blu cen tral nym, jak i w kon kret nych szko łach wyż szych.

Tak, na pierw szym pla nie umie ścił bym tu przy go to -
wa nia do no we li za cji usta wy o szkol nic twie wyż szym. Przy -
ję ta zo sta ła sto sun ko wo nie daw no – 18 mar ca 2011 r., a mi -
mo to wy ma ga zmian. Tem po, w któ rym ją przy go to wa no,
by ło bar dzo ostre i skut kiem te go oka za ło się w prak ty ce,
że akt ten za wie ra wie le sfor mu ło wań i okre śleń czy to ma -
ło pre cy zyj nych, czy to nie spój nych. Tak więc wbrew słusz -
ne mu prze ko na niu praw ni ków o tym, że pra wo po win no
być sta bil ne i trwa łe, uzna no, że ko rek ty jed nak wpro wa -
dzić trze ba.

Szyb ko…
Ow szem. Uster ki ujaw ni ły się już po mie sią cu sto so -

wa nia no we li. Sta nę li śmy więc przed dy le ma tem: czy po -
pra wiać, czy utrzy my wać nie do sko na łe pra wo. Pod wpły -
wem gło sów śro do wi ska, głów nie KRASPU i KRUP- u,
mi ni ster Bar ba ra Ku dryc ka w lu tym 2012 pod ję ła de -
cy zję o ko lej nej no we li za cji. Po wo ła ła mi ni ste rial ny Ze -
spół do spraw oce ny no wych re gu la cji. W je go skład
wcho dzi 7 przed sta wi cie li naj waż niej szych in sty tu cji re -
pre zen tu ją cych wszyst kie śro do wi ska aka de mic kie w Pol -
sce. Pra co wa li śmy – bo i ja na le ża łem do Ze spo łu - in ten -
syw nie przez kil ka mie się cy, opie ra jąc swo je po czy na nia
na opi niach nad sy ła nych z ca łe go kra ju przez wie le uczel -

ni. Uwag by ło nie ma ło: do sa mej usta wy Pra wo o szkol -
nic twie wyż szym zgło szo no ich 330, na to miast do 60 roz -
po rzą dzeń mi ni stra – 67. Po ło wę z nich Ze spół wziął
pod uwa gę. To sta ło się pod sta wą do przy go to wa nia na -
sze go wspól ne go sta no wi ska wo bec ko niecz nych zmian.
Przy bra ło ono for mę li sty 24 istot nych dla sko ry go wa nia
usta wy PSW po stu la tów, oraz 20 w przy pad ku usta wy
o stop niach i ty tu le na uko wym. Pod ko niec li sto pa da od -
by li śmy spo tka nie z mi ni ster Ku dryc ką. Po zna li śmy
wów czas pro jekt mi ni ste rial nych za ło żeń do no we li za cji
PSW, w któ re go re dak cji Ze spół nie miał żad ne go udzia -
łu. Z na szych uwag wy ko rzy sta no łącz nie 9, a ko lej nych 9
ma szan sę na re ali za cję. Do ty czą one jed nak wy łącz nie
no we li za cji PSW.

Czy ze spół bę dzie uczest ni czył w osta tecz nym re da go wa -
niu tek stu usta wy?

Trud no po wie dzieć. Na ra zie o tym nic się nie mó wi.
W każ dym ra zie jesz cze pod ko niec grud nia sta no wi sko
Ze spo łu na bra ło ran gi uchwa ły Pre zy dium KRASP. Zo sta -
ło ono za pre zen to wa ne 7 lu te go w trak cie po sie dze nia ko -
mi sji sej mo wej i zy ska ło wie le po zy tyw nych opi nii po słów
róż nych par tii, od SLD po PIS. We dług ka len da rium mi -
ni ster stwa opra co wa nie koń co we go pro jek tu usta wy ma
na stą pić wkrót ce. Osta tecz na wer sja, po przej ściu sto sow -
nych pro ce dur i przy ję ciu przez Sejm, mia ła by wejść w ży -
cie z po cząt kiem no we go ro ku aka de mic kie go. Dziś, oso -
bi ście uwa żam ten sce na riusz za nie re al ny.
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N A S Z  U N I W E R S Y T E T PERSPEKTYWY I  ZADANIA

No we wy zwa nia
przed uczel nia mi i UAM 

Z prof. Krzysz to fem Kra sow skim, pro rek to rem UAM,
roz ma wia Jo lan ta Le nar to wicz 
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Czy no we li za cja wno si istot ne zmia ny? 
Trud no mó wić tu o re wo lu cji, jest to ra czej ko rek ta, po -

pra wia nie kry ty ko wa nych roz wią zań i po wrót do waż nych
dla nas po stu la tów, któ re zgła sza li śmy w sej mie w trak cie
prac nad no we li za cją z 2011 r., a któ re nie zo sta ły przy ję -
te. Są oczy wi ście punk ty, któ re bu dzą zróż ni co wa ne są dy.
Kon tro wer sje wy wo łu je na przy kład za miar wy od ręb nie -
nia dwóch ty pów uczel ni: ba daw czych i za wo do wych. Kry -
ty ko wa no ten po mysł. To mo gło by, ow szem, zna leźć za sto -
so wa nie przy ma łych, dość jed no rod nych uczel niach. Ale
co po cząć w wiel kich, wie lo wy dzia ło wych uni wer sy te tach?
Tu nie ma kry te riów po zwa la ją cych na to roz dzie le nie. Nie
ma też stra te gii roz wo ju na uki i szkol nic twa wyż sze go,
na któ rej mo gły by opie rać się zmia ny. Ko niecz na by ła by
też zmia na sys te mu fi nan so wa nia szkol nic twa wyż sze go.
Do tej po ry fi nan so wa nie opie ra ło się na czyn ni kach ilo -
ścio wych, nie ja ko ścio wych. Na cisk sta wia no na licz bę stu -
den tów, dok to ran tów, pra cow ni ków. Ostat nie zmia ny
w tzw. al go ryt mie mi ni ste rial nym idą w do brym kie run -
ku, bo pro mu ją ele men ty ja ko ścio we. 

Kon tro wer sje wy wo łu je też za zna cza ją ce się dą że nie
do zwięk sze nia kom pe ten cji mi ni ster stwa ja ko re gu la to ra.
Znaj du je to wy raz na przy kład w pro jek cie ogła sza nia co
ro ku przed re kru ta cją tzw. czar nej li sty uczel ni, któ re zda -
niem mi ni ster stwa nie wy peł nia ją wła ści wie swo ich po win -
no ści. Są dzę, że nie tę dy dro ga… Jak ktoś źle dzia ła, to mi -
ni ster ma sto sow ne in stru men ty, któ re po zwo li ły by się z nie -
ko rzyst ny mi sy tu acja mi upo rać. Mam też na my śli me cha -
ni zmy fi nan so we, któ re bę dą eli mi no wać z ryn ku edu ka -
cyj ne go naj słab sze uczel nie. Ow szem, spo dzie wa no się, że
w związ ku ze zmia na mi de mo gra ficz ny mi i kry zy sem, bę -
dą one prze ży wa ły trud ne cza sy. Nie są dzi łem jed nak, że sy -
tu acja jest aż tak po waż na w sek to rze uczel ni nie pu blicz -
nych. Otóż oka zu je się (na pod sta wie ba dań prze pro wa dzo -
nych w uczel niach nie pu blicz nych), że w tej chwi li w mi -
ni ster stwie to czy się po stę po wa nie li kwi da cyj ne w sto sun -
ku do 27 uczel ni, nad to do ko lej nych 87 szkół mi ni ster stwo
wy sła ło już „żół te kart ki”. W od po wie dzi 36 spo śród nich
od po wie dzia ło, że w naj bliż szym cza sie za prze sta nie re kru -
ta cji na róż ne kie run ki stu diów. Łącz nie na 339 nie pu blicz -
nych szkół, 180 stoi nad fi nan so wą prze pa ścią...

Ko lej nym za gad nie niem w ży ciu pol skich uczel ni, któ re
łą czy w so bie aspek ty ogól ne z uczel nia ny mi, jest kwe stia
kon so li da cji szkół wyż szych w na szym kra ju. 

To te mat go rą cy i u nas i za gra ni cą. W ostat nim cza sie
wie le się o tym mó wi. Pro ces kon so li da cji po ka zu je wie le
plu sów pły ną cych z ta kie go łą cze nia. Uczel nie za chod nie
po dej mu ją pra ce w tej mie rze szyb ciej niż my w kra ju.
Na przy kład Fin lan dia: tu w cią gu 3 ostat nich lat zro bio -
no na tym po lu wiel ki krok. W tym 5-mi lio no wym kra ju
skon cen tro wa no po ło wę uni wer sy te tów (przed re for mą
by ło ich 20, obec nie 12), z 27 po li tech nik po zo sta ło 8. Np.
w Hel sin kach po wstał no wy uni wer sy tet „Aal to”, któ ry po -
łą czył 3 do tych cza so we: kla sycz ny, po li tech nicz ny, me dycz -
ny. Dzia ła z wiel kim roz ma chem. To przy kład na to, że tę -
dy dro ga do no wo cze sne go szkol nic twa wyż sze go.

My śli pan, że kon so li da cja uczel ni moż li wa jest i u nas
w kra ju? 

W grud niu uczest ni czy łem w or ga ni zo wa nym przez
Kan ce la rię Pre zy den ta RP se mi na rium eks perc kim na te -
mat kon so li da cji w Pol sce. Dys ku sja by ła bar dzo ży wa
i kon cen tro wa ła się z jed nej stro ny na po ka zy wa niu plu -
sów, z dru giej zaś na szu ka niu spo so bów usu wa nia ba rier,
bo ist nie ją ca usta wa kon so li da cji nie sprzy ja. Ma my tu
przy kład wro cław ski, gdzie wy da wa ło się, sie dem uczel ni
do po łą cze nia ma za le d wie krok, a tym cza sem… Pra ce
nad łą cze niem za koń czo no, kie dy oka za ło się, że wa run -
kiem utwo rze nia unii jest wła ści wa usta wa. Ale za nim
do jej pod ję cia doj dzie, trze ba spro stać okre ślo nym wy mo -
gom. W chwi li skła da nia pro jek tu do Sej mu wszyst ko mu si
być do pię te na ostat ni gu zik; po czy na jąc od no we go sta tu -
tu, a koń cząc na …re gu la mi nie stu diów dok to ranc kich. To
pra wie nie moż li we w sy tu acji tak trud ne go i skom pli ko -
wa ne go pro ce su. Tak więc Wro cław się wy co fał.

Zwłasz cza, że na sza men tal ność też jesz cze nie w peł ni ak -
cep tu je ta kie kon so li do wa nie. 

Tak, to praw da. Są dzę, że prze szko dy na tu ry oso bi stej,
czy am bi cjo nal nej, ma ją w prak ty ce waż niej sze zna cze -
nie, niż te praw ne. Ten pro ces wy ma ga cza su, ale oso bi ście
je stem opty mi stą. W kwiet niu ma się od być ko le je po sie -
dze nie w Kan ce la rii Pre zy den ta RP z udzia łem mar szał ków
wo je wództw, gdzie są ośrod ki aka de mic kie, po ten cjal nie
stwo rzo ne do kon so li da cji, a na stęp nie spo tka nie Pre zy -
den ta z za in te re so wa ny mi rek to ra mi.

Przy kła dy po zy tyw ne na tej dro dze prze cież są. Dość
wska zać na wspól ne po czy na nia UAM i Uni wer sy te tu Eu -
ro pej skie go Via dri na w Col le gium Po lo ni cum 

Jest to przy kład po ka zu ją cy, że w co raz więk szym stop -
niu roz wi jać moż na wspól ne stu dia i ba da nia na uko we pro -
wa dzo ne przez obie uczel nie. My ślę, że to jest przy szłość
dla obu stron. Za de cy do wa li śmy, aby po sta wić (w opar -
ciu o do świad cze nia zdo by te pod czas pro wa dze nia kie run -
ku Po lish and Ger man Law) na stu dia wspól ne. 

Ja kie ko lej ne kie run ki się prze wi du je?
Po za pra wem w ostat nich la tach otwo rzy li śmy dwa no -

we wspól ne kie run ki: kul tu ro znaw stwo in ter kul tu ro we
i ger ma ni sty kę in ter kul tu ro wą. Te raz są no we pro po zy -
cje – no we per spek ty wy. Naj da lej za awan so wa ny jest kie -
ru nek: ochro na eu ro pej skich dóbr kul tu ry. Ma my też za -
miar po wo ła nia wspól nej po lo ni sty ki dla cu dzo ziem ców
(przy czym tu nie cho dzi o sa me lek to ra ty), pro jek tu je się
wspól ną an gli sty kę, a tak że – stu dia praw no - eko no micz -
ne. Mam na dzie ję, że to wkrót ce się uda. Naj śwież sza ini -
cja ty wa wią że się z po dej mo wa niem wspól nych ba dań na -
uko wych w ra mach utwo rzo ne go nie daw no Pol sko -Nie -
miec kie go In sty tu tu Ba dań Na uko wych. Jest pro jekt, aby
na je go ba zie utwo rzyć pol sko -nie miec kie stu dium dok to -
ranc kie. To są do bre przy kła dy po stę pu ją cej współ pra cy.
A w sa mym UAM koń czy my pra ce nad głę bo ką re for mą
kształ ce nia w za kre sie ję zy ków ob cych. To też waż ne przed -
się wzię cie w za kre sie współ pra cy z uczel nia mi za gra nicz -
ny mi. 
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Jest pa ni au tor ką pro jek tu, któ ry od przy szłe go ro ku ma zre -
wo lu cjo ni zo wać na ucza nie ję zy ków ob cych na UAM. Wiem, że
Se nat UAM przy jął ten po mysł z za in te re so wa niem, o czym
świad czy bli sko dwu go dzin na dys ku sja na ten te mat. Tak że
w śro do wi sku aka de mic kim ma on wie lu en tu zja stów. Czy fak -
tycz nie te zmia ny w na ucza niu ję zy ków są ko niecz ne? 

Są nie tyl ko ko niecz ne, ale nie odzow ne. Ta ki obo wią zek na -
kła da ją na uni wer sy tet Kra jo we Ra my Kwa li fi ka cji dla Szkol -
nic twa Wyż sze go, któ re pre cy zu ją, że stu dent koń cząc stu dia
li cen cjac kie I stop nia po wi nien po słu gi wać się wy bra nym ję -
zy kiem ob cym na po zio mie B2. Nie ste ty, prak ty ka po ka zu je,
że czę sto te kom pe ten cje są du żo niż sze. Po wo dów ta kie go sta -
nu rze czy jest wie le. Są to np. na zbyt licz ne gru py, du że zróż ni -
co wa nie po zio mów zna jo mo ści ję zy ka i wie le in nych. Stu den -
ci na przy kład mó wią, że za gad nie nia po ru sza ne na za ję ciach
są czę sto try wial ne, al bo nie ma ją od nie sień do tre ści stu dio -
wa nych dys cy plin. Sło wem, w wie lu wy pad kach te kur sy nie
trzy ma ją po zio mu aka de mic kie go. 

Ja kie waż ne punk ty za kła da pa ni pro jekt?
Pierw szą po waż ną zmia ną, z któ rą ze tkną się stu den ci I ro -

ku bę dzie test dia gno zu ją cy ich kom pe ten cje ję zy ko we. Otóż
ob ser wa cje po ka zu ją, że stu den ci czę sto ma ją za wy żo ne oce -
ny z ję zy ków ob cych na świa dec twach ma tu ral nych. Test po -
zwo li nam to zwe ry fi ko wać. Jed nak naj ra dy kal niej sza zmia na,
ja ką pro po nu ję, to od ro cze nie lek to ra tów dla stu den tów I ro -
ku. W przy pad ku ak cep ta cji przez Se nat, z na ucza niem ję zy -
ków ob cych wej dzie my do pie ro na II ro ku. Wte dy to stu dent
otrzy ma elek tro nicz ne że to ny na 120 go dzin lek to ra tu. Za -
kła dam, że te za ję cia bę dą trwa ły do 5. se me stru i bę dzie je koń -
czył eg za min z cer ty fi ka tem. Wpro wa dze nie cer ty fi ka tu to ko -
lej na no wość, któ ra – mam na dzie ję – bę dzie dzia ła ła mo ty -
wu ją co na oby dwie stro ny za rów no na lek to ra, jak i stu den ta. 

Cze mu słu ży to od su nię cie w cza sie lek to ra tów? Czy rocz -
na prze rwa w kon tak cie z ję zy kiem nie spo wo du je re gre su
w zna jo mo ści ję zy ka?

Sta ty stycz nie po I ro ku od pa da na UAM 20 -30 pro cent stu -
den tów na wszyst kich kie run kach. Dla te go le piej jest od su nąć
w cza sie roz po czę cie lek to ra tów, aby uczest ni czy ły w nich oso -
by, któ re już okrze pły w swo ich stu denc kich obo wiąz kach. Chcę
jed nak to pod kre ślić z ca łą mo cą: ten rok nie ozna cza, że stu dent
bę dzie po zo sta wio ny sa me mu so bie i od cię ty od kształ ce nia
ję zy ko we go. Wprost prze ciw ne! Prze sła nie, ja kie ma do nie go
tra fić, to: na UAM ran ga kom pe ten cji ję zy ko wych wzra sta,
a w ich kształ ce niu do ce nia się au to no mię ucze nia się. Po pierw -
sze stu dent zo sta nie oto czo ny zin dy wi du ali zo wa ną fa cho wą
opie ką po te ście dia gno stycz nym, któ ry na pi sze na I ro ku. Wraz
z wy ni kiem do sta nie sze reg za le ceń, np. na uczest nic two w bez -
płat nym kur sie e -le ar nin go wym udzie la nym przez UAM.
Oprócz te go chce my za pro po no wać tym stu den tom in ten syw -
ny kon takt z lek to rem w ra mach kon sul ta cji. Ma my oko ło 150
lek to rów i każ dy z nich ma 1,5 go dzi ny kon sul ta cji ję zy ko wych
ty go dnio wo – w tej chwi li to jest nie wy ko rzy sta ny po ten cjał.
Chcie li by śmy, aby lek to rzy po mo gli okre ślić stu den to wi je go pro -

ble my ję zy ko we i po ka za li, jak mo że wy rów nać za le gło ści. Jed -
nak za sad ni czą ro lę bę dzie mu siał ode grać tu taj sam stu dent. 

Pa ni pro jekt oprócz kon kret nych roz wią zań za kła da rów -
nież zmia ny w men tal no ści… 

Ta zmia na mu si iść w pa rze ze zmia ną stra te gii in ter na cjo -
na li za cji, z wpro wa dze niem po li ty ki ję zy ko wej. 

Czy li?
Stu dent nie mo że do wia dy wać się, że na uka ję zy ków ob cych

jest waż na tyl ko na za ję ciach z lek to ra tów. Wszy scy wy kła dow -
cy po win ni czuć się w obo wiąz ku sty mu lo wać ję zy ko wo stu -
den ta, pod su wać mu ob co ję zycz ne ma te ria ły, po ka zy wać źró -
dła, pod kre ślać wa gę mię dzy na ro do wych opra co wań. Wszyst -
ko to prze cież bę dzie w przy szło ści słu ży ło wzbo ga ce niu je go
kom pe ten cji za wo do wych i je go szan som na ryn ku pra cy. Obec -
nie na sta wie nie stu den tów do na uki ję zy ka jest ta kie, jak do za -
jęć z WF. Jest to przed miot, któ re go się spe cjal nie nie po wa ża.
Tym cza sem w kształ ce niu zgod nym z usta wo wy mi wy ma ga -
nia mi mo że się oka zać ko niecz ne po wta rza nie ro ku ze wzglę -
du na nie za li czo ny lek to rat. To da je zu peł nie no wą per spek ty -
wę. Sta wia na ukę ję zy ka na rów ni z in ny mi przed mio ta mi. 

Mi ja rok, stu den ci nad ro bi li za le gło ści, jak bę dą wy glą da -
ły za ję cia?

Pro po nu ję two rze nie ma łych grup od 8 do 15 osób. Bę dzie -
my je róż ni co wać pod ką tem kom pe ten cji. Oczy wi ście wcze -
śniej od bę dzie się test, któ ry da nam wie dzę, ja kie po stę py uda -
ło się zro bić stu den tom w cią gu I ro ku. Ko lej nym waż nym ele -
men tem pro jek tu jest sa ma sie dzi ba Cen trum Kom pe ten cji Ję -
zy ko wych i Ko mu ni ka cyj nych, jak ro bo czo na zy wam zre struk -
tu ry zo wa ne Stu dium Na ucza nia Ję zy ków Ob cych. Ono bę dzie
mia ło za za da nie przy cią gać stu den tów. Na miej scu udo stęp -
ni my po mo ce dy dak tycz ne, książ ki, pro gra my mul ti me dial -
ne itd. Po nad to chce my po sze rzyć na szą dzia łal ność o ofer tę
ko mer cyj ną do stęp ną dla osób spo za UAM. Bę dzie ona rów -
nież nie od płat nie do stęp na dla stu den tów, któ rzy wcze śniej
uzy ska ją cer ty fi kat. Zda rza ją się stu den ci, któ rzy przy cho dzą
do nas ze zna jo mo ścią ję zy ka na po zio mie B2 – oni bę dą mo -
gli swo je że to ny za in we sto wać w na ukę ko lej ne go ję zy ka. 

A co z za ję cia mi dla pra cow ni ków i dok to ran tów?
Lek to ra ty dla dok to ran tów bę dą za wie rać tre ści po ma ga ją ce

im ko rzy stać z ob co ję zycz nych źró deł na uko wych, po zwo lą przy -
swo ić ter mi no lo gię, przy go tu ją do wy gła sza nia re fe ra tów w ję -
zy ku ob cym. Na to miast za ję cia dla pra cow ni ków ad mi ni stra cji
trze ba bę dzie ukie run ko wać na ko mu ni ka cję w ra mach współ -
pra cy pro jek to wej, two rze nia ko re spon den cji służ bo wej itd. 
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Ję zy ko we ro sza dy
Z dr Iwoną Borkowską, dyrektorką Uniwersyteckiego
Centrum Edukacji Międzynarodowej (AMU-PIE),
rozmawia Magda Ziółek
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Sza now ni Czy tel ni cy, 
Wy da nie ocze ki wa nej od dłuż sze go cza su ga ze ty

uczel nia nej sta ło się fak tem. Dzi siej szy, „ze ro wy” nu -
mer „Ży cia Uni wer sy tec kie go” roz po czy na co mie sięcz -
ną edy cję pi sma pra cow ni ków i stu den tów UAM. Re -
dak to ra mi bę dą za wo do wi dzien ni ka rze oraz stu den -
ci IV i V ro ku dzien ni kar stwa, dla któ rych ta współ pra -
ca sta nie się oka zją do do sko na le nia umie jęt no ści fa -
cho wych. Przy stę pu jąc do re ali za cji na sze go za mie rze -
nia, za sta na wia li śmy się nad cha rak te rem pi sma. Chcie -
li by śmy przede wszyst kim rze tel nie in for mo wać o na -
szej uczel ni. Pre zen to wać ory gi nal ne po my sły i spo -
strze że nia, uwa gi i po le mi ki, za rów no do ty czą ce ba dań
na uko wych, jak i dy dak ty ki. Ma rzy się nam, by te ła my
by ły miej scem wza jem ne go po zna wa nia się, po przez
uka zy wa nie na szych warsz ta tów ba daw czych oraz do -
ko nań na uko wych. By sprzy ja ły ogól nej re flek sji
nad sta nem ba dań w uczel ni i ich od nie sie niem do na -
uki świa to wej. 

Pra gnie my, aby ga ze ta, po ka zu jąc cie ka we ini cja ty -
wy stu denc kie, tak in dy wi du al ne, jak i ze spo ło we, zro -
dzo ne w ko łach na uko wych, or ga ni za cjach spor to wych
i kul tu ral nych, w sa mo rzą dach wy dzia ło wych, wzmac -
nia ła po sta wy sprzy ja ją ce wie lo ra kiej ak tyw no ści, tak
bar dzo wy tłu mio nej w ostat nich la tach. By, nie stro niąc
od po ka zy wa nia tak że po staw nie po żą da nych, zda rza -
ją cych się wśród stu den tów, za chę ca ła do szer szej dys -
ku sji nad szan sa mi i za gro że nia mi, ja kie mo gą po ja wić
się przed mło dzie żą. 

Ja wi się kon cep cja, by „Ży cie Uni wer sy tec kie” sta ło
się miej scem in te gro wa nia śro do wi ska wo kół nad rzęd -
nej idei, ja ką jest UNIWERSYTET. Dla te go też bar dzo
ser decz nie za pra szam wszyst kich pra cow ni ków i stu -
den tów do współ pra cy w two rze niu na szej ga ze ty.

Prze wod ni czą cy Ra dy Pro gra mo wej
Ste fan Jur ga

A my ma my
Pierwszy pilotażowy (zerowy) numer czasopisma „Życie Uniwersyteckie”
ukazał się w kwietniu 1993. Było to za rządów rektora Jerzego
Fedorowskiego, a rolę „ojca chrzestnego i piastunki” wydawnictwa 
pełnił ówczesny prorektor prof. Stefan Jurga. 

W artykule wstępnym do pilotażowego numeru
napisał: 
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Pierw szy 20- stro ni co wy ze szyt był
czar no -bia ły z czer wo ny mi uzu -
peł nie nia mi. Re dak to rem na czel -
nym, któ ry „Ży cie Uni wer sy tec -
kie” wpro wa dzał… w ży cie, roz -

wi jał i do sko na lił, by ła Ewa Sta nie wicz. Kie -
ro wa ła pi smem do ro ku 2005. Au to rem
więk szo ści fo to gra fii był Sta ni sław Ossow -
ski, współ pra co wał Ka zi mierz Fryś, a od ro -
ku 2005 funk cję re dak cyj ne go fo to re por te ra
peł ni Ma ciej Mę czyń ski, współ pra cu jąc
z Ma cie jem No wa czy kiem. 

***

Ko lej nym eta pem w funk cjo no wa niu cza -
so pi sma był rok 2005, kie dy je go kie row nic -
two po wie rzo no dr Jo lan cie Le nar to wicz -
Skrzyp czak, a no wy (i no wo cze śniej szy) lay -
out pi sma przy go to wa ła Aga ta Rzą sa. 

Pi smo przy ję ło for mu łę ma ga zy nu za wie ra -
ją ce go tek sty nie zbyt ob szer ne, z róż nych dzie -
dzin, róż nych wy dzia łów, pi sa ne ję zy kiem pro -
stym, do ty czą ce sze ro ko ro zu mia nej spo łecz -
no ści aka de mic kiej; bo ga to ilu stro wa ne.

Sie dzi ba re dak cji, po kil ku prze pro wadz -
kach znaj du je się obec nie w Col le gium Ma -
ius przy ul. Fre dry 10, po kój 422, 423
(na czwar tym pię trze)

Przez re dak cję w cza sie jej pra cy prze wi ja ło
się i prze wi ja się wie le osób, za rów no dzien ni -
ka rzy ze śro do wi ska po znań skie go, jak i pra -
cow ni ków uczel ni, a tak że stu den tów, któ rych
spo ro dzi siaj w ta ki czy in ny spo sób zwią za -
nych jest z uni wer sy te tem. Dość wy mie nić
Mo ni kę Mia zek Mę czyń ską, Ada ma Ba ra ba -
sza, Mar ci na Pie choc kie go, Mał go rza tę No wa -
czyk, Mag dę Zió łek. Sta li współ pra cow ni cy to
Da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz, Ma ria Ry bic -
ka, Ewa Wo ziń ska. Od ze ro we go nu me ru nie -
prze rwa nie współ pra cu je red. Ro mu ald Po -
łczyń ski, re cen zent mu zycz ny, któ ry w „Ży ciu
Uni wer sy tec kim” stwo rzył praw dzi wą kro ni -
kę mu zycz ne go Po zna nia. Do brym du chem
re dak cji, od po wie dzial nym za wszyst kie za da -
nia biu ro wo -ad mi ni stra cyj ne i ro bią cym naj -
lep szą ka wę jest Mar ta Dzio nek, następczyni
Dagmary Wrześniewskiej. Mar ta od po wia da
tak że za Biu le tyn UAM – ser wis in for ma cji
bie żą cych roz sy ła ny raz w ty go dniu do pra -
cow ni ków uni wer sy te tu i do stęp ny na stro -
nie www. Re dak cja pu bli ku je ser wi sy in for ma -
cyj ne od po nad 10 lat, po przed ni kiem Biu le -
ty nu był Ty dzień. 
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Na dwudziestolecie 
„Życia Uniwersyteckiego”

Dwadzieścia lat minęło jak jeden dzień mija,
Odkąd na UAM-ie trwa i się rozwija
Nasze niezastąpione, niezbywalne „Życie”
(Uczelnia żyć nie może bezeń należycie).
Dziś nas, wiemy, otacza rzeczywistość nowa – 
Informacja to dzisiaj najważniejszy towar.
Skąd, mistrzu tudzież żaku, byś czerpał obficie
Niezbędne wiadomości, gdyby nie to „Życie”?
Tutaj w każdym numerze rektor się uśmiecha,
Z czego ci się udziela spokój i pociecha,
Bo ten rektorski uśmiech wszystkim gwarantuje,
Że UAM kwitnie, gdy się rektor dobrze czuje.
A widok prorektorów, dziekanów pogodnych
I innych uczelnianych celebrytów modnych
W dobrym samopoczuciu jeszcze cię utwierdzi,
Że u nad wszystko pachnie, a gdzie indziej śmierdzi.
A redaktorów „Życia” pióra doświadczone,
Wprawne i sprawne, długą praktyką ćwiczone.
Także współpracownicy i fotografowie
To profesjonaliści wszyscy co się zowie.
Każdy tekst zgrabny, ważny na miarę odkrycia.
Powiedz sam, czytelniku – jak tu żyć bez „Życia”?

Prof. Bogdan Walczak
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Obok in for ma cji, ko mu ni ka tów i do -
nie sień, od zwier cie dla ją cych rytm ży cia
uczel ni pi smo po dej mo wa ło roz ma ite
cy kle te ma tycz ne, jak m. in.: 

Moi mi strzo wie, moi ucznio wie,
w któ rym przy po mnia no wy bit ne po -
sta ci lu dzi na uki, ich mi strzów
i uczniów, co da wa ło po ko le nio wy ob -
raz roz ma itych spe cjal no ści. Przy po mi -
na niu uni wer sy tec kich tra dy cji słu żył
cykl Uczo ne uli ce. Cho dzi ło o to, by
spo łecz no ści aka de mic kiej (i nie tyl ko),
lu dziom, któ rzy na co dzień prze mie -
rza ją uli ce mia sta uświa do mić, kim by li
po znań scy ucze ni, któ rych uczy nio no
pa tro na mi i czym dla mia sta się za słu -
ży ły. Fe sti wal trwa ca ły rok – w ra -
mach te go cy klu upo wszech nia li śmy
ba da nia pro wa dzo ne na uczel ni. W cy -
klu Z do brych – naj lep si pre zen to wa -
li śmy oso by wy róż nia ne i na gra dza ne,
ze szcze gól nym uwzględ nie niem tych,
któ rzy zdo by wa ją gran ty oraz po przez
swo je na uko we osią gnię cia sprzy ja ją in -
ter na cjo na li za cji na sze go uni wer sy te tu.
Był też cykl fo to gra ficz ny Od szcze gó -
łu do ogó łu, w któ rym za pro po no wa -
li śmy czy tel ni kom, by na pod sta wie uję -
tych de ta li od ga dy wa li o ja ki uczel nia -
ny bu dy nek cho dzi. 

Sta ra jąc się na dą żać za prze mia na mi
w prze ka zach me dial nych, od 2006 ro -
ku je ste śmy do stęp ni w wer sji in ter ne to -
wej, emi to wa nej w peł nym ko lo rze. Za -
chę ce ni tym pod ję li śmy sta ra nia o to,
aby cza so pi smo w wer sji pa pie ro wej też
by ło ko lo ro we. Dzię ki przy chyl no ści
uni wer sy tec kich władz – od ma ja 2010
ro ku sta ło się to fak tem. Od ro ku 2008
ma my stro nę WWW i je ste śmy na Fa -
ce bo oku. 

Z my ślą o stu den tach ob co kra jow -
cach i od wie dza ją cych nas go ściach za -
gra nicz nych pod ję li śmy też wy da wa nie
od ro ku… cza so pi sma w ję zy ku an giel -
skim. Do tej po ry uka za ło się 20 ze szy -
tów. 

Czy nam się uda je re ali zo wać
szczyt ne za mie rze nia za ło ży cie li pi sma
i w ja kim stop niu po zo sta wia my
do oce ny czy tel ni ków. Na pew no je ste -
śmy za wsze otwar ci na wszel kie ini cja -
ty wy i za pro sze nia – w tym sen sie
kształt pi sma – bar dziej niż w „zwy -
kłych” ga ze tach – za le ży od was, dro -
dzy czy tel ni cy. 

20
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Redaktor Naczelna Jolanta Lenartowicz i Maria Rybicka

Składamy numer Życia Uniwersyteckiego

Magda Ziółek i Marta Dzionek redagują internetowy Biuletyn

Wszystkie egzemplarze pakujemy i wysyłamy do naszych Czytelników!
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Czy to praw da, że uni wer sy tet po zby wa się „Ba ców ki”
w Jam nej?

Nie wiem, czy sło wo „po zby wa się” jest od po wied nim
okre śle niem. Praw dą jest, że 21 mar ca 2013 r. do szło do ko -
lej ne go spo tka nia przed sta wi cie li władz UAM z wła dza -
mi mia sta i gmi ny Za kli czyn, na któ rym uzgod nio no ter -
min zwro tu gmi nie dział ki wraz „Ba ców ką” w Jam nej. Fakt
ten nie po wi nien być za sko cze niem dla spo łecz no ści aka -
de mic kiej na szej uczel ni. Roz mo wy w tej spra wie na uni -
wer sy te cie pro wa dzo ne by ły już od dłuż sze go cza su.

W ja ki spo sób UAM wszedł w po sia da nie „Ba ców ki”?
„Ba ców kę” wraz z dział ką UAM otrzy mał w wie czy ste

użyt ko wa nie od gmi ny Za kli czyn w kwiet niu 1996 ro ku.
Wcze śniej spra wa prze ję cia Ba ców ki dwu krot nie opi nio -
wa na by ła przez Se nat. 26 czerw ca 1995 r. Se nat nie wy -
ra ził zgo dy na prze ję cie obiek tu, głów nie z po wo du obaw
o kosz ty zwią za ne z je go re mon tem i użyt ko wa niem. Osta -
tecz nie, po re asump cji gło so wa nia w dniu 25 wrze śnia 1995
r., Se nat zgo dę wy ra ził, po uzy ska niu do dat ko wych wy ja -
śnień ze stro ny władz uczel ni i za po zna niu się z do dat ko -
wy mi opi nia mi pre zen to wa ny mi głów nie przez przed sta -
wi cie li stu den tów. Osta tecz nie w dniu 16.04.1996 r. za war -
ty zo stał akt no ta rial ny, ze stro ny uni wer sy te tu pod pi sa ny
przez ów cze sne go rek to ra UAM prof. Je rze go Fe do row skie -
go, a ze stro ny gmi ny przez Sta ni sła wa Chro ba ka, prze wod -
ni czą ce go Za rzą du Gmi ny i Edwar da Ja ro sza, człon ka Za -
rzą du Gmi ny. Tym sa mym przed sta wi cie le gmi ny od da li
UAM nie od płat nie, w użyt ko wa nie wie czy ste na 99 lat
(do 15 kwiet nia 2095 r.), za bu do wa ną dział kę, za strze ga -
jąc, że uni wer sy tet bę dzie ją wy ko rzy sty wał do pro wa dze -
nia dzia łal no ści oświa to wo -wy cho waw czej i spor to wo -tu -
ry stycz nej, czy li dla ce lów nie zwią za nych z dzia łal no ścią
za rob ko wą. 

Uni wer sy tet da lej in we sto wał w to miej sce?
Ów cze sny rek tor UAM, prof. Ste fan Jur ga, uru cho mił

Schro ni sko Stu denc kie UAM „Ba ców ka” w Jam nej ja ko
pla ców kę po wo ła ną do roz wi ja nia kul tu ry fi zycz nej stu -
den tów UAM oraz dla za spo ka ja nia po trzeb so cjal nych,
kul tu ro wych i by to wych. Schro ni skiem za rzą dza ło Stu -
dium Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu. Uni wer sy tet ku -
pił tak że sześć dzia łek w są siedz twie te re nu, na któ rym zlo -
ka li zo wa na jest „Ba ców ka”.

Ja kie dzia ła nia pod ję to by uatrak cyj nić „Ba ców kę”?
„Ba ców ka” w Jam nej na le ża ła do obiek tów tu ry stycz nych

bu do wa nych we dług kon cep cji Edwar da Mo ska ły, za kła -
da ją cej zbu do wa nie sie ci nie wiel kich schro nisk od da lo nych

od sie bie o je den dzień mar szu. Dla te go ba ców ki zwa ne by -
ły „mo ska łów ka mi”. Ta w Jam nej wy bu do wa na zo sta ła
przez Kar pac ki Od dział PTTK i po dob no od po cząt ku
przy no si ła stra ty, dla te go prze ka za na zo sta ła gmi nie Za kli -
czyn, któ ra z tych sa mych po wo dów zde cy do wa ła się prze -
ka zać ją uni wer sy te to wi. Jak wspo mi na na ła mach mie -
sięcz ni ka Ma ga zyn Tu ry sty ki Gór skiej „n.p.m.” (nr 4, kwie -
cień 2013 r.) Adam Gan ca rek, któ re mu uni wer sy tet po wie -
rzył kie ro wa nie obiek tem, bu dy nek był w opła ka nym sta -
nie tech nicz nym. Do pie ro po dwu let nim re mon cie „Ba -
ców ka” mo gła zo stać udo stęp nio na stu den tom UAM. Uni -
wer sy tet nie tyl ko wy re mon to wał obiekt, ale rów nież wy -
wią zał się ze zo bo wią za nia wy bu do wa nia dro gi do jaz do -
wej. Pod kre ślić trze ba ol brzy mi wkład w re mon to wa nie
obiek tu, ja ki wnie śli pań stwo Gan car ko wie. Wie le prac oso -
bi ście wy ko nał Adam Gan ca rek, a przede wszyst kim przez
ca ły okres dzia łal no ści „Ba ców ki” wy jąt ko wo sta ran nie
dbał o jej stan i na le ży te funk cjo no wa nie. Urzą dził tam
rów nież swo ją ja dło daj nię ze zna ko mi tą kuch nią. W nie -
od le głym są siedz twie po sta wił „Chat kę Włó czy ki ja” ja ko
do dat ko we miej sce noc le go we dla tu ry stów od wie dza ją -
cych Jam ną.

Spo łecz ność aka de mic ka chęt nie ko rzy sta ła z „Ba ców ki”?
Jak wspo mi na p. Gan ca rek, w po cząt ko wym okre sie „Ba -

ców ka” cie szy ła się spo rym za in te re so wa niem. By ła miej -
scem kil ku kon fe ren cji, sym po zjów i obo zów na uko wych.
Stop nio wo jed nak to za in te re so wa nie spa da ło. Ba ców ka
nie sta ła się miej scem re gu lar nych stu denc kich obo zów na -
uko wych ani za jęć te re no wych. Nie in te re so wa ła ani bio -
lo gów ani geo gra fów. Tak że spor tow cy (mo że za wy jąt kiem
nie wiel kiej sek cji tria th lo no wej) stra ci li za in te re so wa nie
obiek tem. In ne pla ny wy ko rzy sta nia „Ba ców ki”, np. ja ko
miej sca do pro wa dze nia ob ser wa cji astro no micz nych (ze
wzglę du na zna ko mi te wa run ki ku te mu), tak że nie zo -
sta ły zre ali zo wa ne. W kon se kwen cji rek tor UAM prof. Sta -
ni sław Lo renc w kwiet niu 2006 r. prze zna czył „Ba ców kę”
na ośro dek wy po czyn ko wy dla stu den tów i pra cow ni ków
i od dał pod za rząd Dzia łu So cjal ne go. Z do ku men ta cji
prze cho wy wa nej przez Dział So cjal ny od koń ca 2006 r.
moż na wy snuć wnio sek o spa da ją cym za in te re so wa niu
„Ba ców ką” ja ko miej scem wy po czyn ku. W 2007 ro ku
w „Ba ców ce” no co wa ło 1441 osób (z cze go tyl ko 15% sta -
no wi li pra cow ni cy UAM), w ro ku 2009 by ły to 1283 oso -
by (w tym 14% osób z UAM), a w 2011 r. już tyl ko 965 osób
(z te go 7% pra cow ni ków uczel ni). Z jed nej stro ny mo gło
to mieć zwią zek z ma le ją cą atrak cyj no ścią te go miej sca, od -
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Uni wer sy te cie, 
czy ci nie żal?
Z prof. An drze jem Le sic kim,
pro rek to rem UAM, 
roz ma wia Do mi ni ka Na roż na
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le głe go nie tyl ko od Po zna nia, ale też in nych miejsc cie -
ka wych dla tu ry stów. Z dru giej stro ny nie moż na wy klu -
czyć, że przy czy ną by ła tak że zmia na spo so bu spę dza nia
urlo pów – ma le je za in te re so wa nie wę drów ka mi pie szy mi
od schro ni ska do schro ni ska. Du ży wpływ na wy ko rzy sta -
nie „Ba ców ki” miał też na pew no co raz gor szy stan tech -
nicz ny obiek tu. Mi mo, po wie dział bym, he ro icz nych dzia -
łań je go go spo da rza, któ ry nie szczę dził sił, by na pra wiać
co się da ło, „Ba ców ka” po kil ku na stu la tach użyt ko wa nia
nada wa ła się do ka pi tal ne go re mon tu.

Przy szedł za tem czas na bi lans zy sków i strat?
Gdy w 2008 r. w za kre sie mo ich pro rek tor skich obo wiąz -

ków zna la zła się dzia łal ność nad zo ro wa na przez Dział So -
cjal ny, a tym sa mym obiek ty wy po czyn ko we UAM, prze -
pro wa dzo no ana li zę wy ko rzy sta nia i kosz tów ośrod ków.
Wy ka za ła ona, że wszyst kie są de fi cy to we i ich funk cjo no -
wa nie mo gło mieć miej sce tyl ko dzię ki do fi nan so wa niu
z Za kła do we go Fun du szu Świad czeń So cjal nych. De fi cyt
Jam nej z po zio mu 75 tys. w 2006 r. wzrósł do 175 tys.
w 2011 r. Za ska ku ją ce w Jam nej oka za ło się tak że to, iż usy -
tu owa ny w bez po śred nim są siedz twie „Ba ców ki” bu dy nek
o wy so kim stan dar dzie, wy re mon to wa ny przez UAM, nie
jest w ogó le wy ko rzy sty wa ny przez pra cow ni ków uczel ni. 

Czy kwe stia kosz tów to pro blem do ty czą cy je dy nie „Ba -
ców ki” w Jam nej?

Jak wspo mnia łem, wszyst kie ośrod ki wy po czyn ko -
we – w Ko ło brze gu, Za ko pa nem i Jam nej – przy no szą stra -
ty, ale te in ne – po za Jam ną – cie szą się przy naj mniej
w okre sie wa ka cyj nym bli sko 100% wy ko rzy sta niem ze
stro ny pra cow ni ków UAM. Za kła do wy Fun dusz Świad -
czeń So cjal nych po wsta je ja ko od pis od wy na gro dzeń
wszyst kich pra cow ni ków uczel ni, by z ko lei słu żyć za trud -
nio nym, zwłasz cza tym wy ma ga ją cym so cjal ne go wspar -
cia. O ile do fi nan so wy wa nie ośrod ków w Ko ło brze gu i Za -
ko pa nem, w świe tle ich wa ka cyj ne go wy ko rzy sta nia, moż -
na wi dzieć ja ko for mę wspar cia tych pra cow ni ków, któ -
rzy tam chcą z róż nych po wo dów spę dzać z ro dzi na mi wa -
ka cje, to w przy pad ku Jam nej kwo ty po no szo ne co ro ku
przez ZFŚS na jej utrzy ma nie uszczu pla ją Fun dusz w spo -
sób trud ny do uza sad nie nia. Nic dziw ne go, że 26 stycz -
nia 2012 ro ku Mię dzy związ ko wy Ze spół ds. Roz dzia łu
Fun du szu So cjal ne go wy stą pił do rek to ra o za prze sta nie
do fi nan so wy wa nia kosz tów dzia łal no ści Aka de mic kiej Ba -
zy Noc le go wej UAM „Ba ców ka” w Jam nej ze środ ków
ZFŚS. Kon tro le prze pro wa dzo ne w Jam nej przez In spek -
to rat BHP, Dział Tech nicz ny oraz przed sta wi cie li Mię dzy -
związ ko we go Ze spo łu ds. Roz dzia łu ZFŚS wy ka za ły fa -
tal ny stan obiek tu, wy ma ga ją cy prze pro wa dze nia na tych -
mia sto we go re mon tu, by za pew nić wa run ki bez pie czeń -
stwa prze by wa ją cych w nim osób. 

Czy ra tun kiem nie mógł być ge ne ral ny re mont?
Kosz to rys nie zbęd nych prac re mon to wych wy niósł po -

nad 550 tys. zło tych. Gdy by pla no wać pod nie sie nie stan -
dar du, koszt wzrósł by co naj mniej dwu krot nie. Nie ste ty,

na wet ta kie dzia ła nia nie ko niecz nie przy nio sły by wzrost
za in te re so wa nia „Ba ców ką”.

To wszyst ko zło ży ło się na osta tecz ną de cy zję?
Pod su mo wu jąc, schro ni sko stu denc kie UAM uru cho -

mio ne w 1997 r. mia ło słu żyć roz wi ja niu kul tu ry fi zycz -
nej stu den tów i ich po trze bom so cjal nym, kul tu ral nym
oraz by to wym. Wie lo let nie sta ra nia pra cow ni ków Stu dium
Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu nie przy nio sły ocze ki wa -
nych re zul ta tów. Od le gła ba za noc le go wa nie sta ła się miej -
scem dla atrak cyj nych za jęć te re no wych czy dzia łal no ści
kół na uko wych. Zmia na cha rak te ru „Ba ców ki” na ośro dek
wy po czyn ko wy nie wpły nę ła na zwięk sze nie jej wy ko rzy -
sty wa nia. Trud no by ło wła dzom rek tor skim nie zgo dzić się
z opi nią, że obiekt od po cząt ku ist nie nia nie cie szył się za -
in te re so wa niem pra cow ni ków i stu den tów UAM. Wła -
dze uni wer sy te tu, po dłu giej de ba cie na po sie dze niu Se na -
tu UAM w dniu 24 wrze śnia 2012 ro ku, w trak cie któ rej
wy słu cha no tak że oce ny sy tu acji przed sta wio nej przez kie -
row ni ka obiek tu Ada ma Gan car ka, za koń czo nej uchwa łą
ze zwa la ją cą na pod ję cie dzia łań ma ją cych na ce lu zwró ce -
nie „Ba ców ki” gmi nie Za kli czyn, pod ję ły roz mo wy, o któ -
rych fi na li zo wa niu mó wi łem pa ni już wcze śniej.

A czy pan był kie dyś w Jam nej?
„Ba ców kę” w Jam nej od wie dzi łem kil ka krot nie. Z wiel -

kim sza cun kiem od no si łem się do pra cy pań stwa Gan -
car ków, któ rzy dba li o na le ży ty stan obiek tu. Adam Garn -
ca rek po dej mo wał też róż ne dzia ła nia ma ją ce pro mo wać
i re kla mo wać to miej sce, a tym sa mym UAM. Dzia łał
z ca łym ser cem dla spo łecz no ści Za kli czy na i oko licz nych
szkół, któ rych ucznio wie od wie dza li nasz obiekt. Jam na to
miej sce peł ne uro ku, ci szy i spo ko ju. Przy do brej wi docz -
no ści moż na po dzi wiać nie od le głe Ta try. Jed nak Jam -
na nie wy da ła mi się miej scem ide al nym dla dwu ty go -
dnio we go wy po czyn ku, a więc ta kie go, ja ki za pew nia ją
ośrod ki w Ko ło brze gu lub Za ko pa nem. Nie mniej uni wer -
sy tet opusz cza to pięk ne miej sce z ża lem, z po czu ciem
nie speł nio nych ocze ki wań i pla nów. Z tym więk szym
zdzi wie niem za po zna łem się z ar ty ku łem w Ga ze cie Wy -
bor czej (wy da nie lo kal ne, 21 mar ca 2012 r.), w któ rym
„Ba ców kę” okre ślo no mia nem „kul to wej”. Za wy jąt kiem
po cząt ko we go okre su dzia ła nia nie sta ła się miej scem
kon fe ren cji kra jo wych i tym bar dziej za gra nicz nych,
a zwłasz cza miej scem spo tkań mło dzie ży pol skiej i za gra -
nicz nej. Nie ste ty, obiekt w Jam nej nie przy czy nił się też
wal nie do wzro stu licz by mło dzie ży z Ma ło pol ski po dej -
mu ją cej stu dia na na szym uni wer sy te cie. Otwar cie na in -
ne re jo ny nie po le ga na tym, by mieć w każ dym swo ją pla -
ców kę. Wzru szy ła mnie za war ta w po wyż szym ar ty ku le
Ga ze ty Wy bor czej in for ma cja o he li kop te rze z Oj cem Św.
Ja nem Paw łem II na po kła dzie, ko łu ją cym nad Jam ną. Je -
śli mia ło to miej sce, to nasz wiel ki Pa pież uczy nił to
na proś bę oj ca Ja na Gó ry, by w ten sym bo licz ny spo sób
od wie dzić dusz pa ster stwo aka de mic kie w Jam nej, jak to
czy nił w przy pad ku od wie dzin na Led ni cy. Moż li we, że
„Ba ców ki” wca le nie do strzegł…

Czy „Ba ców ka”to je dy na nie ru cho mość, któ rą uni wer -
sy tet chce opu ścić?

Uni wer sy tet nie ustan nie się zmie nia i do sto so wu je do
bie żą cych po trzeb. Wraz z roz bu do wą Mo ra ska – za ple cza
głów nie dla na uk przy rod ni czych, po zby wa my się opusz -
cza nych bu dyn ków, któ re nie rzad ko nie nada wa ły się tak
na praw dę do ce lów dy dak tycz nych. Dla te go w pla nach ma -
my sprze da że nie któ rych nie ru cho mo ści, o czym jed nak w
na stęp nym nu me rze.  
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Kul tu ra an ty ku grec ko -rzym skie go, choć od da lo na w cza -
sie, ma w so bie nie prze mi ja ją cą mi mo upły wu stu le ci świe żość.
Po strze ga my ją wszak przez pry zmat mi tycz nych, wiecz nie mło -
dych bo gów i he ro sów, nie sta rze ją cych się w swej do sko na -
ło ści utwo rów li te rac kich czy za sty głych w nie prze mi ja ją cym
pięk nie dzieł sztu ki, któ rym pa ty na cza su do da je jesz cze szla -
chet no ści. Tym cza sem In sty tut Fi lo lo gii Kla sycz nej UAM zor ga -
ni zo wał w mar cu br. kon fe ren cję za ty tu ło wa ną An tycz na sta -
rość i jej echa. Co skło ni ło pań stwa do pod ję cia te go tak nie -
po pu lar ne go współ cze śnie te ma tu?

Po pierw sze, cie ka wość. Ta za wsze jest pierw szym im pul -
sem re flek sji hu ma ni stycz nej. Po dru gie, pra gnie nie przyj rze -
nia się te ma to wi, któ ry fak tycz nie nie jest zbyt sze ro ko re -
pre zen to wa ny w na uce, a przy oka zji zwe ry fi ko wa nia roz -
ma itych po glą dów i też obec nych cho ciaż by w „Hi sto rii sta -
ro ści” Geo r ge sa Mi no isa oraz Je ana Pier re’a Bo isa. Ta kie książ -
ki, pi sa ne z po zy cji hi sto rii spo łecz nej i kul tu ro wej, zwy kle
trak tu ją wszyst kie tek sty ja ko źró dła bez uwzględ nie nia ich
ga tun ku li te rac kie go, któ ry z na tu ry rze czy wa run ku je ide ową
za war tość. Cho dzi ło nam więc o re flek sję li te ra tu ro znaw czą,
a tak że „hi sto rycz no -ide ową”. Po trze cie wresz cie, in te re so wa -
ło nas, jak przed sta wia się „dłu gie trwa nie” my śli sta ro żyt -
nej. Nie jest istot ne to, czy po glą dy pi sa rzy an tycz nych są słusz -

ne, czy też wprost prze ciw nie. Waż ne jest to, że sta no wi ły one
dla ko lej nych epok punkt wyj ścia do bu do wa nia wła snej re -
flek sji, a tak że da wa ły go to we for mu ły, z któ ry mi moż na i trze -
ba by ło się zmie rzyć. 

Ja ki sto su nek do lu dzi sta rych mie li an tycz ni Gre cy i Rzy mia -
nie?

Bar dzo zło żo ny. Nie by ło je dy ne go sto sun ku do sta ro ści,
któ ry mo gli by śmy okre ślić ja ko an tycz ny. Wie le za le ża ło od te -
go, czy np. przy glą da my się Ate nom, czy Spar cie, czy Rzy -
mo wi w róż nych je go okre sach hi sto rycz nych, czy my śli my
o spo łecz no ści jesz cze po gań skiej, czy już chrze ści jań skiej.
Z tek stów jed no znacz nie wy ni ka, że i sta ro żyt ni, i ich ide owi
spad ko bier cy po tra fi li znaj do wać spo so by na to, by z każ de -
go eta pu ludz kie go ży cia czer pać ty le, ile jest tyl ko moż li we.

Kie dy za tem we dle ów cze snych norm za czy na ła się sta rość?
Na to py ta nie nie ma jed no znacz nej od po wie dzi. Wszyst -

ko za le ży od te go, ja ki frag ment sta ro żyt no ści roz pa tru je my
i czy in te re su je nas po strze ga nie „for mal no -praw ne”, czy też
kul tu ro we, od zwier cie dla ją ce do świad cze nia kon kret nych
osób, pi szą cych o sta ro ści wła snej, bądź cu dzej. Je śli przyj rzy -
my się np. wcze sno re ne san so wym pi smom mo ra li stycz nym,
któ re kon ty nu owa ły re flek sję sta ro żyt nych, znaj dzie my w nich
roz pię tość od 35 do 72 a na wet 80 ro ku ży cia. Praw do po dob -
nie te róż ne licz by po ja wia ły się za rów no ze wzglę du na od -
mien ną w da nym mo men cie śred nią dłu gość ży cia ludz kie go,
jak i oso bi ste do świad cze nia pi szą cych. Zresz tą, gra ni ca ta
w re flek sji da ne go au to ra nie kie dy się prze su wa ła. Na przy -
kład Fran ce sco Pe trar ka ja ko czło wiek trzy dzie sto let ni był
prze ko na ny, że je go sta rość za cznie się nie ba wem, na to miast
po sześć dzie sią tym ro ku ży cia my ślał o so bie ja ko o czło wie -
ku, któ ry sta rość ma do pie ro przed so bą. 

Czy w po dob ny spo sób po strze ga no sta rość ko biet i męż -
czyzn?

Oczy wi ście, nie, co wy ni ka ło z od mien nych ról spo łecz nych,
ja kie wy zna cza no męż czy znom i ko bie tom. Mo że my zna leźć
wie le przy kła dów, któ re wa lo ry zu ją sta rość obu płci za rów -
no po zy tyw nie, jak i ne ga tyw nie. I chy ba jest tak, że by wa ła
ona roz pa try wa na w roz ma itych aspek tach – po wiedz my ro -
bo czo – przy dat no ści czło wie ka w spo łe czeń stwie. A tak że
od te go, jak kon kret ny czło wiek po tra fił od na leźć się w no wej
funk cji, w no wym wie ku. Lek tu ra dzieł sta ro żyt nych po zwa -
la prze cież za rów no na przyj rze nie się pew nym ste reo ty pom,
któ re po ka zy wa ne są nie ja ko w krzy wym zwier cia dle (choć -
by w twór czo ści ko me dio pi sa rzy), jak też re flek sję o cha rak -
te rze po zy tyw nym, któ rą od naj dzie my w sze ro ko poj mo wa -
nej li te ra tu rze my śli ciel skiej. 

Za sięg te ma tycz ny re fe ra tów za pre zen to wa nych na kon fe -
ren cji był ogrom ny – od Ho me ra po Wie sła wa My śliw skie go.
Co w tym bo gac twie wąt ków by ło dla pa na naj więk szym za -
sko cze niem, a mo że olśnie niem?

Po nie waż in te re so wa ło nas „dłu gie trwa nie” my śli an tycz -
nej, naj więk szym za sko cze niem by ło coś, co mo że wy dać się
rze czą zu peł nie oczy wi stą, czy li moż li wość ad op to wa nia re -
flek sji grec ko -rzym skiej do zmie nia ją cych się wa run ków spo -
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Sta rość – naj pięk niej szy etap
ludz kie go ży cia?

Z prof. Piotrem Urbańskim
z Instytutu Filologii Klasycznej UAM,
rozmawia Monika Miazek-Męczyńska
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łecz nych, po li tycz nych, re li gij nych. Na wet je śli jest to – jak
w przy pad ku li te ra tu ry naj now szej – dość prze wrot ne na wią -
za nie do my śle nia sta ro żyt ne go. Za sko czy ło nas też du że za -
in te re so wa nie za pro po no wa nym przez nas te ma tem. Na kon -
fe ren cji wy gło szo no po nad pięć dzie siąt re fe ra tów, któ rych
au to ra mi by li przed sta wi cie le wszyst kich pol skich ośrod ków
na uko wych, re pre zen tu ją cy róż ne spe cjal no ści, a tak że kil -
ka osób z za gra ni cy – z Nie miec, Włoch, Por tu ga lii, a na wet
z Tur cji.

Prof. Elż bie ta We so łow ska, otwie ra jąc kon fe ren cję, przy po -
mnia ła sło wa z dia lo gu Cy ce ro na De se nec tu te (O sta ro ści).
Ka ton Star szy wy gła sza tam m.in. stwier dze nie, że wszy scy
pra gnie my do żyć póź nej sta ro ści, ale gdy ona na dej dzie, cią -
gle na nią na rze ka my. Czy za tem współ cze sny kult mło do ści
jest tak bar dzo od le gły od ide ałów sta ro żyt nych?

Py ta nie Cy ce ro na mia ło cha rak ter pew nej pro wo ka cji. Fak -
tycz nie by ło tak, że pa trzył on na sta rość ja ko na ten etap ży -
cia ludz kie go, któ ry w ja kiś spo sób wy łą cza czło wie ka z ak -
tyw no ści spo łecz nej. Sta wia jąc ta ką te zę, Cy ce ron zręcz nie
prze ko ny wał, że się my li my. Je go dia log jest prze cież po chwa -
łą sta ro ści, pró bą od na le zie nia w niej rze czy pięk nych i war -
to ścio wych. By ło to moż li we dzię ki rze czo wej po le mi ce z obie -
go wy mi po glą da mi, a tak że po ka za niu, że to czło wiek przez
wła ści we my śle nie o so bie uczy się do strze ga nia po zy tyw nych
i war to ścio wych stron swo je go wie ku. Lek tu ra dia lo gu Cy -
ce ro na mo że mieć więc war tość psy cho te ra peu tycz ną, po zwa -
la bo wiem spoj rzeć na sie bie nie ja ko z ze wnątrz i dzię ki te -
mu do ce nić sie bie ja ko czło wie ka sta re go. Na to miast kult mło -
do ści – cóż, je śli czy ta my na przy kład Tyr ta jo sa, mo że my mieć
wra że nie, że wy raź ny w je go dzie łach kult mło do ści jest ofen -
syw ny wo bec sa mych mło dych… Nie są dzę, by kto kol wiek
chciał tę po sta wę na śla do wać. Ra czej na le ża ło by prze strze gać
przed bar dzo ne ga tyw ny mi kon se kwen cja mi je go my śle nia.

War to pa mię tać jesz cze o jed nej rze czy. Czę sto za sta na wia -
my się nad śred nią dłu go ścią ży cia ludz kie go w róż nych epo -
kach i na tej pod sta wie for mu łu je my róż ne po glą dy. To chy -
ba błęd na pro ce du ra. Dzi siaj nie wąt pli wie lu dzi, któ rych mo -

że my okre ślić ja ko sta rych, jest w spo łe czeń stwie pro cen to -
wo znacz nie wię cej niż daw niej, du żo wię cej osób ma szan -
sę do ży cia póź nej sta ro ści. W cza sach np. Pe trar ki oka zy -
wa ło się, że star cy są jed nost ka mi znacz nie bar dziej od por -
ny mi na róż ne nie sprzy ja ją ce oko licz no ści, w tym dżu mę.

Cze go współ cze sny czło wiek mógł by się na uczyć od sta ro -
żyt nych w kwe stii po strze ga nia sta ro ści?

Otwar to ści my śle nia. A tak że umie jęt no ści po szu ki wa nia
po zy tyw nych aspek tów „sie bie dzi siaj”. Wy zna cza nia so bie za -
dań i for my sa mo re ali za cji, któ re w da nym mo men cie ży cia
wy da ją się opty mal ne. Wresz cie – pew ne go re la ty wi zmu na -
sze go my śle nia. Sta ro żyt ni by li prze cież prze ko na ni, że czło -
wiek ma pew ną sta łą, nie zmien ną na tu rę, nie za leż ną od te -
go, kim jest, gdzie i kie dy ży je. Ten re la ty wizm po le gał by więc
w tym przy pad ku na do war to ścio wa niu swo istych wa lo rów
każ de go wie ku wła śnie ze wzglę du na zmie nia ją cą się for mę
po ży tecz no ści czło wie ka dla swo ich bli skich i dla spo łe czeń -
stwa. Je den tyl ko przy kład, by śmy tę kwe stię do brze zro zu -
mie li. Nie moż na prze ce nić zna cze nia sta rych ko biet, babć, dla
re li gij ne go kształ to wa nia dzie ci. To one prze cież opo wia da ły
mi ty, wpro wa dza ły w krąg war to ści dla Gre ków fun da men -
tal nych. Jak się zda je, na sze współ cze sne my śle nie o czło wie -
ku ja ko oso bie, a nie tyl ko ele men cie spo łe czeń stwa tak że po -
ma ga w twór czym wy ko rzy sta niu my śli sta ro żyt nych i po zy -
tyw nym prze ży wa niu wła snej sta ro ści. Mo że fak tycz nie, jak
do wo dził Pe trar ka, jest to naj pięk niej szy etap ludz kie go ży cia?

Cy ce ron po świę cił sta ro ści je den ze swo ich dia lo gów fi lo zo ficz -
nych pt. Ka ton Star szy o sta ro ści. Sfor mu ło wał w nim czte ry obie -
go we, naj czę ściej sta wia ne sta ro ści za rzu ty, któ re spra wia ją, że
jest ona uwa ża na za nie szczę ście: 1. od su wa czło wie ka od ży cia
czyn ne go, 2. czy ni cia ło nie do łęż nym, 3. po zba wia pra wie wszyst -
kich przy jem no ści zmy sło wych, 4. bli sko już od niej do śmier ci.
War to się prze ko nać, w ja ki spo sób sta ro żyt ny fi lo zof od parł ko lej -
no te za rzu ty, by po wtó rzyć za Gor gia szem z Le on ti noj kon sta ta -
cję: „nie ma po wo du, by skar żyć się na sta rość”.
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POMOST to pro jekt, skie ro wa ny
do ro dzi ców, któ rzy po urlo pie ma cie -
rzyń skim chcą kon ty nu ować ka rie rę
aka de mic ką i pro wa dzić za awan so wa ne
ba da nia na uko we. W je go ra mach po -
moc otrzy mu ją też ko bie ty w cią ży, dla
nich jest to szan sa na efek tyw ne wy ko -
rzy sta nie cza su przed na ro dzi na mi
dziec ka. 

Pro gram jest uni ka to wy – mó wi Mar -
ta Bu gaj ska z FNP – po nie waż speł nia
spe cy ficz ne po trze by i, mo im zda niem,
two rzy pew ne wzor ce po ka zu ją ce, jak na -
le ży wspie rać ko bie ty, któ re wią żą swo ją
przy szłość z na uką. Nie ste ty, czę sto staw -
ką, któ rą pła cą za moż li wość pro wa dze -
nia ba dań, jest po sia da nie wła snej ro dzi -
ny. Dla te go Fun da cja przy cho dzi im z po -
mo cą. W ra mach pro gra mu na gro dzo -
nych zo sta ło 149 pro jek tów, w tym au -
to rem tyl ko jed ne go z nich jest męż czy -
zna – to po ka zu je ska lę pro ble mu, z któ -
rym bo ry ka ją się głów nie mło de mat ki. 

W te go rocz nej, VI edy cji udział wzię -
ło łącz nie 112 pro jek tów. Gran ty
na kwo tę 5 219 094 zł. otrzy ma li au to -
rzy 17 z nich. W gro nie zwy cięz ców zna -
la zła się pra ca dr Ka ro li ny Gó rzyń skiej
„Cho ro ba traw wy wo ły wa na grzy ba mi
z ro dza ju Epi chloë: oce na uży tecz no ści
hi per pa so ży ta w ogra ni cza niu roz prze -
strze nie nia się in fek cji” oraz pra ca dr Pa -
try cji Żak „No we hy dry do we kom plek -
sy ru te nu z N -he te ro cy klicz ny mi li gan -
da mi kar be no wy mi ja ko ka ta li za to ry re -
ak cji uwo dor nie nia i hy dro si li lo wa nia
związ ków nie na sy co nych oraz ba da nia

ukła du kom pleks al ki li de no wy / kom -
pleks hy dry do wy ru te nu w re ak cjach
tan de mo wych”. 

Dr Ka ro li na Gó rzyń ska z Za kła du
Tak so no mii Ro ślin UAM, mat ka 2-let -
niej Igi, po obro nie dok to ra tu zo sta ła za -
trud nio na na za stęp stwo w nie peł nym
wy mia rze go dzin. Jej kon trakt koń czy się
z no wym ro kiem aka de mic kim, dla te go
pie nią dze z gran tu bę dą szan są na pro -
wa dze nie dal szych ba dań. Od lat kon se -
kwent nie zaj mu je się grzy ba mi z ro dza -
ju Epi chloë. Są to pa so ży ty traw, któ re
ogra ni cza ją kwit nie nie i wy twa rza nie
na sion, a tak że two rzą nie bez piecz ne al -
ka lo idy, któ re u zwie rząt: ob ni ża ją
mlecz ność, spo wol nia ją przy rost ma sy
cia ła, wy wo łu ją po ro nie nia. Ist nie je ry -
zy ko, że związ ki te prze ni ka ją rów nież
do kro wie go mle ka. I mi mo, że grzyb ten
po wo du je du że szko dy po ziom świa do -
mo ści pol skich rol ni ków na ten te mat
jest bar dzo ni ski. Dzię ki pro jek to wi Gó -
rzyń ska bę dzie mo gła pra co wać nad po -
szu ki wa niem środ ka w wal ce z pa so ży -
ta mi. Wstęp ne ba da nia po ka zu ją, że
grzy by moż na zwal czać przy po mo cy
in nych grzy bów – hi per pa so ży tów, któ -
re u Epi chloë blo ku ją wy twa rza nie za -
rod ni ków. Ta na tu ral na me to da by ła by
du żą kon ku ren cją dla środ ków che micz -
nych, któ re do tej po ry nie przy nio sły
spo dzie wa nych efek tów. Po uro dze niu
có recz ki mo je ży cie zmie ni ło się dia me -
tral nie – mó wi – Już wiem, że mu szę się
spiąć. Nie mo gę pra co wać do póź na w no -
cy, po nie waż ra no trze ba wstać o 6.15

i za wieźć Igę do klu bi ku. Oczy wi ście, bar -
dzo po ma ga mi mąż, ale ja rów nież sta -
ram się nie pra co wać dłu żej niż do 17.00.
Nie ste ty, nie za wsze jest to moż li we,
na Wy dzia le Bio lo gii ćwi cze nia trwa ją
na wet do 19.30. Na szczę ście, dzię ki życz -
li wo ści ko le gów i ko le ża nek, nie je stem
an ga żo wa na do pro wa dze nia tych póź -
niej szych. Mam moż li wość po być trosz -
kę dłu żej z có recz ką przed snem. Z dru -
giej stro ny ma cie rzyń stwo od bie ram po -
zy tyw nie. Je stem zor ga ni zo wa na i po tra -
fię le piej wy ko rzy stać każ dą chwi lę.
Wczo raj np. przy go to wy wa łam się do Fe -
sti wa lu Na uki i Sztu ki. Mąż za brał Igę
na spa cer, więc mia łam dla sie bie 1.5 go -
dzi ny i przez ten czas przy go to wa łam ty -
le, na ile daw niej po trze bo wa ła bym pół
dnia. Nie wia ry god ne! Zda niem Gó rzyń -
skiej, naj więk szy pro blem, z ja kim bo ry -
ka ją się mło de mat ki, to za pew nie nie
opie ki dziec ku. Żłob ków jest ma ło, dziad -
ko wie jesz cze pra cu ją za wo do wo al bo
miesz ka ją da le ko. Ro dzi ce mo gą li czyć
tyl ko na sie bie. A z dru giej stro ny, tak
trud no po wie rzyć na ca ły dzień ma łe
dziec ko oso bie trze ciej. 

Sty pen dium jest for mą wspar cia dla
ko biet, któ re chcą po łą czyć ma cie rzyń -
stwo z ka rie rą na uko wą – mó wi Pa try cja
Żak, ad iunkt w Za kła dzie Che mii Me ta -
lo or ga nicz nej i mat ka 3-let niej Ja go -
dy – Nie wąt pli wie, grant po mo że mi w re -
ali za cji mo ich aspi ra cji na uko wych, po -
zwo li oba lić ste reo typ, że tyl ko ko bie ty
bez dziet ne mo gą od no sić suk ce sy w na -
uce. 
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Ko bie ty na Po mo ście

Tym, którym wyobraźnia podsuwa obrazy ze szkoły impresjonistów, podpowiadamy, 
że rzecz będzie o po-moście, pozwalającym młodym matkom komfortowo wrócić 
do pracy naukowej. O tym, jak trudne są to powroty, rozmawialiśmy 
z dr Karoliną Górzyńską, biolożką, i dr Patrycją Żak, chemiczką,
laureatkami tegorocznej VI edycji programu POMOST Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 
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Pro jekt, któ ry za pro po no wa ła
przed ko mi sją FNP, zwią za ny jest
z prze mia na mi ka ta li tycz ny mi. Głów -
nym ce lem pro jek tu jest syn te za hy dry -
do wych kom plek sów ru te nu. Li gan dy
obec ne w tych kom plek sach ma ją
wpływ na ich ak tyw ność ka ta li tycz ną.
Im wyż sza ta ka ak tyw ność, tym re ak cje
są bar dziej se lek tyw ne i pro wa dzą
do uzy ska nia wy bra nych pro duk tów.
Ba da nia są zgod ne z ideą zie lo nej che -
mii – mó wi dr Żak. – Mo im zda niem, to
zna ko mi ty przy kład na to, jak ba da nia
pod sta wo we mo gą wpły wać na roz wój
prze my słu przy za cho wa niu eko lo gii.
Dzień Pa try cji Żak jest zor ga ni zo wa ny
od bla de go świ tu, cho ciaż, jak mó wi,
z ma łym dziec kiem nie trud no o nie za -
po wie dzia ne sy tu acje. Zwy kle jed nak
trzy ma się utar tych sche ma tów: wsta ją
ra no, po tem ma ła je dzie do żłob ka,
a ma ma do pra cy. Pra cę koń czy ko -
ło 16.00, po tem wspól ne przy go to wy -
wa nie obia du, za ba wy. Do pie ro, kie dy
Ja go da za sy pia, jej mat ka ma czas na lek -
tu rę, przy go to wy wa nie no wych za jęć,
pi sa nie pu bli ka cji. W opie ce nad dziec -
kiem po ma ga jej mąż. Rów nież, jej zda -
niem, w ma cie rzyń stwie naj trud niej sze
jest za pew nie nie opie ki dziec ku. Ja go da
cho dzi do żłob ka, ale in ni ro dzi ce nie ma -
ją te go szczę ścia. Trud no w ta kiej sy tu -
acji po świę cić się pra cy. Dla te go bar dzo
się cie szę, że uda ło mi się do stać ten
grant – mó wi – Dzię ki do dat ko wym
środ kom fi nan so wym i wspar ciu naj bliż -
szych mi osób mo gę re ali zo wać się za wo -
do wo. To dla mnie bar dzo waż ne.

Pro gram Fun da cji w znacz nym stop -
niu od bie ga od po li ty ki rzą do wej, pro -
po nu ją cej dłuż sze urlo py ma cie rzyń -
skie, ale też ad re so wa ny jest do spe cy -
ficz nych śro do wisk. W ra mach
POMOSTU sty pen dyst ki mo gą pra co -
wać w nie peł nym wy mia rze go dzin,
mo gą też – co istot ne – za trud nić do po -
mo cy ma gi stran ta bądź dok to ran ta,
któ ry bę dzie po ma gał im w pro wa dze -
niu ba dań. 

Dr Ka ro li na Gó rzyń ska już pla nu je
ścież kę ka rie ry swo je go ma gi stran ta.
Oczy wi ście nie po prze sta nie my na wy ma -
ga nej obro nie i pu bli ka cji frag men tów
pra cy ma gi ster skiej w cza so pi smach na -
uko wych – mó wi. Chcia ła by rów nież
wy słać go na kon fe ren cje, pro wa dzić ba -
da nia w te re nie. Rów nież dr Pa try cja
Żak pla nu je za trud nie nie dok to ran ta.
Dzię ki je go po mo cy ba da nia nie bę dą sta -
ły w miej scu, a ja bę dę mia ła wię cej cza -
su dla có recz ki. Wia do mo, szczę śli wa ma -
ma to szczę śli we dziec ko – mó wi. 

Mz

Ko bie ty sta no wią je dy nie 33
proc. eu ro pej skich na ukow -
ców i 20 proc. pro fe so rów

zwy czaj nych; po nad to tyl ko 15,5 pro -
cen ta in sty tu cji szkol nic twa wyż sze -
go jest za rzą dza nych przez ko bie ty.
Unij na ko mi sarz ds. ba dań, in no wa -
cji i na uki, Máire Geo ghe gan -Qu inn,
po wie dzia ła: Po mi mo pew nych po stę -
pów po czy nio nych w ostat nich la tach
ko bie ty wciąż po zo sta ją mniej szo ścią
w sek to rze na uko wym, a szkla ny su -
fit unie moż li wia im przede wszyst kim
do stęp do naj wyż szych sta no wisk. Sy -
tu acja ta jest bar dzo nie spra wie dli wa
i pro wa dzi do mar no wa nia ta len tów.
Ko mi sja w ra mach swo ich pro gra mów
ba daw czych sku pia się na pro pa go wa -
niu rów no ści płci i po dej mu je dzia ła -
nia ma ją ce na ce lu zmia nę głę bo ko za -
ko rze nio nej kul tu ry in sty tu cjo nal nej.

Zgod nie z przed sta wio nym spra -
woz da niem ko bie ty sta no wią oko -
ło 40 proc. wszyst kich na ukow ców
w szkol nic twie wyż szym, 40 proc.
w sek to rze rzą do wym i 19 proc.
w sek to rze przed się biorstw. Mi mo, że
we wszyst kich sek to rach licz ba ko biet
ro śnie szyb ciej niż licz ba męż czyzn
(+5,1 proc. rocz nie w po rów na niu
z +3,3 proc. w przy pad ku męż czyzn
w la tach 2002-2009), ko bie ty na -
ukow cy wciąż wal czą o do stęp do sta -
no wisk kie row ni czych. W UE na jed -
ną ko bie tę w ra dach na uko wych i za -
rzą dach przy pa da śred nio dwóch
męż czyzn.

W 2010 r. od se tek stu den tek (55
proc.) i ab sol wen tek (59 proc.) prze -
wyż szał od se tek stu den tów, jed nak
wśród słu cha czy i ab sol wen tów stu -
diów dok to ranc kich męż czyź ni by li
licz niej si niż ko bie ty (któ rych od se -
tek wy niósł od po wied nio 49 proc.
i 46 proc.). Na ko lej nych szcze blach

ka rie ry aka de mic kiej ko bie ty sta no -
wi ły 44 proc. na ukow ców za czy na ją -
cych pra cę na uko wą z ty tu łem dok to -
ra i je dy nie 20 proc. na ukow ców
na naj wyż szych szcze blach aka de mic -
kiej hie rar chii. Nie do sta tecz na re pre -
zen ta cja ko biet jest jesz cze bar dziej
wi docz na w dzie dzi nach ta kich jak
na uki ści słe i in ży nie ria.

Pro mo cja rów no ści płci jest jed nym
z klu czo wych prio ry te tów okre ślo -
nych przez Ko mi sję dla Eu ro pej skiej
Prze strze ni Ba daw czej (EPB). Ko mi -
sja zwró ci ła się do państw człon kow -
skich o znie sie nie ba rier w re kru ta cji,
za trzy my wa niu w za wo dzie i roz wo ju
ka rie ry za wo do wej ko biet na ukow -
ców. Ko mi sja sta ra się tak że roz wią zać
pro blem dys pro por cji płci na sta no -
wi skach kie row ni czych.

Spra woz da nie „She Fi gu res 2012”
to czwar ta pu bli ka cja obej mu ją ca naj -
waż niej sze da ne nie zbęd ne do zro zu -
mie nia sy tu acji ko biet w sek to rze na -
uko wo -ba daw czym. Z cza sem roz wój
li sty wskaź ni ków po zwo lił na opi sa -
nie po zio mu za an ga żo wa nia ko biet
na wszyst kich po zio mach edu ka cji
i we wszyst kich dys cy pli nach na uko -
wych, po czy na jąc od szkol nic twa
wyż sze go, a koń cząc na ryn ku pra cy,
z uwzględ nie niem rów no wa gi mię -
dzy ży ciem za wo do wym a pry wat -
nym, nie tyl ko w 27 kra jach UE, ale
tak że w Chor wa cji, By łej Ju go sło -
wiań skiej Re pu bli ce Ma ce do nii, Is lan -
dii, Izra elu, Nor we gii, Szwaj ca rii
i Tur cji.

Spra woz da nie „She Fi gu res” przy -
go to wy wa ne jest przez Ko mi sję Eu -
ro pej ską (Dy rek cję Ge ne ral ną ds. Ba -
dań Na uko wych i In no wa cji oraz Eu -
ro stat) we współ pra cy z ko re spon -
den ta mi sta ty stycz ny mi Gru py Hel -
siń skiej ds. Ko biet i Na uki.

20
lat!

A ko biet wciąż brak
Chociaż odsetek kobiet wśród naukowców w Europie
rośnie, liczba kobiet na stanowiskach
naukowo-badawczych wciąż pozostaje zbyt niska. 
Taki przekaz płynie z ostatniego wydania sprawozdania
„She Figures" opublikowanego  przez Komisję Europejską. 

„She Fi gu res 2012”: http://ec.eu ro pa.eu/re se arch/scien ce -so cie ty/in dex.cfm?fu -
se ac tion=pu blic.to pic&id=1282&lang=1

Ko bie ty w na uce: http://ec.eu ro pa.eu/re se arch/scien ce -so cie ty/in dex.cfm?fu se -
ac tion=pu blic.to pic&id=1253&lang=1

Eu ro pej ska Prze strzeń Ba daw cza: http://ec.eu ro pa.eu/re se arch/era/gen der -
-equ ali ty -and -gen der -ma in stre aming_en.htm



2 4 |  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 3

Pa nie pro fe so rze, za cznij my od smut nych spraw, bo to
smut ne, że zno wu był pro blem z pie niędz mi przy fi nan so -
wa niu tak świet ne go i barw ne go przed się wzię cia jak „Na -
uki Przy rod ni cze na Sce nie” i to tym ra zem w wy da niu mię -
dzy na ro do wym.

No cóż. Wy sła li śmy 40 li stów do naj więk szych i naj bo -
gat szych firm pol skich, pro sząc o wspar cie tej mię dzy na -
ro do wej pre sti żo wej im pre zy po raz pierw szy od by wa ją cej
się w Pol sce. Czte ry fir my od po wie dzia ły – od mow nie,
a po zo sta łe na wet nie ra czy ły od po wie dzieć, mi mo po now -
nych próśb.

To, zda je się, na sza pol ska spe cjal ność – nie od po wia da -
nie na ma ile i li sty…

Na od po wiedź z mi ni ster stwa też cze ka my od wrze -
śnia…. Gdy by nie wspar cie UAM i wręcz oso bi ste za an ga -
żo wa nie władz uczel ni, mu sie li by śmy swój udział od wo -
łać. Wspa nia le i z en tu zja zmem po ma ga ją nam też pra cow -
ni cy Col le gium Po lo ni cum, gdzie im pre za się od bę dzie. 

Ze stro ny pol skiej głów nym spon so rem jest UAM, a z nie -
miec kiej zwią zek przed się bior ców bran ży me ta lo wej. Im się
opła ca wspie rać ta ką im pre zę?

Uwa żam, że na praw dę war to. Przede wszyst kim za mi -
ło wa nie do na uk przy rod ni czych, bez któ rych nie ma po -
stę pu go spo dar cze go, mu si my roz bu dzać wcze śnie, wręcz

w przed szko lu, a nie do pie ro na stu diach ofe ru jąc spe cjal -
ne sty pen dia. Po dru gie – bez do brych na uczy cie li nie bę -
dzie my mie li do brych stu den tów bio lo gii, che mii czy fi zy -
ki. O ta kich spo łecz nych pla nach trze ba my śleć dłu go fa lo -
wo. A wła śnie na to kła dzie na cisk fe sti wal „Na uki przy -
rod ni cze na sce nie” czy li SonS (Scien ce on Sta ge). A po -
za tym to pe wien obo wią zek pa trio tycz ny – my mu si my
być wi docz ni na im pre zach eu ro pej skich, od te go za le ży
też po zy cja Pol ski w Eu ro pie.

Więc przy po mnij my za ło że nia tej barw nej im pre zy.
Wy my śli ły ją naj więk sze la bo ra to ria na uko we Eu ro py

z CERNem na cze le, do cho dząc do wnio sku, że trze ba po -
pu la ry zo wać fi zy kę w atrak cyj nej for mie eks pe ry men tów
i po ka zów. Póź niej ta for mu ła roz sze rzy ła się na wszyst -
kie na uki przy rod ni cze. Każ dy kraj u sie bie prze pro wa dzał
eli mi na cje, któ rych zwy cięz cy je cha li na mię dzy na ro do we
spo tka nie, któ re go clou by ła wła śnie wi zy ta w CERNie.
Dwa la ta te mu, kie dy UE skoń czy ła fi nan so wa nie tej im -
pre zy, po wsta ła mię dzy na ro do wa or ga ni za cja non pro fit
SonSEurope i po sta no wio no co rocz ne spo tka nia od by wać
w ko lej nych kra jach. Zgło si li śmy swój udział, a wte dy
do nas do łą czy li Niem cy – i do brze, choć by z po wo du ich
po tęż nych pie nię dzy. Oni też za pro po no wa li, że by spo tka -
nie od by ło się nie w Po zna niu, ale na gra ni cy w Słu bi cach,
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Przy rod ni cy na sce nie

Z prof. Woj cie chem Na wro ci kiem, fi zy kiem, roz ma wia Ma ria Ry bic ka
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a tak że by mia ło cha rak ter bar dziej warsz ta to wy, z my ślą
głów nie o na uczy cie lach. Tro chę mi szko da, bo bar dzo lu -
bi łem te tłu my roz en tu zja zmo wa nych dzie cia ków, zjeż -
dża ją cych się na eli mi na cje kra jo we, ale kto ma więk sze
pie nią dze, ten ma pra wo de cy do wać. 

W Słu bi cach spo tka ją się eki py z 25 kra jów, 350 na uczy -
cie li, a naj więk sze „dru ży ny”, po 70 osób wy sta wią Pol ska
i Niem cy. To mo że być ta kie „EURO edu ka cyj ne”! Cie ka we,
jak wy pad nie nasz sys tem edu ka cji w po rów na niu z in ny -
mi?

Po wiem tak - mu si my się jesz cze du żo, du żo uczyć. Ale
ma my kil ka moc nych ośrod ków. Są pa nie z Po zna nia,
Han na Mocz ko i Edy ta Dzi kow ska, któ re fan ta stycz ne eks -
pe ry men ty prze pro wa dza ją ze swo imi ma lu cha mi w kuch -
ni – a jed ną z my śli prze wod nich fe sti wa lu jest wła śnie pro -
pa go wa nie na uk przy rod ni czych wśród dzie ci przed szkol -
nych; jest Ewa Stru gał ła z VI LO w Po zna niu; świet ne li -
ceum Nr 1 w Lesz nie, rok rocz nie zdo by wa ją ce na gro dy;
jest Ro goź no (Da nu ta Je siak), Ja ro cin, z któ re go gim na -
zja li ści wy stą pią z te atrem w ję zy ku an giel skim o ro man -
tycz nym spo tka niu ma gne ty zmu z elek trycz no ścią; jest
Ze no na Sto jec ka z Wie lu nia; Ma ria Do bkow ska z War sza -
wy; Ane ta Mi ka, na sza dok to rant ka, dziś na uczy ciel ka
w Szcze ci nie ….

A cze go bra ku je pol skim na uczy cie lom?
Pew ną sła bo ścią jest ak cyj ność, brak dłu go fa lo we go pro -

gra mu np. eks pe ry men tów. Wie le z nich jest cie ka wych,
ale po win ny być so lid niej przy go to wa ne. Bra ku je do brze
wy po sa żo nych pra cow ni – ja w Lesz nie wie le lat te mu
uczy łem się w le piej wy po sa żo nej pra cow ni niż naj lep sza
z tych, któ re znam dzi siaj. In na rzecz: na przy kład w Po -
zna niu bra ku je nam eks pe ry men ta to rium, miej sca, gdzie
ucznio wie prak tycz nie mo gli by po zna wać pra wa przy ro -
dy, ta kie go Cen trum Na uki Ko per nik na ma łą ska lę. Te go
jest mnó stwo na Za cho dzie, a i w Pol sce wie le się zmie nia.
A Po znań nie ma na wet mu zeum tech ni ki. 

Wi dzę w pro gra mie wie le in try gu ją cych ty tu łów np. lek -
cji po ka zo wych: uczy my się od pszczół, le wi ta cja – czy po -
ka zów: hi sto ria ża rów ki, eks pe ry men ty z do mo wy mi urzą -
dze nia mi elek trycz ny mi…

Słu bi ce nie są da le ko. Za chę cam do przy jaz du, bo bę -
dzie na praw dę cie ka wie, wy star czy wspo mnieć choć by po -
kaz Je rze go Ja ro sza i Ane ty Szczy giel skiej z Uni wer sy te tu
Ślą skie go o ob ra ca niu się Zie mi. To po ziom świa to wy, a ich
po ka zy za pie ra ją dech w pier siach, wy wo łu ją en tu zjazm
i śmiech. Jak wy ka za ły ba da nia, 80 proc. na uczy cie li od -
wie dza ją cych „Na uki przy rod ni cze na sce nie” wy ko rzy -
stu je do świad cze nia z tej im pre zy w swo ich kla sach, a 50
proc. w kształ ce niu na uczy cie li. Fe sti wal roz pocz nie się 25
kwiet nia po po łu dniu, ale trwać bę dzie do 28 kwiet nia,
a szcze gó ło wy plan moż na zna leźć na stro nie in ter ne to -
wej.

21 marca w Collegium Minus odbył się wieczór
poetycki poświęcony temu słynnemu greckiemu
pisarzowi. Na spotkanie, oprócz studentów
zainteresowanych twórczością tego pisarza, przybył m.
in ambasador Republiki Greckiej w Polsce, Tasia
Athanasiou oraz ambasador Republiki Cypryjskiej
w Polsce, Andreas Zenonos. Otwierając wieczór
poetycki prof. Krystyna Tuszyńska mówiła, że Kawafis
jest bliski każdemu człowiekowi, ponieważ próbuje
przekroczyć osobiste doświadczenie. Sylwetkę pisarza
i jego twórczość przybliżyła zebranym Zofii Dambek,
a w swoim wykładzie Antoni Libera (na zdjęciu),
reżyser teatralny i tłumacz, wyjaśniał, dlaczego i jak
tłumaczy poezję Kawafisa. Stwierdził m. in., że każdy
wiersz Kawafisa jest mikrodramatem i że język jego
wierszy służy do skrótowego ujęcia sytuacji.
Po wykładzie odczytał kilka wierszy poety.

Później zaproszeni goście mogli mogli przy kawie
porozmawiać o poezji. Po przerwie odbyła się
prezentacja wierszy Kawafisa przetłumaczonych
na dwanaście języków. Wiersze odczytane były m.in.
po włosku (Gerardina Antelmi), francusku (Pascale
Bali) i w afrikaans (Karen Kuhn, Mathilda Smit). 

Anna Zielińska
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Wieczór 
z poezją Kawafisa
Nigdy nie otrzymał Nagrody Nobla,
a nadal jest najchętniej czytanym poetą
greckim. Mija 150 rocznica urodzin
Konstandinosa Petru Kawafisa, jednego
z największych poetów greckich epoki
nowożytnej. Należy do światowej elity
pisarzy, a jego wiersze zostały
przetłumaczone na wiele języków.
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I to wła śnie sku pi ło uwa gę ży wo za in -
te re so wa nej ame ry kań skiej pu blicz no -
ści, któ ra 1 mar ca przy by ła na wer ni saż
do Tur ching Cen ter Gal le ry w Bo one
w Pół noc nej Ka ro li nie w Sta nach Zjed -
no czo nych, gdzie wy sta wio ne zo sta ły
pra ce ar ty stów i pe da go gów ka li skie go
Wy dzia łu Ar ty stycz no -Pe da go gicz ne go
UAM. Ideą pro jek tu jest kon fron ta cja
świa to wej sztu ki w USA w opar ciu
o pra ce ar ty stów, po cho dzą cych ze zna -
czą cych ośrod ków aka de mic kich w Pol -
sce i na świe cie i pre zen tu ją cych no we
spoj rze nie na sztu kę i współ cze sną edu -
ka cję pla stycz ną. Na wy sta wie zna la zły
się dzie ła dwoj ga ka li skich ar ty stów.

Mo ni ka Iza be la Ko strze wa od 12 lat
jest pra cow ni kiem WPA UAM w Ka li -
szu. Jest ab sol went ką Aka de mii Sztuk
Pięk nych w Ło dzi, Wy dzia łu Tka ni ny
i Ubio ru. Du ża ak tyw ność ar ty stycz -
na i na uko wa, wie le pa ten tów wzor ni -
czych oraz ba da nia nad za cho dzą cy mi
zmia na mi we współ cze snej kul tu rze
ubio ru przy czy ni ły się do uzy ska nia
w ro ku 2012 stop nia dok to ra ha bi li to -
wa ne go w dzie dzi nie sztuk pla stycz nych
na tej uczel ni. Po szu ki wa nie no wej for -
my w ubio rze na dro dze eks pe ry men -
tów z ma te rią jest od wie lu lat kie run -
kiem dzia łań ar ty stycz nych prof. Ko -
strze wy. Ar tyst ka wy po wia da się rów -
nież w gra fi ce, któ ra ma zwią zek z pro -
jek to wa niem i sztu ką włók na. Kre owa -
ne ubio ry prof. Mo ni ki Ko strze wy
miesz czą się po mię dzy soft sculp tu re
a uni ka to wym ma lar stwem ma te rii. Jest
lau re at ką wie lu pre sti żo wych na gród

i wy róż nień w kon kur sach kra jo wych
i mię dzy na ro do wych. Au tor skie mo de -
le znaj du ją się w zbio rach mu ze al nych
i pry wat nych w Eu ro pie i na świe cie. 

Dr Ma ciej Guź ni czak jest ab sol wen -
tem Wy dzia łu Pe da go gicz no -Ar ty stycz -
ne go kie run ku edu ka cja ar ty stycz na. Ja -
ko je den z pierw szych ab sol wen tów ka -
li skie go wy dzia łu uzy skał dy plom ar ty -
stycz ny w pra cow ni gra fi ki pod kie run -
kiem prof. An drze ja Na wro ta. Od wie lu
lat zaj mu je się gra fi ką warsz ta to wą, per -
fek cyj nie ope ru jąc tra dy cyj ny mi tech ni -
ka mi gra ficz ny mi, ta ki mi jak akwa for ta
i akwa tin ta. Ma znacz ny do ro bek ar ty -
stycz ny, pre zen to wa ny na wy sta wach
w kra ju i za gra ni cą. W ro ku 2006 uzy skał
sto pień dok to ra na Aka de mii Sztuk Pięk -
nych im Eu ge niu sza Gep per ta we Wro -
cła wiu. Obec nie jest kie row ni kiem Pra -
cow ni Gra fi ki Warsz ta to wej na WPA. 

Do roz mów o ame ry kań skim pro jek -
cie, któ re go kie row ni kiem jest Hank
For re man ze sta no we go uni wer sy te tu
Ap pa la chów za pro sze ni zo sta li wy żej za -
pre zen to wa ni ar ty ści z WPA. Dłu gie
przy go to wa nia, kil ku let nia ko re spon -
den cja i żmud na pra ca ar ty stycz -
na zwień czo ne zo sta ły au tor ską wy sta -
wą prac. 

Prof. Mo ni ka Ko strze wa za pro szo -
na zo sta ła przez or ga ni za to rów pro jek -
tu na otwar cie wy sta wy. Jej ko lek cja za -
ty tu ło wa na: „Sub tle but Strong” skła da
się z se rii gra fik żur na lo wych i pro jek to -
wych, tka nin ar ty stycz nych i ubio rów.
Kon struk cja i spo sób kom po no wa nia
pre zen to wa nych rzeźb ki ne tycz nych,

któ ry mi ar tyst ka czę sto na zy wa swo je
ubio ry, in try go wa ła ame ry kań skich ko -
ne se rów sztu ki. Za in te re so wa nie by ło
tym więk sze, że ar tyst ka na otwar cie
wer ni sa żu przy go to wa ła wi do wi sko wy
po kaz na ży wo czę ści ko lek cji ubio rów
dam skich, wy ko na nych ze skó ry i ręcz -
nie czer pa ne go pa pie ru, któ ry sku pił
uwa gę po nad 800-oso bo wej pu blicz no -
ści przy by łej na wer ni saż. W trak cie 9-
dnio wej wi zy ty prof. Ko strze wa wy gło -
si ła tak że wy kład o stro jach dam skich ja -
ko ele men cie kul tu ral nej i es te tycz nej
trans for ma cji w kształ to wa niu ko bie cej
syl wet ki, któ ry cie szył się du żym za in te -
re so wa niem nie tyl ko stu den tów, ale tak -
że licz nie przy by łych osób z krę gu mo -
dy i sztu ki. Prof. Ko strze wa pro wa dzi ła
tak że pre lek cje, spo tka nia i warsz ta ty ze
stu den ta mi wy dzia łu sztu ki uni wer sy te -
tu sta no we go. 

W Tur ching Cen ter Gal le ry zna la zła
się rów nież wy sta wa ko lek cji gra fik „Fa -
ith ful to Black” dr. Ma cie ja Guź ni cza -
ka, wy ko na nych tech ni ką akwa for ty
i akwa tin ty. Pra ce dr. Guź ni cza ka to mę -
skie spoj rze nie na aspekt ko bie co ści
w sztu ce, na for mę in spi ro wa ną dam ską
syl wet ką. 

Wy sta wa i spo tka nia sta ły się pre tek -
stem do wy mia ny do świad czeń i pla nów
roz wi ja nia dal szej współ pra cy na płasz -
czyź nie sztu ki mię dzy Ap pa la chian Sta -
te Uni ver si ty a Wy dzia łem Pe da go gicz -
no -Ar ty stycz nym UAM. 

Wy sta wa prof. Mo ni ki Ko strze wy i dr.
Ma cie ja Guź ni cza ka po trwa do 1 czerw -
ca.
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Ka lisz w Ame ry ce
Współczesna sztuka polska w amerykańskim projekcie 
„Contemporary Art of Poland” wzbudza zachwyt, uznanie, 
aplauz a zarazem intryguje, prowokuje, rozbudza wyobraźnię. 
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◗ Ste ven Is ser lis, fe no me nal ny bry tyj ski wio lon cze li sta (1.
III) po now nie od wie dził Po znań. Po nie waż tyl ko nie licz -
ni me lo ma ni pa mię ta ją sprzed lat je go wy stęp z „Ama deu -
sem”, tym bar dziej po słu cha nie 55-let nie go dziś wir tu oza,
zna ne go na obu pół ku lach, war te by ło przy by cia do au li.
Zmie rzył się z bar dzo rzad ko wy ko ny wa nym Kon cer tem
wio lon cze lo wym Ser gie ja Pro ko fie wa. Is ser lis za grał go
z nut i choć wie lu słu cha czy ra czej nie prze ko nał do war -
to ści za po mnia ne go dzie ła, to na pew no nie po zo sta wił
cie nia wąt pli wo ści o swo im nad zwy czaj nym kunsz cie od -
twór czym, mu zycz nej wy obraź ni i pięk nym brzmie niu in -
stru men tu. To wa rzy szy li mu fil har mo ni cy pod dy rek cją
wa lij skie go dy ry gen ta Alu na Fran ci sa. Rów nież resz ta pro -
gra mu, wy peł nio ne go mu zy ką ro syj ską, by ła ko lej nym,
do brze zda nym eg za mi nem or kie stry. „Ka prys hisz pań -
ski” Mi ko ła ja Rim skie go -Kor sa ko wa, a zwłasz cza su ita
z ba le tu „Ogni sty ptak” (wer sja z 1919 r.) Igo ra Stra wiń -
skie go, pod do świad czo ną ba tu tą 70-let nie go Wa lij czy -
ka, za brzmia ły z na leż nym bla skiem.

◗ Aż sie dem wiel kich arii ope ro wych two rzy ło (8. III) pro -
gram kon cer tu Alek san dry Ku rzak, od pa ru lat na le żą cej
do gro na naj zna ko mit szych śpie wa czek świa ta. Był Mo zart
i Ros si ni, Ver di, Puc ci ni i Dwo rzak, a na bis – Le har i…Ger -
sh win. Rze czy wi sty prze gląd ogrom nych moż li wo ści wo -
kal nych, umie jęt no ści wy czu cia sty lu i cha rak te ru kre owa -
nych po sta ci, nie kie dy bar dzo od sie bie od le głych. Fil har -
mo ni cy, któ rzy rza dziej ob cu ją z tym ga tun kiem mu zy ki,
do sko na le sto pi li się z in ter pre ta cja mi so list ki, a to przede
wszyst kim za spra wą Evge ny’a Vo lyn ski’ego, świet ne go ka -
pel mi strza ope ro we go z No wo sy bir ska.

◗ Śpie wacz ka by ła też bo ha ter ką (10. III) kon cer tu Or kie -
stry Ka me ral nej Pol skie go Ra dia „Ama deus”, tym ra zem
pod ba tu tą An ny Mróz, od pew ne go cza su II dy ry gent ki
ze spo łu i – jak wia do mo – cór ki Agniesz ki Ducz mal. So -
list ka wie czo ru, An na Ve gry, oka za ła się cór ką prof.
Krzysz to fa Wę grzy na, zna ne go pol skie go skrzyp ka i pe da -
go ga, miesz ka ją ce go w Ha no we rze i kie ru ją ce go tam m.in.
Mię dzy na ro do wym Kon kur sem Skrzyp co wym im. Joz se -
fa Jo ahi ma. 30-let nia so pra nist ka z „Ama deu sem” zna ko -
mi cie wy ko na ła cykl 9 pie śni „Les Il lu mi na tions” Ben ja -
mi na Brit te na do tek stów wier szy fran cu skie go po ety Ar -
tu ra Rim bau da. Owa cyj ne przy ję cie tej pięk nej, lecz wca -
le nie ła twej w od bio rze kom po zy cji, skło ni ło ar tyst kę

do bi su. Nie ste ty, nie co w cie niu wy stę pu A. Ve gry, zna -
la zły się po zo sta łe punk ty pro gra mu „Ama deu sa”: in stru -
men tal ne im pre sje Bar ba ry Ka szu by „…znad za to ki San
Fran ci sco” i Sym fo nia nr 10 Mie czy sła wa We in ber ga. 

◗ Mar co wy, 426. Kon cert Po znań ski (16. III) pod ba tu tą
Mar ka Pi ja row skie go, wy peł ni ła znów mu zy ka wy raź nie
nie miesz czą ca się w zwy cza jo wym ka no nie tzw. utwo rów
po pu lar nych, któ re od pół wie ku z po wo dze niem sta no -
wią fun da ment te go fil har mo nicz ne go cy klu, do pusz cza -
ją ce go – rzecz ja sna – wy jąt ki, świa do mie po sze rza ją ce wy -
obraź nię słu cha czy. I o ile Kon cert skrzyp co wy nr 1. Ka -
ro la Szy ma now skie go, zna ko mi cie speł nił to za da nie,
zresz tą z pa sją za gra ny przez An nę Ziół kow ską, kon cert -
mi strzy nię na szej or kie stry, to obu do wa nie go jesz cze dwo -
ma dzie ła mi im pre sjo ni stów: uwer tu rą „Ka re lia” J. Si be -
liu sa i tryp ty kiem „Mo rze” Cl. De bus sy’ego – ra czej znu -
dzi ło, niż za in te re so wa ło prze wa ża ją cą część pu blicz no ści. 

◗ Ty dzień póź niej (22. III) – ko lej ny eks pe ry ment. Obok
fil har mo ni ków i so li stów – śpie wa ków, na es tra dzie po -
ja wi li się…tan ce rze. Chri sto pher Ho gwo od, głów ny dy -
ry gent go ścin ny na szej or kie stry, któ ry – jak zwy kle – ko -
men to wał też pro gram (z tłu ma czem W. Ły siem), za pro -
po no wał naj pierw dwa dzie ła J. S. Ba cha: Kon cert bran -
den bur ski nr 3 oraz tzw. „Ri cer car” z „Mu si ka li sche Opfer”.
Pierw szy – z ka den cją Krzysz to fa Pen de rec kie go, dru gi
w opra co wa niu An to na We ber na, a więc ba rok w wy -
obraź ni twór ców XX stu le cia. Na to miast po prze rwie za -
brzmia ła mu zy ka Igo ra Stra wiń skie go do ba le tu „Pul ci -
nel la”, po wsta łe go z ini cja ty wy Sier gie ja Dia gi le wa. I oto
mie li śmy oka zję nie tyl ko po słu cha nia te go utwo ru w wy -
ko na niu or kie stry i trój ki wo ka li stów: Ma rze ny Mi cha łow -
skiej (so pran), Syl we stra Smul czyń skie go (te nor) i Ada ma
Pał ki (bas). Moż na by ło tak że obej rzeć efekt je go współ -
cze snej wi zji cho re ogra ficz nej au tor stwa Ewy Wy ci chow -
skiej. Na po dium zbu do wa no spe cjal ną kon struk cję ma -
łej sce ny z me ta lo wy mi ru ra mi i na niej, ale rów nież
w środ ko wym gan ku au li, po mię dzy rzę da mi wi dzów, ro -
ze gra ła się opo wieść o spi sku za zdro snych mło dzień ców,
uknu tym prze ciw ko prze bie głe mu Pul ci nel li. Jej bo ha te -
ra mi by li so li ści Pol skie go Te atru Tań ca: An drzej Adam -
czak, Pau li na Wy ci chow ska -Go go łek, Ka ri na Adam czak -
-Ka sprzak i Da niel Stry jec ki. Peł ne wi do wi sko ba le to we
w fil har mo nii z mu zy ką Stra wiń skie go – nie ste ty w tle.  

(rp)
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N A S Z  U N I W E R S Y T E T WARTO WIEDZ IEĆ

Stu den cie, masz pra wo wie dzieć
Dzię ki re for mie szkol nic twa wyż sze go sta jesz się rów no -

rzęd nym part ne rem dla uczel ni. Kar ta Praw Stu den ta to zbiór
pod sta wo wych za sad, któ re chro nią in te re sy stu den tów. 

Masz pra wo wie dzieć, że: 

1. Je steś naj waż niej szym pod mio tem uczel ni.
Kształ ce nie na stu diach jest zo rien to wa ne na stu den ta. Dla -

te go jed nym z ce lów wpro wa dza nych od 2011 r. zmian
na uczel niach jest stwo rze nie przej rzy stych za sad stu dio wa -
nia i pod no sze nie ja ko ści kształ ce nia. Co wię cej, stu dia to
nie tyl ko gro ma dze nie wie dzy, ale tak że zdo by wa nie kon kret -
nych umie jęt no ści i kom pe ten cji spo łecz nych. Re for ma szkol -
nic twa wyż sze go da ła uczel niom no we moż li wo ści współ pra -
cy z pra co daw ca mi. Wy bit ni przed sta wi cie le prze my słu mo -
gą pro wa dzić wy kła dy i ćwi cze nia, a na wet ra zem z na uczy -
cie la mi aka de mic ki mi opra co wy wać pro gra my stu diów, od -
po wia da ją ce na po trze by ryn ku pra cy. 

Da li śmy tak że uczel niom au to no mię w two rze niu pro gra -
mów stu diów. Jest tyl ko je den wa ru nek – pro gra my mu szą
speł niać kry te rium efek tów kształ ce nia. Po to wpro wa dza -
my Kra jo we Ra my Kwa li fi ka cji. Dzię ki nim to, cze go na uczysz
się na stu diach bę dzie mo gło być ła two po rów ny wa ne z wie -
dzą stu den tów in nych uczel ni nie tyl ko w Pol sce, ale rów nież
w kra jach Unii Eu ro pej skiej.

2. Każ dy ma tu rzy sta ma rów ne szan se w do stę pie do stu diów
bez płat nych.

Stu dio wa nie na dal jest bez płat ne. Za na ukę na stu diach sta -
cjo nar nych w uczel ni pu blicz nej nie trze ba pła cić przez ca ły
czas trwa nia stu diów. Masz też pra wo do dar mo we go stu -
dio wa nia na mię dzy wy dzia ło wych stu diach in ter dy scy pli nar -
nych, gdzie w ra mach in dy wi du al ne go pro gra mu moż na łą -
czyć in te re su ją ce da ne go stu den ta dzie dzi ny. 

3. Każ dy stu dent ma rów ne szan se w do stę pie do stu diów
na dru gim kie run ku.

Wpro wa dza jąc no wy mo del do stę pu do stu diów na dru gim
kie run ku, otwo rzy li śmy dro gę do bez płat ne go stu dio wa nia
dla więk szej gru py kan dy da tów na stu dia. Każ dy mo że też
pod jąć rów no le głe stu dia na dru gim kie run ku i przez pierw -
szy rok są one bez płat ne. Je śli bę dziesz do bry i znaj dziesz się
wśród 10 proc. naj lep szych stu den tów, nie za pła cisz za ko lej -
ny rok na uki. 

4. Uczel nia nie mo że po bie rać opłat za eg za mi ny i pod sta wo -
we usłu gi edu ka cyj ne.

Stwo rzy li śmy ka ta log bez płat nych usług edu ka cyj nych.
Uczel nia nie mo że żą dać od stu den tów do dat ko wych opłat
za eg za mi ny, eg za mi ny dy plo mo we, po praw ko we i ko mi syj -
ne, wpis na ko lej ny se mestr i rok stu diów ani za zło że nie i oce -
nę pra cy dy plo mo wej czy wy da nie su ple men tu do dy plo mu.
Ka ta log obej mu je wszyst kich stu den tów – za rów no z uczel ni
pu blicz nych, jak i nie pu blicz nych. 

5. Pra wa stu den ta chro ni umo wa cy wil no -praw na z uczel nią
pu blicz ną i nie pu blicz ną.

Wszyst kie uczel nie mu szą pod pi sy wać ta kie umo wy z każ -
dym stu den tem. Dzię ki te mu roz po czy na jąc stu dia wiesz, ja -
kie są do kład ne wa run ki stu dio wa nia. Je śli stu diu jesz na uczel -
ni pu blicz nej, za pi sy umo wy po win ny okre ślić m.in. do cze go

masz pra wo, ja kie są obo wiąz ki i co gwa ran tu je uczel nia, na ja -
kich za sa dach mo żesz zmie nić kie ru nek, a tak że ja kie są kosz -
ty po wtó rze nia ro ku lub nie ukoń cze nia stu diów w naj krót -
szym moż li wym ter mi nie. Umo wy ze stu den ta mi uczel ni pry -
wat nych, stu diów za ocz nych i wie czo ro wych mu szą okre ślać
tak że wiel kość i spo sób pła ce nia cze sne go. Umo wa gwa ran -
tu je, że nie spo tka ją stu den ta przy kre nie spo dzian ki, jak np.
zmia na pro gra mu stu diów w trak cie ich trwa nia. 

6. Uczel nia nie mo że po bie rać od stu den ta żad nych do dat ko -
wych opłat nie prze wi dzia nych w umo wie ze stu den tem.

Obo wiąz ko wa umo wa z uczel nią da je stu den tom ochro nę
rów nież wo bec nie wła ści wie i nie spo dzie wa nie wpro wa dza -
nych zo bo wią zań fi nan so wych. Uczel nie nie pu blicz ne otrzy -
mu ją przy cho dy z ty tu łu cze sne go. Uczel nie pu blicz ne też mo -
gą po bie rać opła ty m.in. za świad czo ne usłu gi edu ka cyj ne
zwią za ne z kształ ce niem stu den tów na stu diach nie sta cjo nar -
nych. Jed nak je że li uczel nia sto su je nie uczci we prak ty ki i nie -
le gal nie po bie ra opła ty za usłu gi in ne niż za pi sa ne w umo wie,
mo żesz wal czyć o swo je pra wa. 

7. Każ dy stu dent oce nia pra cę na uczy cie la aka de mic kie go.
Pa mię taj, że na uczy cie le aka de mic cy pra cu ją dla stu den tów.

Za ję cia po win ny być me ry to rycz ne, wy kła dy i ćwi cze nia pro -
wa dzo ne cie ka wie oraz w przy stęp ny spo sób. Na uczy cie le aka -
de mic cy mu szą mieć dla stu den ta czas. To mię dzy in ny mi
od opi nii stu iden tów za le ży, czy wy kła dow ca bę dzie na dal pro -
wa dził za ję cia ze stu den ta mi. Oce ny  bę dą do ko ny wa ne co dwa
la ta (w przy pad ku pro fe so rów mia no wa nych co czte ry). Je śli
na uczy ciel aka de mic ki dwu krot nie zo sta nie oce nio ny ne ga -
tyw nie, stra ci pra cę.

8. Każ dy stu dent ma pra wo do jaw nej obro ny pra cy dy plo -
mo wej.

Obro na pra cy li cen cjac kiej, ma gi ster skiej czy in ży nier skiej
nie mu si się od by wać za za mknię ty mi drzwia mi. Na wnio -
sek pro mo to ra lub stu den ta mo że być jaw na. 

9. Uczel nia pro wa dzi obo wiąz ko wy mo ni to ring lo sów za wo do -
wych stu den tów w ce lu do sto so wa nia pro gra mów do po trzeb
ryn ku pra cy.

Mo ni to ring lo sów za wo do wych to cen ne źró dło in for ma -
cji za rów no dla uczel ni, jak i dla stu den tów. Uczel nia ma obo -
wią zek wie dzieć, jak ra dzą so bie na ryn ku pra cy oso by, któ re
wcze śniej ukoń czy ły da ny kie ru nek. Dzię ki te mu mo że zmo -
dy fi ko wać swo ją ofer tę edu ka cyj ną, aby w przy szło ści zwięk -
szyć szan se ab sol wen tów na zna le zie nie do brej pra cy. 

10. Rzecz nik praw ab sol wen ta dzia ła na rzecz szyb kie go wej -
ścia ab sol wen tów na ry nek pra cy.

Rzecz nik praw ab sol wen ta dzia ła od 2011 ro ku. Je go za -
da nie to mo ni to ro wa nie lo sów ab sol wen tów i re ko men do wa -
nie ta kich roz wią zań praw nych, któ re po zwo lą im le piej od -
na leźć się na ryn ku pra cy. Spraw dza np. czy pro gra my stu diów
do brze przy go to wu ją do wy ko ny wa nia kon kret nych za wo -
dów. Z proś bą o po moc do rzecz ni ka mo że zwró cić się każ -
dy ab sol went.

Obec nie rzecz ni kiem jest Bar tło miej Ba na szak – mię dzy -
na ro do wy eks pert ds. ja ko ści kształ ce nia, czło nek Ko mi te tu
Wy ko naw cze go Eu ro pej skiej Unii Stu den tów. MNiSW
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13 kwiet nia 2013 ro ku w ha li spor to wej przy ul. Za gaj ni ko wej, od był
się II Tur niej Pił ki Noż nej o Pu char Rek to rów Uczel ni Pu blicz nych Mia -
sta Po zna nia zor ga ni zo wa ny przez rek to ra UAM., W roz gryw kach
wzię li udział pra cow ni cy Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go im. Eu ge -
niu sza Pia sec kie go w Po zna niu, Po li tech ni ki Po znań skiej, Uni wer sy te -
tu Eko no micz ne go w Po zna niu, Uni wer sy te tu Me dycz ne go im. Ka ro la
Mar cin kow skie go w Po zna niu, Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu, UAM oraz oso by za słu żo ne dla Po zna nia two rzą ce tzw. dru ży -
nę VIP-ów.

Cen tral nym punk tem tur nie ju by ły ob cho dy trzech rocz nic: 40-le cia
ze spo łu pił kar skie go po wo ła ne go przez pra cow ni ków UAM, 25-le cie funk -
cjo no wa nia ze spo łu pił kar skie go „Or ły Rek to ra” i 5-le cia peł nie nia funk -
cji pre ze sa ze spo łu „Or ły Rek to ra” przez prof. Bro ni sła wa Mar ci nia ka.
W trak cie ob cho dów wy róż nio no dwóch peł no moc ni ków rek to ra UAM,
pre ze sa ze spo łu „Or ły Rek to ra”, dr. Mi cha ła Ja nusz czy ka z Wy dzia łu Fi zy -
ki i dr. Ce za re go Su wal skie go z Wy dzia łu Ma te ma ty ki i In for ma ty ki, któ -
rzy peł ni li tę funk cję w la tach 1976-2004. Po dzię ko wa no rów nież ju bi la -
to wi, rek to ro wi UAM za peł nie nie funk cji pre ze sa, za za an ga żo wa nie
w „ży cie” spor to we UAM i in te gro wa nie śro do wi ska uczo nych na sze go
uni wer sy te tu z róż nych wy dzia łów pod szyl dem „Or ły Rek to ra”. Go ściem
ho no ro wym spo tka nia był by ły rek tor UAM, prof. Sta ni sław Lo renc.

Tur niej re ali zo wa ny był sys te mem „każ dy z każ dym”. W ich wy ni ku,
naj zdol niej szy mi pra cow ni ka mi gra ją cy mi w pił kę noż ną oka za li się przed -
sta wi cie le Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go. Dru gie miej sce przy pa -
dło Uni wer sy te to wi Przy rod ni cze mu. Lau re at ze szło rocz ne go tur nie ju,
dru ży na UAM „Or ły Rek to ra”, mu sia ła za do wo lić się trze cim miej scem.
Bar wy UAM re pre zen to wa li: Bro ni sław Mar ci niak, Sta ni sław Lo renc, Ma -
riusz Dem biń ski, Ro bert Kmie ciak, Mi chał Ja nusz czyk, Ce za ry Su wal -
ski, Szy mon Gar ba rek, Ro man Wi śniew ski, Woj ciech We iss, Mar cin Mar -

ci niak, Ma ciej Cza ro nek, Ze non Je zier ski, Ja cek Ra taj czyk. Czwar te miej -
sce za ję ła dru ży na VIP-ów wzmoc nio na dwo ma by ły mi re pre zen tan ta mi
Pol ski: Jac kiem Dem biń skim i Ar ka diu szem Bą kiem. Pią te, szó ste i siód -
me miej sca przy pa dły w ko lej no ści: Po li tech ni ce Po znań skiej, Uni wer sy -
te to wi Me dycz ne mu i Uni wer sy te to wi Eko no micz ne mu.

Rek tor UAM, dzię ku jąc wszyst kim za spor to wą i ko le żeń ską po sta wę
na bo isku, za pro sił obec nych do wzię cia udzia łu w przy szło rocz nym tur -
nie ju. 

Ma jąc na uwa dze przy szłość ze spo łu „Or ły Rek to ra” za pra sza my pa sjo -
na tów pił ki noż nej do wstą pie nia w sze re gi dru ży ny. Spo tka nia pra cow ni -
ków gra ją cych w pił kę noż ną od by wa ją się w piąt ki o go dzi nie 20.00, w ha li
przy ul Młyń skiej 15. Kon takt: dr Ma riusz Dem biń ski, e -ma il:
mdmd@amu.edu.pl Ma riusz Dem biń ski

Błę dy sę dziow skie, brak szczę ścia, a mi mo to
przy zwo ite wy ni ki nar cia rzy oraz snow bo ar -
dzi stów UAM na Mi strzo stwach Pol ski.

W dniach 4-7 mar ca bie żą ce go ro ku, od by ły się
ko lej ne już Aka de mic kie Mi strzo stwa Pol ski
w Nar ciar stwie Al pej skim. Tre ner i jed no cze śnie
za wod nik aka de mi ków Piotr Oga rzyń ski za brał
do Za ko pa ne go naj sil niej szy skład, do któ re go we -
szli: To masz Go mol, Lech Kacz ma rek, Woj ciech
Ku rza wa, Pa weł Ja nec ki, Klau dia Czu ba chow ska,
An na Koł der, Ma ria Ku piń ska, Mar ta Ra szew ska.
Za wo dy roz po czę ły się od sla lo mu gi gan ta. Do fi -
na łu za kwa li fi ko wa ło się pię ciu aka de mi ków
UAM. Na sze za wod nicz ki wal czy ły dziel nie, jed -
nak za koń czy ły ry wa li za cję na dal szych miej scach.

Po pierw szym prze jeź dzie fi na ło wym osią gnię -
te wy ni ki męż czyzn na pa wa ły opty mi zmem,
trzech za wod ni ków na dal by ło wśród fi na li stów,
a Piotr Oga rzyń ski zaj mo wał wy so kie, 3 miej sce.
Nie ste ty, pod czas prze jaz du fi na ło we go nie po tra -
fił utrzy mać po zy cji i tra cąc 0,75 se kun dy osta tecz -
nie za jął 13 miej sce w kla sy fi ka cji ge ne ral nej sla -
lo mu gi gan ta. Je go dwaj ko le dzy, Woj tek Ku rza -
wa oraz Lech Kacz ma rek upla so wa li się w trze ciej
oraz czwar tej dzie siąt ce. Na stęp ne go dnia ro ze gra -

ne zo sta ły za wo dy eli mi na cyj ne w sla lo mie. Tym
ra zem do fi na łu za kwa li fi ko wa ło czte rech za wod -
ni ków i dwie za wod nicz ki UAM. W ge ne ral nej
kla sy fi ka cji męż czyzn w szko łach wyż szych,
na po nad 40 szkół wyż szych UAM za jął 7 miej sce,
a w wśród ko biet miej sce 8. 

Po dob nie jak nar cia rze, więk szość snow bo ar dzi -
stów z UAM przy go to wy wa ła się do mi strzostw Pol -
ski na krót kim zgru po wa niu. Tym ra zem ry wa li za -
cja od by ła się po raz pierw szy w pod ha lań skiej Biał -
ce Ta trzań skiej na sto kach Ko tel ni cy w dniach 14-
16 mar ca. Opie kun snow bo ar dzi stów za brał na stę -
pu ją cy skład: Aga ta Zię tek, Na ta lia Waj nor, Mar -
ty na Urba nek, Mar ty na Pie tras, Jo an na Bo row ska,
An fi sa No vi ko waa, Grze gorz Kaź mier czak Ję drzej
Jerz ma now ski, Szy mon Szym ko wiak, Ju liusz Miel -
cza rek, Wi told Olej nik, To masz Go mol, 

Przez ca łe za wo dy na sze za wod nicz ki pre zen to -
wa ły wy so ką for mę. Dwie z nich: Aga ta Zię tek
i Mar ty na Pie tras awan so wa ły do ści słe go fi na łu
i wal czy ły dziel nie na wet o miej sca na po dium. Za -
ję ły od po wied nio: Aga ta Zię tek – 8 miej sce, na to -
miast Mar ty na Pie tras – 11 miej sce. Trze ba
przy tym za zna czyć, że po pierw szym prze jeź dzie
Mar ty nazaj mo wa ła bar dzo do bre5 miej sce. Jak du -

żo za le ży od szczę ścia prze ko na ła się na sza za wod -
nicz ka pod czas dru gie go prze jaz du, kie dy prze wró -
ci ła się przed sa mą me tą. Ukoń czy ła prze jazd, jed -
nak nie ste ty, już w o wie le gor szym cza sie. Swo ją
dra ma tur gię mia ły rów nież za wo dy męż czyzn.
Aka de mi cy z UAM za pre zen to wa li się bar dzo do -
brze. Grze gorz Kaź mier czak i Ję drzej Jerz ma now -
ski upla so wa li się wy so ko (od po wied nio na 10. i 11.
miej scu) na to miast cza su Szy mo na Szym ko wia ka
nie uchwy ci li sę dzio wie i osta tecz nie skla sy fi ko wa li
go nie na 24, a na 30 miej scu. Róż ni ca wy da je się
nie wiel ka, jed nak to wła śnie brak czte rech punk -
tów, któ re zdo był by Szy mon Szym ko wiak, za de cy -
do wa ło o czwar tym, a nie trze cim miej scu UAM
w kla sy fi ka cji ge ne ral nej. Tre ner zło żył pro test
i spra wa jest jesz cze wy ja śnia na. W Ko tel ni cy Biał -
czań skiej mę ska dru ży na zo sta ła skla sy fi ko wa -
na na czwar tym miej scu w ty pach uczel ni wyż -
szych, a ko bie ca na miej scu szó stym.

Pod su mo wu jąc trze ba za zna czyć, że po ziom
spor to wy w za wo dach aka de mic kich w nar ciar -
stwie oraz snow bo ar dzie ca ły czas ro śnie. Świad -
czą o tym nie wiel kie róż ni ce cza so we po mię dzy
czo ło wy mi za wod ni ka mi.

Piotr Oga rzyń ski, Adam Ba ra basz 

„Or ły Rek to ra” w do brej kon dy cji

Śnież ne suk ce sy
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Po raz ko lej ny na trzy dni
uczel nie po znań skie otwo rzy -
ły swo je la bo ra to ria dla zwie -
dza ją cych. W pro gra mie fe sti -
wa lu każ dy, nie za leż nie

od wie ku i wy kształ ce nia, mógł zna leźć
coś dla sie bie. To, co każ de go ro ku ude -
rza uczest ni ków fe sti wa lu, to ogrom ne za -
an ga żo wa nie lu dzi i środ ków oraz de ter -
mi na cja or ga ni za to rów. Wy dział Bio lo gii,
któ ry w cią gu ostat nich lat przy zwy cza ił
swo ją pu blicz ność do nie ba nal nych
warsz ta tów i wy kła dów, w tym ro ku za -
dzi wił in wen cją w re da go wa niu ich ty tu -
łów. Wy kład po świę co ny me dy cy nie nie -
kon wen cjo nal nej zo stał na zwa ny „Sza -

ma ni na krań cach świa ta”, w spo sób żar -
to bli wy od wo łu jąc się do po pu lar ne go
pro gra mu po dróż ni cze go. Ale by ło jesz -
cze dow cip niej: „Z fi zjo lo gią za pan brat”,
„Co w brzu chu ry by pły wa” czy „Na uka
po szła w las” – to ostat nie o na wi ga cji
GPS. Cie ka wą ofer tę przy go to wał rów -
nież Wy dział Na uk Geo gra ficz nych
i Geo lo gicz nych. W pro gra mie zna la zły
się za ję cia po świę co ne eko lo gii, np. „Ży -
cie od pa dów”, ale rów nież kon kur sy opar -
te na zna nych te le wi zyj nych tur nie jach,
np. „Ja ka to me lo dia. W 30 utwo rów do -
oko ła świa ta” czy „20 ty się cy mil geo lo -
gicz nej że glu gi”. Ze ste reo ty pa mi pró bo -
wał ze rwać Wy dział Ma te ma ty ki i In for -

ma ty ki, pro po nu jąc swo jej pu blicz no ści
li cze nie bez kal ku la to rów (!), in for ma -
ty kę bez kom pu te rów, bądź zdra dza jąc
za mi ło wa nie do ma te ma ty ki sta ro żyt nej.
In te re su ją cą ofer tę przy go to wał Wy dział
Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej. W pro gra -
mie zna la zły się nie kon wen cjo nal ne
warsz ta ty ję zy ko we: „Czy znam ję zyk po -
zna nia ków?”, „Lin gwi sty ka re kre acyj na”
czy „Ko mu ni ka cja ję zy ko wa w biz ne sie”.
By ły też za ję cia skie ro wa ne do młod szych
uczest ni ków np. „Or to fraj da” .

Fe sti wal jest wspól ną ini cja ty wą Ko -
le gium Rek to rów Mia sta Po zna nia, uni -
wer sy te tów po znań skich i Pol skiej Aka -
de mii Na uk.   

20
lat!

900 ra zy na uka
Rekord ubiegłego roku został po raz kolejny pokonany – cieszyła się Anna Młynarczyk,
kierownik Działu Promocji i Marketingu UAM – Tegoroczna edycja Poznańskiego Festiwalu
Nauki i Sztuki zaskoczyła rekordową liczbą 900 inicjatyw naukowych. To jest widoczny sygnał,
że tego typu imprezy cieszą się zainteresowaniem poznaniaków i są inicjatywą bardzo
potrzebną. 
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