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Ambasador Węgier z wizytą w rektoracie

Uroczyste promocje doktorskie i habilitacyjne na Wydziale
Anglistyki UAM

XIX Poznański Festiwalu Nauki i Sztuki

Inauguracja Roku Klemensa Janickiego w Instytucie Filologii
Klasycznej UAM

Umowę o współpracy między Instytutem Geologii WNGiG
a Instytutem Techniki Budowlanej podpisuje prorektor UAM 
prof. Marek Nawrocki 

Konferencja, Europejski program kosmiczny SSA w Polsce,
zorganizowana przez Obserwatorium Astronomiczne UAM
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Okładka: Rektor-elekt prof. UAM Andrzej lesicki odbiera teczkę z wynikiem wyborów

Wydarzenia
4 | Krótko

WyBOry
5 | Pytania na przyszłość

6 | 138 razy tak dla prof. Lesickiego

7 | z ludźmi i dla ludzi
W chwilę po ogłoszeniu wyników wyborów na rektora
UAM, z rektorem-elektem prof. Andrzejem Lesickim
rozmawia Jolanta Lenartowicz

StyPendyści
8 | rodzina Kulczyków – wspiera wybitnych 

naSz UniWerSytet
9 | Kultura przedsiębiorczości po wielkopolsku 

1050 rOcznica chrztU POLSKi
10 | Powroty do Millennium

aBSOLWenci
12 | Kustosz pamięci

dUSzPaSterStWO aKadeMicKie
13 | U Pana Boga na Morasku

Minerały nie z tej zieMi
14 | zaczyna się od gwiazd

złaMaLi enigMę
16 | O trzech takich co skrócili wojnę

hiStOria PO... hiStOrii
18 | Muzeum enigmy coraz bliżej

Wydarzenia
19 | Owoce antycznych fascynacji

nagrody dla „Modlitewnika Olbrachta
gasztołda. Facsimile”

nie tyLKO KSiążKi
20 | Sto wydarzeń z życia Biblioteki Uniwersyteckiej 

POLeMiKi
22 | narodowe centrum nauki – 

naprawdę tak świetnie?

naSz UniWerSytet
22 | certyfikat „Lidera jakości kształcenia” 

dla Wydziału Prawa i administracji 

WędróWKi
24 | doświadczając peruwiańskiej dżungli 

KULtUra
25 | aula koncertowa

UjęLi SPraWcę
26 | atak na profesora chemii

dziKie WySyPiSKa 
27 | robią poznańską mapę wstydu

zródła
28 | „donosiciel” sprzed 200 lat

naSz UniWerSytet
29 | „Orły rektora” nie składają skrzydeł

na SPOrtOWO
30 | Futsalistki dumą uniwersytetu
Z prezesem Klubu AZS UAM Łukaszem Stypą
rozmawia Joanna Muszyńska

Siatkówka znowu nas połączyła

◗Prof. dr hab. bogumiła Kaniewska – prorektor ds. studenckich,
◗Prof. UAM dr hab. beata Mikołajczyk – prorektor ds. kształcenia, 
◗Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki – prorektor ds. nauki

i współpracy międzynarodowej, a także, co stanowi novum,
studiów doktoranckich, 

◗Prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki – prorektor ds. organizacji
i informatyzacji uczelni, 

◗Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas – prorektor ds. kadry i finansów, 
◗Prof. dr hab. Zbyszko Melosik został przyłączony do zespołu,

jako pełnomocnik rektora w zakresie rozwoju i zarządzania
strategicznego uczelnią. 

PRoREKToRZY WYbRANI
11 kwietnia w Auli Uniwersyteckiej UAM zgodnie z kalendarzem wyborczym, 

wybrano prorektorów na kadencję 2016-2020. 
Zostali nimi: 
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◗Wy kład pt.: „Co gna tus er go sum – pa ra dyg -
mat po kre wień stwa ja ko spo sób wy ja śnia nia
świa ta” wy gło sił prof. Ry szard Vor brich z In -
sty tu tu Et no lo gii i An tro po lo gii Kul tu ro wej
UAM. Pre zen ta cja od by ła się w ra mach „Uni -
wer sy tec kich Wy kła dów na zam ku”. Wy kład
do ty czył trud no ści w me cha nicz nym prze nie -
sie niu kla sycz ne go kon cep tu ab so lu tu (ja ko do -
sko na łej, nie po zna wal nej sub stan cji, z któ rej
wszyst ko po cho dzi) w re alia wie lu spo łecz no ści
po za eu ro pej skich. W war stwie em pi rycz nej wy -
wód od wo ły wał się głów nie do kon tek stu afry -
kań skie go i do świad czeń te re no wych prof.
Vor bri cha. 

◗o spo so bach pod trzy my wa nia wię zi na od -
le głość mó wi ła dr He le na Pat zer z Uni wer sy -
te tu War szaw skie go, sty pen dyst ka Fun da cji
Ko ściusz kow skiej na Uni wer sy te cie Ha rvar da.
Wy kład pt. „Wspól ny po si łek na Sky pie. Wpływ
no wych tech no lo gii na ży cie co dzien ne w ro dzi -
nach mi granc kich” od był się w 20 kwiet nia
w CK za mek. Dr Pat zer ba da mi gra cję fi li piń -
ską w USA. Na spo tka niu po ka za ła swój film pt.
Mo ney Tree, mó wią cy o tym, jak w ro dzi nie roz -
dzie lo nej przez mi gra cję ro zu mia ne są mi łość,
tro ska i obo wią zek. Wy kład jest czę ścią cy klu
spo tkań or ga ni zo wa nych przez Cen trum Ba dań
Mi gra cyj nych.

◗Wy kład pt. „1050 rocz ni ca chrztu Pol -
ski – hi sto ria, któ ra nas łą czy” wy gło sił ks.
prof. Jó zef Swa stek. Pre zen ta cja od by ła się 11
kwiet nia w Ka to lic kim Cen trum Stu denc kim
w Słu bi cach. 

◗Ks. prof. Piotr Na wrot z Wy dzia łu Teo lo -
gicz ne go UAM zo stał lau re atem Na gro dy be -
ne dyk ta Po la ka w edy cji 2016. W ten spo sób
na gro dzo no je go wy bit ne osią gnię cia w ba da niu
i upo wszech nia niu kul tu ry mu zycz nej mi sji je -
zu ic kich z te re nu dzi siej szej Bo li wii. Ce re mo nia
wrę cze nia na gro dy od bę dzie się w ko le gia cie
w Tu mie pod Łę czy cą 3 czerw ca 2016 ro ku. 

◗Do mi ni ka Tylcz z II Lo w Ka to wi cach zo -
sta ła zwy cięż czy nią VI ogól no pol skiej olim -
pia dy Ję zy ka Hisz pań skie go. Fi nał do był się 8
kwiet nia w In sty tu cie Fi lo lo gii Ro mań skiej
UAM. Do udzia łu w kon kur sie do pusz czo nych
zo sta ło 36 uczest ni ków z ca łej Pol ski. W fi na le
olim pia dy ucznio wie roz wią zu ją test ję zy ko wy,
a po tem przy stę pu ją do czę ści ust nej, gdy spraw -
dza się po za zna jo mo ścią ję zy ka rów nież wie dzę
o kul tu rze i li te ra tu rze hisz pań sko ję zycz -
nej.  W te go rocz nej uro czy sto ści na gra dza nia
lau re atów udział wzię li m.in. am ba sa dor Hisz -
pa nii, Uru gwa ju i We ne zu eli. W pro gra mie
olim pia dy zna la zły się też: wy ciecz ka (w ję zy ku
hisz pań skim) po Po zna niu, warsz tat dla na uczy -
cie li ję zy ka hisz pań skie go. opr. mz

◗otwar cie wy sta wy pt. „Ta jem ni ce po cząt ków chrze ści jań stwa
i pań stwo wo ści w pra cach uczo nych UAM. 1050 rocz ni ca Chrztu
Pol ski” od by ło się 13 kwiet nia w bi blio te ce Uni wer sy tec kiej. Wy -
sta wa po świę co na jest rocz ni cy chrztu Pol ski, wi dzia nej przez pry -
zmat do rob ku ba daw czo -na uko we go wy bit nych pro fe so rów z UAM
i sta no wi pró bę przed sta wie nia cią gło ści ba dań nad po cząt ka mi
chrze ści jań stwa w Pol sce. Wśród przed sta wia nych uczo nych zna leź li
się: Jan Cze ka now ski, Jó zef Ko strzew ski, Ka zi mierz Ty mie niec ki,
Hen ryk Łow miań ski, Bry gi da Kürbis, Wi told Hen sel, Ge rard La bu -
da, zo fia Kur na tow ska, Je rzy Strzel czyk i Han na Kóčka -Krenz. Wy -
sta wa po trwa do 23 czerw ca.
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za rów no na spo tka niach wy dzia ło wych,
jak i na tym ogól nym po ja wia ło się py -
ta nie, czy i jak wła dze uczel ni po win -

ny re ago wać na obec ną sy tu ację po li tycz ną
i nie któ re kon tro wer syj ne wy po wie dzi mi ni -
stra na uki i szkol nic twa wyż sze go. obaj kan -
dy da ci by li zgod ni, że uni wer sy tet ja ko
in sty tu cja mu si dbać o swo ją apo li tycz ność
i bez stron ność, choć z dru giej stro ny np.
w przy pad ku za ma chu na au to no mię uczel ni
czy in ne waż ne, ale tyl ko do ty czą ce uczel ni
spra wy, po wi nien sta now czo re ago wać. 

Wie le py tań do ty czy ło ośrod ków za miej sco -
wych: nie któ rzy uwa ża li, że ich czas się skoń -
czył i na le ży się ich po pro stu po zbyć, in ni
py ta li o moż li wo ści zre struk tu ry zo wa nia tych
ośrod ków, a szcze gól nie ży wy oka zał się te mat
Col le gium Po lo ni cum, tak waż nej wi ze run ko -
wo „od no gi” UAM. I tu od po wie dzi kan dy da -
tów by ły ostroż ne – w każ dym ra zie
o li kwi da cji nie by ło mo wy.

Nie po ko ił pro blem na uki ję zy ków ob cych, bo
wie lu stu den tów nie da je so bie ra dy z eg za mi -
na mi ję zy ko wy mi. za rów no ja kość na ucza nia,
jak i przy go to wa nie z ję zy ka spe cja li stycz ne go
by ły na uwa dze obu kan dy da tów, a je den z nich
na po cie sze nie za uwa żył, że jed nak wy ni ki
ostat niej an kie ty, do ty czą cej ja ko ści na ucza nia
ję zy ków ob cych są lep sze niż po przed niej.

By ła i kwe stia oce ny pra cow ni ków m.in. tzw.
uśpio nych na ukow ców, tych, któ rzy od lat nic
nie pu bli ku ją. Każ dy z kan dy da tów za po wia -
dał ja kąś re for mę sys te mu oce nia nia: już to
przez bar dziej zde cy do wa ne do war to ścio wa -
nie naj lep szych, już to przez wzbo ga ce nie kry -
te riów oce ny przez np. do ce nia nie dzia łal no ści
dy dak tycz nej czy or ga ni za cyj nej.

Aka de mi cy za czy na ją za uwa żać pew ne izo -
lo wa nie się wy dzia łów: je den z in ter lo ku to rów
przy po mniał, że kie dyś uni wer sy tet miał ma ło
du żych wy dzia łów, w ra mach któ rych moż -
na by ło bez tru du pro wa dzić in ter dy scy pli nar -
ne ba da nia i stu dia, a te raz ma du żo ma łych czy
ra czej wą sko spe cja li stycz nych wy dzia łów, któ -
re się izo lu ją. Każ dy z kan dy da tów za po wia dał
sku tecz ną wal kę z ty mi izo la cjo ni stycz ny mi
ten den cja mi. 

Przed sta wi cie le stu den tów py ta li o wa run -
ki stu dio wa nia nie peł no spraw nych (tu aku -
rat UAM ma się czym chwa lić i wy róż nia się
na tle kra ju) i o współ pra cę z sa mo rzą dem
stu denc kim. Dok to ran ci do ma ga li się mniej -
szych ob cią żeń dy dak tycz nych, by wię cej cza -
su mo gli po świę cić na na ukę i ba da nia. To
pro blem, któ ry się po ja wia w dys ku sjach
ogól no pol skich, a dok to ran ci jeż dżąc za gra -
ni cę, po rów nu ją swo je ob cią że nie dy dak tycz -
ne z ty mi, ja kie (o wie le, wie le mniej sze) ma ją

ich ko le dzy na za gra nicz nych uczel niach. Te -
go pro ble mu nie da się więc dłu żej „za mieść
pod dy wan”.

Prze wi ja ło się też za gad nie nie ran kin gów,
w któ rych – for mal nie rzecz bio rąc, nie je ste -
śmy naj lep si. Nie mó wiąc już o li ście szan ghaj -
skiej, to np. w oce nie polskich pra co daw ców
je ste śmy na miej scach od 12 do 15, zaś
i w trój cy naj lep szych polskich uni wer sy te tów
dość da le ko nam do pierw szej dwój ki. Kan dy -
da ci, za po wia da jąc, że bę dą dba li o lep sze
miej sca, stu dzi li emo cje: są wskaź ni ki, w któ -
rych je ste śmy zde cy do wa nie lep si niż np. UJ;
na miej sce w ran kin gu pra co daw ców ogrom -
ny wpływ ma wiel kość uczel ni, a nie tyl ko
przy go to wa nie stu den tów, a więc nie jest to
ran king w peł ni wia ry god ny. 

By ły też, za rów no na spo tka niach wy dzia -
ło wych, jak i ogól nym, py ta nia o przy go to -
wa nie ab sol wen tów do pra cy za wo do wej,
o prak ty ki i sta że, o kon tak ty z oto cze niem
go spo dar czym i spo łecz nym, o re ak cje na niż
de mo gra ficz ny. Na spo tka niu ogól -
nym – w od róż nie niu od wy dzia ło wych – nie
po ja wi ły się py ta nia czy wręcz ostre żą da nia
po pra wy ad mi ni stra cji cen tral nej, być mo że
z po wo du te go, że tym ra zem na sa li przed -
sta wi cie le tej ad mi ni stra cji by li. 

Maria Rybicka

PY TA NIA NA PRZY SZłość
nazwisko rektora-elekta i jego plany dotyczące uniwersytetu są już znane, może jednak warto wrócić

do marcowego spotkania ze społecznością uniwersytecką z obydwoma kandydatami i do pytań,
które wówczas zadawano, gdyż pokazują one problemy, jakie ta społeczność uważa za ważne.

fot. 2x maciej męczyński
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Do kład nie o godz. 10.00 za mknię te
zo sta ły drzwi do Au li i, zgod nie ze
sta tu tem uczel ni, roz po czę ło się

prze do sta nie, za mknię te dla osób po stron -
nych ze bra nie Ko le gium Elek to rów Uni wer -
sy te tu. Tro chę wcze śniej, w we sty bu lu
Au li 180 elek to rów ode bra ło kar ty do gło so -
wa nia; w ten spo sób swo ją obec ność po twier -
dzi li wszy scy upraw nie ni. Ko le gium
Elek to rów Uni wer sy te tu swo im skła dem od -
zwier cie dla struk tu rę uczel ni. Gło sy wy bor -
cze udzie lo ne są pro por cjo nal nie wszyst kim
gru pom pra cow ni czym, tak aby wy nik wy bo -
rów był man da tem po par cia od ca łej spo łecz -
no ści aka de mic kiej. Pierw szą część spo tka nia
wy peł ni ły 15 mi nu to we wy stą pie nia obu kan -
dy da tów. Ja ko pierw szy za pre zen to wał się
prof. Ja cek Wit koś, dru gi głos za brał prof. An -
drzej Le sic ki. Kan dy da ci prze ko ny wa li
do swo ich kan dy da tur, przy po mi na li naj waż -
niej sze te zy swo ich kam pa nii, w koń cu mie li
też szan se po ka zać się pry wat nie, od tej mniej
zna nej stro ny. By ła to też ostat nia szan sa, aby
za pre zen to wać swo je umie jęt no ści ora tor skie
i mo że prze ko nać tych, któ rzy jesz cze wa ha ją
się przed wy bo rem. Każ dy z kan dy da tów
trosz kę ina czej bu do wał dra ma tur gię swo jej
wy po wie dzi. Prof. Wit koś, któ ry ca łą swo ją

kam pa nię oparł na dy na mi ce zmian, od wo ły -
wał się do dzia łań, ja kie nie zbęd ne bę dą dla
wzmoc nie nia pre sti żu uczel ni. Swo je wy stą -
pie nie za koń czył stwier dze niem: Po pro wa dzę
nas zgod nie i śmia ło w dru gie stu le cie na szej
wiel kiej, wspól nej hi sto rii. Prof. Le sic ki przez
wie lu zo sta nie za pa mię ta nym ja ko ro do wi ty
po zna niak, wnuk pie ka rza z Ryn ku Je życ kie -
go i chó rzy sta od Kur czew skie go. Swo ją wy -
po wiedź kon stru ował na ba zie za ufa nia
i do świad cze nia, ja kie zy skał w trak cie swo jej
ośmio let niej ka den cji pro rek to ra ds. ka dry
i roz wo ju uczel ni. 

Po skoń czo nych prze mo wach obaj kan dy -
da ci, w to wa rzy stwie prof. Bro ni sła wa Mar -
ci nia ka, opu ści li sa lę i uda li się …na ka wę
dla – jak sko men to wał to prze wod ni czą cy
prof. Schro eder – wy ci sze nia emo cji. Tym -
cza sem elek to rzy przy stą pi li do gło so wa nia
a na stęp nie ko mi sja roz po czę ła li cze nie gło -
sów. W tym cza sie na Au li do słow nie wrza ło
od gło sów. Nie licz ni dzien ni ka rze od twa rza li
w pa mię ci wia do mo ści na te mat kan dy da tów,
bu du jąc ewen tu al ny plan re la cji. Tu naj barw -
niej przed sta wiał się prof. Le sic ki: zoo log, ba -
dacz mię cza ków (sam za ob ser wo wał no wy
ga tu nek śli ma ków na kam pu sie Mo ra sko),
be atle ma niak i ko lek cjo ner płyt wi ny lo wych. 

Wy ni ki by ły za sko cze niem. Bo choć nie -
któ rzy wró ży li zwy cię stwo prof. Le sic kie mu,
nikt nie przy pusz czał, że z tak du żą prze wa -
gą. za je go kan dy da tu rą i pro gra mem
„UAM 2020. Do trzy mu ję obiet nic” opo wie -
dzia ło się aż 138 elek to rów. 

Wróć my jesz cze na chwi lę do wy stą pie nia,
któ re no wy rek tor-elekt wy gło sił na krót ko
przed swo im zwy cię stwem. Pod kre ślał on, że
ma si łę, mo ty wa cje i ener gię, aby zre ali zo wać
swój pro gram wy bor czy. Na po twier dze nie
swo ich słów po dał przy kład Pau la Cézan ne
i Fran ka McCourt, któ rzy dzię ki swo jej pra co -
wi to ści, do świad cze niu w doj rza łym wie ku od -
nie śli naj więk sze suk ce sy. I ta kim wła śnie
rek to rem chce być prof. An drzej Le sic ki: pra -
co wi tym, in spi ru ją cym, stwa rza ją cym wa run -
ki dla po my sło wo ści pra cow ni ków uczel ni. Już
za po wia da, że pierw szą de cy zją, ja ką po dej mie,
bę dzie otwar cie drzwi do rek to ra tu, po nie waż
chce być bli sko pra cow ni ków (tu wy brzmia ły
na sa li nie śmia łe okla ski). 

Dzi siaj pro szę pań stwa o głos – mó wił, je że li
ów głos uzy skam, to wiem, że za 4 la ta bę dę
mógł sta nąć przed Pań stwem i z du mą po wie -
dzieć: uda ło się do trzy ma łem sło wa. Trzy ma my
Pa na za sło wo Pa nie Rek to rze. 

Magda ziółek

138 RAZY TAK
DLA PRoF. LESICKIEgo

w opinii wielu pracowników uniwersytetu, 
już dawno nie było tak wyrównanej rywalizacji
w drodze o urząd rektora. w każdym razie
nikt z tych, którzy w poniedziałkowe
przedpołudnie, 4 kwietnia, oczekiwali
pod drzwiami auli Uniwersyteckiej na decyzję
elektorów, nie odważył się typować zwycięzcy.
emocje z wolna udzielały się wszystkim. 
kiedy zatem przewodniczący komisji wyborczej
prof. Grzegorz schroeder ogłosił wyniki,
zaskoczenie było ogromne. 
nikt nie przypuszczał, że przewaga jednego
z kandydatów będzie aż tak duża. 
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Na re ali za cję bo ga te go pro gra mu wy bor cze go ma pan
ca łą ka den cję. ze szcze gól ną jed nak uwa gą spo łecz ność
aka de mic ką cze ka na pierw szy krok na no wym sta no wi sku.
Ja ki za tem bę dzie pierw szy krok JM Rek to ra An drze ja le -
sic kie go? 

W dzień wy bo rów mó wi łem o sym bo licz nej pierw szej
de cy zji, któ rą po dej mę – o otwar ciu drzwi rek to ra tu. Tak
na praw dę urzę do wa nie no we go rek to ra za czy na się
od pro za icz nych de cy zji, ta kich jak pierw sze za rzą dze -
nia o za kre sie kom pe ten cji pro rek to rów i w spra wie pen -
sum osób na sta no wi skach kie row ni czych, a tak że
do ty czą cych spraw po rząd ko wych, wrę cze nia no mi na -
cji, po wo ła nia ze spo łów i ko mi sji. Waż ne de cy zje bę dą
do ty czyć usta no wie nia peł no moc ni ków, któ rzy wspo ma -
gać bę dą pro ces za rzą dza nia. Bę dę bar dzo dbał o od po -
wied ni do bór tych osób, by nie by ły to tyl ko „pa pie ro we”
no mi na cje. 

W na stęp nych kro kach za mie rzam zak tu ali zo wać
Stra te gię Roz wo ju na ko lej ne 4 la ta i zak ty wi zo wać dzia -
ła nia wo kół re for my struk tu ry or ga ni za cyj nej ad mi ni -
stra cji. I z ca łą pew no ścią ener gicz nie trze ba bę dzie
pod jąć przy go to wa nia do ob cho dów stu le cia na sze go
uni wer sy te tu.

Nie po dej mu je się pan tych za dań bez sto sow nej edu ka -
cji. zdo by wał ją pan, peł niąc roz licz ne funk cje na wy dzia le,
bę dąc przez dwie ka den cje pro rek to rem od po wie dzial nym
za ka dry i roz wój uni wer sy te tu. Od był pan 6 ty się cy spo -
tkań… Roz wią zy wał set ki pro ble mów ludz kich. Któ re z tych

zgro ma dzo nych do świad czeń z pew no ścią sta ną się pa -
na wspar ciem w dal szym dzia ła niu? 

My ślę, że wszyst kie po tro chu. Spek trum pro ble mów,
z któ ry mi sty ka się rek tor tak du żej uczel ni sta wia
przed nim ko niecz ność wszech stron ne go przy go to wa nia.
Prócz mo je go 20-let nie go do świad cze nia or ga ni za cyj ne go
na UAM, z pew no ścią po mo że mo ja wie lo let nia pra ca
w Uni wer sy tec kiej Ko mi sji Fi nan so wej (or gan KRUP-u)
oraz ukoń czo ne 2-let nie stu dia MBA Za rzą dza nie Szko łą
Wyż szą. 

Cze go jesz cze bę dzie się trze ba uczyć, peł niąc tak wy so -
ką uni wer sy tec ką funk cję?

Współ dzia ła nia na wyż szym szcze blu, za tem w ob rę -
bie Kon fe ren cji Rek to rów Uni wer sy te tów Pol skich i Kon -
fe ren cji Rek to rów Aka de mic kich Szkół Pol skich. 

Gdzie pan bę dzie szu kał i znaj do wał współ pra cow ni ków
i sprzy mie rzeń ców? 

W każ dej uni wer sy tec kiej jed no st ce i w każ dym z aka -
de mic kich „sta nów”. Jak pi sa łem w swo im pro gra -
mie – tkwią cy w na szych pra cow ni kach po ten cjał jest
naj więk szym źró dłem suk ce su uni wer sy te tu. W nich za -
tem szu kaj my roz wią za nia za dań, któ re przed na mi sto -
ją. Ogrom na róż no rod ność two rzą cej UAM wspól no ty
gwa ran tu je wie le dróg roz wią zy wa nia pro ble mów. Wiem,
że stu den ci mo gą mieć świet ne po my sły na pro mo cję
uni wer sy te tu, a z ad iunk ta mi bę dę kon sul to wać spra wy
mło dych pra cow ni ków na uki. Z ludź mi i dla lu dzi pod -
ją łem się tej służ by. 

n a s z  U n i w e r s y t e t WYBORY
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Z LUDźMI I DLA LUDZI
w chwilę po ogłoszeniu wyników wyborów na rektora Uam,

z rektorem-elektem prof. andrzejem Lesickim rozmawia jolanta Lenartowicz
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Uro czy stość od by ła się w Au li Lu brań skie go Col le -
gium Mi nus. Wśród za pro szo nych go ści zna leź li się
m. in.: Do mi ni ka Kul czyk, prof. Ja cek Gu liń ki, pre -

zes za rzą du Fun da cji UAM, a tak że An drzej Wi tu ski – dy -
rek tor Mię dzy na ro do wych Kon kur sów im. H. Wie niaw skie go
w Po zna niu. Ten ostat ni za pew nił uro czy sto ści nie ty po wą
opra wę mu zycz ną. Wa ria cje na te mat Car men na skrzyp ce
i for te pian był hoł dem zło żo nym po mię ci Ja na Kul czy ka. 

Mój Ta to mó wił: świat na le ży do nie po kor nych, któ rzy naj -
pierw ska czą w ot chłań, a po tem bu du ją skrzy dła. I mó wił też,
że ge niusz nie po le ga na tym, że by wie dzieć wię cej, ale że by wie -
dzieć wcze śniej. Na uka to klucz do te go, by wcze śniej zbu do wać
swo je skrzy dła. Ta to wie rzył w czło wie ka. Wie rzył w mą dre go,
wy kształ co ne go czło wie ka – mó wi ła w trak cie uro czy sto ści
Do mi ni ka Kul czyk, pre zes Kul czyk Fo un da tion oraz czło nek
Ra dy Nad zor czej Kul czyk In ve st ments.

Fun dusz sty pen dial ny po wstał dzię ki da ro wiź nie Gra -
ży ny i Ja na Kul czy ków. od po cząt ku, a więc od 1999 ro -
ku, za rzą dza nim Fun da cja UAM. Do tych czas wy pła co no
łącz nie bli sko 1,6 mi lio na zło tych, a sty pen dia uzy ska ło
w su mie 80 stu den tów oraz 68 dok to ran tów. Ce chą cha -
rak te ry stycz ną te go pro gra mu jest ogrom na dba łość o do -
bór kan dy da tów – mó wił pro wa dzą cy uro czy stość
pro rek tor UAM prof. zbi gniew Pi lar czyk – Są to oso by,
któ re nie tyl ko wy róż nia ją się po stę pa mi w na uce, ale rów -
nież od no szą suk ce sy na po lu na uko wym i spo łecz nym. 

Ro dzi na Kul czy ków – wspie ra wy bit nych 
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DOKTORANCI
Mi chał An tosz czak, dok to rant IV ro ku na Wy dzia le Che mii, opie kun na -
uko wy dr hab. Adam Hu czyń ski. Wziął udział w 3 kon fe ren cjach na uko -
wych, na swo im kon cie ma 15 pu bli ka cji na uko wych, jest też współ au to rem
dwóch roz dzia łów w dwóch książ kach. Był wy ko naw cą trzech gran tów ba -
daw czych fi nan so wa nych przez MNiSW oraz NCN (w tym w 2 gran tach był
głów nym wy ko naw cą), a tak że lau re atem kil ku re no mo wa nych kra jo wych
sty pen diów na uko wych, w ra mach jed ne go z nich od był 6-mie sięcz ny staż
na uko wy apli kan ta w Cen tre for Ana ly sis and Syn the sis w Lund Uni ver si ty.

Wi told Go spo dar czyk, dok to rant IV ro ku na Wy dzia le Fi zy ki, opie kun na -
uko wy prof. Ma ciej Ko zak. W mi nio nym ro ku aka de mic kim re ali zo wał za -
da nia z gran tu NCN PRELUDIUM 5. Wy róż nia się bar dzo im po nu ją cym
do rob kiem ba daw czym (od był 5 po dró ży po mia ro wych) i udzia łem w bar -
dzo wie lu kon fe ren cjach na uko wych kra jo wych i mię dzy na ro do wych. opu -
bli ko wał 2 ar ty ku ły w cza so pi śmie Astr Net. Po nad to udzie la się w or ga ni za cji
im prez po pu la ry zu ją cych na uki ści słe. Wziął udział w 3 obo zach na uko wych
i 4 fe sti wa lach. Pod czas wy dzia ło wych pre zen ta cji dok tor skich przed sta wił se -
mi na rium obej mu ją ce je go do tych cza so we wy ni ki ba dań, do sko na le wy wią -
zy wał się z po wie rzo nych mu za jęć dy dak tycz nych, wziął udział
w opra co wa niu pro gra mu dy dak tycz ne go, za co zo stał uho no ro wa ny ze spo -
ło wą na gro dą rek to ra III stop nia. 

Pa weł Kor pal, dok to rant IV ro ku na Wy dzia le An gli sty ki, opie kun na uko -
wy prof. Bo gu sła wa Why att, pro mo tor po moc ni czy dr Agniesz ka Chmiel.
za swo ją ak tyw ność na kon fe ren cjach i opu bli ko wa ne pra ce otrzy mał sty pen -
dium pro ja ko ścio we i sty pen dium Fun da cji UAM. Je go pro jekt dok tor ski zo -
stał na gro dzo ny przez Eu ro pe an So cie ty for Trans la tion Stu dies. Wziął udział
w 26 kon fe ren cjach, na któ rych wy gło sił re fe ra ty i pre zen to wał po ste ry. Do -
świad cze nie ba daw cze zdo był rów nież w pro jek tach gran to wych m.in. w pro -

W tym ro ku sty pen dia otrzy ma ło 8 osób. 
Oto oni: 

W poniedziałek 21 marca, po raz 17. wręczone
zostały stypendia fundacji rodziny Kulczyków.
Od tego roku będą one nosić imię zmarłego w 2015
roku dr. Jana Kulczyka. Jest to decyzja Dominiki
i Sebastiana Kulczyków, którzy w ten sposób chcą
uczcić pamięć ojca.
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Pro jekt „Kul tu ra przed się bior czo ści dla miesz kań ców
Wiel ko pol ski” jest re ali zo wa ny przez Uni wer sy tet 
im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu oraz Po li tech ni -
kę Po znań ską, przy wspar ciu San tan der Uni ver si da -
des w ra mach Ban ku za chod nie go WBK S.A. Pro jekt
jest współ fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej ską z Eu ro -
pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach
Osi Prio ry te to wej 4 śro do wi sko Wiel ko pol skie go Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go na la ta 2014-2020.
War tość pro jek tu: 500 000,00 PlN. Kwo ta do fi nan so -
wa nia z UE: 250 000,00 PlN.

Biu ro Pra so we UAM roz po czy na na bór prac kon kur -
so wych przy go to wy wa nych w ra mach pierw sze go z za -
dań, ja kim jest kon kurs skie ro wa ny do wszyst kich
stu den tów uczel ni pu blicz nych Po zna nia. Ideą „Kul tu -
ry przed się bior czo ści dla miesz kań ców Wiel ko pol ski”
jest za cho wa nie, ochro na, pro mo wa nie i roz wój dzie -
dzic twa kul tu ro we go po przez sze rze nie wśród miesz -
kań ców Wiel ko pol ski, zwłasz cza wśród mło dzie ży,
wie dzy o po sta wach or ga nicz ni ków: Ka ro la Mar cin -
kow skie go, De zy de re go Chła pow skie go, Emi lii Scza -
niec kiej oraz upo wszech nia nie po dob nych po staw
wśród mło dych lu dzi z Wiel ko pol ski. Te go wła śnie do -
ty czyć ma ją zdję cia. za chę ca my więc stu den tów
do zro bie nia fo to gra fii, ob ra zu ją cych współ cze sne ob -
li cze roz wo ju go spo dar cze go na sze go wo je wódz twa,
a rów no cze śnie na wią zy wa nie do dzie dzic twa hi sto -
rycz ne go pra cy or ga nicz nej. 

Przed na mi tak że ga la „Mło dzi or ga nicz ni -
cy XXI wie ku”, któ ra bę dzie zwień cze niem ko lej ne go
z kon kur sów, kie ro wa nych do mło dych lu dzi. Spo śród
zgło szo nych kan dy da tów zo sta ną wy ło nie ni na stęp cy
li de rów pra cy or ga nicz nej. Wresz cie, stu den ci Ko ła za -
wo dów Te le wi zyj nych i Fil mo wych pla nu ją przy go to -
wa nie cy klicz nych pro duk cji au dio wi zu al nych
„Mo ty wa tor przed się bior czo ści”, któ re swą te ma ty ką
rów nież bę dą na wią zy wać do dzie dzic twa pra cy or ga -
nicz nej w na szym re gio nie.

Efek tem wszyst kich pod ję tych przez UAM dzia łań
w ra mach gran tu „Kul tu ra przed się bior czo ści dla
miesz kań ców Wiel ko pol ski” ma być zwięk sze nie za in -
te re so wa nia miesz kań ców re gio nu za gad nie nia mi zwią -
za ny mi z biz ne sem oraz etycz nym za cho wa niem w tej
dzie dzi nie.. Szcze gó ło we in for ma cje już nie ba wem po -
ja wią się na stro nie in ter ne to wej uni wer sy te tu, a tak że
na stro nie pro jek tu oraz por ta lach spo łecz no ścio wych. 

Prze my sław Sta nu la 

jek cie NCN. Dzia ła w struk tu rach Sa mo rzą du Dok to ran tów ja ko czło nek
Ra dy i jej wi ce prze wod ni czą cy, re gu lar nie bie rze udział w wy da rze niach pro -
mu ją cych na ukę m.in. w No cy Na ukow ców.

Ma te usz Ta sza rek, dok to rant IV ro ku na Wy dzia le Na uk Geo gra ficz nych
i Geo lo gicz nych, opie kun na uko wy prof. le szek Ko len do wicz. W swo im
do rob ku ma 15 pu bli ka cji oraz udział w bar dzo wie lu kon fe ren cjach na uko -
wych. od był sta że na uko we w Nor we skim In sty tu cie Me te oro lo gicz nym
w oslo, w Po zna niu i War sza wie; na wią zał współ pra cę mię dzy na ro do wą z na -
ukow ca mi z USA, Au strii i Nie miec, cze go efek tem by ło od by cie pre sti żo we -
go sta żu w ra mach pro jek tu ESSL w Au strii, a na 2016 r. za pla no wał
od by cie 6-mie sięcz ne go sta żu w USA, w ośrod ku ba da nia eks tre mal nych
burz. Na le ży do pre sti żo we go sto wa rzy sze nia na uko we go Es to fex oraz Sky -
warn Po land gdzie wy ko nu je pro gno zy do ty czą ce zja wisk bu rzo wych dla ob -
sza ru Eu ro py. obec nie jest za an ga żo wa ny w re ali za cję 4 gran tów na uko wych
oraz w pra ce Stu denc kie go Ko ła Na uko we go w sek cji Me to do lo gicz nej. 

STUDENCI
Mi chał Brzo zow ski stu dent I ro ku SUM na kie run ku ochro na śro do wi ska
na Wy dzia le Bio lo gii. Uczest ni czył w oko ło 20 kon fe ren cjach na uko wych,
współ two rzył pu bli ka cje; uczest ni czył w licz nych pro jek tach edu ka cyj nych
i pro mo cyj nych oraz ba da niach na uko wych. Był bar dzo za an ga żo wa ny
w pra ce sek cji na uko wej stu den tów ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej, uczest ni czył w pro mo cji za miej sco we go ośrod ka dy dak tycz ne go w Pi le.
Je go za an ga żo wa nie w pra ce na uko we za owo co wa ło dwo ma spe cjal ny mi
wy róż nie nia mi: Na gro dą spe cjal ną za naj lep szy po ster w cza sie 9 mię dzy na -
ro do wej kon fe ren cji mło dych przy rod ni ków zor ga ni zo wa nej przez Uni wer -
sy tet w zie lo nej Gó rze. Dru gie wy róż nie nie to na gro da za naj lep szy po ster
na kon fe ren cji mło dych na ukow ców zor ga ni zo wa nej przez Ko ło Na uko we
Stu den tów Mię dzy wy dzia ło wych Stu diów ochro ny Śro do wi ska Uni wer sy -
te tu War szaw skie go.

Ma ja Mać ko wiak, stu dent ka II ro ku SUM na kie run ku fi lo lo gia specj. fi -
lo lo gia serb ska na Wy dzia le Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej. Pre zen to wa ła
wy ni ki swo jej pra cy na kon fe ren cjach, w swo im do rob ku na uko wym ma 5
pu bli ka cji. Uczest ni czy ła w or ga ni za cji wie lu wy da rzeń na uko wych, kul tu -
ral nych, pro mo cyj nych, ta kich jak ple bi scyt „zło ty Ma ius”, „Wiel kie Scra ble
na Dzie dziń cu Nor wi da”, Dzień Ję zy ka oj czy ste go, Tar gi Edu ka cyj ne. Ak -
tyw nie uczest ni czy w pra cach Ko ła Na uko we go Sla wi stów, jest re dak to rem
na czel nym cza so pi sma stu denc ko -dok to ranc kie go „Bal kan Uni ted”, ak tyw -
nie dzia ła w struk tu rach Ra dy Sa mo rzą du Stu den tów.

Ka mil Przy by szew ski, stu dent II ro ku SUM na kie run ku che mia specj. che -
mia śro do wi ska. Pra co wał nad re ali za cją gran tu na uko we go oPUS w za -
kła dzie Che mii Me ta lo or ga nicz nej, od był też staż w Fun da cji In no wa cyj nej
Przed się bior czo ści i staż w dzia le kon tro li ja ko ści przed się bior stwa „Bros”.
Jest współ au to rem pu bli ka cji na uko wej w cza so pi śmie „Prze gląd Ko mu nal -
ny”. An ga żu je się w ży cie uczel ni po przez udział w gru pach na uko wo -ba -
daw czych, or ga ni za cję Fe sti wa lu Na uki i Sztu ki, re pre zen tu je UAM
w za wo dach spor to wych. 

Han na Wi cza now ska, stu dent ka V ro ku stu diów na kie run ku pra wo
na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji. Ak tyw nie uczest ni czy w stu denc kim
ru chu na uko wym. Dzia ła w Ko le Na uko wym Pra wa Mię dzy na ro do we go
i Dy plo ma cji „In ter Gen tes”, jest rów nież człon kiem Eu ro pej skie go Sto wa -
rzy sze nia Stu den tów Pra wa „ELSA”, w ra mach któ re go an ga żu je się w sze -
reg pro jek tów: m.in. Dni Praw ni ka, Kon kurs Kra so mów czy, Dni Edu ka cji
Praw ni czej. Uczest ni czy ła ak tyw nie w kon fe ren cjach na uko wych. Jej za in -
te re so wa nia kon cen tru ją się wo kół za gad nień zwią za nych z pra wem mię -
dzy na ro do wym pu blicz nym, mię dzy na ro do wą ochro ną praw czło wie ka,
pra wem UE i pra wem kon sty tu cyj nym. Magda ziółek

Kul tu ra 
przed się bior czo ści 
po wiel ko pol sku 
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Wcze śniej na Pla cu Mic kie wi cza na -
stą pi ło otwar cie wy sta wy „Sa crum
Po lo niae Mil len nium w ar chi die -

ce zji po znań skiej”, któ rej po my sło daw cą by ła
Ar chi die ce zja Po znań ska i po znań ski od dział
IPN. oba wy da rze nia by ły zre ali zo wa ne
pod pa tro na tem pry ma sa Pol ski ab pa Woj cie -
cha Po la ka, me tro po li ty po znań skie go ab pa
Sta ni sła wa Gą dec kie go, pre ze sa IPN dr. Łu ka -
sza Ka miń skie go oraz rek to ra UAM prof. Bro -
ni sła wa Mar ci nia ka. Znaj du je my się w ser cu
Po zna nia, w ro ku 2016, w 1050. rocz ni cę Chrztu
Pol ski – mó wił otwie ra ją cy wy sta wę dyr. IPN
w Po zna niu dr Ra fał Re czek ‒ plan sze, któ re
Pań stwo zo ba czy cie, i wy stą pie nia, któ rych wy -
słu cha cie pod czas kon fe ren cji, po ka żą, jak waż -
ne to jest miej sce i gdy by nie rok 966 i nie
rok 1966, ob cho dy Ty siąc le cia Chrztu Pol ski
i po prze dza ją ca je Wiel ka No wen na, Ślu by Ja -
sno gór skie Pry ma sa Ty siąc le cia, miej sce Pol ski
na ma pie geo po li tycz nej i na ma pie kul tu ro wej
by ło by zu peł nie in ne.

Wy sta wa przy go to wa na me ry to rycz nie
przez prof. Elż bie tę Woj cie szyk (IPN o/Po -
znań) i dr. hab. Kon ra da Bia łec kie go, a opra -
co wa na pla stycz nie przez Sta ni sła wa Grześ ka,
uka zu je prze bieg ob cho dów Ty siąc le cia Chrztu
Pol ski głów nie w ar chi die ce zji po znań skiej, ale
uwzględ nia tak że fo to gra fie z Gnie zna, Ja snej
Gó ry, Kra ko wa i in nych za kąt ków kra ju oraz
nie któ re wąt ki ob cho dów Mil len nium po -
za gra ni ca mi Pol ski. Dla peł ne go ob ra zu pre -
zen tu je też prze bieg, kon ku ren cyj nych wo bec
ko ściel nych, pań stwo wych uro czy sto ści upa -
mięt nia ją cych Ty siąc le cie Pań stwa Pol skie go.
Wy sta wa bę dzie pre zen to wa na w róż nych
miej sco wo ściach ar chi die ce zji.

Ce lem kon fe ren cji by ło z jed nej stro ny
przed sta wie nie naj now szych usta leń ba daw -

czych, do ty czą cych ty tu ło we go za gad nie nia
oraz przy bli że nie wy da rzeń sprzed 50 lat
przed sta wi cie lom po ko leń, któ re nie mia ły
oka zji bra nia udzia łu w mi le nij nych ob cho -
dach. Ra dość ze wspól ne go upa mięt nie nia dni,
w któ rych Po la cy zda wa li wiel ki eg za min z pa -
trio ty zmu i wia ry, a przede wszyst kim z przy -
wią za nia do praw dy hi sto rycz nej, wy ra zi ła
wi ce wo je wo da wiel ko pol ska Mar le na Ma ląg.

Uro dzo ny w 1966 r. dyr. Wiel ko pol skie go
Mu zeum Nie pod le gło ści dr To masz Łęc ki nie
ukry wał, że miał oso bi stą mo ty wa cję, by wraz
z kie ro wa ną przez sie bie pla ców ką włą czyć się
w przy go to wa nie ju bi le uszo wej wy sta wy i kon -
fe ren cji. Prze strze gał jed nak za ra zem, by tej
wiel kiej oka zji, ja ką jest 1050. rocz ni ca Chrztu
Pol ski, nie prze spać i za chę cał, by or ga ni za to -
rzy i uczest ni cy kon fe ren cji po świę co nej Mil -
len nium prze ka za li swo ją wie dzę i re flek sje jak
naj szer sze mu gro nu. 

W wy stą pie niu na te mat „Wiel kiej No wen -
ny i ob cho dów mi le nij nych w Wiecz nym Mie -

ście” ks. prof. Hie ro nim Fok ciń ski SJ, wie lo let ni
dy rek tor Pa pie skie go In sty tu tu Stu diów Ko -
ściel nych w Rzy mie, pod kre ślił m. in., że dzię -
ki nie zwy kłe mu oso bi ste mu za an ga żo wa niu
pa pie ża Paw ła VI w uczcze nie 1000-le cia
Chrztu Pol ski, któ re mu wła dze pol skie dwu -
krot nie od mó wi ły przy jaz du na ob cho dy
w Pol sce, rzym skie uro czy sto ści zor ga ni zo wa -
ne przez Sto li cę Apo stol ską mia ły wy miar mię -
dzy na ro do wy, a na wet świa to wy. W ob cho dy
mi le nij ne włą czy ła się tak że Po lo nia rzym ska.
„Prze bieg Wiel kiej No wen ny w ar chi die ce zji
gnieź nień skiej pod opie ką pry ma sa Wy szyń -
skie go” przy bli żył uczest ni kom kon fe ren cji dr
Jan Mi łosz (IH UAM), któ ry pod kre ślił, że ce -
lem 9-let nich przy go to wań do ob cho -
dów 1000-le cia Chrztu Pol ski by ła od no wa

re li gij na i mo ral na na ro du pol skie go. z te go
wzglę du w każ dym ro ku No wen ny we wszyst -
kich pa ra fiach po dej mo wa no kon kret ne ini -
cja ty wy dusz pa ster skie. zda niem pre le gen ta,
ha sła wy bra ne na ko lej ne la ta (np. „Rok mi ło -
ści i spra wie dli wo ści”, „Rok od no wy czło wie -
ka”) są na dal ak tu al ne i war to do nich wra cać. 

W za stęp stwie cho rej dr hab. Elż bie ty Woj -
cie szyk naj waż niej sze in for ma cje do ty czą ce re -
ali zo wa nej pod prze wod nic twem ab pa
An to nie go Ba ra nia ka Wiel kiej No wen ny w ar -
chi die ce zji po znań skiej za war te w jej re fe ra cie
przed sta wił dr hab. K. Bia łec ki. Po nie waż
na kon fe ren cję nie zdo łał do trzeć też prof. Jan
Ża ryn (UKSW), czas za re zer wo wa ny na je go
wy stą pie nie wy peł ni ły 2 fil my do ku men tal ne,
uka zu ją ce naj waż niej sze wy da rze nia z ko ściel -
nych ob cho dów Mil len nium oraz z pań stwo -
wych uro czy sto ści. ob cho dy Mil len nium
w ar chi die ce zji gnieź nień skiej przy bli żył ks. dr
Łu kasz Kruc ki (AAG), na to miast dr hab. Kon -
rad Bia łec ki wy gło sił re fe rat pt. „ob cho dy Mil -
len nium Chrztu Pol ski w ar chi die ce zji
po znań skiej”. znaw ca hi sto rii naj now szej po -
ka zał jak ogrom ne i wie lo wy mia ro we by ło to
przed się wzię cie. W od po wie dzi na otwie ra ją -
cy sym bo licz nie mi le nij ne świę to wa nie List
Pa ster ski Epi sko pa tu Pol ski, od czy ta ny we
wszyst kich ko ścio łach 30 stycz nia 1966 r.,
w któ rym przy wo ła no Po znań, ja ko sie dzi bę
pierw sze go bi sku pa na zie miach pol skich, 14
lu te go abp An to ni Ba ra niak wpro wa dził na te -
re nie ca łej ar chi die ce zji, za twier dzo ny przez
Epi sko pat Pol ski, szcze gó ło wy Plan ka zań
na Rok Ju bi le uszo wy dla róż nych grup wie ko -
wych i dusz pa ster skich, zaś 1 mar ca ogło sił
„Pro gram Ju bi le uszu Ty siąc le cia Chrztu Pol ski
w Ar chi die ce zji Po znań skiej” (9‒22 IV).
Na cze le po wo ła ne go przez pry ma sa ogól no -
pol skie go Ko mi te tu Ty siąc le cia sta nął wte dy
prof. Jó zef Ko strzew ski. 

W Wiel ką So bo tę 9 kwiet nia 1966 r., w dniu
ofi cjal ne go otwar cia ogól no pol skich ob cho dów
mi le nij nych i uro czy ste go za mknię cia Wiel kiej
No wen ny w pry ma sow skiej ka te drze gnieź nień -
skiej, w każ dej pa ra fii ar chi die ce zji po znań skiej
by ła ob cho dzo na li tur gicz na rocz ni ca Chrztu
Pol ski. 14 kwiet nia, w dniu hi sto rycz nej rocz ni -
cy chrztu Pol ski, we wszyst kich ko ścio łach Po -
zna nia o go dzi nie 18.00 roz po czę ły się

Powroty do Millennium
z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski 7 kwietnia w auli Lubrańskiego odbyła się, zainicjowana przez dr hab.

konrada Białeckiego (iH Uam), konferencja naukowa: „wielka nowenna i obchody millennium chrztu Polski
w archidiecezjach gnieźnieńskiej i poznańskiej”. 

”Celem konferencji było przedstawienie najnowszych ustaleń
badawczych, dotyczących tytułowego zagadnienia oraz
przybliżenie wydarzeń sprzed 50 lat przedstawicielom pokoleń,
które nie miały okazji brania udziału w milenijnych obchodach
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na bo żeń stwa dzięk czyn ne. 16 kwiet nia or szak
mi le nij ny za niósł ko pię ob ra zu z ka te dry gnieź -
nień skiej do po znań skiej fa ry, gdzie wie czo rem
kard. Ste fan Wy szyń ski po dzię ko wał wier nym,
któ rych ogrom ne rze sze wi ta ły or szak z ob ra -
zem na ca łej tra sie, za ich świa dec two wia ry.
o pół no cy Mszę św. ce le bro wał me tro po li ta
kra kow ski abp Ka rol Woj ty ła, zaś ho mi lię wy -
gło sił me tro po li ta wro cław ski abp Bo le sław Ko -
mi nek. 17 kwiet nia ra no Mszę św. w fa rze
od pra wił Pry mas, a na stęp nie, z po wo du bra ku
zgo dy władz na prze nie sie nie w pro ce sji, ko pię
ob ra zu prze wie zio no sa mo cho dem oto czo nym
tłu mem wier nych do ka te dry i za wie szo no na jej
fron cie na tle kon tu rów ma py Pol ski. Na stęp nie
przed ka te drą uro czy stą Mszę św. mi le nij ną,
w asy ście Epi sko pa tu Pol ski, ce le bro wał abp An -
to ni Ba ra niak. Pry mas Wy szyń ski przy po mniał
zaś wkład chrze ści jań stwa w ty siąc let nią hi sto -
rię na ro du. Po po łu dniu w ka te drze od by ła się
uro czy sta pu blicz na se sja Epi sko pa tu Pol ski,
w któ rej udział wzię li du chow ni i wier ni świec -
cy. Epi sko pat, na cze le z pry ma sem Pol ski, udał
się też do gro bu pierw szych Pia stów i zło żył pa -
miąt ko wy me ta lo wy wie niec. o 20.00 od był się
Apel Ma ryj ny i po że gna nie pry ma sa. Po głów -
nych uro czy sto ściach po dej mo wa no ko lej ne
ini cja ty wy mi le nij ne, jak wy sta wy w pa ra fiach,
pro ce sje mi le nij ne (ma ryj ne), piel grzym ki itp.
W ob cho dy wpi sa ły się tak że ko ro na cje ob ra -
zów: Mat ki Bo żej Po cie sze nia w Gór ce Du -
chow nej oraz Mat ki Bo żej Skal mie rzyc kiej.
Do Mil len nium na wią zy wa no w de ko ra cjach
oł ta rzy na Bo że Cia ło i pod czas od pu stów pa -
ra fial nych. Na za koń cze nie ro ku mi le nij ne go 31
grud nia 1966 r. pod prze wod nic twem ab pa Ba -
ra nia ka od pra wio no uro czy stą Mszę św. na Wil -

dzie. ob cho dy mi le nij ne w ar chi die ce zji po -
znań skiej sta no wi ły spek ta ku lar ne uko ro no wa -
nie przy go to wań pro wa dzo nych w ra mach
Wiel kiej No wen ny. Po mi mo prze szkód, czy nio -
nych przez apa rat ko mu ni stycz ne go pań stwa,
sta ły się one wiel ką ma ni fe sta cją przy wią za nia
Wiel ko po lan do Ko ścio ła i re li gii – pod su mo -
wał dr hab. K. Bia łec ki. 

W ostat nim re fe ra cie dr hab. Sta ni sław Jan -
ko wiak (IH UAM) przy bli żył uczest ni kom kon -
fe ren cji „Pań stwo we ob cho dy Ty siąc le cia
Pań stwa Pol skie go w wo je wódz twie po znań -
skim”. Po cząt ko wo głów nym ce lem władz pań -
stwo wych by ło ogra ni cze nie za się gu,
ma so wo ści oraz cha rak te ru po li tycz ne go uro -
czy sto ści ko ściel nych, nie udzie la ły za tem ze -
zwo leń na uro czy sto ści re li gij ne po za
ko ścio ła mi, mo bi li zo wa ły urzęd ni ków i dzia ła -
czy par tyj nych do or ga ni zo wa nia kon ku ren cyj -
nych im prez świec kich. za le ca no po pu la ry za cję
na uko wej i la ic kiej kon cep cji dzie jów Pol ski oraz
te zy, że tyl ko na dro dze so cja li zmu moż na by ło
wy pro wa dzić nasz kraj z za co fa nia i sła bo ści.
Po dys ku sji do ty czą cej dat, w Po zna niu po sta -
no wio no zor ga ni zo wać głów ne spo tka nia
w rocz ni cę wy zwo le nia mia sta (23 lu te go)
i w rocz ni cę ogło sze nia Ma ni fe stu PKWN (22
lip ca). Prze wi dzia no też im pre zy cy klicz ne (np.
Ty dzień ziem za chod nich i Pół noc nych, Dni
Gnie zna, Wiel ko pol ski Fe sti wal Kul tu ral ny)
oraz wie le im prez ple ne ro wych na Sta rym Ryn -
ku w Po zna niu, Bi sku pi nie, Gie czu czy ostro -
wie Led nic kim. or ga ni zo wa no też
kon ku ren cyj ne im pre zy kul tu ral ne, po ka zy fil -
mów itp. Spe cjal ne im pre zy zor ga ni zo wa no też
na tra sie prze jaz du ko pii ob ra zu Czar nej Ma -
don ny. Tak by ło każ de go dnia – w cza sie uro -

czy sto ści ko ściel nych wła dze usi ło wa ły od cią -
gnąć wier nych, zwłasz cza mło dzież, róż ny mi
nie co dzien ny mi atrak cja mi. W ostat nim dniu
ob cho dów mi le nij nych w Gnieź nie (16 IV) rów -
no le gle do uro czy sto ści za koń cze nia ob cho dów
ko ściel nych wła dze zor ga ni zo wa ły wiel ki wiec
lud no ści, z udzia łem władz cen tral nych, upa -
mięt nia ją cy ty siąc le cie pań stwa pol skie go i 21.
rocz ni cę sfor so wa nia Ny sy Łu życ kiej, za koń czo -
ny od czy ta niem ak tu fun da cyj ne go bu do wy po -
mni ka Miesz ka I Bo le sła wa Chro bre go
w Gnieź nie oraz prze mar szem jed no stek Woj -
ska Pol skie go. Rów nież w Po zna niu rów no le gle
do naj waż niej szych uro czy sto ści ko ściel nych
z udzia łem Pry ma sa, 17 IV wła dze pań stwo we
zor ga ni zo wa ły wiec na Pla cu Mic kie wi cza
z udzia łem Wła dy sła wa Go muł ki i pre mie ra Jó -
ze fa Cy ran kie wi cza, pod czas któ re go ogło szo -
no uchwa łę Ra dy Pań stwa o od zna cze niu
mia sta Po zna nia i wo je wódz twa po znań skie go
or de rem Bu dow ni czych Pol ski Lu do wej.
Do udzia łu w wie cu zo bo wią za no wszyst kie
chó ry i or kie stry, jed nak już po go dzi nie du ża
część uczest ni ków ru szy ła w stro nę ka te dry.  

W mo jej oce nie kon fe ren cja przy nio sła sze reg
no wych usta leń, przy czy ni ła się też do pod ję cia
oży wio nej dys ku sji nad nie któ ry mi za gad nie -
nia mi (m. in. wpły wu ob cho dów mi le nij nych
na re la cje pań stwo ‒ Ko ściół), a tak że sta ła się
za chę tą do roz po czę cia po głę bio nych ba dań
nad za gad nie nia mi do tych czas roz po zna ny mi
dość sła bo (m. in. kwe stia form i za kre su ob cho -
dów mi le nij nych na szcze blu pa ra fial nym). Bez
wąt pie nia sta no wi ła rów nież waż ny ele ment
w pro ce sie upa mięt nia nia wy da rzeń sprzed 50
lat – pod su mo wał dr hab. Kon rad Bia łec ki. 

Da nu ta Cho de ra -le wan do wicz

fo
t.

 m
a

ci
ej

 m
ęc

zy
ń

sk
i



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

1 2 |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E |  k w i e c i e ń  2 0 1 6

Czy czę sto ksiądz, ab sol went na szej uczel -
ni, by wa w Po zna niu? 

Je stem od ty lu lat po za kra jem... Do Po zna -
nia w cią gu te go cza su, nie ste ty, mia łem oka -
zję do trzeć tyl ko kil ka ra zy. Tak się zło ży ło.
A mo że za wi nił też fakt, że śro do wi sko po -
znań skie mniej in te re so wa ło się do ku men ta -
cją wa ty kań ską, więc jak by nie by ło po wo du
do po dró ży. Roz ma wia łem dzi siaj z prof. Han -
ną Su choc ką, na ju tro je ste śmy umó wie ni na
Wy dzia le Hi sto rycz nym. My ślę, że Pa pie ski
In sty tut Stu diów Ko ściel nych w Rzy mie po -
sia da wie le do ku men tów ar chi wal nych, do ty -
czą cych Pol ski, któ re mo gą za in te re so wać
po znań skich na ukow ców. Tym bar dziej, że,
jak się do wie dzia łem, przy go to wy wa ne jest
no we opra co wa nie dzie jów ar chi die ce zji,
a współ cze sne stan dar dy na uko we na ka zu ją,
aby ta kie pra ce prze kro jo we bu do wać na szer -
szym, po rów naw czym tle. 

Roz po czął ksiądz stu dia na UAM za raz
po świę ce niach ka płań skich. Czy trud no
by ło stu dio wać hi sto rię du chow ne mu ka -
to lic kie mu w la tach 60?

Nie, ja hi sto rią in te re so wa łem się od dziec -
ka i hi sto rię do brze zna łem. Ale mu szę też
stwier dzić, że ośro dek po znań ski był wów czas,
jak na cza sy ko mu ni zmu, wy jąt ko wy. Pa mię -
tam, jak uczest ni czy łem w wy kła dach o wi zji
pań stwa u prof. Ge rar da La bu dy, u któ re go
zresz tą póź niej pi sa łem pra cę ma gi ster ską. za -
sko czy ło mnie wów czas, że za czął on swo je
wy kła dy od św. Au gu sty na, a na stęp nie po -
rów ny wał je go dzie ła z uję ciem ko mu ni stycz -

nym. Kto w tym cza sie miał od wa gę mó wić
o św. Au gu sty nie? A jed nak. Pa mię tam jesz -
cze wy kła dy prof. Bry gi dy Kürbis, czy prof. Ja -
nu sza Pa jew skie go, zna ko mi te go wy kła dow cy.
To by ło gro no, któ re czu ło i my śla ło ina czej.
Kto ze stu den tów był in te li gent ny, to mógł do -
my ślić się te go, cze go im nie wol no by ło mó -
wić na głos. Stu dio wa łem in co gni to, nie ja ko
ksiądz, ale wie le osób wie dzia ło, kim je stem
i mie li do mnie du że za ufa nie. Sze reg by ło ta -
kich zda rzeń: by wa ło że pro szo no mnie
o udzie le nie ślu bu; a ja wie dzia łem, że ten
czło wiek na le ży do par tii. Wte dy tłu ma czy li
mi, że to ze wzglę du na na rze czo ną.

Pa mię ta ksiądz ty tuł swo jej pra cy ma gi -
ster skiej?

Do kład nie już nie pa mię tam. To by ło coś
o po cząt kach chrze ści jań stwa na te re nie ar -
chi die ce zji. Ma gi ste rium pi sa łem u prof. Ge -
rar da La bu dy. on mi na wet tro chę od ra dzał
ten te mat, su ge ru jąc, że jest nie wie le in for -
ma cji źró dło wych. Ale ja po sta no wi łem zro -
bić to me to do lo gicz nie, zu peł nie ina czej,
za czy na jąc od okre su do brze roz po zna ne go
hi sto rycz nie, wcho dząc głę biej w hi sto rię.
Przez rok stu dio wa łem też ję zyk ła ciń ski. To
oczy wi ście bar dzo mi się przy da wa ło w mo -
jej póź niej szej pra cy w Rzy mie. 

Po dob no przy go to wał ksiądz ma te riał do -
wo do wy, któ ry przy czy nił się do ogło sze nia
ok. 40 be aty fi ka cji i ka no ni za cji? 

Tak? To mu siał bym po li czyć. Pro wa dzi łem
gru bo po nad set kę osób z ca łe go świa ta. z ka -
no ni zo wa nych to by ły pro ce sy m.in. ar cy bi -

sku pa Jó ze fa Bil czew skie go, kró lo wej Ja dwi gi.
z be aty fi ko wa nych pro wa dzi łem na przy kład
pro ces ks. Je rze go Po pie łusz ki. A to wca le nie
by ła ta ka pro sta spra wa! za raz po za trzy ma -
niu księ dza, Se kre ta riat Epi sko pa tu Pol ski wy -
dał ofi cjal ne pi smo, że ksiądz Je rzy zo stał
aresz to wa ny z ra cji po li tycz nych. To wy klu -
cza ło do wo dze nie, że zgi nął śmier cią mę czeń -
ską za wia rę. Po za tym wia do me by ło, że miał
bar dzo bli skie kon tak ty z ludź mi „So li dar no -
ści”, a to nie by ło kół ko ró żań co we. ofi cjal nie
za pro po no wa no mi za tem, aby w pro ce sie
przejść na dro gę „wy znaw cy”, po nie waż „mę -
czeń stwa” nie zdo ła my udo wod nić. Po dob ny
pro blem był z Fran cisz kiem Blach nic kim (za -
ło ży cie lem Ru chu Świa tło -Ży cie). zna la zły się
do ku men ty w ar chi wum die ce zjal nym, w któ -
rych Pry mas Pol ski wy sy ła bar dzo ostre upo -
mnie nie do bi sku pa tar now skie go w spra wie
Blach nic kie go. Moc ne sło wa. Spraw dzi li śmy
te do ku men ty i po zor nie wy glą da ły na au ten -
tycz ne, do pie ro sy gna tu ry li stu w biu rze po -
daw czym ar cy bi sku pa wy ka za ły ma ni pu la cję. 

Czy li stu dia hi sto rycz ne przy da ły się? 
To jest 20 lat mo jej pra cy. Dzię ki te mu, że

skoń czy łem stu dia hi sto rycz ne i że znam do -
brze ar chi wa wa ty kań skie, w wie lu wy pad -
kach mój głos był de cy du ją cy, zwłasz cza, je śli
tłem w spra wie był ko mu nizm. Kar dy nał
zwy kle mó wił wte dy o mnie: on żył w ko mu -
ni zmie i ko mu nizm zna naj le piej z nas
wszyst kich. To oczy wi ście by ło przy jem ne,
ale też spra wia ło, że mu sia łem bar dzo su -
mien nie przy go to wy wać się do dys ku sji.

Kustosz pamięci
z ks. prof. hieronimem Fokcińskim, jezuitą

z Papieskiego instytutu studiów kościelnych w rzymie,
a także długoletnim konsultorem i relatorem

kongregacji do spraw kanonizacyjnych, 
rozmawia magda ziółek
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K ie dy wspo mi nam DA Mo ra sko 5 lat
te mu, kie dy ob ją łem nad nim opie kę
dusz pa ster ską, to wy da je mi się, że to

był zu peł nie in ny świat – wspo mi na ks. Ma te -
usz Na pie ra ła, duszpasterz akademicki
Moraska – Po ru sza łem się tro chę jak we mgle,
nie któ rzy lu dzie się nie spraw dza li, nie któ re
zja wi ska by ły za sko cze niem. Na przy kład
w prak ty ce oka za ło się, że gru pą moc no lgną -
cą do DA są ab sol wen ci uczel ni, mło dzi lu dzie
w wie ku 25 i wię cej lat, dok to ran ci i po dej mu -
ją cy pierw szą pra cę za wo do wą. Chcą da lej się
spo ty kać, a na za ję ciach na uczel ni już te go
nie ro bią i DA jest dla nich ta kim na tu ral nym
fo rum dys ku sji i spo tkań. W Gru pie 25+, spo -
ty ka ją cej się co ty dzień jest za pi sa ne 60
osób – oma wia ją spra wy spo łecz ne, dzie lą się
wra że nia mi z po dró ży - ostat nio o ka to lic kiej
wy spie Flo res. We wtor ki ma pró by ze spół
mu zycz ny Mi ło sier dzie, bo DA ma dzię ki
sym pa ty kom -spon so rom bar dzo do bry
sprzęt. Tek sty nie któ rych pio se nek ze spo łu
na pi sał sam ks. Na pie ra ła.

Mi łość bez cen zu ry 
Po nie dzia łek w DA to „Stu denc ko Ku Gó -

rze” – spo tka nia z za pro szo ny mi go ść mi, po -
świę co ne mi ło ści. Roz po czę to re ko lek cja mi
Kuch nia mi ło ści (np. po tra wy słod ko -kwa śne
czy li męż czyź ni są z Mar sa, a ko bie ty z We -
nus czy ro sół z ma ka ro nem czy li ko bie ty po -
trze bu ją męż czyzn i na od wrót). Roz ro sło się
to w re gu lar ne spo tka nia pod ha słem Mi łość
bez cen zu ry. Wśród go ści te go cy klu by li
m.in. Ja cek Pu li kow ski, z hu mo rem umie ją -
cy opo wia dać o co dzien nych wy zwa niach
w mę sko -dam skich związ kach, o. Le on Kna -
bit, jak zwy kle mó wią cy krót ko i mą drze, ale
tak że np. Mo ni ka Ku szyń ska z Va rius Manx
czy mał żeń stwo Ba nasz kie wi czów z Ka ba re -
tu Mło dych Pa nów, da ją cy świa dec two wia -
ry w co dzien no ści. Te spo tka nia – mó wi ks.
Na pie ra ła – cie szą się du żą po pu lar no ścią.
Mło dzi lu dzie szu ka ją au to ry te tów i są spra -
gnie ni po waż nych roz mów o mi ło ści. Na spo -
tka niu z o. Ada mem Szu sta kiem by ło nie mal
ty siąc słu cha czy. Ko ściół wraz z pre zbi te rium
był pe łen, stu den ci sie dzie li w przej ściach
na pod ło dze, o. Szu stak nie mógł się nie mal
prze ci snąć przez tłum…

Ku gó rze
Pa tro nem mo ra skie go DA jest Pier Gior gio

Fras sa ti, be aty fi ko wa ny przez Ja na Paw ła II,
nie zwy kle sym pa tycz ny i do bry chło pak, na -
peł nio ny go rą cą wia rą i wiel ką życz li wo ścią dla
lu dzi. Stu dent (nie naj lep szy), syn ce le bry ty
(sam bar dzo skrom ny) – zmarł ma jąc 24 la ta,
za ra ziw szy się cho ro bą He ine -Me di na w bied -
nej ro dzi nie, któ rej po ma gał, a na je go po grze -
bie sta wi ły się tłu my, na któ re pa trząc, oj ciec
je go po wie dział „Nie zna łem mo je go sy na”. To
wła śnie za wo ła nie bł. Fras sa tie go „Ku gó rze”
jest ha słem DA Mo ra sko. Od kie dy przy ję li śmy
Fras sa tie go ja ko pa tro na – twier dzi ks. Na pie -
ra ła – na sze dusz pa ster stwo na bra ło roz pę du.
Co ro ku jeź dzi my do Tu ry nu, by przejść je go
szla kiem, tak że do sank tu arium w Oro po,
a nasz ze spół śpie wa na mszy. W uro dzi ny Pier
Gior gia, 6 kwiet nia po ja wił się na stro nie DA
nasz film „Śla da mi Fras sa tie go”.

Wią że się z nim dość nie zwy kła hi sto ria.
Kie dy aka de mic ka gru pa wraz z ks. Na pie ra łą
koń czy ła w Rzy mie – gdzie Fras sa ti zo stał be -
aty fi ko wa ny – swój po byt we Wło szech, ksiądz
za pro po no wał, by zo sta wić ba ga że w sa mo -
cho dzie i pójść jesz cze szyb ko na Anioł Pań ski.
Nie ste ty, po po wro cie oka za ło się, że bus zo stał
do szczęt nie okra dzio ny. zo sta ła tyl ko za pa ko -
wa na w kar ton fi gu ra Czar nej Ma don ny z oro -
po i jed na, sto ją ca na sa mym środ ku tor ba.
Na jej wierz chu by ła stu ła z Fras sa tim, ale
pod nią ca ły cen ny sprzęt do krę ce nia fil mu,
no i sam film…

Zgła sza jąc kra dzież, w ko mi sa ria cie po li cji
zo sta li śmy bar dzo życz li wie przy ję ci i po czę sto -
wa ni ka wą – wspo mi na ks. Na pie ra ła – a kie -
dy po li cjant do wie dział się, że je stem księ dzem,
po ka zał na pół kę za so bą i po wie dział: tu trzy -
ma my trzy naj waż niej sze ko dek sy – ro dzin ny,
dro go wy i Pi smo świę te. Bar dzo to by ło bu du -
ją ce i nie co osło dzi ło mi przy krość z kra dzie ży.

brac two Ciem nych Ty pów 
W DA jest oczy wi ście i Msza św. aka de mic -

ka, trans mi to wa na przez in ter net – oglą da ją ja
czę sto Po la cy z Ir lan dii i Wiel kiej Bry ta nii, a na -
wet w Ka na dzie. W „te ma cie uchodź ców” by ło
spo tka nie z ro dzi ną sy ryj ską, opo wia da ją cą
o tym, jak to jest być ka to li kiem w Sy rii; od by -
ła się Ro we ro wa Dro ga Krzy żo wa śla dem

drew nia nych ko ścio łów. Po wsta ła też Ac ca de -
mia Fras sa ti, sto wa rzy sze nie, ma ją ce na ce lu
pro fe sjo nal ną or ga ni za cję róż nych wy da rzeń:
je go pierw szym du żym spraw dzia nem bę dzie
mię dzy na ro do wy Fe sti wal Fras sa tie go w Po -
zna niu. W je go pro gra mie prze wi dzia no m.in.
Ver ba Sa cra, któ ra od bę dzie się i w Po zna niu
i w Tu ry nie. Ac ca de mia chce też na wią zać ści -
ślej szy kon takt z Brac twem Ciem nych Ty pów.
za ło żył je Gior gio Fras sa ti, mia ło na ce lu apo -
stol stwo wia ry i mo dli twy m.in. przez wspól ne
wy ciecz ki w gó ry (na wie le lat przed tem za nim
za czął to ro bić ks. Ka rol Woj ty ła). Pla nów jest
spo ro, a ko ściół Sank tu arium Mi ło sier dzia Bo -
że go, przy któ rym DA Mo ra sko dzia ła, na Mszy
św. aka de mic kiej jest za wsze pe łen, choć w po -
cząt kach nie za wsze tak by wa ło… Współ pra ca
z sank tu arium ukła da się po myśl nie, mło dzież
wpro wa dza też pew ne oży wie nie do pa ra fii,
a ostat nio w 4 go dzi ny i 20 osób od ma lo wa ła
wszyst kie sal ki pa ra fial ne, bi jąc re kor dy szyb -
ko ści. Ja tyl ko mu sia łem przy wieźć piz zę – śmie -
je się ks. Na pie ra ła – Stu den ci są sa mo dziel ni,
wła ści wie wszyst ko już or ga ni zu ją sa mi, a księ -
dza, ow szem, trak tu ją z sza cun kiem, ale bez dy -
stan su. To in na mło dzież niż kie dyś – do da je.
A o czym ma rzą? Nie du ża ka pli ca i sa la pa ra -
fial na – tak wy glą da ją ośrod ki dusz pa ster skie
na kam pu sach aka de mic kich za gra ni cą i to te -
raz jest ma rze nie DA Mo ra sko…. 

Ma ria Ry bic ka

U Pa na bo ga na Mo ra sku

Ks. Ma te usz Na pie ra ła,
duszpasterz akademicki Moraska

mi kal w Bi blii zo sta ła za pa mię ta na ja ko cór ka sau la, kró la izra ela i pierw sza żo na kró la Da wi da. jed nak mi mo kró lew skie go
po cho dze nia by ła to bo ha ter ka roz go ry czo na i nie speł nio na. Przyjdź i prze ko naj się dla cze go. 

w tak uda ny mar ke tin go wo spo sób do spo tka nia krę gu Bi blij ne go za chę ca Dusz pa ster stwo aka de mic kie na mo ra sku.
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Wy ni ka to mię dzy in ny mi z waż nej ro li, ja ką miał peł nić
fos for przy po wsta niu ży cia w na szym Ukła dzie Sło necz -
nym.

Szcze gó ło we ba da nia me te ory tu Mo ra sko pro wa dzo ne w ostat -
nim cza sie przez na ukow ców z ośrod ków uni wer sy tec kich w Po zna -
niu, So snow cu, Wro cła wiu i Kra ko wie do pro wa dzi ły do od kry cia
dwóch no wych mi ne ra łów. Są to nie spo ty ka ne na zie mi fos fo ra ny:
mo ra sko it i czo chral skiit. Na zwa pierw sze go mi ne ra łu po cho dzi
od miej sco wo ści Mo ra sko, gdzie od 1914 ro ku są znaj do wa ne frag -
men ty me te ory tu że la zne go. Na to miast dru gi mi ne rał zo stał na zwa -
ny na cześć Ja na Czo chral skie go (1885-1953) – pol skie go me ta lur ga,
che mi ka i kry sta lo gra fa, zna ne go bar dziej w świe cie niż we wła snej
oj czyź nie. Jest on au to rem me to dy syn te tycz ne go otrzy my wa nia
krysz ta łów krze mu, któ rą sto su je się dziś po wszech nie przy pro duk -
cji mi kro pro ce so rów. 

Me te oryt Mo ra sko, a wła ści wie naj więk szy deszcz me te ory tów że -
la znych w Eu ro pie, któ ry we dług da to wań wę glem 14C  miał miej -
sce ok. 5300 lat te mu, a więc po okre sie ostat nie go zlo do wa ce nia.
W wy ni ku upad ku w mięk ki ma te riał gli nia sto -piasz czy sty po wsta -

ło 8 kra te rów im pak to wych. W oto cze niu kra te rów do dziś znaj do -
wa ne są frag men ty me te ory tów. Na ukow cy sza cu ją ma sę ma te ria łu,
któ ry do tej po ry zo stał zna le zio ny, na oko ło 1800 kg i cią gle znaj -
do wa ne są du że frag men ty, jak ostat nio (kwie cień 2015) me te oryt
o wa dze ok. 185 kg. Do tej po ry naj więk szym oka zem  jest zna le zio -
ny 8 paź dzier ni ka 2012 ro ku przez Mag da le nę Ski rzew ską i Łu ka sza
Smu łę me te oryt wa żą cy po oczysz cze niu 261,2 kg. 

Po wy ko pa niu i oczysz cze niu me te oryt stał się bru nat no -sre brzy -
sty z po wło ką upstrzo ną za głę bie nia mi, ni czym po wierzch nia Księ -
ży ca. To na sku tek re ak cji z at mos fe rą, któ ra wy ta pia ła ka wał ki je go
po wierzch ni. Me te oryt bo wiem pło nął, pa ro wał i roz pa dał się. Nie sto -
pi ło się jed nak wnę trze, któ re za wie ra wie le no du li, czy li ka wał ków
czy ste go wę gla i siarcz ku że la za. No du le moż na obej rzeć na prze kro -
ju in ne go me te ory tu na Wy dzia le Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz -
nych – te go, któ ry wa żył 187 kg. Za wie ra 93 proc. że la za i 7 proc. ni klu.
Ich kon takt był przed mi liar da mi lat przy czyn kiem do po wsta wa nia
pla net. Dzię ki te mu, że ma my te me te ory ty, Pol ska mo że za brać waż -
ny głos w na uko wej dys ku sji nad teo ria mi po wsta nia pla net Ukła du
Sło necz ne go – mó wi prof. An drzej Mu szyń ski.

Za czy na się od  gwiazd
wypolerowane przekroje odłamów meteorytu wyglądają jak plastry świątecznego ciasta, z rodzynkami i innymi

bakaliami. to „ciasto” składa się w głównej masie z metalicznego żelaza, ze znaczną zawartością niklu
(przeważnie ponad 6 %). w tym metalu spotyka się owalne nodule (to właśnie rodzynki) wielkości do kilku

centymetrów, zbudowane głównie z grafitu i troilitu (siarczek żelaza), które dodatkowo zawierają kilkanaście
innych rzadkich minerałów (m. in. fosforany), budzące ogromne zainteresowanie.

Wypolerowana płytka meteorytu Morasko z fragmentami noduli grafitowo-troilitowych
(Gr = grafit) zawierająca cztery różne  fosforany: brianit (Brn), czochralskiit (Cz), 

merrilit (Mer) i fluoroapatyt (Ap). Obraz elektronowy BSE. 
Jasne tło zbudowane jest ze stopu Fe-Ni, kamacyt -taenit (Kam-Tae).
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Me te ory ty umoż li wia ją po zna wa nie ma te rii po za ziem skiej, bu -
do wy ma te rii pla ne tar nej, a tak że bu do wy ją dra zie mi i in nych
pla net. Dzie lą się na: ka mien ne (naj licz niej sze), me ta licz ne i me -
ta licz no -ka mien ne (nie licz ne). ofi cjal na na uka uzna ła me te ory ty
za zja wi sko na tu ral ne do pie ro w ro ku 1803, choć pierw sze opra -
co wa nie na uko we me te ory tów Chlad nie go (oj ca na uki o me te ory -
tach)  po ja wi ło się nie co wcze śniej, bo w ro ku 1795.

We współ pra cy mi ne ra lo gów z pię ciu pol skich ośrod ków uni -
wer sy tec kich, pro wa dzą cych sys te ma tycz ne ba da nia w ra mach
pro jek tów kie ro wa nych przez prof. Łu ka sza Kar wow skie go (Uni -
wer sy tet Ślą ski) i prof. An drze ja Mu szyń skie go (UAM) przy współ -
udzia le prof. Ry szar da Kry zy (Uni wer sy tet Wro cław ski), Evge ni ja
Ga lu ski na (Uni wer sy tet Ślą ski) oraz fi zy ków dr Ka ta rzy ny He -
lios, prof. Pio tra Droż dżew skie go (Po li tech ni ka Wro cław ska, prof.
J Ku sza i dr M. Si ta rza (Uni wer sy tet Ślą ski) od kry to mo ra sko it
i czo chral skiit, któ re zo sta ły ofi cjal nie za twier dzo ne ja ko no we mi -
ne ra ły przez Ko mi sję Na zew nic twa i Kla sy fi ka cji No wych Mi ne -
ra łów Mię dzy na ro do wej Aso cja cji Mi ne ra lo gicz nej (CNMNC
IMA. 

za nim to jed nak na stą pi ło, ko niecz ne by ły dłu gie, żmud ne ba -
da nia. Bo kie dy już do strze że my w od na le zio nej czę ści me te ory tu
ja kiś frag ment, któ re go nie zna my i któ ry nie pa su je w ża den spo -
sób do na szych ziem skich ukła da nek – ba da nia na bie ra ją roz pę du.
Naj pierw trze ba wy od ręb nić ma ły frag ment, wiel ko ści oko ło jed nej
dzie sią tej mi li me tra, na ło żyć go na igłę i wło żyć do apa ra tu rent ge -
now skie go, by wy ko nać ba da nia struk tu ral ne. Ko le dzy z So snow ca
i Wro cła wia w swo ich pra cow niach prze pro wa dzi li ta kie ba da nia
struk tu ral ne. Po tem za bra no prób kę do War sza wy, na mi kro son dę
elek tro no wą, umoż li wia ją cą okre śle nie skła du che micz ne go w sto -
sun ku do wzor ca. I za czę ło się swo iste przy mie rza nie do ja kie goś już
zna ne go wzo ru mi ne ra łu. Nic nie pa so wa ło. Za czę li śmy więc po dej -
rze wać, że jest to coś no we go. W dal szych ba da niach usta lo no nie -
zbęd ne wła ści wo ści fi zycz ne, okre ślo no współ czyn ni ki za ła ma nia
świa tła, twar dość, gę stość. Ścią gnię to wid mo tech ni ką mi kro ra ma -
now ską. To wciąż nie pa so wa ło do żad nych zna nych nam da nych,
co po twier dza ło, że ma my do czy nie nia z czymś no wym. I to no we
na zwa no mo ra sko it. Do cze go on się przy da w przy szło ści, ja kie
moż li wo ści od kry je, dro gi po otwie ra – na ra zie nie wia do mo. Waż -
ne jest, że nasz świat cią gle jesz cze ma ukry te za gad ki i wciąż mo że -
my zna leźć od kryć coś no we go. Są to ba da nia pod sta wo we, na ra zie
nie prze kła da się ich na kon kret ne za sto so wa nia. Na ra zie. Ale być
mo że po zna na ich struk tu ra pod po wie coś ko muś, kto pra cu je
nad no wy mi kom po zy ta mi? – do da je prof. An drzej Mu szyń ski. 

Dwa no we mi ne ra ły opi sa ne z me te ory tu Mo ra sko roz sze rza ją
li stę kil ku na stu fos fo ra nów zna nych wcze śniej, z me te ory tów i in -
nych obiek tów po za ziem skich – nie któ re z nich nie by ły do tej po -
ry zna le zio ne w ska łach po wsta łych na zie mi. Fos for ki i fos fo ra ny
są głów nym no śni kiem fos fo ru w ma te rii ko smicz nej, a ich ho lo -
ty py (oka zy mi ne ra łów opi sa nych po raz pierw szy na świe cie) zo -
sta ły prze ka za ne Mu zeum Mi ne ra lo gicz ne mu Uni wer sy te tu
Wro cław skie go, któ re jest jed nym z za le d wie dwóch mu ze ów
w Pol sce, któ re speł nia ją wy mo gi Mię dzy na ro do wej Aso cja cji Mi -
ne ra lo gicz nej (IMA) do ty czą ce prze cho wy wa nia i udo stęp nia nia
ho lo ty pów. Opr J. l.

Wykorzystano informacje między innymi z z publikacji:
Muszyński a., Kryza r., Karwowski ł., Pilski a. S., Muszyńska j. (red.), 2012:
Morasko. największy deszcz meteorytów żelaznych w europie środkowej.
Morasko. Wydawnictwo naukowe, Poznań.
Karwowski ł., Kusz j., Muszyński a., Kryza r., Sitarz M., galuskin e. V, 2015:
Moraskoite na2Mg (PO4) F, a (Poland). Mineralogical Magazine, 79/2: 387-398.
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Wyborcze migawki ze studentami po ogłoszeniu wyników

Sadzenie 1600 bratków przed Aulą przez pracowników Botanika
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Re jew skie go za pa mię ta łem ja ko bar dzo
skrom ne go, nie po zor ne go czło wie ka,
któ ry nie rzu cał się w oczy – wspo mi -

nał Jan No wak -Je zio rań ski – Zu peł nie nie
zwra cał na sie bie uwa gi. Ni gdy mi nie przy -
szło na myśl, że mam przed so bą czło wie ka,
któ ry w mo im od bio rze bar dziej przy czy nił się
do zwy cię stwa nad Hi tle rem, ani że li wszyst -
kie ar mie. Hi sto ry cy twier dzą, że II woj -
na świa to wa mo gła trwać oko ło trzy la ta
dłu żej. Dla cze go za tem skoń czy ła się wcze -
śniej? W ogrom nej mie rze dzię ki trzem ab -
sol wen tom Uni wer sy te tu Po znań skie go,
któ rzy jesz cze przed ata kiem Hi tle ra na Pol -
skę zła ma li kod ma szy ny szy fru ją cej „Enig -
ma” uży wa nej przez III Rze szę do prze sy ła nia
taj nych, woj sko wych ko mu ni ka tów. Ma szy -
ny uwa ża nej przez ów cze snych szy fro lo gów
za nie moż li wą do zła ma nia. Je den rok woj ny

kosz to wał świat oko ło 10 mi lio nów ludz kich
ist nień. Dzię ki od kry ciu ko du „Enig my”
moż na by ło ją skró cić o wspo mnia ne trzy la -
ta i oca lić w ten spo sób ży cie bli sko 30 mi lio -
nów osób. Re jew ski, Ró życ ki i Zy gal ski nie
wy gra li woj ny – pod kre ślił w jed nym z wy -
wia dów Da vid Kahn, au tor świa to we go be st -
sel le ra „Ła ma cze ko dów” – ale dzię ki nim
z ca łą pew no ścią trwa ła ona kil ka lat kró cej.
Cy to wa ny wy żej Da vid Kahn po wie dział
rów nież, że o po znań skich ła ma czach Enig -
my i ich do ko na niach nie da się opo wie dzieć
krót ko i pro sto. To nie są za gad nie nia, któ re
szyb ko moż na przed sta wić na uży tek me -
diów – stwier dził – Sa me kwe stie me ry to rycz -
ne, ma te ma tycz ne, ści śle zwią za ne
z roz szy fro wa niem Enig my są bar dzo skom pli -
ko wa ne. W myśl tej praw dy sku pię się więc

głów nie na po znań skich la tach wiel kiej trój -
ki, ze szcze gól nym uwzględ nie niem Ma ria -
na Re jew skie go.

Ma gi ste rium i kurs kryp to lo gicz ny
Ma rian Re jew ski uro dził się w 1905 ro ku

w Byd gosz czy i uczniem był ra czej prze cięt -
nym. W trak cie eg za mi nu doj rza ło ści oce ny
bar dzo do bre otrzy mał je dy nie z przed mio tów
ści słych. z hu ma ni stycz nych za słu żył tyl ko
na do bre i do sta tecz ne. Trzy la ta młod szy Hen -
ryk zy gal ski, po zna niak i uczeń Gim na zjum
Św. Ma rii Mag da le ny tak że do stał spo ro trój ek.
Nie wie my nic o szkol nych osią gnię ciach naj -
młod sze go, uro dzo ne go w 1909 ro ku pod Ki -
jo wem Je rze go Ró życ kie go. Wie my na to miast,
że wszyst kich trzech mło dzień ców po łą czył
w la tach dwu dzie stych Wy dział Ma te ma tycz -
no -Przy rod ni czy Uni wer sy te tu Po znań skie go,

na któ rym stu dio wa li ma te ma ty kę. Re jew ski
z prze cięt ne go ma tu rzy sty prze obra ził się
w obie cu ją ce go stu den ta. Je go nie zwy kły ta lent
ma te ma tycz ny od krył wkrót ce prof. zdzi sław
Kry gow ski i od tąd nie spusz czał z nie go czuj -
ne go oka. Te mat pra cy ma gi ster skiej Re jew skie -
go, któ rą obro nił 1 mar ca 1929 ro ku, brzmiał:
„opra co wać teo rię funk cji po dwój nie pe rio -
dycz nych dru gie go i trze cie go ro dza ju oraz wy -
ka zać jej za sto so wa nie”. Re jew ski bro nił pra cy
ma gi ster skiej w trak cie trwa ją ce go już od 6 ty -
go dni kur su kryp to lo gicz ne go, w któ rym
uczest ni czył. Kurs ten roz po czął się 15 stycz nia
z ini cja ty wy od dzia łu II Szta bu Głów ne go
Woj ska Pol skie go dla stu den tów ma te ma ty ki
Uni wer sy te tu Po znań skie go. od by wał się wie -
czo ra mi, dwa ra zy w ty go dniu, w po znań skim
for cie, a głów nym pro wa dzą cym był prof. zdzi -

sław Kry gow ski. W szko le niu 23 przy szłych
ma te ma ty ków to wa rzy szy li pro fe so ro wi przy -
by li ze sto li cy przed sta wi cie le wy wia du woj -
sko we go, Fran ci szek Po kor ny, ka pi tan
Mak sy mi lian Cięż ki i in ży nier An to ni Pal luth.
Na pro gram kur su zło ży ły się pod sta wy kryp -
to lo gii, a tak że te dzia ły ma te ma ty ki, któ re wy -
ko rzy sty wa ne by ły do ła ma nia szy frów jak np.
per mu ta cja i ra chu nek praw do po do bień stwa,
a ce lem przed się wzię cia by ło wy ło nie nie naj -
zdol niej szych mło dych ma te ma ty ków z bie głą
zna jo mo ścią ję zy ka nie miec kie go, któ rzy
po ukoń cze niu stu diów mo gli by za jąć się ła -
ma niem szy frów ar mii nie miec kiej. Szko le nie
za koń czy ło się 22 mar ca, a Ma rian Re jew ski
za li czo ny zo stał przez or ga ni za to rów do wą -
skiej gru py naj bar dziej uta len to wa nych wy -
brań ców. Po za koń cze niu kur su przy stą pio no
do two rze nia w Po zna niu fi lii Biu ra Szy frów
od dzia łu II, któ ra roz po czę ła pra cę 1 paź -
dzier ni ka 1929 ro ku i w któ rej za trud nio no
sze ściu kur san tów. Re jew skie go jed nak nie by -
ło wśród nich, gdyż wy je chał do Ge tyn gi
na po dy plo mo we stu dia z za kre su ma te ma ty -
ki ubez pie cze nio wej. Po ro ku, wró ciw szy
na wa ka cje roz cza ro wa ny po zio mem na uki
i at mos fe rą po li tycz ną w Niem czech, za na -
mo wą prof. Kry gow skie go zo stał w Pol sce
i ob jął sta no wi sko młod sze go asy sten ta w po -
znań skim In sty tu cie Ma te ma ty ki. 

Uczel nia i biu ro Szy frów
Re jew ski roz po czął pra cę na Uni wer sy te -

cie Po znań skim 1 wrze śnia 1930 ro ku otrzy -
maw szy jed no cze śnie pro po zy cję do łą cze nia
do ma te ma ty ków po znań skiej fi lii Biu ra Szy -
frów, któ rych wkrót ce zo stał kie row ni kiem.
Ma te ma ty cy tam pra cu ją cy zaj mo wa li się
głów nie ła ma niem ko dów do szy frów ręcz -
nych uży wa nych przez nie miec ką ar mię.
W 1932 ro ku eks po zy tu ra po znań ska zo sta -
ła zli kwi do wa na, a trzech jej pra cow ni -
ków – czy li Re jew skie go, zy gal skie go
i Ró życ kie go – prze nie sio no do War sza wy,
do cen tra li. Wszy scy trzej do sta li po sa dy
w re fe ra cie nie miec kim Biu ra Szy frów (BS4).
Kil ka ty go dni po prze nie sie niu do sto li cy Re -

o trzech takich co skrócili wojnę

„wiele teraz hałasu wokół naszego złamania enigmy. a myśmy przecież nie zrobili nic poza zastosowaniem
wiedzy, którą na pierwszym roku studiów przekazali nam krygowski i abramowicz” – napisał w swoich

wspomnieniach o sobie i swoich kolegach Henryku zygalskim i jerzym różyckim, marian rejewski. 

”Kil ka ty go dni po prze nie sie niu do sto li cy Re jew ski otrzy mał
od prze ło żo nych po le ce nie, któ re mia ło stać się mi sją je go
ży cia: zła ma nia ko du ma szy ny szy fru ją cej „Enig ma”



jew ski otrzy mał od prze ło żo nych po le ce nie,
któ re mia ło stać się mi sją je go ży cia: zła ma -
nia ko du ma szy ny szy fru ją cej „Enig ma”.

Zła mać „Enig mę”
Prze no śną ma szy nę szy fru ją cą o na zwie

„Enig ma” skon stru owa no w la tach dwu dzie -
stych w Ho lan dii i choć w swej pier wot nej
wer sji słu żyć mia ła ona szy fro wa niu in for ma -
cji han dlo wych przez pry wat nych biz nes me -
nów, z cza sem za in te re so wa ła się nią ar mia
nie miec ka. Ma szy nę w Niem czech udo sko na -
lo no i do sto so wa no do ce lów woj sko wych.
Na fron tach II woj ny świa to wej ko rzy sta no
z oko ło stu ty się cy jej eg zem pla rzy. „Enig ma”
przy po mi na ła wy glą dem ma szy nę do pi sa nia.
Skła da ła się m.in. z kla wia tu ry po sia da ją cej 26
kla wi szy z al fa be tem ła ciń skim i trzech wir ni -
ków z li te ra mi. Dzia ła nie „Enig my”, w ogrom -
nym uprosz cze niu, spro wa dza ło się do te go,
że po na ci śnię ciu kla wi sza z kon kret ną li te rą,
np. A, li te ra by ła za mie nia na na in ną, wska za -
ną przez po zy cję wir ni ków. By od czy tać za szy -
fro wa ną wia do mość na le ża ło znać wyj ścio we
usta wie nie wir ni ków. oso ba szy fru ją ca wy sy -
ła ła od bior cy za szy fro wa ne go ko mu ni ka tu
klucz, we dług któ re go ten dru gi re gu lo wał
wir ni ki i do pie ro po ich syn chro ni za cji szy -
frant wy sy łał za ko do wa ną wia do mość. Ile ist -
nia ło moż li wo ści usta wień „Enig my”?
ogrom nie wie le. Wy star cza ją co wie le, by zła -
ma nie ko du uzna no za nie moż li we. oczy wi -
ście nim zła ma nie „Enig my” ogło szo no
czy nem nie re al nym, nad roz szy fro wa niem
ma szy ny pra co wa ło kil ka wy wia dów, w tym
bry tyj ski i fran cu ski. Ma rian Re jew ski, Hen -
ryk zy gal ski i Je rzy Ró życ ki roz po czę li pra cę
w War sza wie 1 wrze śnia 1932 ro ku, a już
pod ko niec grud nia Re jew ski do ko nał prze ło -
mu w roz szy fro wy wa niu nie roz szy fro wy wal -
nej ma szy ny. W opar ciu o ist nie ją ce już tzw.
klu cze, prze ka za ne wy wia do wi pol skie mu
przez fran cu skie go ka pi ta na Gu sta va Ber tran -
da, zre kon stru ował we wnętrz ną bu do wę
„Enig my” i opra co wał me to dę od czy ty wa nia
utaj nio nych przy jej uży ciu in for ma cji.
Do dziś uzna je się ten czyn za naj więk sze osią -
gnię cie kryp to lo gicz ne do ko na ne przez po je -
dyn cze go czło wie ka. A prze cież to miał być
do pie ro po czą tek… 

                                        Alek san dra Po lew ska

Korzystałam z materiałów:
Krzysztof Osiński, „Marian rejewski 1905-1980” –

instytut Pamięci narodowej, Warszawa 2015
Marian rejewski, „Wspomnienia z mej pracy

w Biurze Szyfrów Oddziału ii Sztabu głównego
w latach 1930-1945”, Wydawnictwo naukowe UaM,
Poznań 2011

„tajemnice enigmy”, film dokumentalny 
w reż. andrzeja tomczaka, telewizja Polska 2005

jacek tebinka, „Podwójna tajemnica enigmy”,
Polityka 35/2006
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Hi sto ria w daw nym bu dyn ku hi sto rii 
Mu zeum ma się mie ścić w bu dyn ku Col le gium Hi sto ri cum przy ul.

Św. Mar cin, któ ry po prze pro wadz ce stu den tów na Mo ra sko jest
w znacz nym stop niu nie za go spo da ro wa ny. Jak in for mo wał wi ce pre -
zy dent Po zna nia Ma riusz Wi śniew ski, roz mo wy mię dzy mia stem
a UAM są już bar dzo za awan so wa ne i nie ba wem po win ny się za koń -
czyć. Wszyst ko wska zu je na to, że pla ców ka zaj mie pierw sze pię tro
bu dyn ku. W au li mia ło by się zna leźć wej ście do mu zeum. W pla ców -
ce oglą dać bę dzie moż na na pew no re pli ki ma szyn szy fru ją cych Enig -
ma, w tym jed ną prze ka za ną nam przez Bo gu sła wa Wo ło szań skie go,
któ ry w Po zna niu krę cił ko lej ne od cin ki „Sen sa cji XX wie ku”. Za mie -
rza my też po zy skać przy naj mniej jed ną ory gi nal ną Enig mę. Po nad to
chce my po ka zać uni wer sy tec ką sa lę wy kła do wą z lat 30. ubie głe go wie -
ku. W jed nej z sal po wstał by „czar ny ga bi net”, w któ rym pra co wa li
szpie dzy i kryp to lo dzy. Chce my tak że stwo rzyć prze dział ra dio te le gra -
ficz ny z nie miec kie go okrę tu pod wod ne go –u -bo ota. Zwal cza nie u -bo -
otów na Atlan ty ku by ło moż li we głów nie dzię ki ła ma niu szy frów
Enig my – mó wi Szy mon Ma zur, dzien ni karz Ra dia Mer ku ry, ini cja -

tor po wsta nia mu zeum. Na dru gim pię trze pla no wa ne jest z ko lei mu -
zeum uni wer sy tec kie.

box za re kla mu je pla ców kę
za opra co wa nie kon cep cji me ry to rycz nej mu zeum od po wia dać bę -

dą przed sta wi cie le na sze go uni wer sy te tu a tak że Urzę du Mar szał kow -
skie go, Po znań skiej Lo kal nej or ga ni za cji Tu ry stycz nej oraz eks per ci
i spo łecz ni cy. Pie czę nad ca ło ścią spra wu je Biu ro Ko or dy na cji Pro -
jek tów i Re wi ta li za cji Mia sta. za ło że nie jest ta kie, by pla ców ka nie
mia ła cha rak te ru tra dy cyj ne go mu zeum a no wo cze sną for mę, wy ma -
ga ją cą od zwie dza ją cych in te rak cji. Mu zeum ma mieć ra czej for mę
cen trum za ba wy z kryp to lo gią i ma te ma ty ką. Chce my, by każ de dziec -
ko mo gło kil ka na ście mi nut po świę cić ła ma niu szy frów – wy ja śnia Ma -
zur. Pra ce nad eks po zy cją ma ją trwać przez ca ły 2016 r. Tym cza sem
jesz cze w te wa ka cje przed zam kiem sta nąć ma mul ti me dial ny box,
w któ rym bę dzie moż na do wie dzieć się nie co wię cej o po wsta ją cym
mu zeum oraz trój ce słyn nych kryp to lo gów.

Fi lip Cze ka ła

Mu zeum Enig my co raz bli żej

coraz realniejsze kształty przybiera muzeum enigmy, które w przyszłym roku ma powstać w Poznaniu. na powstanie
placówki przeznaczono już 15 mln złotych, a rozmowy między miastem a Uam zbliżają się ku końcowi. jeszcze
w tym roku przed zamkiem stanie multimedialny kontener, w którym będzie się można dowiedzieć nieco więcej

o muzeum poświęconym trójce kryptologów – absolwentów naszego uniwersytetu.
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Już dwu krot nie w tym ro ku pu bli ka cja
„Mo dli tew nik Ol brach ta Gasz toł da. 
Fac si mi le” otrzy ma ła na gro dy: pierw szą
pod czas XXII Wro cław skich Tar gach
Książ ki Na uko wej (Na gro da w Kon kur sie
na Naj traf niej szą Sza tę Edy tor ską) i dru -
gą – na XXII Tar gach Wy daw ców Ka to lic -
kich (Na gro da FENIKS w ka te go rii
„Edy tor stwo”). Edy cję tę przy go to wa li
dr hab. Ka ta rzy na Krzak -We iss, dr Ra fał
Wój cik, prof. Wie sław Wy dra, a uka za ła
się na kła dem Wy daw nic twa Na uko we go
UAM.

Książ ka za wie ra fak sy mi le mo dli tew ni ka
ol brach ta Gasz toł da (ok. 1480-1539), wiel -
kie go kanc le rza li tew skie go. Rę ko pis po wstał
w 1528 ro ku w kra kow skim warsz ta cie Sta -
ni sła wa Sa mo strzel ni ka, naj wy bit niej sze go
pol skie go ilu mi na to ra 1. po ło wy XVI w. 

Na le ży do naj cen niej szych i naj pięk niej -
szych za byt ków pol skie go mi nia tor stwa
książ ko we go. Jest też waż nym za byt kiem pi -
śmien nic twa sta ro pol skie go. od daw na prze -
cho wy wa ny w zbio rach Bi blio te ki
Uni wer sy tec kiej w Mo na chium, był do tąd

zna ny tyl ko z czar no -bia łych re pro duk cji kil -
ku wy bra nych z nie go kart. „Mo dli tew nik
ol brach ta Gasz toł da” jest pierw szą pu bli ka -
cją z se rii Li bri pre ca tio num il lu mi na ti Po lo -
niae ve te ris. Fac si mi lia, któ ra udo stęp nia

w wier nej po do biź nie nie zwy kle waż ne dla
dzie jów pol skiej kul tu ry, li te ra tu ry, hi sto rii
sztu ki, dzie jów du cho wo ści i hi sto rii książ ki
bo ga to ilu mi no wa ne oso bi ste mo dli tew ni ki
kró la zyg mun ta I Sta re go, kró lo wej Bo ny
oraz dwóch kanc le rzy Rze czy po spo li tej – ol -
brach ta Gasz toł da i Krzysz to fa Szy dło wiec -
kie go. Są to ma ło obec ne w obie gu
na uko wym rę ko pi sy pol skie, trud no do stęp -
ne, gdyż więk szość znaj du je się w zbio rach
za gra nicz nych. Pu bli ka cja przy go to wa na zo -
sta ła w ra mach pro jek tu ba daw cze go „W krę -
gu Sta ni sła wa Sa mo strzel ni ka. Edy cje
re prin to we mo dli tew ni ków Ja giel lo nów oraz
ol brach ta Gasz toł da i Krzysz to fa Szy dło -
wiec kie go”.

W te go rocz nej edy cji Kon kur su na Naj traf -
niej szą Sza tę Edy tor ską na XXII Wro cław skich
Tar gach Książ ki Na uko wej przy zna no też wy -
róż nie nie dla dru giej pu bli ka cji wy da nej przez
Wy daw nic two Na uko we UAM – Brusz cze -
wo IV. Na tu ral re so ur ces and eco no mic ac ti vi -
ties of the Bron ze Age pe ople. Re dak to ra mi
to mu są prof. Ja nusz Cze bre szuk, dr Ma te usz
Ja eger oraz dr Jut ta Kne isel. na

Na gro dy dla „Mo dli tew ni ka ol brach ta gasz toł da. Fac si mi le”

owo ce an tycz nych fa scy na cji
Fa scy na cja mło dych lu dzi kul tu rą i hi sto rią
sta ro żyt nej Hel la dy oraz Rzy mu nie prze -
mi ja na wet w świe cie zdo mi no wa nym
przez no wo cze sne tech no lo gie. Naj lep -
szym te go do wo dem są wy ni ki te go rocz -
nej, dzie sią tej już edy cji Kon kur su Wie dzy
o An ty ku, or ga ni zo wa ne go przez In sty tut
Fi lo lo gii Kla sycz nej UAM. 

Na eta pie szkol nym uczest ni czy ło w nim
w tym ro ku po nad 500 uczniów z nie mal 70
szkół gim na zjal nych i li ce ów ogól no kształ cą -
cych. W fi na le, któ ry od był się w IFK 31 mar -

ca br., wy star to wa ło 47 uczniów gim na zjów
i 19 uczniów li ce ów. zwy cięz ca mi zo sta li Ju -
lia Go da wa z Gim na zjum Dwu ję zycz ne go
im. Dą brów ki w Po zna niu oraz Ję drzej Sław -
ni kow ski z VI Li ceum ogól no kształ cą ce go
w Po zna niu. 

Choć kon kurs nie fi gu ru je na żad nych li stach
ku ra to ryj nych, a je go po ziom jest praw dzi wie
uni wer sy tec ki („pie kiel nie trud ny” – we dle oce -
ny sa mych uczniów i na uczy cie li), za in te re so -
wa nie nim ro śnie z ro ku na rok,
a zwy cię stwo – praw dzi wie no bi li tu je. I naj wy -

raź niej da je sa tys fak cję, sko ro nie któ rzy uczest -
ni cy po fi na łach w ka te go rii szkół gim na zjal -
nych, po ja wia ją się w ko lej nych la tach wśród
fi na li stów z li ce ów, by wresz cie już sys te ma tycz -
nie od wie dzać Col le gium Ma ius ja ko stu den ci.
Ta cy fi na li ści są dla mnie naj więk szą ra do -
ścią – pod kre śla dr Ju sty na za bo row ska -Mu siał,
or ga ni zu ją ca kon kurs wraz z dr Mar le ną
Puk – Oni naj le piej świad czą, że raz za szcze pio -
na mi łość do an ty ku z cza sem się roz ra sta i pięk -
nie owo cu je. 

(mmm)
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Konkurs Wiedzy
o Antyku w Salonie
Mickiewicza
zorganizowany
przez Instytut
Filologii Klasycznej
UAM
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BUjest bi blio te ką na uko wą, któ ra z po -
wo dze niem re ali zu je swo ją mi sję

jed nost ki po wo ła nej do wspo ma ga nia za dań
na uko wych i dy dak tycz nych uczel ni, za pew -
nia jąc opty mal ną ob słu gę na ukow com, dok -
to ran tom i stu den tom. Rów no cze śnie wpi su je
się w mi sję bi blio te ki pu blicz nej, jest miej scem
przy ja znym dla użyt kow ni ków, otwar ta na po -
trze by wszyst kich, któ rzy pra gną ko rzy stać
z jej za so bów.

BU jest otwar ta na współ pra cę ze śro do wi -
skiem na uki i kul tu ry, ini cju je oraz re ali zu je
dzia ła nia wspo ma ga ją ce bu do wa nie spo łe -
czeń stwa wie dzy. Co raz efek tyw niej wpi su je
się w re ali za cję trze ciej mi sji UAM, któ rą są
dzia ła nia kul tu ro twór cze skie ro wa ne do stu -
den tów uczel ni, jej pra cow ni ków oraz sze ro -
ko po ję tej spo łecz no ści lo kal nej.

La ta 2013 i 2014, a w szcze gól no ści rok 2015
ob fi to wał w bi blio te ce w dzie siąt ki im prez róż -
ne go ro dza ju. W ro ku ubie głym, w na szym
gma chu mia ło miej sce 100 wy da rzeń, w któ -
rych uczest ni czy ło bli sko 12 tys. osób! Sztan -
da ro wym wy da rze niem, do któ re go
przy go to wu je my się nie mal przez ca ły rok jest
ogól no pol ski Ty dzień Bi blio tek, ob cho dzo ny
od 8 do 15 ma ja. Im pre za ta wpi su je się w uni -
wer sy tec ką Wiel ką Ma jów kę. Wśród ubie gło -

rocz nych wy da rzeń Ty go dnia w BU na le ży wy -
mie nić Wy sta wę sztam bu chów, pre zen ta cję
eks li bri sów i wy kład Po co ko mu dziś eks li bris?,
Rocz ni co we czy ta nie, Baj ko we czy ta nie, kier -
masz ksią żek na dzie dziń cu bi blio te ki. Nie zwy -
kłym po wo dze niem cie szy się or ga ni zo wa ny
w ma ju w gma chu bi blio te ki Dzień Dar mo we -
go Ko mik su, któ ry zgro ma dził w ubie głym ro -
ku oko ło 2300 osób. Po dob nie dzia ło się
w grud niu pod czas rok rocz nych warsz ta tów
ko mik so wych i wy staw CoMICS WARS.

W ra mach Po znań skich Dni Tol kie now -
skich 25 mar ca 2015 r. w bi blio te ce moż na by -
ło obej rzeć wy sta wę du żych i ma łych ma kiet,
fi gu rek, ksią żek, al bu mów oraz eks po na tów
hi sto rycz nych zwią za nych z po by tem au to ra
Wład cy Pier ście ni na fron cie. or ga ni za to rem
był Klub Mo de lar ski „Jaź wiec”, a wzię ło w niej
udział ok. 350 osób. W cią gu ro ku w bi blio te -
ce od by ło się 9 tzw. „du żych” eks po zy cji w ho -
lu głów nym oraz 12 wy staw mniej szych,
w tym kil ka przy go to wa nych we współ pra cy
z Uni wer sy te tem Ar ty stycz nym, np.: wy sta wa
prac To ma sza Si wiń skie go Ar te fak ty kul tu ry
po rzu cew skiej. In te re su ją ce eks po zy cje za pre -
zen to wa li fo to gra fo wie Ma ciej Kra jew ski i Jan
Twar dak. Pierw szy, na wy sta wie Sa lve Po -
znań/Ła zę ga po znań ska, za cie ka wił nie zwy -

kły mi uję cia mi róż nych za kąt ków Po zna nia.
Dru gi, w Por tre cie wsi wiel ko pol skiej w zdję -
ciach we sel nych, prze niósł nas w od le gły już
świat.

Do tra dy cyj nych form dzia łal no ści bi blio -
te ki na le żą pro mo cyj ne spo tka nia z au to ra mi
ksią żek. Waż nym wy da rze niem ubie głe go ro -
ku by ło zor ga ni zo wa nie po raz pierw szy tzw.
Ży wej Bi blio te ki, któ rej za ło że niem jest za pro -
sze nie osób o roż nych za pa try wa niach, czę sto
kon tro wer syj nych i „wy po ży cza nie” ich przez
uczest ni ków, za chę ca nie do roz mów, pod czas
któ rych za pro sze ni go ście dzie lą się swo imi
do świad cze nia mi i prze my śle nia mi. Po mysł
ten, re ali zo wa ny przez Mar tę Staw ską -Pu chal -
ską i Dia nę Sza ry -Ma tusz ko wiak, sta nie się
im pre zą cy klicz ną.

BU nie tyl ko im pre za mi ży je. W ro ku 2015
zor ga ni zo wa no 12 otwar tych ze brań na uko -
wych, pod czas któ rych pra cow ni cy bi blio te ki
i za pro sze ni go ście pre zen to wa li swo je do ko -
na nia na uko we. Wśród nich wy róż nić moż -
na wy kła dy dr Ewy Sy ski Ma rian Swi nar ski
(1902-1965). Po znań ski an ty kwa riusz i bi blio -
fil, prof. Pio tra No wa ka Po raż ki so cja li stycz nej
cen zu ry? czy Ju sty ny Ło pa czyk, Mi scel la nea...
ję zy ko we. O nor mie i ten den cjach we współ cze -
snym ję zy ku pol skim.

Sto wy da rzeń z ży cia bi blio te ki 
Uni wer sy tec kiej 

wy sta wy, pro mo cje ksią żek, spo tka nia, warsz ta ty, gra miej ska, gry plan szo we, Dni tol kie na, kon cer ty, kier ma sze
ksią żek, rocz ni co we czy ta nie, ty dzień Bi blio tek, Po znań ski fe sti wal na uki i sztu ki, noc na ukow ców to nie któ re

z przed się wzięć Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej w Po zna niu.
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In ne dzia ła nia to or ga ni za cja i uczest nic two
w warsz ta tach i kon fe ren cjach ta kich jak:
IBUK Li bra Jak efek tyw nie ko rzy stać z na rzę -
dzi wir tu al nej czy tel ni (dr Al do na Cha chli -
kow ska, Ża ne ta Szerksz nis); Open Ac cess.
Otwar te Za so by Edu ka cyj ne w Pol sce i na świe -
cie (Ma ria Lam ber ti); Open Ac cess. Kon cep cja
re po zy to rium in sty tu cjo nal ne go ja ko okna
na świat dla uczo ne go i in sty tu cji – re po zy to -
rium AMUR: stu dium przy pad ku (Mał go rza -
ta Ry chlik); Open Ac cess. Cza so pi sma otwar te
na świat – PRESSto uni wer sy tec ka plat for ma
elek tro nicz nych cza so pism na uko wych (Emi lia
Kar wa siń ska) NUKAT– kon fe ren cja kra jo wa
(Alek san dra Mi ko łaj ska).

Pra cow ni cy BU uczest ni czą też w im pre zach
ogól no uczel nia nych, ta kich jak Wiel ka Ma jów -
ka, Noc Na ukow ców, Po znań ski Fe sti wal Na -
uki i Sztu ki oraz w wy kła dach Ko lo ro we go
Uni wer sy te tu, któ ry gro ma dzi każ do ra zo wo
po nad 100 dzie ci Uczest ni czy my tak że w Tar -
gach Edu ka cyj nych, Po znań skich Dniach
Książ ki nie tyl ko Na uko wej.

Kil ka ra zy do ro ku bi blio te kę od wie dza ją
zor ga ni zo wa ne gru py uczniów, a szcze gól nym
za in te re so wa niem (850 osób) cie szy się zwie -
dza nie – pod ha słem zwie dza my za ka mar ki
Bi blio te ki – nie do stęp nych na co dzień ma ga -
zy nów, pra cow ni kon ser wa cji oraz di gi ta li za -
cji ksią żek, ga bi ne tu dy rek to ra. 

Dzia ła nia bi blio te ki skie ro wa ne są rów nież
do osób star szych. or ga ni zu je my spe cjal ne
wy kła dy dla grup se nio rów z Uni wer sy te -
tu III Wie ku, np. pre zen tu jąc go ściom wy bra -
ne obiek ty spo śród zbio rów spe cjal nych. 

Nie za my ka jąc się na po trze by osób nie peł -
no spraw nych oswa ja my z bi blio te ką tak że tę
gru pę osób. ostat nio go ści li śmy mło dzież ze
sto wa rzy szeń zaj mu ją cych się ta ką dzia łal no -

ścią or ga ni zu jąc zwie dza nie gma chu oraz kier -
masz świą tecz ny. 

od 3 lat du żym po wo dze niem cie szy się
ogól no pol ska ak cja Rocz ni co we czy ta nie.
Wszy scy in te re su ją cy się po ezją lub pro zą mo -
gą wziąć w niej udział, a tak że od czy tać ulu bio -
ne frag men ty twór czo ści oma wia ne go au to ra.
W ro ku 2015 od by ło się 12 ta kich spo tkań,
a naj cie kaw sze z nich to spo tka nie z po ezją Ta -
de usza Ró że wi cza, Ja na Sztau dyn ge ra, Wi sła -
wy Szym bor skiej czy Ha li ny Po świa tow skiej. 

Bi blio te ka udo stęp nia tak że swo ją prze -
strzeń in sty tu cjom, któ re pra gną wła śnie tu,
w za byt ko wym gma chu BU, or ga ni zo wać spo -
tka nia. Go ści li śmy np. za przy jaź nio nych ar ty -
stów, po etów i człon ków Gru py Li te rycz nej
Na Kre chę, Sto wa rzy sze nie Po lo nia – Ita lia czy
Au striac ki ośro dek Kul tu ry, a tak że uczest ni -
ków Ko lo kwiów Dra ma tur gicz nych, zor ga ni -
zo wa nych przez pra cow ni ków Wy dzia łu
Fi lo lo gii Pol skiej UAM. Bi blio te ka bie rze tak -
że udział w im pre zach po za jej te re nem np.
uczest ni cząc w uni wer sy tec kich Dniach Dok -
to ran ta, wspo mnia nych Tar gach Edu ka cyj -
nych, a pra cow ni cy BU wy jeż dża ją ze swo imi
wy kła da mi do szkół i ośrod ków kul tu ry oraz
są ak tyw ni na fe sti wa lu mi ło śni ków fan ta sty -
ki w Po zna niu Pyr kon.

zmia ny w ukła dzie bi blio te ki i re mon ty
spo wo do wa ły, że na si użyt kow ni cy, a przede
wszyst kim stu den ci w cza sie se sji, co raz chęt -
niej prze by wa ją w bi blio te ce do pół no cy, znaj -
du jąc tu do god ne miej sca do sku pie nia
i na uki. Wspie ra my ich czę stu jąc ka wą, her -
ba tą i sło dy cza mi. 

Wra ca jąc do dzia łań kul tu ro twór czych, BU
or ga ni zu je tak że spo tka nia ar ty stycz ne, kul tu -
ral ne oraz na uko we mło dych, po cząt ku ją cych
twór ców. Daw ny pro jekt DeBiUty, ak ty wi zu ją -

cy stu den tów, za stą pio ny zo stał po dob nym
dzia ła niem. StudentoBUs pod pa tro na tem rek -
to ra UAM. Jest to ini cja ty wa wspie ra ją ca stu -
diu ją cych po etów, li te ra tów, pla sty ków,
mu zy ków. Po moc ną i po trzeb ną w tym dzia ła -
niu bę dzie zmia na prze zna cze nia czy tel ni na uk
hi sto rycz nych, spo łecz nych i ga zet, któ ra sta nie
się rów nież sa lą do pre zen ta cji kul tu ral nych.

or ga ni za to ra mi wy jąt ko we go w ska li Po -
zna nia i Pol ski pro jek tu Po znań ska Dys ku syj -
na Aka de mia Ko mik su jest BU wspól nie
z Fun da cją Tran zyt w ra mach pro jek tu Cen -
tra la -Sztu ka Ko mik su Eu ro py Środ ko wej.
Rów nież te co mie sięcz ne spo tka nia od by wa -
ją ce się w każ dą trze cią śro dę mie sią ca sta ły się
tra dy cją, a dys ku sje gro ma dzą wie le osób. od -
po wie dzial nym za re ali za cję DAK jest dr Ra -
fał Wój cik. Po dob nie dzie je się tak że pod czas
spo tkań mi ło śni ków gier plan szo wych i kar -
cia nych np. Ma gic e Ga the ring (MTG), od -
by wa ją cych się pod prze wod nic twem Mi cha ła
Dud ka, pod ha słem W bi blio te ce wszyst ko gra! 

Jak wi dać, bi blio te ka sta je się miej scem,
w któ rym za da nia na uko we, dy dak tycz ne
prze pla ta ją się z upo wszech nia ją cy mi kul tu rę,
czę sto opie ra jąc się na wy ko rzy sta niu bo ga -
tych za so bów bi blio te ki, a skie ro wa ne są nie
tyl ko do człon ków spo łecz no ści aka de mic kiej. 

za pra sza my na ko lej ne wy da rze nia. Na naj -
bliż sze, w Ty go dniu Bi blio tek (8-15 ma ja),
któ ry w tym ro ku od by wać bę dzie się pod ha -
słem Bi blio te ka in spi ru je, przy go to wa li śmy
wie le atrak cji. Na stro nie www.lib.amu.edu.pl,
w za kład ce Szko le nia i Po mo ce, Cen trum Edu -
ka cyj ne BU zna leźć moż na wy kaz szko leń, wy -
cie czek i wy kła dów. 

Kry sty na Jaz don
Bi blio te ka Uni wer sy tec ka

Od dział in for ma cji i trans fe ru Wie dzy
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Nie od ma wiam Ra dzie Na ro do we go
Cen trum Na uki istot nych osią gnięć
na rzecz wpro wa dza nia w na szym

kra ju no wo cze sne go sys te mu gran to we go, do -
sto so wa ne go do stan dar dów eu ro pej skich
i świa to wych. Wie lu zna ko mi tych ba da czy po -
zy ska ło w ten spo sób od po wied nie środ ki fi -
nan so we dla re ali za cji swo ich pro jek tów,
no wa tor skich na ska lę kra jo wą i mię dzy na ro -
do wą. To nie ma ło. Dla te go bez wąt pie nia na -
le ży do ce nić wy si łek człon ków Ra dy i ich pra cę
na rzecz uno wo cze śnie nia sys te mu pol skiej na -
uki. Nie ste ty, wciąż ob ser wu je my w tym ob sza -
rze zbyt wie le ne ga tyw nych ten den cji, obok
któ rych nie spo sób przejść obo jęt nie. Prze -
wod ni czą ce go Ra dy NCN nie po są dzam
o upra wia nie bez re flek syj nej pro pa gan dy suk -
ce su, naj wy raź niej jed nak za rów no on, jak
i po zo sta li człon ko wie Ra dy, nie w peł ni zda ją
so bie spra wy z licz nych uchy bień, ja kie ma ją
choć by miej sce na eta pie oce nia nia wnio sków

o gran ty, z oczy wi stych wzglę dów bu dzą cym
zwy kle naj więk sze za in te re so wa nie. A li sta
tych uchy bień jest na praw dę dłu ga. Wy star czy
rzut oka na dys ku sje to czo ne przez wnio sko -
daw ców na licz nych, po świę co nych tej te ma -
ty ce fo rach in ter ne to wych. Wie le kry tycz nych
uwag pa da tak że w wy stą pie niach pu blicz nych
i w pry wat nych roz mo wach, i to z ba da cza mi,
któ rzy na le żą do naj lep szych spe cja li stów w za -
kre sie swo ich dzie dzin i któ rych trud no po dej -
rze wać o re sen ty men ty. To też po gląd prof.
Ka roń skie go, ja ko by NCN zo stał „za ak cep to -
wa ny przez śro do wi sko na uko we” uwa żam
za sfor mu ło wa ny co kol wiek na wy rost.

Sam dwu krot nie skła da łem wnio sek o grant
w pro gra mie oPUS. Ska la nie kom pe ten cji, nie -

rze tel no ści i naj zwy klej szej non sza lan cji, z ja ką
oce nio no mój pro jekt ba daw czy, zdzi wi ła mnie
już za pierw szym ra zem. Są dzi łem jed nak, że
ze stro ny ze spo łu Eks per tów był to zwy czaj ny
„wy pa dek przy pra cy”. Dru gi wnio sek przy go -
to wa łem, uwzględ niw szy wcze śniej sze za rzu ty.
Tym ra zem zdu mie nie by ło jesz cze więk sze.
Po pierw sze, zmia ny su ge ro wa ne przez pierw -
szy ze spół Eks per tów nie zna la zły uzna nia
w oczach dru gie go – i bądź tu, czło wie ku, mą -
dry! Po dru gie zwra cał uwa gę nie sta ran ny, by
nie po wie dzieć nie chluj ny styl opi nii eks per tów,
miej sca mi ocie ra ją cy się wręcz o nie zro zu mia -
łość – tak czy ina czej nie zgod ny ze stan dar da -
mi aka de mic ki mi, któ re po win ny być
sto so wa ne w te go ro dza ju pro ce du rach.
Po trze cie, w „oce nie do rob ku kie row ni ka pro -
jek tu” po ja wi ły się in for ma cje bar dzo nie ści słe,
a na wet cał ko wi cie myl ne. Nie po są dzam ze -
spo łu Eks per tów o ce lo wą ma ni pu la cję, są dzę
tyl ko, że eks per ci wy jąt ko wo nie sta ran nie za -

zna jo mi li się z oce nia nym wnio skiem lub też
po my li li go z in nym. Eks per ci nie wspo mi na ją
np. o tak istot nych prze cież dla oce ny do rob ku
pu bli ka cjach kie row ni ka gran tu w naj waż niej -
szych i naj wy żej punk to wa nych pol skich cza -
so pi smach na uko wych, co wię cej, nie któ rych
spo śród ty tu łów naj wy raź niej w ogó le nie zna -
ją – co wy ni ka z przed ło żo nej przez nich oce -
ny. A przy po mi nam, że nie mam na my śli
cza so pism „ni szo wych”, o re gio nal nym za się gu,
a wy so ko punk to wa ne i ce nio ne cza so pi sma
o ran dze ogól no pol skiej. Eks per ci zby wa ją mil -
cze niem za gra nicz ne pu bli ka cje kie row ni ka
gran tu, sta że w re no mo wa nych za gra nicz nych
ośrod kach aka de mic kich, uczest nic two w pre -
sti żo wych pro jek tach ba daw czych, licz ne na -

gro dy i sty pen dia ba daw cze. Po ja wia się py ta -
nie, dla cze go te sa me osią gnię cia, któ re in sty -
tu cjom pań stwo wym, in sty tu cjom
kul tu ral nym, ze spo łom ba daw czym i wy daw -
nic twom po zwa la ją na gra dzać kie row ni ka pro -
jek tu waż ny mi wy róż nie nia mi oraz za pra szać
go do współ udzia łu w waż kich pro jek tach na -
uko wych, w oczach eks per tów nie znaj du ją
żad ne go uzna nia, co wię cej, nie zo sta ją w ogó -
le przez nich do strze żo ne? Brak tych in for ma -
cji, jak rów nież brak pre cy zji w po da wa niu
po zo sta łych (co bez wąt pie nia mu sia ło się przy -
czy nić do ob ni że nia oce ny do rob ku na uko we -
go kie row ni ka pro jek tu przez ze spół
Eks per tów) spra wia wra że nie wy jąt ko wej nie -
rze tel no ści. 

Tak że w oce nie pro jek tu ra zi brak pre cy zji
(co w du żej mie rze wy ni ka z nie sta ran ne go sty -
lu wy po wie dzi), nie do sta tecz ne ro ze zna nie
w ak tu al nych ten den cjach ba daw czych, ar cha -
izm me to do lo gicz ny, wresz cie nie wy star cza ją -
ca zna jo mość j. an giel skie go. Jak to się
wszyst ko ma do stwier dze nia do łą cza ne go
do pi sem nych de cy zji dy rek to ra Na ro do we go
Cen trum Na uki, ja ko by zgło szo ny pro jekt zo -
stał pod da ny „me ry to rycz nej oce nie”? Jak to
się ma do słów o „no wym nur cie, wpro wa dza -
ją cym nas w struk tu ry eu ro pej skie”, o „uno wo -
cze śnia niu na sze go sys te mu na uki”,
o „wła ści wych pro ce du rach etycz nych”? Traf
chciał, że mniej wię cej w tym sa mym cza sie,
kie dy czy ta łem opi nię o swo im, cy tu ję, „sła -
bym” do rob ku na uko wym i o bra ku „wa lo rów
od kryw czych” pro jek tu, przy szła wia do mość
o przy zna niu mi pre sti żo wej nie miec kiej na -
gro dy na uko wej przy zna wa nej za dzia łal ność
na rzecz pol sko -nie miec kie go dia lo gu na uko -
we go i kul tu ral ne go. Co ta kie go do strze gli
w mo im do rob ku eks per ci nie miec cy, cze go
nie zo ba czy li w nim pol scy? znów po ja wia się
py ta nie o wy jąt ko wo nie ja sne i pro ble ma tycz -
ne kry te ria, we dle któ rych ze spół Eks per tów
NCN oce nia przed kła da ne wnio ski. 

od wo ła nie oczy wi ście zło ży łem, do łą cza jąc
dłu gą li stę jed no znacz nych uchy bień, ja kich
do pu ści li się w swo jej oce nie eks per ci. Pod kre -

Na ro do we Cen trum Na uki – 
na praw dę tak świet nie?

w lutowym numerze „Życia uniwersyteckiego” ukazał się wywiad z prof. michałem karońskim, przewodniczącym rady
narodowego centrum nauki. Prof. karoński w niezwykle jasnych barwach opisuje polski system polityki grantowej

i dokonania ncn w ostatnich latach. czytamy o „nowoczesnym systemie finansowania”, o „nowym nurcie,
wprowadzającym nas w struktury europejskie”, o „unowocześnianiu naszego systemu nauki”, o „właściwych procedurach
etycznych”, o rzetelnym i wnikliwym procedowaniu przedkładanych wniosków. Piękne słowa. a więc skoro jest tak dobrze,

to... dlaczego jest tak źle?

”Chodzi tylko o to, by rywalizacja przebiegała zgodnie
z zasadami fair play i by wszyscy stosowali się do przyjętych
reguł gry. Tylko tyle i aż tyle
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ślam: jed no znacz nych, czy li ta kich, co do któ -
rych nie moż na mieć żad nych wąt pli wo ści.
W od po wie dzi nie usto sun ko wa no się do żad -
ne go z mo ich za rzu tów. Stwier dzo no je dy nie,
że „wnio sek nie zo stał przy go to wa ny w spo sób
umoż li wia ją cy je go rze tel ną oce nę”. Ta kie sfor -
mu ło wa nie to zwy czaj ny unik. A prze cież cho -
dzi o dys po no wa nie po kaź ny mi środ ka mi
fi nan so wy mi o cha rak te rze pu blicz nym, moż -
na by za tem ze stro ny ze spo łu Eks per tów
ocze ki wać du żo więk szej pie czo ło wi to ści
w for mu ło wa niu ocen.

Chcę zo stać do brze zro zu mia ny: nie za mie -
rzam pu blicz nie wy le wać swo ich ża li z po wo -
du od rzu ce nia mo je go wnio sku. Prze cież mój
przy pa dek jest tyl ko jed nym z bar dzo wie lu
po dob nych, pod tym wzglę dem zna la złem się
w na praw dę do bo ro wym to wa rzy stwie.
Chciał bym je dy nie zwró cić uwa gę na za sta na -
wia ją cą roz bież ność mię dzy opi nia mi tych,
któ rzy, jak prof. Mi chał Ka roń ski, współ two -
rzą sys tem gran to wy w na szym kra ju, a tych,
któ rzy ja ko wnio sko daw cy od prak tycz nej
stro ny te stu ją wy dol ność sys te mu. zgo da, je go
wy dol ność jest w znacz nej mie rze uza leż nio -
na od na kła dów fi nan so wych na na ukę, któ re
wciąż są za wsty dza ją co ni skie. Ale ni skie na -

kła dy fi nan so we na na ukę nie tłu ma czą z pew -
no ścią wszyst kich ne ga tyw nych zja wisk, ja kie
po wszech nie moż na za ob ser wo wać, apli ku jąc
o grant do Na ro do we go Cen trum Na uki. Do -
ty czy to w szcze gól no ści ocen eks per tów.
Wnio sko daw cy wkła da ją bar dzo du żo wy sił ku
w przy go to wa nie od po wied nich pro jek tów,
prze cho dzą żmud ną i w wie lu wy pad kach nie -
po trzeb nie zbiu ro kra ty zo wa ną pro ce du rę apli -
ka cyj ną, po czym ja ko „in for ma cję zwrot ną”
za ska ku ją co czę sto otrzy mu ją oce ny, któ re ra -
żą nie kom pe ten cją, nie rze tel no ścią, nie chluj -
stwem; a na wet – tak też nie rzad ko by wa – są
ob raź li we dla in te li gen cji wnio sko daw ców, ich
pro fe sjo na li zmu i za an ga żo wa nia. z roz my -
słem for mu łu ję ta ką opi nię. 

Wszy scy je ste śmy zgod ni, że pol ska na uka
po trze bu je no wo cze sne go sys te mu gran to we -
go. Wszy scy się zga dza my, że Na ro do we Cen -
trum Na uki zro bi ło bar dzo wie le, by ta ki
sys tem stwo rzyć. Wciąż jed nak nie moż na mo -
im zda niem mó wić o suk ce sie na mia rę po -
wszech nych ocze ki wań. Wciąż nie
moż na mó wić, że – w prze ci wień stwie
do opty mi stycz nej opi nii wy ra żo nej przez prof.
Ka roń skie go – gran ty otrzy mu ją wy łącz nie
wnio ski „naj lep sze”. Po pierw sze dla te go, że

w na uce, w szcze gól no ści w na ukach hu ma ni -
stycz nych, kry te ria „lep szo ści” są wy jąt ko wo
nie ostre. Po dru gie dla te go, że pro jek ty „naj -
lep sze” to zbyt czę sto po pro stu ta kie, któ rych
au to rzy naj le piej opa no wa li sztu kę skła da nia
wnio sków gran to wych – co by naj mniej nie jest
tym sa mym. Po trze cie dla te go, że na wet naj -
bar dziej no wo cze sne i po stę po we pro ce du ry
nie za stą pią zwy kłej rze tel no ści, pro fe sjo na li -
zmu, kom pe ten cji i bez stron no ści. 

A po czwar te… No cóż, bę dę szcze ry. o sto -
sun ko wo nie wie lu pro jek tach na uko wych fi -
nan so wa nych w ostat nich la tach przez NCN
moż na z czy stym su mie niem po wie dzieć, że są
praw dzi wie no wa tor skie, a ich re ali za cja zna -
czą co przy czy nia się do trwa łe go roz wo ju pol -
skiej hu ma ni sty ki. I nie je stem w tej opi nii
od osob nio ny. Gdzie za tem ta „naj lep szość”?

W obec nych cza sach na uka wy ma ga twar -
dej ry wa li za cji o środ ki fi nan so we, co do te go
nie ma żad nych wąt pli wo ści. W po rząd ku,
niech tak bę dzie. Cho dzi tyl ko o to, by ry wa li -
za cja prze bie ga ła zgod nie z za sa da mi fa ir play
i by wszy scy sto so wa li się do przy ję tych re guł
gry. Tyl ko ty le i aż ty le.

dr hab. łu kasz Mu siał, prof. UAM
In sty tut Fi lo lo gii Ger mań skiej 

Cer ty fi kat „Li de ra ja ko ści kształ ce nia” 
dla Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji 

Wię cej in for ma cji na https://pra wo.amu.edu.pl/dla -kan dy da ta/kie run ki -stu diow

Kierunek prawo prowadzony wspólnie
przez Wydział Prawa i Administracji UAM
oraz Wydział Prawa Uniwersytetu
Europejskiego Viadrina we Frankfurcie
nad Odrą został dwukrotnie wyróżniony
przez komisję ekspercką w programie
„Studia z przyszłością”. Kierunek ten
otrzymał nie tylko certyfikat znaku jakości
„Studia z Przyszłością”, ale także certyfikat
nadzwyczajny „lidera jakości kształcenia”.

Cer ty fi kat „Li der Ja ko ści Kształ ce nia” otrzy -
mu ją tyl ko te spo śród cer ty fi ko wa nych kie run -
ków stu diów, któ re uzy ska ły naj wyż szą licz bę
punk tów ran kin go wych przy zna nych przez
ko mi sję eks perc ką w da nej edy cji pro gra mu. 

Po zy tyw na de cy zja ko mi sji sta no wi do wód
uzna nia dla za pro jek to wa nej i wdra ża nej
na kie run ku pra wo kon cep cji kształ ce nia,
któ ra ma ce chy in no wa cyj ne, jest do sto so wa -
na do po trzeb ryn ku pra cy i ocze ki wań oto -
cze nia spo łecz no –go spo dar cze go oraz
umoż li wia prze ka zy wa nie no wo cze snej wie -
dzy, jak rów nież kre owa nie umie jęt no ści

i kom pe ten cji spo łecz nych po szu ki wa nych
przez pra co daw ców. 

zgod nie z re gu la mi nem pro gra mu apli ka -
cję oce nia ło nie za leż nie od sie bie 3 eks per -
tów - człon ków ko mi sji, w tym: eks pert
re pre zen tu ją cy śro do wi sko aka de mic kie, eks -
pert re pre zen tu ją cy śro do wi sko go spo dar cze
oraz eks pert dzia ła ją cy w imie niu or ga nów
sta tu to wych Fun da cji Roz wo ju Edu ka cji
i Szkol nic twa Wyż sze go. W opi nii ko mi sji
cer ty fi ko wa ny kie ru nek stu diów pro wa dzo ny
jest zgod nie z naj wyż szy mi stan dar da mi ja -
ko ścio wy mi obo wią zu ją cy mi w szkol nic twie
wyż szym. Cer ty fi ka ty „Li der Ja ko ści Kształ -
ce nia” oraz „Stu dia z Przy szło ścią” przy zna no
w ra mach ogól no pol skie go Pro gra mu Akre -
dy ta cji Kie run ków Stu diów „Stu dia z przy -
szło ścią” or ga ni zo wa ne go przez Fun da cję
Roz wo ju Edu ka cji i Szkol nic twa Wyż sze go. 

Na ga li w War sza wie 16 mar ca br. na gro dę
w imie niu Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji
UAM ode bra ła kie row nik na gro dzo ne go kie -
run ku stu diów dr Jo an na Dłu gosz. USI
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za czę ło się od po my słu – ten zakiełkował
w gło wach piąt ki stu den tów z Wy dzia -
łu Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz -

nych. Ce lem by ła Ame ry ka Po łu dnio wa,
a ści ślej pusz cza pe ru wiań ska. Wspól ne pla ny
sprzy ja ły dzia ła niom, a te skon cen tro wa ły się
wo kół Ko ła Na uko we go Geo gra fów im. Sta ni -
sła wa Paw łow skie go. Tam też na ro dził się po -
mysł na po wo ła nie do ży cia sto wa rzy sze nia
GEopraktyki. To pro jekt zrze sza ją cy stu den -
tów i dok to ran tów, któ rych pa sją są da le kie po -
dró że, i któ rzy chcą je łą czyć z ba da nia mi
na uko wy mi. Głów nym ce lem GEopraktyk jest
kon fron ta cja wie dzy zdo by tej w trak cie stu diów
z prak ty ką, dla te go po sta no wi li od by wać prak -
ty ki te re no we i wo lon ta riat w róż nych miej -
scach na ku li ziem skiej. Do te go po stu la tu
do pi sa ne zo sta ły jesz cze chęć po sze rze nia wie -
dzy z za kre su na uk przy rod ni czych, pod nie sie -
nie kom pe ten cji ję zy ko wych, na wią zy wa nie
współ pra cy na uko wej po mię dzy uni wer sy te ta -
mi, pu bli ka cja wy ni ków ba dań na uko wych, ale
też pod nie sie nie po zio mu edu ka cji spo łecz no -
ści lo kal nych, szcze gól nie z ochro ny śro do wi -
ska, zwró ce nie uwa gi opi nii pu blicz nej
na wa run ki ży cia w nie któ rych czę ściach glo -
bu, a tak że po zna nie no wych kul tur, tra dy cji
i hi sto rii oraz kształ ce nie po przez po dró żo wa -
nie. Suk ce so wi pro jek tu sprzy ja fakt, że ca ła
piąt ka uczest ni czą ca w wy pra wie do Pe ru ma
za so bą do świad cze nia da le kich po dró ży. Ich
bio gra my do ku men tu ją wy pra wy do Azji, obu

Ame ryk, a na wet na Ark ty kę. To wła śnie tam
swo je uro dzi ny spę dza To masz Kur cza ba. De -
kla ru je, że jest fo to gra fem i po lar ni kiem, a z za -
mi ło wa nia po dróż ni kiem. Lu bi eks tre mal ne
przy go dy, dla te go na swo im kon cie ma m.in.
noc spę dzo ną na środ ku izra el skiej pu sty ni bez
na mio tu i cie płe go je dze nia, a tak że po dró że
do obu Ame ryk, Azji oraz na Spits ber gen. za -
py ta ny o wra że nia z po dró ży do Pe ru wy mie -
nia geo gli fy z Na sca, kil ku dnio wy po byt
w dżun gli i in struk taż po słu gi wa nia się ma cze -
tą, a tak że re gio nal ny przy smak czy li świn kę
mor ską, któ rą w Pe ru po da je się na kil ka spo -
so bów. Ku li nar ne spe cja ły skła da ją się na kul tu -
rę da ne go kra ju, dla te go po tra wy z te go
zwie rza ka po trak to wa ne zo sta ły ja ko że la zny
punkt wy pra wy. Na na uko wy pro gram zło ży ły
się zaś bar dzo róż no rod ne ba da nia. By ły to: mo -
ni to ro wa nie za cho wań prze strzen nych na Pla -
za de Ar mas w Li mie, cykl po mia rów
wła ści wo ści fi zycz nych wo dy w rze ce San Al ber -
to w otu li nie Par ku Na ro do we go Yana cha ga -
-Che millén, po byt na Uni wer sy te cie św. Mar ka
w Li mie. Ko rzy ścią z wy pra wy by ła też ko niecz -
ność po słu gi wa nia się ję zy kiem hisz pań skim.
Bo choć nie wszy scy w gru pie ten ję zyk zna ją,
wszy scy mu sie li się nim po słu gi wać… 

Wy pra wę do Pe ru fi nan so wa no ze środ ków
rek to ra UAM i dzie ka na WNGiG, ale rów nież
w du żej mie rze ze stu denc kich kie sze ni. W tym
ro ku uczest ni cy GEopraktyk po sta no wi li
w or ga ni za cję wy pra wy za an ga żo wać spo łecz -

ność wir tu al ną. Pro wa dzą ak cję na por ta lu Po -
lak Po tra fi, wy pra wa ma też swój pro fil na Fa -
ce bo oku. Po po wro cie bę dzie my or ga ni zo wać
pre lek cje i wy sta wy – de kla ru je To masz Kur -
cza ba – Po my słów ma my du żo. Naj waż niej sze,
aby po zy skać no wych spon so rów. Speł nie niu
pla nów na pew no po mo że pa tro nat me dial ny
„Na tio nal Geo gra phic”. Ho no ro wy pa tro nat
nad pro jek tem ob ję ła Elż bie ta Dzi kow ska oraz
dzie kan WNGiG UAM, prof. Le szek Ka sprzak.

A te raz krót ko o sa mej wpra wie. W tym
ro ku gru pa stu den tów i dok to ran tów z UAM
do trze do pod nó ża An dów. Bę dzie my spę dzać
du żo cza su w gó rach – mó wi To masz Kur cza -
ba – Na wy so ko ści 5-6 ty się cy me trów wa run -
ki nie są zbyt go ścin ne dla czło wie ka, dla te go
przyj dzie nam po wal czyć z wła snym or ga ni -
zmem. W plan wy pra wy wpi sa no też wi zy tę
w ko pal ni zło ta, prze jazd przez naj więk szą
pu sty nię sol ną świa ta, a tak że wej ście
nad kra ter wul ka nu na gra ni cy Bo li wii i Chi -
le. W pla nach na uko wych są ba da nia re ak cji
lo dow ców tro pi kal nych na zmia ny kli ma -
tycz ne, mo ni to ring za cho wań spo łecz nych
w bo li wij skim La Paz, wy ko na nie or to fo to -
ma py oraz cy fro wych mo de li po wierzch ni te -
re nu w pro win cji José Bal li vián w Bo li wii.
opie kę na uko wą nad pro jek tem spra wu je
prof. An drzej Ko strzew ski, a od te go ro ku
do wy pra wy do łą czy dr Ja kub Ma łec ki, któ -
ry bę dzie czu wał nad me to do lo gią pro wa -
dzo nych ba dań. Magda ziółek

łączy ich zamiłowanie do dalekich podróży i niespożyta energia. należą do ludzi, którzy czas wolny dzielą
na projekty: te do zrealizowania i te właśnie zakończone. zawsze w biegu. zawsze z nowymi pomysłami
na przyszłość. czy jest w tym miejsce na naukę? ależ oczywiście, pod warunkiem, że uda się ją połączyć

z czymś jeszcze…

Wię cej na http://geo prak ty ki.amu.edu.pl/ oraz www.in sta gram.com/TomaszKurczaba

Do świad cza jąc pe ru wiań skiej dżun gli 

Geopraktyki UAM w Peru 
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◗Koncert skrzypcowy a-moll Antonina Dworzaka i X Symfonia
Dymitra Szostakowicza, tworzyły (4. III) program filharmoników. Ich
koncertmistrz Marcin Suszycki – jako solista – kolejny raz popisał się
muzykalnością i wirtuozostwem najwyższej próby, a w orkiestrze
i dyrygencie Franku Stroblu miał świetnych partnerów. Niemiecki
artysta, dobrze nam znany z prezentacji muzyki filmowej, okazał się
także znakomitym interpretatorem dzieła Szostakowicza. Po blisko
godzinę trwającej symfonii, publiczność zgotowała wykonawcom
żywiołową owację. o obu przykładach twórczości, wypływającej ze
słowiańskiej duszy, legendach i anegdotach z nimi związanych,
ciekawy felieton w książeczce programowej napisał, a z estrady go
streścił – Bartosz Michałowski.

◗Na „Tango dla kobiet” zaprosiła (6. III) orkiestra Kameralna
Polskiego Radia „Amadeus”. Tytułowy utwór jednak pojawił się
dopiero w finale długiego wieczoru. Koncert otworzyła
„Trauersinfonie” Josepha Haydna – wbrew nazwie tylko w jednej
części z nutą smutku i zadumy – bardzo stylowo zabrzmiała
pod batutą Anny Duczmal-Mróz. Potem Karolina Jaroszewska,
druga córka maestry Agnieszki Duczmal, wiolonczelistka
odnosząca sukcesy na obu półkulach, porywająco zagrała Koncert
e-moll Edwarda Elgara, wraz z zespołem smyczkowym (wg
aranżacji A. Duczmal). „Amadeus” uraczył jeszcze słuchaczy
polskim prawykonaniem pełnej radości i dowcipu III Symfonii
kameralnej Airata Ichmouratova, rosyjskiego kompozytora żyjącego
w Kanadzie. zupełną zaś zmianę nastroju wprowadził, też znany już
z tej estrady, włoski akordeonista i bandoneonista Mario Stefano
Pietrodarchi. Dwie kompozycje swoich rodaków: Olvidar
Domenico Giannetty i nade wszystko Tango del Bicentenario
Martina Palmeriego, (a później jeszcze dwa bisy), wywołały
entuzjazm, szczególnie damskiej publiczności, której to spotkanie
dedykowano.

◗451. Koncert Poznański (12. III) przyniósł porcję muzyki mało komu
znanej. Tomasz Tomaszewski, koncertmistrz orkiestry Deutsche oper
w Berlinie z filharmonikami pod batutą Leona Botsteina – Szwajcara
z polsko-żydowskimi korzeniami, żyjącego w USA – wykonał Koncert
skrzypcowy A-dur Ignatza Waghaltera. Kompozytora, który właśnie
tego dnia – 135 lat temu – urodził się w Warszawie, ale w latach 20.
i 30. ubiegłego stulecia działał w Berlinie. W 1911 r. skomponował ten
bardzo interesujący utwór, kompletnie dotąd zapomniany. Świadkiem
polskiego (poznańskiego) jego „odkrycia” i niezwykle dobrego
przyjęcia, był m.in. wnuk kompozytora, specjalnie przybyły z USA,
David Waghalter Green. Ponadto w programie wieczoru znalazły się:
orkiestrowa impresja „Appalachian Spring” Aarona Coplanda,
„Pinacchia, A Merry Overture” Ernsta Tocha, Austriaka osiadłego
w USA. Szczególnie przypadła do gustu słuchaczom Suita „La noche
de los Mayas” Silvestre’a Revueltasa, Meksykanina urodzonego
w ostatnim dniu XIX w. W wielkiej orkiestrze, sporo popisowych partii
miały instrumenty dęte, a zwłaszcza perkusyjne. Komentował

Krzysztof Szaniecki. Koncert w całości rejestrowała i 15. III nadała ze
swej anteny, berlińska rozgłośnia Deutschlandradiokultur.

◗ 45. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Poznańska
Wiosna Muzyczna” rozpoczął (14. III) koncert poświęcony perkusji
i utworom XX-wiecznej klasyki oraz najnowszym. Finałem było
prawykonanie Symfonii na 104 perkusistów Marty Ptaszyńskiej,
dedykowanej prof. Marianowi Rapczewskiemu na 50-lecie pracy
artystycznej tego wybitnego muzyka i pedagoga. Wykonali ją
uczniowie, studenci i przyjaciele jubilata z wielu krajów. Dyrygował
Jakub Chrenowicz.

◗Również pod dyrekcją tego utalentowanego dyrygenta (o którym
coraz głośniej w kraju i za granicą), absolwenta poznańskiej Akademii
Muzycznej, festiwalowy Wieczór prawykonań (18. III) przygotowali
filharmonicy. Monika Kędziora, poznańska kompozytorka,
przedstawiła Geodes na dwa fortepiany i zespół – utwór ilustrujący
proces powstawania kryształów. Jego wykonawcami było Duo
fortepianowe La Valse, czyli Anna i Piotr Niewiedziałowie
z towarzyszeniem orkiestry. Po przerwie natomiast Krzysztof Meyer,
jeden z najwybitniejszych polskich twórców zaprezentował swe
najnowsze dzieło: Symfonię wiary i nadziei do tekstu Psalmów Dawida.
Jest to kolejna reakcja kompozytora – jak czytamy w książce
programowej – na sytuację w dzisiejszym świecie: zarówno tę, którą
prowokują politycy, gdy prą do wojny, jak i tę, która na co dzień powstaje
między ludźmi, gdy używają kłamliwego języka i nienawidzą pokoju.
Chór Filharmonii Krakowskiej (przygotowany przez Teresę Majkę-
Pacanek) i orkiestra naszej Filharmonii – to pierwsi wykonawcy
utworu. Dyrygował J. Chrenowicz. oboje twórców prawykonań,
obecnych na sali, słuchacze nagrodzili owacjami.

◗W auli UAM (19. III) gościła znów orkiestra Filharmonii
Narodowej pod dyrekcją swego aktualnego szefa artystycznego
Jacka Kaspszyka, 63-letniego artysty z grona znanych i wysoko
cenionych na świecie mistrzów batuty. Program wypełniły dwa
utwory na pewno nie z tzw. żelaznego repertuaru. IV Symfonia
Mieczysława Weinberga, urodzonego w Warszawie w 1919 r., ale
właściwie całe życie (zmarł w 1996 r.) mieszkającego w zSRR
i Rosji – dopiero przebija się na estrady. Powstała w 1957 r. i jak
wiele innych dzieł tego kompozytora nie wolna jest od wpływów
twórczości Szostakowicza. Nazwiska dwóch twórców, aczkolwiek
nieporównywalnego wymiaru, wiązały także drugą propozycję gości
ze stolicy. Był to Kwintet fortepianowy g-moll Johannesa Brahmsa
(z 1861 r.), opracowany na wielką orkiestrę w 1937 r. przez Arnolda
Schoenberga – z bardzo wyraźnie słyszalnymi dźwiękami autorstwa
aranżera, zwłaszcza w grupie instrumentów dętych. Na długą,
stojącą owację publiczności goście odpowiedzieli jeszcze jednym
utworem Weinberga – brawurowym Tańcem polskim, jednym z 4-
częściowego cyklu pióra warszawianina o żydowskich korzeniach.

(rp) 
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Ca łe zda rze nie ro ze gra ło się 14 mar ca
na Wy dzia le Che mii na Mo ra sku.
Do ga bi ne tu prof. Le cha Ce le wi cza

za pu kał stu dent, by po brać ma te ria ły do pra cy
li cen cjac kiej. Wy kła dow ca po pro sił,, by wró cił
za pół go dzi ny, gdy skoń czy roz ma wiać z ma -
gi strant ką. Tak się jed nak nie sta ło. Pięć mi nut
póź niej stu dent wpadł do po ko ju i rzu cił się
na pro fe so ra, krzy cząc, że go za bi je. Męż czy -
zna ce lo wał w gło wę pro fe so ra, ten pró bo wał
unik nąć cio sów. Za dał mi ude rze nie w gło wę,
po czu łem że to ostre na rzę dzie. Za sła nia łem się
rę ko ma, a ma gi strant ka od cią ga ła te go stu den -
ta. Dzię ki te mu nie mógł wziąć za ma chu i za -
dać moc ne go cio su. Dzię ki niej nie je stem
ka le ką, a mo że na wet ura to wa ła mi ży cie – mó -
wi prof. Lech Ce le wicz.

Skrom na stu dent ka sta ra się umniej szyć
swo ją ro lę. Me dia tak pod kre śla ją mo ją od wa -
gę, ale to wca le tak nie by ło. On był w ta kiej fu -
rii, że pró bo wa łam go od cią gnąć, ale nic nie
wskó ra łam. Wte dy wy bie głam z po ko ju i krzy -
cza łam: „Po mo cy!”. Lu dzie py ta li się co się dzie -
je. To spło szy ło te go stu den ta, któ ry trą cił mnie
jesz cze, wy bie ga jąc – mó wi Na ta lia Mi cek, stu -
dent ka I ro ku stu diów uzu peł nia ją cych ma gi -
ster skich che mii. Gdy wró ci ła do ga bi ne tu
pro fe so ra, zo ba czy ła, że ten jest ca ły we krwi.
Do pie ro wte dy spo strze gła, że na pod ło dze le -
ży ta sak. No gi mi się wte dy ugię ły. Wcze śniej
my śla łam, że on okła da go pię ścia mi czy dźga
dłu go pi sem – mó wi stu dent ka.

Za trzy ma ny w tram wa ju
W po goń za na past ni kiem ru szy li pra cow -

ni cy ad mi ni stra cyj ni Wy dzia łu Che mii – Je -
rzy Szcze pań ski i Ro bert Li piń ski oraz dr
Ewa Kryst ko wiak i kie row nik gma chu – Je -
rzy No wak.

Wsie dli śmy w sa mo chód, po je cha li śmy skró -
ta mi, po tra wie, w stro nę pę tli tram wa jo wej.
Po dro dze mi nę li śmy pa nią Ewę. Za py ta li śmy,
czy wi dzia ła mi ja ją ce go ją męż czy znę z dłu gi mi
wło sa mi. Po twier dzi ła i po wie dzia ła, że go roz -
po zna. We szli śmy do sto ją ce go tram wa ju nr 16.
On sie dział na sa mym po cząt ku. Chwy ci łem go
za rę ce i po wie dzia łem, że jest za trzy ma ny – re -
la cjo nu je Je rzy Szcze pań ski. Jak mó wi, męż czy -

zna był zde ner wo wa ny, ale nie agre syw ny. Py -
tał, dla cze go jest śle dzo ny i dla cze go ktoś śle dzi
je go kom pu ter. Do tram wa ju we zwa no dy żur -
ne go Miej skie go Przed się bior stwa Ko mu ni ka -
cyj ne go, któ ry był na pę tli przy os. So bie skie go.
Wy pro sił pa sa że rów z tram wa ju i skie ro wał go
na tor tech nicz ny – mó wi Ro bert Li piń ski.
Po chwi li na miej sce przy je cha ła po li cja, któ ra
za trzy ma ła męż czy znę. 

Stu dent z za rzu ta mi
Na past ni kiem oka zał się Łu kasz P., 30-let ni

stu dent III ro ku che mii, któ ry pra cę li cen cjac -
ką pod kie run kiem prof. Ce le wi cza chciał pi -
sać już dwa la ta te mu. ostat nio prze by wał
na urlo pie dzie kań skim. Męż czy zna był już ka -
ra ny – za upo rczy we nę ka nie ska za ny był
na ka rę po zba wie nia wol no ści w za wie sze niu
na rok i za kaz zbli ża nia się do oso by po krzyw -
dzo nej. Te raz usły szał za rzut usi ło wa nia za bój -
stwa, za co gro zi na wet do ży wot nie wię zie nie.
Skie ro wa no go na ob ser wa cję psy cho lo gicz ną.

Prof. Lech Ce le wicz tra fił do szpi ta la. Tam,
po za ło że niu pię ciu szwów oraz prze świe tle niu
gło wy i rę ki wy pusz czo no go do do mu. Po kil ku
dniach wró cił na uczel nię i pro wa dził wy kła dy.

Ty dzień po zaj ściu, rek tor UAM Bro ni sław
Mar ci niak po dzię ko wał stu dent ce i pra cow ni -
kom Wy dzia łu Che mii. za po moc i od wa gę
otrzy ma li li sty gra tu la cyj ne od rek to ra oraz na -
gro dy pie nięż ne. Po nad to z rąk za stęp cy Ko -
men dan ta Miej skie go Po li cji w Po zna niu
in spek to ra Ra fa ła Paw łow skie go otrzy ma li list
gra tu la cyj ny oraz or de ry. Gdy by nie ta stu dent -
ka, pro fe sor mógł by zgi nąć. Je stem z nich dum -
ny – mó wił prof. Mar ci niak.

Fi lip Cze ka ła

Atak na pro fe so ra che mii
w mojej 8-letniej kadencji taki przypadek napaści na profesora zdarzył się po raz pierwszy – mówił prof. Bronisław

marciniak, rektor Uam, nagradzając studentkę i pracowników wydziału chemii za pomoc w zatrzymaniu studenta, który
rzucił się z tasakiem na prof. Lecha celewicza. wykładowcy szczęśliwie nie stało się nic poważnego – z całej sytuacji

wyszedł z ranami na głowie i rękach. wrócił już na uczelnię. 
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Dzi kie wy sy pi ska sta no wią cią gle du -
że wy zwa nie dla urzęd ni ków i stra -
ży miej skiej. Sy tu ację mia ło zmie nić

wpro wa dze nie no we go sys te mu zbiór ki od -
pa dów ko mu nal nych. Tak się jed nak nie sta -
ło – licz ba in ter wen cji i ilość wy rzu ca nych
od pa dów wciąż ro śnie. Ja ki jest za tem rze czy -
wi sty roz miar pro ble mu? Ja kie czyn ni ki mo -
gą sprzy jać je go wy stę po wa niu? Czy ist nie ją
ja kieś za leż no ści prze strzen ne? To są głów ne
py ta nia, na któ re ma od po wie dzieć pro jekt
re ali zo wa ny obec nie na WNGiG UAM,
głów nie dzię ki za an ga żo wa niu człon ków
Sek cji Geo in for ma cji Stu denc kie go Ko ła Na -
uko we go Geo gra fów. 

Ma pa wsty du
obec nie re ali zo wa ny jest II etap pro jek -

tu – stwo rzo no ma pę Po zna nia, na któ rej
każ dy mo że za zna czyć za śmie co ne miej sca.
Za chę ca my do ko rzy sta nia z te go na rzę dzia
i do po wra ca nia na na szą stro nę za każ dym
ra zem, kie dy za uwa ży my w Po zna niu dzi kie
wy sy pi sko. Każ dy mo że za zna czyć na ma pie

wie le punk tów – mó wi Pa try cja Wy soc ka
z za kła du Geo eko lo gii UAM).

Po za zna cze niu za ob ser wo wa ne go miej sca
po ja wia ją się dwa py ta nia, któ re po mo gą
w ana li zie da nych. Pierw sze do ty czy czę sto -
tli wo ści po ja wia nia się śmie ci w da nej lo ka -
li za cji, dru gie – ty pu od pa dów. Je śli
an kie to wa ny nie jest w sta nie udzie lić in for -
ma cji, na któ reś z tych py tań, mo że je zo sta -
wić bez od po wie dzi. Pro szę się też nie
znie chę cać, je śli już ktoś pań stwa ubiegł i po -
sta wił w da nym miej scu „krop kę”. Je śli w jed -
nej lo ka li za cji od no tu je my wię cej ozna czeń, to
bę dzie tyl ko po twier dze nie, że w da nej oko li -
cy pro blem fak tycz nie ist nie je i jest po waż ny,
gdyż za uwa ża go du ża licz ba miesz kań -
ców – pod kre śla Wy soc ka.

Jak do da je, my ślą tak że o stwo rze niu pro -
stej w ob słu dze apli ka cji, któ ra umoż li wi za -
zna cza nie dzi kich wy sy pisk na ma pie
Po zna nia tak że na te le fo nach (je śli ktoś
chciał by w tym po móc mo że zgło sić się
do gru py). Z ma py obec nie moż na sko rzy stać
rów nież na te le fo nie, choć nie jest to oczy wi -

ście tak wy god ne – mó wi Wy soc ka. Pod su -
mo wa nie ze bra nych da nych na stą pi do koń -
ca kwiet nia. Wte dy do wie my się, gdzie
w Po zna niu ma my naj więk szą gę stość dzi -
kich wy sy pisk.

Da ne tra fią do urzę du
ze bra ne da ne ma ją po słu żyć stwo rze niu

mo de lu, któ ry po zwo li prze wi dy wać, gdzie
dzi kie wy sy pi ska mo gą się po ja wić. Po win no
to uła twić prze ciw dzia ła nie te mu zja wi sku,
pod czas gdy obec nie mo że my tyl ko le czyć je go
skut ki – tłu ma czy Wy soc ka. Ma pa z lo ka li za -
cją dzi kich wy sy pisk prze ka za na zo sta nie też
Urzę do wi Mia sta Po zna nia. W kwiet niu spo -
tka my się z przed sta wi cie la mi stra ży miej skiej,
któ ra sa ma się do nas zgło si ła i jest za in te re -
so wa na po zy ska niem zbie ra nych przez nas
da nych. Li czy my też, że przy da dzą się one np.
szko łom przy oka zji ob cho dów Dnia Zie -
mi – na uczy cie le mo gli by pójść wte dy z dzieć -
mi wy sprzą tać kon kret ne miej sce – mó wi
Wy soc ka.

Fi lip Cze ka ła

Ro bią po znań ską ma pę wsty du
Denerwuje was widok śmieci leżących w lasach, parkach na trawnikach czy wysypujących się z przepełnionych

pojemników? Dzięki studentom wydziału nauk Geograficznych i Geologicznych, przy pomocy kilku kliknięć myszki,
możesz pomóc zrobić z tym porządek. w internecie stworzyli mapę miejsc najbardziej problemowych. Dzięki już uzyskanej

przez nich informacji udaje się zlokalizować kolejne dzikie wysypiska – niejednokrotnie w samym centrum miasta.

Ma pę dzi kich wy sy pisk moż na zna leźć na stro nie pwy soc ka -wa ste mo de ling.ho me.amu.edu.pl.
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Dzien nik” uka zy wał się w wer sji ory gi -
nal nej, nie miec ko ję zycz nej oraz
w tłu ma cze niu na pol ski. Wia do mo -

ści po da wa ne by ły w dwóch ko lum nach:
po pol sku i nie miec ku, a od 1876 tyl ko po nie -
miec ku. „Dzien nik” kol por to wa ny był pocz tą,
tra fiał m.in. do urzę dów, praw do po dob nie też
obo wią zek od czy ty wa nia waż niej szych frag -
men tów na ło żo ny był na pro bosz czów. Dzię ki
te mu waż ne ko mu ni ka ty tra fia ły na wet do nie -
pi śmien nej czę ści spo łe czeń stwa. 

Na bo gac two in for ma cji za war tych
w „Dzien ni kach” skła da ją się za rzą dze nia po -
li cyj ne, ode zwy są do we, za le ce nia co do ob -
cho dów róż ne go ro dza ju świąt, ale też po ra dy
jak roz po znać fał szy we mo ne ty, czym truć wil -
ki i jak cho wać zmar łych. Są tam drob ne ogło -
sze nia, w któ rych mąż do no si, że zło śli wie
opu ści ła go żo na, al bo prze strze ga się
przed udzie la niem kre dy tów za kon ni ko wi,
któ ry zrzu cił su kien kę za kon ną. „Dzien ni ki”
do ku men tu ją rów nież ciem ną stro nę ży cia,
na któ rą skła da ją się opi sy mor derstw, kra dzie -
ży czy też szcze gó ło we de skryp cje zna le zio -
nych ciał. Są w koń cu in for ma cje o li cy ta cji

za gród chłop skich, ka sa cji ma jąt ków czy li sty
goń cze za zbie gły mi po wstań ca mi. 

Do bro sła wę Gu cię z Wy daw nic twa PTPN,
au tor kę pu bli ka cji Czy moż na za ko chać się
w źró dle oraz współ au tor kę Ja ko cię wi dzą, ta -
ko cię pi szą. Ob raz Wiel ko po la ni na w świe tle li -
stów goń czych 1 po ło wy XIX wie ku naj bar dziej
za in te re so wa ły dru ko wa ne w „Do no si cie lu” li -
sty goń cze. Ja ko ge ne alog zbie ra ła in for ma cje
o ży ciu miesz kań ców Po zna nia i oko lic. Prze -
glą da jąc ko lej ne nu me ry na tknę ła się na … in -
for ma cję o wła snym dziad ku. opis przod ka,
któ ry w li ście goń czym po ja wił się ja ko ści ga -
ny przez pra wo pa ro bek, dał wy obra że nie te -
go, czym się zaj mo wał, ja ki był je go sta tus
spo łecz ny. W ro dzi nie oczy wi ście nie za cho -
wa ły się żad ne zdję cia z te go okre su, dla te go
ten krót ki opis jest dla niej szcze gól nie cen ny. 

Li sty goń cze oka za ły się waż nym źró dłem
wie dzy na te mat te go, jak wy glą da ło ży cie Wiel -
ko po lan w XIX wie ku – mó wi – Są tam in for -
ma cje, któ rych nie znaj dzie się na kar tach
pod ręcz ni ków i ogól nie do stęp nych źró deł hi sto -
rycz nych, w któ rych pro ści lu dzie prak tycz nie się
nie po ja wia li. Hi sto ria XIX-wiecz na na ogół

przed sta wia na jest z per spek ty wy dwor ku szla -
chec kie go. Na tym tle in for ma cje prze ka zy wa ne
przez „Do no si cie la” ma ją szcze gól ne zna cze nie
dla hi sto ry ków, et no lo gów, ję zy ko znaw ców czy
wła śnie ge ne alo gów. 

z lek tu ry li stów goń czych wy ni ka, że ży cie
wło ścian by ło cięż kie, na zna czo ne licz ny mi
klę ska mi gło du i cho ro ba mi. zda rza ło się, że
je dy nym spo so bem na prze ży cie by ła kra dzież.
Dla te go wie lu z nich wcho dzi ło w kon flikt
z pra wem. To by ły drob ne prze wi nie nia np.
kra dzież odzie ży, je dze nia, ale też le ni stwo czy
bi ga mia. za to ka ry, ja kie po no si li, by ły nie -
współ mier ne do wi ny. Nie któ rym uda wa ło się
uciec z wię zie nia, wie lu z nich póź niej wa łę sa -
ło się po kra ju. Urzęd ni kom trud no by ło usta -
lić, jak się na zy wa ją, po nie waż czę sto zmie nia li
na zwi ska, aby od ro czyć wy mie rzo ną ka rę. To,
co naj bar dziej urze kło Do bro sła wę Gu cię w li -
stach goń czych, to opi sy po szu ki wa nych osób.
Cha rak te ry zu je je na gro ma dze nie szcze gó łów,
któ re wów czas uła twia ły od na le zie nie zbie ga
czy za gi nio ne go. W XIX wie ku fo to gra fia nie
by ła po wszech na i na wet w pru skich do ku -
men tach za miast zdję cia był do kład ny ry so pis
wła ści cie la. Czy ta my za tem, że np. zbie gły zło -
dziej miał „twarz po dłu go wa tą, wło sy blą do -
we, uszy od sta ją ce, nie miał zę bów”. Skrzęt nie
opi sy wa no też je śli ktoś był ku la wy (al bo uda -
wał, że ku le je), śle py, al bo mó wi „gra po cąc”
(se ple nił). 

Cie ka we, zda niem Do bro sła wy Gu ci, są też
opi sy stro jów, w któ re ubie ra li się Wiel ko po la -
nie. z opi sów za war tych w li stach goń czych
wy ni ka, że na si przod ko wie ubie ra li się ko lo -
ro wo w ko szu li ny, we st ki (ka mi zel ki), spodnie
ze skó ry czy płót na, wzo rzy ste spód ni ce, za kła -
da li róż ne go ro dza ju ka pe lu sze lub chust ki.
Ko bie ty chęt nie wkła da ły ko lo ro we spód ni ce
na ło żo ne jed na na dru gą. 

Udział w pro gra mie mi ni ste rial nym w 2015
ro ku umoż li wił Bi blio te ce PTPN re ali za cję
pro jek tu „Di gi ta li za cja obiek tów z hi sto rycz -
nych ko lek cji w zbio rach Bi blio te ki PTPN i ich
udo stęp nie nie”. W po sta ci cy fro wej udo stęp -
nio no mię dzy in ny mi „Dzien ni ki Urzę do we
Kró lew skiey Re gen cyi w Po zna niu” z lat 1864 -
1903, 1905-1910. Są one do stęp ne na plat for -
mie Wiel ko pol skiej Bi blio te ki Cy fro wej,
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„Do no si ciel” sprzed 200 lat
Pierwszy numer „amtsblatt der koeniglichen regierung in Posen” czyli Dziennika Urzędowego królewskiey regencyi

w Poznaniu ukazał się w czerwcu 1816 roku i do 1919 roku upowszechniał rozporządzenia „jego królewskiej mości króla
Prus” dla wielkopolski i całego kraju. Do Dziennika dołączony był dodatek „Öffentlicher anzeiger” („Publiczny Donosiciel”),
w którym odnotowywane były ogłoszenia, komunikaty, listy gończe czy drobne wydarzenia. Dziś tworzą one obraz życia

w zaborze pruskim na początku xix wieku. właśnie dobiega końca cyfryzacja ostatnich roczników tego „Dziennika”. 
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W dniu 2 kwiet nia br. z ini cja ty wy prof. Bro ni sła wa Mar ci nia -
ka, rek to ra UAM, Pio tra Sza far kie wi cza kie row ni ka SWFiS
UAM oraz dr. Ma riu sza Dem biń skie go, peł no moc ni ka rek to ra
ds dru ży ny „Or ły Rek to ra”, zo stał ro ze gra ny po raz pią ty Tur -
niej Pił ki Noż nej o Pu char Rek to rów Uczel ni Pu blicz nych Mia -
sta Po zna nia, w któ rym uczest ni czy li pra cow ni cy po znań skich
szkół wyż szych. 

Sta wi ły się dru ży ny pra cow ni ków Aka de mii Mu zycz nej, Aka de mii
Wy cho wa nia Fi zycz ne go, Uni wer sy te tu Me dycz ne go, Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go, Uni wer sy te tu Eko no micz ne go, Po li tech ni ki Po znań -
skiej. UAM re pre zen to wa ły dru ży na Stu dium Wy cho wa nia Fi zycz ne -
go i Spor tu UAM oraz dru ży na „or ły Rek to ra”.

Go ść mi ho no ro wy mi te go rocz nej im pre zy by li prof. Ste fan Jur ga
i prof. Sta ni sław Lo renc, któ rzy w la tach 1992 – 2008 peł ni li funk cje
pre ze sów dru ży ny pił kar skiej „or ły Rek to ra” UAM.

W tym ro ku dru ży ną nie po ko na ną oka zał się ze spół „or ły Rek to -
ra” UAM, dru gie miej sce za ję li pra cow ni cy Aka de mii Wy cho wa nia
Fi zycz ne go, na to miast trze cie, co do dat ko wo cie szy, ze spół z na sze go
uni wer sy te tu, skła da ją cy się z pra cow ni ków Stu dium Wy cho wa nia Fi -
zycz ne go i Spor tu UAM.

Jed nym z punk tów te go spo tka nia by ło po dzię ko wa nie uczest ni -
czą cym w tur nie ju rek to rom by łym i obec ne mu za za in te re so wa nie
i ak tyw ny udział w pro pa go wa niu pił ki noż nej nie tyl ko na na szym
uni wer sy te cie, ale rów nież wśród pra cow ni ków in nych uczel ni mia -
sta Po zna nia. Ma riusz Dem biń ski

„or ły Rek to ra” nie skła da ją skrzy deł

a w przy szło ści bę dzie moż na z nich ko rzy stać
rów nież za po śred nic twem Fe de ra cji Bi blio tek
Cy fro wych oraz Bi blio te ki Eu ro pe ana. obec -
nie trwa ją pra ce nad ostat nia czę ścią tych zbio -
rów czy li rocz ni ka mi od 1847 do 1863. 

Ska no wa nie oka za ło się cie ka wym do świad -
cze niem. Udział w nim wzię li wszy scy, łącz nie
z dy rek to rem, dr. hab. Bog da nem Hoj di sem,
po moc ni by li też wo lon ta riu sze. Naj lep sze oso -
by osią ga ły wy nik 80 do 100 ska nów na go dzi -
nę. To po zwa la ło je den rocz nik, ma ją cy 1000
stron, di gi ta li zo wać w cią gu nie speł na kil ku go -
dzin. Pra ce nie prze bie ga ły jed nak bez za kłó ceń.
W trak cie ska no wa nia by wa ło, że mu sie li śmy

szu kać rocz ni ków w lep szym sta nie niż te, któ re
by ły prze cho wy wa ne w na szej bi blio te ce – mó wi
Ane ta Pie choc ka -Ster cza ła kie ru ją ca Dzia łem
opra co wa nia i Di gi ta li za cji – Nie któ re eg zem -
pla rze oka za ły się nie kom plet ne, a w przy pad ku
in nych za wi nił in tro li ga tor, któ ry przy opra wie
rocz ni ka tak przy ciął kart ki, że nie moż li we by ło
ich ze ska no wa nie. Ko niecz ne by ło też wy szu ki -
wa nie w in nych in sty tu cjach bra ku ją cych nu -
me rów. Pra cow ni kom bi blio te ki za le ża ło, aby
ko lek cje cy fro we udo stęp nić w ca ło ści. 

Jak mó wi dyr. Bog dan Hoj dis, za po trze bo -
wa nie na te go ty pu do ku men ty jest ogrom ne.
In for ma cji źró dło wych po szu ku ją dziś nie tyl -

ko na ukow cy, ale rów nież zwy kli lu dzie np. en -
tu zja ści hi sto rii re gio nal nej. zmie nia ją się też
pre fe ren cje czy tel ni ków, któ rzy co raz czę ściej,
ma jąc do wy bo ru czy tel nie tra dy cyj ną, wy bio -
rą In ter net. Bi blio te ka PTPN od kil ku lat od -
no to wu je ro sną ce za in te re so wa nie zbio ra mi
wir tu al ny mi, zwłasz cza je śli cho dzi o ko rzy sta -
nie z ka ta lo gu. W tym przy pad ku jest to dwu -
krot nie wię cej wejść na plat for mę cy fro wą niż
do rze czy wi stej wy po ży czal ni. z tej per spek ty -
wy te go ty pu pro jek ty udo stęp nia ją ce szer szej
spo łecz no ści uni ka to we zbio ry są nie zwy kle
waż ne i po trzeb ne. 

Mag da le na zió łek
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Jak uda ło się fut sa list kom od nieść tak
spek ta ku lar ny suk ces? 

To na sza wio dą ca sek cja spor to wa. Nie
moż na za prze czyć, że nie jest to sport po pu -
lar ny, przy naj mniej nie na ty le, aby mógł
przy no sić du że ko rzy ści fi nan so we. Tym bar -
dziej cie szy my się z ich suk ce su. zdo by li śmy
w tym ro ku aka de mic kim ty tu ły: mi strza
Wiel ko pol ski, na stęp nie aka de mic kie go mi -
strza pół fi na łów AMP, aka de mic kie go mi -
strza Tur nie ju Fi na ło we go AMP, aż w koń cu
mi strza Pol ski Eks tra li gi. 

A co z męż czy zna mi? Sła bi...
Męż czyź ni ma ją do bry ze spół aka de mic ki,

ale w tym ro ku bez szcze gól nych osią gnięć. 
Przy kro i tro chę wstyd...
Nie do koń ca, są prze cież ze szło rocz ny mi

mi strza mi Pol ski. W spo rcie aka de mic kim jest
tak, że suk ces każ dej dru ży ny za le ży mię dzy in -
ny mi od te go, ja cy stu den ci zja wią się da ne go
ro ku. Ich za an ga żo wa nie i umie jęt no ści świad -
czą o si le ze spo łu. Przy kła dem ta kiej so lid nej
gru py jest dru ży na siat ków ki – II li ga to opty -
mal na kla sa roz gryw ko wa, ja ką uni wer sy tet
jest w sta nie utrzy mać. Na I li gę pod wzglę dem
or ga ni za cyj nym i fi nan so wym uczel ni nie stać.

A resz ta sek cji spor to wych? 
Szer mier ka pla su je się na bar dzo wy so kim

po zio mie. Jed na z flo re ci stek Ha nia Łycz biń -
ska jest kan dy dat ką do Rio. A więc ma my po -
wód do du my. Po za tym jest kil ka in nych
za wod ni czek na bar dzo wy so kim po zio mie,
mię dzy in ny mi Ma ri ka Chrza now ska, któ ra
jest sty pen dyst ką z Po zna nia. To są dziew czy -
ny roz po zna wal ne w świe cie, a dla nas szcze -
gól ną ra do ścią jest to, że są na szy mi
stu dent ka mi, re pre zen tu ją bar wy AzS UAM.
Moc ną sek cją jest rów nież Tria th lon, z tym że
kie ru je się on od ręb ny mi za sa da mi, po nie waż
pra cow ni cy i stu den ci po sia da ją wła sne sto wa -
rzy sze nie, nie zwią za ne for mal nie z uczel nią.
Już nie dłu go przy ul. za gaj ni ko wej po wsta nie
ha la do spor tów wal ki oraz kor ty do gry w te -
ni sa. Naj cie kaw szą jed nak pro po zy cją bę dą
dwie ha le z bo iska mi do siat ków ki, z cze go jed -
no od kry te z funk cją pod grze wa ne go pia sku.
Był by to ewe ne ment, bo jak na ra zie ma my tyl -
ko dwa ta kie bo iska w Pol sce. Cie ka wą sek cją,
cie szą cą się du żą po pu lar no ścią wśród stu den -
tów jest rów nież sek cja pły wa nia, nie ste ty z po -
wo dów fi nan so wych bez więk szych suk ce sów.

Czy są dys cy pli ny, któ re wy da wa ło by się,
że są ty po wo mę skie, a jed nak ko bie ty
w nich do mi nu ją?

Bar dzo du żo ko biet przy cho dzi na si łow nię,
szcze gól nie na za ję cia z kul tu ry sty ki. Ko rzy sta -
ją głów nie z no wo za ku pio ne go sprzę tu ae ro -
bo we go na świa to wym po zio mie, któ ry ma
na ce lu rzeź bić naj waż niej sze par tie ko bie ce go
cia ła – uda, po ślad ki i brzuch. Nie ste ty, za uwa -
żam też wie le ko biet, któ re za pi su ją się na si -
łow nię i przy glą da ją się ćwi czą cym z bo ku,
mar nu jąc czas na za ba wę te le fo nem i wrzu ca -
jąc zdję cia z si łow ni na por ta le spo łecz no ścio -
we, praw do po dob nie z pod pi sem „Cięż ko
ćwi czę”. I tu po ja wia się na sza ro la tre ne rów, aby
zmo ty wo wać do dzia ła nia. A to nie jest ła twe.

za sta na wiam się, któ ra płeć jest bar dziej
agre syw na w ry wa li za cji spor to wej? Ko bie ty
czy męż czyź ni?

zde cy do wa nie ko bie ty. Hor mo ny, tem pe ra -
ment i nie kie dy du ża im pul syw ność bio rą gó -
rę. Wszyst ko oczy wi ście za le ży od dys cy pli ny. 

Na szczę ście im wię cej pro fe sjo na li zmu, tym
wię cej wy ro zu mia ło ści bez kłót ni i sprze czek.

Stu den ci lu bią się ba wić, spę dzać czas
na za ba wach, kon cer tach oraz w pu bach. Jak

to się prze kła da na wy si łek fi zycz ny, mo bi li -
za cję i od po wie dzial ność?

oso by, któ re ja dą na AMP, wie dzą, o co
gra ją i pod cho dzą do za wo dów pro fe sjo nal -
nie. oszczę dza ją się i pil nu ją wza jem nie. Nie
ukry wam, że w tym przy pad ku ła twiej jest
z ko bie ta mi, są bar dziej zdy scy pli no wa ne.
z za wod nicz ka mi klu bu AzS UAM ni gdy nie
mia łem pro ble mu. Du żym bodź cem są rów -
nież sty pen dia. Tu taj, nie ste ty, ro dzi się pro -
blem, po nie waż sport nie jest trak to wa ny
na rów ni z in ny mi ob sza ra mi, cho ciaż by dla -
te go, że nie moż na zsu mo wać osią gnięć. Np.
fut sa list ki mo gą być mi strzem Pol ski, a do te -
go zdo by wać mi strzo stwo w pił ce noż nej
na tra wie, a te go nie mo że my po łą czyć, bo re -
gu la min za bra nia. Mo że coś się zmie ni w tym
kie run ku... 

In te re su je mnie jesz cze kon tro la an ty do -
pin go wa stu den tów przed za wo da mi. Czy
ta ka w ogó le ist nie je?

Nie ste ty nie, bo to też wią że się z wy dat ka mi. 
Jak uni wer sy tet pla su je się w spor to wych

ran kin gach na tle in nych uczel ni?
za wsze zaj mo wa li śmy po dium, z re gu -

ły II, III miej sce w kla sy fi ka cji wszyst kich szkół
wyż szych, a zda rza ło się, że i I w kla sy fi ka cji
uni wer sy te tów. Na to miast de cen tra li za cja, któ -
rą wpro wa dza uni wer sy tet, bar dzo moc no
ude rza w nasz klub pod wzglę dem fi nan so -
wym. Ca ły bu dżet spor to wy prze zna czo ny jest
na mi strzo stwa spor to we oraz spor ty wy czy -
no we. A prze cież trze ba jesz cze opła cić go dzi -
ny utrzy my wa nia obiek tów spor to wych. U nas
wła dze wy dzia łów nie chcą się na to zgo dzić,
po nie waż sport nie za li cza się do za jęć dy dak -
tycz nych. Bu dże tem dys po nu je rek tor ds. stu -
denc kich i oczy wi ste jest, że mu si on szu kać
oszczęd no ści na róż nych po lach. Na na -
szych – rów nież.

I zno wu scho dzi my do te ma tu fi nan sów. 
Nie ste ty, z te go wła śnie po wo du mu sie li śmy

ogra ni czyć na szą dzia łal ność i w kon se kwen -
cji spa dli śmy w ran kin gu uni wer sy te tów
z miej sca dru gie go na dzie sią te. 

Bo li...
oj tak, tym bar dziej, że po ten cjał spor to -

wy ca ły czas wśród stu den tów jest du ży, a tyl -
ko (i aż) pie nią dze nas de kla su ją. Wie rzy my
jed nak, że to się od mie ni. Duch wal ki w nas
nie umie ra...

Fut sa list ki  du mą uni wer sy te tu
z pre ze sem Klu bu azS UaM łu ka szem Sty pą
roz ma wia jo an na mu szyń ska

Martyna Długosz (obecna mistrzyni świata
Juniorów w drużynie, brązowa medalistka
mistrzostw świata Juniorów z tego roku) oraz
Hanna łyczbińska zawodniczka KU AzS UAM –
reprezentantką kadry olimpijskiej 
na Igrzyskach w Rio de Janeiro

Martyna Długosz (obecna mistrzyni świata
Juniorów w drużynie, brązowa medalistka
mistrzostw świata Juniorów z tego roku) oraz
Hanna łyczbińska zawodniczka KU AzS UAM –
reprezentantką kadry olimpijskiej 
na Igrzyskach w Rio de Janeiro
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Siat ków ka zno wu nas po łą czy ła
w dniach 5-6 marca 2016 roku, w hali sportowej przy ulicy zagajnikowej, już po raz trzeci odbyły się

mistrzostwa Polski Pracowników szkół wyższych w Piłce siatkowej. w tym roku poznańskie zawody cieszyły się
jeszcze większym zainteresowaniem niż w poprzednich dwóch edycjach. 

Kla sy fi ka cja koń co wa tur nie ju:
1. UniWerSytet iM. adaMa MicKieWicza POznaŃ
2. POLitechniKa łódzKa 
3. UniWerSytet łódzKi 
4. UniWerSytet WarMiŃSKO-MazUrSKi
5. aKadeMia OBrOny narOdOWej
6. POLitechniKa rzeSzOWSKa
7. POLitechniKa gdaŃSKa
8. aKadeMia WychOWania FizycznegO POznaŃ 
9. aKadeMia górniczO-hUtnicza KraKóW 

10. UniWerSytet iM. adaMa MicKieWicza
POznaŃ ii

za wod ni cy/za wod nicz ki/Pra cow ni cy UAM,
bio rą cy udział w Mi strzo stwach: 

Dru ży na rek to ra, ka te go ria 50+: 
1. Prof. Bro ni sław Mar ci niak, 
2. an drzej Ko ziń ski, 
3. Piotr Sza far kie wicz, 
4. Wło dzi mierz Płot ko wiak, 
5. Prof. Sta ni sław Sier pow ski, 
6. Prof. an drzej gał ga nek, 
7. Prof. adam Li pow ski, 
8. Prof. Wło dzi mierz rącz kow ski, 
9. Prof. an drzej Szu bert, 

10. Prof. Wie sław Wa siak. 

Dru ży na M I, ka te go ria OPEN: 
1. Prof. Bro ni sław Mar ci niak, ka pi tan, 

(rów nież ka te go ria 50+) 
2. dr ro bert ja go dziń ski, 
3. dr to masz Pę dziń ski, 
4. dr adam Ba ra basz, 
5. dr Ma ciej Ko ko ciń ski, 
6. dr ju sty na Wal ko wiak, 
7. Mi chał Mar ci niak, 
8. łu kasz Piech na, 
9. da mian Li siec ki. 

Dru ży na UAM II, ka te go ria OPEN: 
1. dr to masz cy tlak, ka pi tan,
2. dr hab. grze gorz hre czy cho, 
3. Prof. an drzej Szu bert, 
4. dr Mi ko łaj Sob ko wiak, 
5. Ma riusz Szo ły ga, 
6. łu kasz Sty pa, 
7. Prof. Wło dzi mierz rącz kow ski,  
8. Krzysz tof Ku ciń ski.

Do Po zna nia przy je cha ły eki py Po li tech -
ni ki Łódz kiej, Po li tech ni ki Gdań skiej,
Po li tech ni ki Rze szow skiej, Uni wer sy -

te tu Łódz kie go, Uni wer sy te tu War miń sko -Ma -
zur skie go, Aka de mii obro ny Na ro do wej,
a tak że Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej z Kra ko -
wa. Na par kie tach no wo cze snej ha li uni wer sy -
te tu nie za bra kło rów nież dru ży ny lo kal nych
ry wa li UAM – Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz -
ne go z Po zna nia. Go spo da rze wy sta wi li trzy
dru ży ny: UAM I, UAM II oraz ze spół w ka te -
go rii wie ko wej 50 plus. 

To wła śnie naj bar dziej do świad cze ni siat ka -
rze (w ka te go rii 50 plus) re pre zen tu ją cy uni -
wer sy tet po znań ski i Po li tech ni kę Łódz ką
otwo rzy li te go rocz ne mi strzo stwa. Po in te re su -
ją cym spo tka niu po zna nia cy ule gli ło dzia -
nom 0-2. Po tym me czu na stą pi ło ofi cjal ne
otwar cie tur nie ju przez rek to ra UAM prof. Bro -
ni sła wa Mar ci nia ka, a dru ży ny spor to wy mi
okrzy ka mi da ły sy gnał do roz po czę cia roz gry -
wek gru po wych. Po lo so wa niu dru ży na mi roz -
sta wio ny mi by ły: Uni wer sy tet Łódz ki –
zwy cięz ca po przed nie go tur nie ju oraz dru ży -
na UAM I, srebr ny me da li sta po przed niej edy cji. 

W opi nii zgro ma dzo nych wi dzów za wo dy
sta ły na wy so kim po zio mie spor to wym, wyż -
szym niż w po przed nich tur nie jach. Me cze ce -
cho wa ły za cię tość, peł ne za an ga żo wa nie,
a o osta tecz nym re zul ta cie czę sto de cy do wa ła
jed na cel na za gryw ka lub punk to wy blok.
Wszyst kie uczel nie po trak to wa ły tur niej bar -
dzo po waż nie i przy je cha ły do Po zna nia w naj -
sil niej szych skła dach. Ran gę za wo dów
pod no si ła obec ność gosz czą cych w Po zna niu
siat ka rzy -ama to rów i jed no cze śnie naj wyż -
szych ran gą pra cow ni ków na uko wych peł nią -
cych funk cje w swo ich uczel niach, m.in.,
oprócz go spo da rza, rek to ra UAM, w Po zna niu
po ja wi li się pro rek tor Po li tech ni ki Gdań skiej
prof. Piotr Pa neth, pro rek tor AWF prof. An -

drzej Wie czo rek oraz pro rek tor Po li tech ni ki
Rze szow skiej prof. Le onard zie miań ski. Na za -
pro sze nie tre ne ra Da mia na Li siec kie go, głów -
ne go or ga ni za to ra za wo dów, do ha li spor to wej
przy by ło wie lu sym pa ty ków pił ki siat ko wej,
a wśród nich prof. Sta ni sław Lo renc, prof. An -
drzej Le sic ki oraz prof. Ja cek Wit koś. 

Po pierw szym dniu za wo dów przy szła ko lej
na me cze roz gry wa ne sys te mem pu cha ro wym.
W nie dziel ne przed po łu dnie w pół fi na łach spo -
tka li się zwy cięz cy roz gry wek gru po wych z ich
od po wied ni ka mi z miejsc dru gich. Po li tech ni -
ka Łódz ka wy gra ła z Uni wer sy te tem War miń -
sko -Ma zur skim 2:0 a Uni wer sy tet Łódz ki uległ
UAM I w sto sun ku 0:2. W opi nii ki bi ców pół fi -
na ło wy mecz ło dzian z po zna nia ka mi uzna ny
zo stał naj lep szym me czem ca łe go tur nie ju. 

W me czu fi na ło wym UAM I po ko nał Po li -
tech ni kę Łódz ką 2:0, a w me czu o III miej sce
Uni wer sy tet Łódz ki zwy cię żył Uni wer sy tet
War miń sko -Ma zur ski rów nież w sto sun ku 2:0. 

Wy rów na ny po ziom za wo dów i de ter mi na -
cja w osią gnię ciu zwy cię stwa przez za wod ni -
ków nie prze szko dzi ły dru ży nom w stwo rze niu
zna ko mi tej at mos fe ry. Tur niej był oka zją
do wy mia ny po glą dów, na wią za nia kon tak tów
czy też pod trzy ma nia do tych cza so wych mię -
dzy uczel nia nych wię zi. Choć w kla sy fi ka cji
koń co wej za wo dów ze spo ły za ję ły róż ne miej -
sca, to i tak wszy scy by li zwy cięz ca mi, gdyż
przy je cha li do Po zna nia po to, aby kon ty nu -
ować tra dy cję roz gry wa nia Mi strzostw Pol ski
Pra cow ni ków Szkół Wyż szych w Pił ce Siat ko -
wej za po cząt ko wa ną 3 la ta te mu wła śnie w ha li
spor to wej przy uli cy za gaj ni ko wej. 

Na za koń cze nie za wo dów głów ny or ga ni za -
tor tur nie ju i jed no cze śnie za wod nik ze spo łu
UAM I Da mian Li siec ki wraz z prof. Bro ni sła -
wem Mar ci nia kiem oce nia jąc za wo dy i że gna -
jąc dru ży ny zgod nie stwier dzi li, że „ siat ków ka
łą czy po ko le nia”. Adam Ba ra basz 
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