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Me da lem za Za słu gi dla Uni wer sy te tu
im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu zo -
stał uho no ro wa ny prof. Günter Prin zing.
Uro czy stość wrę cze nia od zna cze nia od -
by ła się w ga bi ne cie rek to ra.

Prof. G. Prin zing spe cja li zu je się w ba da -
niach sto sun ków mię dzy Bi zan cjum a Eu ro -
pą Sło wiań ską. Do naj bar dziej ce nio nych
na le żą je go pra ce o ochrydz kim bi sku pie De -
me trio sie Cho ma te no sie. Od wie lu lat współ -
pra cu je z na ukow ca mi z UAM, m.in.
wi zy to wał na szą uczel nię i wy gła szał wy kła -
dy. War to do dać, że swo imi sta ra nia mi do -
pro wa dził do kon ser wa cji Ewan ge lia rza
lwow skie go, ar cy dzie ła sztu ki ilu mi na tor skiej
z XIII wie ku i po la tach za po mnie nia (dzie ło
uzna wa no za za gi nio ne od 1939 ro ku) przy -
wró cił je do świa do mo ści ba da czy. Za to do -
ko na nie zo stał na gro dzo ny od zna cze niem
Glo ria Ar tis. Ewan ge liarz znaj du je się obec -

nie w de po zy cie Bi blio te ki Na ro do wej
w War sza wie.

Prof. dr Günter Prin zing jest ab sol wen tem
sla wi sty ki na uni wer sy te cie w Ham bur gu.
Stu dio wał tak że w Wied niu, Lyonie i Mo na -

chium. W okre sie 1971-1975 był asy sten tem
Han sa -Wil hel ma Haus si ga na uni wer sy te cie
w Bo chum. W la tach 1976-1982 pra co wał
na uni wer sy te cie w Münster, gdzie uzy skał
ha bi li ta cję. Od 1982 pra co wał ja ko pro fe sor
na uni wer sy te cie w Münster, a od 1986 ja ko
pro fe sor zwy czaj ny na uni wer sy te cie w Ma -
inz, gdzie stwo rzył je den z naj waż niej szych
ośrod ków stu diów bi zan ty no lo gicz nych
w Eu ro pie. Od 1999 do 2009 był kie row ni -
kiem od dzia łu To wa rzy stwa Po łu dnio wo -
-Wschod niej Eu ro py w Ma inz, od 2001
do 2011 był prze wod ni czą cym nie miec kiej
gru py ba daw czej ds. wspie ra nia stu diów bi -
zan tyj skich. Jest wy daw cą se rii wy daw ni czej
po świę co nej bi zan ty no lo gii i współ wy daw cą
se rii po świę co nej ba da niom po łu dnio we go
Wscho du. W 2004 ro ku był wi zy tu ją cym
pro fe so rem w Exe ter Col le ge w Oks for dzie.
W 2008 ro ku prze szedł na eme ry tu rę. BP

Me dal dla prof. Günte ra Prin zin ga 

Pro fe sor ta de usz Wal las uho no ro wa ny 

Ab sol went ka Wy dzia łu Pra wa Uni wer sy -
te tu Po znań skie go (1950 r.), spe cja list ka
pra wa go spo dar cze go pu blicz ne go, au -
tor ka po nad 100 pu bli ka cji – prof. Te re sa
Rab ska zo sta ła uho no ro wa na me da lem
Ho mi ni Ve re Aca de mi co. Od zna cze nie
wrę czył jej 7 kwiet nia rek tor UAM prof.
An drzej Le sic ki.

To wy raz na szej uni wer sy tec kiej wdzięcz no -
ści! Jest pa ni dla nas praw dzi wym au to ry te tem
we wszyst kich spra wach i stąd to po dzię ko wa -
nie – mó wił prof. An drzej Le sic ki.

Je stem wzru szo na i bar dzo prze ży wam ten

wiel ki dzień – dzię ko wa ła prof. Rab ska – Mia łam
i mam szczę ście, że pra cu ję w uni wer sy te cie. Dziś
mi ja 67. rok mo jej pra cy na tej uczel ni – do da ła.

Prof. Te re sa Rab ska ka rie rę na uko wą zwią -
za ła z UAM. Pod czas swo jej pra cy na UAM
peł ni ła tak że funk cje pro dzie ka na Wy dzia łu
Pra wa i Ad mi ni stra cji, a póź niej pro rek to ra ds.
stu denc kich. Prof. Te re sa Rab ska bra ła czyn -
ny udział w pra cach nad re for ma mi ad mi ni -
stra cji cen tral nej i sa mo rzą du te ry to rial ne go.

Prof. Te re sa Rab ska jest dwu na stą oso bą
wy róż nio ną me da lem w hi sto rii UAM.

Prze my sław Sta nu la 

teresa rabska – człowiek prawdziwie akademicki 
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uProf. Ta de usz Wal las, pro rek tor UAM,
otrzy mał pod czas Ga li MP Po wer Awards
w War sza wie sta tu et kę. Na gra dza się nią
naj więk sze wy da rze nia oraz uczest ni ków
bran ży even to wej w Pol sce. 

Ta na gro da zo sta ła przy zna na za or ga ni za -
cję 24. Świa to we go Kon gre su Na uk Po li tycz -
nych, któ ry od był się w dniach 23-28
lip ca 2016 r. Do Po zna nia przy by ło wów czas
pra wie 2700 osób z naj więk szej w hi sto rii
kon gre sów licz by 98 państw. Je go ob ra dy to -
czy ły się w obiek tach na szej uczel ni,
a przy or ga ni za cji uni wer sy tet wspie ra ły
MTP oraz Ma zur kas Tra vel i Po znań Co -
nven tion Bu re au. J. M 
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Go ogle i Fa ce bo ok za czę ły się od stu denc kich star tu pów. do bre
wa run ki do roz wo ju ta kich wła śnie, ma łych na po cząt ku firm in -
for ma tycz nych chce stwo rzyć po wo ła na przez trzy po znań skie
uczel nie spół ka In no wa cje Po znań skie.

W pią tek (31.03.2017) rek to rzy: UAM prof. An drzej Le sic ki, Po li -
tech ni ki Po znań skiej, prof. To masz Ło dy gow ski oraz Uni wer sy te tu
Eko no micz ne go prof. Ma ciej Żu kow ski, pod pi sa li w tej spra wie umo -
wę. UAM w spół ce bę dzie re pre zen to wa ny przez Wy dział Ma te ma ty ki
i In for ma ty ki. 

Na ryn ku ma my nie do bór in for ma ty ków. W Wiel ko pol sce w prze li -
cze niu na 10 000 miesz kań ców kształ ci my 2-3 ra zy mniej in for ma ty -
ków, niż na przy kład w wo je wódz twie ma ło pol skim. Po znań skie
In no wa cje bę dą or ga ni za to rem kon kur sów kie ro wa nych do stu den tów
kie run ków in for ma tycz nych oraz mło dych osób pra cu ją cych w bran -
ży IT. Twór cy spół ki li czą, że wspar cie fi nan so we lau re atów kon kur sów
po zwo li im na roz wój oraz za kła da nie wła snych firm i przy cią gnię cie
tych naj lep szych ab sol wen tów. Nie chce my kon ku ro wać – po trze by są
bar dzo du że i do brze się sta ło, że trzy po znań skie uczel nie kształ cą ce in -
for ma ty ków bę dą współ dzia łać. Każ dy ma in ne kom pe ten cje. Po li tech -
ni ka Po znań ska to tech no lo gia, uni wer sy tet to na uki ma te ma tycz ne
a Uni wer sy tet Eko no micz ny np. e -com mer ce – mó wi pro rek tor UAM

ds. in for ma ty za cji oraz współ pra cy z oto cze niem spo łecz no -go spo dar -
czym, prof. Ma rek Na wroc ki. Do świad cze nie po ka zu je, że wła śnie w in -
for ma ty ce ła two jest za ło żyć ma łą fir mę i w cią gu kil ku lat ją roz wi nąć.
Naj wię cej star tu pów za kła da ją wła śnie stu den ci. Ini cja ty wa stwo rze nia
spół ki na ro dzi ła się 4 la ta te mu, kie dy to na ukow cy po sta no wi li stwo -
rzyć śro do wi sko życz li we dla mło dych osób roz po czy na ją cych pra cę
w bran ży IT, by ci ze chcie li po zo stać w Wiel ko pol sce. Au to rzy po my -
słu wie rzą, że współ dzia ła nie przy nie sie więk szy sku tek niż su ma dzia -
łań kon ku ru ją cych ze so bą pod mio tów. Prze my sław Sta nu la

Po znań skie in no wa cje 
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Zda ję so bie bo wiem spra wę, że to czą ca się od kil ku mie się cy
dys ku sja nad re for mą szkol nic twa wyż sze go ma w za ło że niu
do pro wa dzić do wpro wa dze nia no wej usta wy, a w kon se -

kwen cji sta nie się to (z wiel kim praw do po do bień stwem) przy czy -
ną ko lej nej no we li za cji sta tu tu.

Już w trak cie po przed niej no we li za cji, któ rą wpro wa dza li śmy
z ze spo łem rek to ra Mar ci nia ka w czerw cu 2015 r., uwa ża li śmy, że
sta tut nie po wi nien być już wię cej no we li zo wa ny, tyl ko ko niecz ne
jest przy go to wa nie no we go tek stu sta tu tu. Gdy we wrze śniu 2016
ro ku pod ję li śmy pra ce na sta tu tem, sta nę li śmy w mo im ze spo le rek -
tor skim wo bec dy le ma tu – czy zgod nie z oce ną z 2015 ro ku przy -
go to wy wać no wy do ku ment, czy po now nie go no we li zo wać.
Z jed nej stro ny zmia na sta tu tu by ła nie odzow na, bo no we li za cja
usta wy pra wo o szkol nic twie wyż szym, któ ra we szła w ży cie 1 paź -
dzier ni ka 2016 ro ku, na ka zy wa ła uczel niom do sto so wa nie ich sta -
tu tów do zno we li zo wa nych prze pi sów w cią gu sze ściu mie się cy
od tej da ty. Z dru giej stro ny już wte dy wia do me by ło, że za po wia -
da na na 2018 rok no wa usta wa naj praw do po dob niej bę dzie ozna -

czać ko niecz ność ko lej ne go do sto so wa nia sta tu tu do usta wy, czy li
po now nej je go no we li za cji.

Pro jek ty za ło żeń do no wej usta wy wska zu ją, że spo dzie wać się
mo że my zmian bar dzo ra dy kal nych, choć ich fak tycz ny za kres po -
zo sta je do dzi siaj nie zna ny (nie opu bli ko wa no do tąd pro jek tu no -
we go pra wa). Dla te go zde cy do wa li śmy się je dy nie na no we li za cję,
i to – po wie dział bym – no we li za cję ogra ni czo ną, bo spro wa dza ją -
cą się do wzię cia pod uwa gę tyl ko dwóch (mo że trzech) prze sła nek
zmian. Po pierw sze zmie ni li śmy te prze pi sy, któ re w po przed nim
brzmie niu by ły nie zgod ne z prze pi sa mi usta wy wpro wa dzo ny mi
od 1 paź dzier ni ka 2016 r., a kil ka zmian wy ni ka ło z bie żą cych po -
trzeb ure gu lo wa nia na szych spraw uni wer sy tec kich (za ewen tu al -
ną trze cią prze słan kę uznać moż na po pra wie nie kil ku błę dów, któ re
do za pi sów sta tu tu się za kra dły). 

Usta wo daw ca obec nie okre ślił, że (1) na wią zy wa nie sto sun ku pra cy
wy ma ga prze pro wa dze nia kon kur su, (2) umo wy na czas okre ślo ny mo -
gą być za wie ra ne na czas nie dłuż szy niż 33 mie sią ce, (3) oce ny okre -
so we na uczy cie li aka de mic kich prze pro wa dzać na le ży nie rza dziej niż

W głos na szej spo łecz no ści 
chcę się uważ nie wsłu chi wać 

se nat uam na po sie dze niu w dniu 26 mar ca br. pod jął uchwa łę zmie nia ją cą sta tut. to bar dzo waż na uchwa ła,

bo sta tut jest naj wyż szym ran gą uczel nia nym ak tem praw nym. chciał bym na szej aka de mic kiej spo łecz no ści

prze ka zać kil ka wy ja śnień o przy czy nach i za kre sie wpro wa dzo nych zmian. 
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raz na czte ry la ta. I sto sow nie do tych prze pi sów zno we li zo wa li śmy sta -
tut. Uwa żam, że zmia na uję ta w pierw szym punk cie to roz wią za nie
szczę śli we, bo rze czy wi ście po zwa la ją ce prze pro wa dzać kon kur sy
przede wszyst kim wte dy, gdy za mie rza my za trud nić no we go na uczy -
cie la aka de mic kie go. Na to miast gdy za mie rza my awan so wać któ re goś
z pracownikówUAM, to kon kurs nie jest już ko niecz ny (cho ciaż na dal
jest moż li wy). Prze cież pra cow ni ka, któ ry uzy skał ty tuł na uko wy pro -
fe so ra i któ re mu za mie rza my po wie rzyć wyż sze sta no wi sko pro fe so ra
zwy czaj ne go, chce my awan so wać a nie sta wiać do kon kur su. Dzię ki te -
mu unik nie my za rzu tów, że kon kur sy są usta wia ne. Wo bec dru giej
z po wyż szych zmian, stwier dzę je dy nie, że nasz uni wer sy tet już od kil -
ku lat pro wa dził po li ty kę ka dro wą da ją cą pre fe ren cje za trud nie niom
na czas nie okre ślo ny, więc tu aku rat nie wie le w świe tle no wych prze -
pi sów zmie niać mu sie li śmy. Przy oka zji po wro tu do ocen okre so wych
w sys te mie czte ro let nim, zre ali zo wa li śmy mo ją za po wiedź wy bor czą,
by oce na okre so wa do ty czy ła nie tyl -
ko oce ny osią gnięć na uko wych, dy -
dak tycz nych i or ga ni za cyj nych, ale
też dzia łań na rzecz współ pra cy z oto -
cze niem i na rzecz pro mo cji uni wer -
sy te tu. Co wię cej, oce nia ny ma być
od ręb nie każ dy z tych ob sza rów i do -
pie ro po oce nach cząst ko wych ma
być wy sta wio na osta tecz na oce -
na obej mu ją ca ca łość. Przy go to wa ny
no wy za łącz nik nr 3 do sta tu tu okre -
śla kry te ria, któ re win ny być bra ne
pod uwa gę przy oce nie (w każ dym
ob sza rze ocen do da no kry te rium „in -
ne osią gnię cia”, by umoż li wić oce nia -
nym pra cow ni kom wska za nie dzia łań uwa ża nych przez nich za waż ne,
a któ re nie miesz czą się w ka ta lo gu wy punk to wa nych w za łącz ni ku do -
ko nań). I – co waż ne – ina czej oce nia ni bę dą na uczy cie le za trud nie ni
ja ko pra cow ni cy na uko wo -dy dak tycz ni, ina czej – na uko wi, a jesz cze
ina czej – dy dak tycz ni.

Ja kie wpro wa dzo ne zmia ny wy ni ka ją z bie żą cych po trzeb? Otóż
sko ry go wa li śmy za pis pa ra gra fu, na ka zu ją cy re cen zen tom w po stę -
po wa niach o ty tuł dok to ra ho no ris cau sa na szej uczel ni uzy ski wać
opi nie se na tów swo ich uczel ni, bo ten prze pis oka zał się utrud nie -
niem w uzy ski wa niu opi nii re cen zen tów za gra nicz nych, pra cu ją -
cych na uczel niach, któ re mo gą nie po sia dać se na tów. Te raz
re cen zje roz pa trzy Kon went God no ści Ho no no wych i swo ją opi nię
przed sta wi na sze mu se na to wi. Upo rząd ko wa li śmy też uni wer sy tec -
kie cen tra na uko we – część z nich po la tach dzia łal no ści za tra ci ła
cha rak ter jed no stek dzia ła ją cych po mię dzy wy dzia ła mi. Obec nie
te, któ re na dal są ak tyw ne, ale ogra ni czy ły dzia ła nie do kon kret ne -
go wy dzia łu, bę dą mo gły ist nieć ja ko cen tra wy dzia ło we. Wpro wa -
dzi li śmy też roz róż nie nie po mię dzy uni wer sy tec ki mi cen tra mi
na uko wy mi (re ali zu ją cy mi pro jek ty ba daw cze), a ośrod ka mi uni -
wer sy tec ki mi (kon cen tru ją cy mi się na re ali za cji pro jek tów dy dak -
tycz nych lub pro mo cyj nych).

Naj więk szy cię żar ga tun ko wy spo śród zmian w sta tu cie, któ re
otwie ra ją moż li wość re kon struk cji w struk tu rze or ga ni za cyj nej na -
szej uczel ni, ma ją za pi sy do ty czą ce pod sta wo wych jed no stek or ga -
ni za cyj nych uni wer sy te tu. Usta wa po zwa la two rzyć ta kie jed nost ki,

gdy speł nio ne jest przy naj mniej jed no z trzech kry te riów – pro wa -
dze nie (co naj mniej jed ne go) kie run ku stu diów, pro wa dze nie stu -
diów dok to ranc kich (czy li po sia da nie upraw nień do nada wa nia
stop ni na uko wych) lub pro wa dze nie ba dań na uko wych (w co naj -
mniej jed nej dys cy pli nie na uko wej). Oczy wi ście na dal pod sta wo -
wy mi jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi na sze go uni wer sy te tu bę dą
wy dzia ły, czy li te jed nost ki or ga ni za cyj ne, któ re speł nia ją łącz nie te
trzy kry te ria (sta tut w tym za kre sie zo stał do pre cy zo wa ny). Jed nak
zno we li zo wa ny sta tut po zwa la wy ko rzy stać za pi sy usta wy i two rzyć
trzy ka te go rie in sty tu tów bę dą cych pod sta wo wy mi jed nost ka mi or -
ga ni za cyj ny mi – in sty tut na uko wo -dy dak tycz ny (pro wa dzą cy
kształ ce nie na co naj mniej jed nym kie run ku stu diów i ba da nia w co
naj mniej jed nej dys cy pli nie na uko wej, ale nie ma ją cy upraw nień),
in sty tut dy dak tycz ny (pro wa dze nie co naj mniej jed ne go kie run ku
stu diów) oraz in sty tut na uko wy (pro wa dze nie ba dań w co naj mniej

jed nej dys cy pli nie). Te za pi sy po -
cią gnę ły za so bą ko lej ne zmia ny
w wie lu miej scach sta tu tu, m.in.
po le ga ją ce na do da niu no wych
roz dzia łów (IVA, IVB i IVC),
okre śla ją cych we wnętrz ne re gu ły
dzia ła nia ta kich jed no stek pod -
sta wo wych. Zmia ny te po zwo lą
nam pod jąć pró bę roz wią za nia
pro ble mu z za miej sco wy mi
ośrod ka mi dy dak tycz ny mi, któ re
mu szą za koń czyć dzia ła ność
z dniem 30 wrze śnia 2017 ro ku.
Oczy wi ście two rze nie no wych
pod sta wo wych jed no stek wy ma -

ga od rek to ra uzy ska nia opi nii se na tu. Do dam tak że, że za mie rzam
ko rzy stać z tych prze pi sów w wy jąt ko wych sy tu acjach.

*
Na ko niec chciał bym ser decz nie po dzię ko wać wszyst kim, któ rzy

przy czy ni li się do wpro wa dze nia zno we li zo wa ne go sta tu tu – se na to -
wi uczel ni i se nac kiej ko mi sji praw nej za kon struk tyw ne dys ku sje,
ko mi sji sta tu to wej, ja ką two rzy ła rek tor ska ko mi sja ds. kadr i fi nan -
sów (czy li ko le gium rek tor sko -dzie kań skie), w ra mach któ rej wy pra -
co wa li śmy za ło że nia do przy ję tych zmian w trak cie kil ku dłu gich
spo tkań, ko mi sji re dak cyj nej, któ ra pod prze wod nic twem pro fe so ra
Ada ma Olej ni cza ka po wyż sze za ło że nia za mie ni ła na kon kret ne za -
pi sy uchwa ły se na tu o zmia nie sta tu tu. Dzię ku ję ra dom wy dzia łów
za na de sła ne uwa gi, a tak że trzem na szym związ kom za wo do wym,
któ re tak że kon struk tyw nie opi nio wa ły pro jekt zmian sta tu -
tu. I wresz cie dzię ku ję wszyst kim pra cow ni kom, któ rzy po prze czy -
ta niu ogło szo ne go pro jek tu zmian w sta tu cie ze chcie li na de słać swo je
spo strze że nia, ko men ta rze i pro po zy cje. Za pew niam, że wszyst kie
by ły prze dys ku to wa ne w ze spo le rek tor skim i ko mi sji sta tu to wej.
Część uzw ględ ni li śmy, in ne nie. Z róż nych wzglę dów, głów nie wte -
dy, gdy do ty czy ły szer sze go za kre su zmian w sta tu cie niż prze wi dy -
wał ogra ni czo ny za kres, o któ rym pi sa łem na po cząt ku. Jesz cze raz
wszyst kim bar dzo dzię ku ję. Mam prze świad cze nie, że no we li za cja
sta tu tu do ko na na zo sta ła w dys ku sji ze spo łecz no ścią uni wer sy te tu.
A w głos na szej spo łecz no ści, jak to wie lo krot nie mó wi łem, chcę się
uważ nie wsłu chi wać. z

”największy ciężar gatunkowy spośród
zmian w statucie, które otwierają
możliwość rekonstrukcji w strukturze
organizacyjnej naszej uczelni, mają zapisy
dotyczące podstawowych jednostek
organizacyjnych uniwersytetu
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Po znań ska kon fe ren cja pro gra mo wa mia ła po twier dzić to,
o czym pan mó wił pod czas ostat niej roz mo wy na ła mach, mia -
no wi cie, że w Po zna niu o do sko na ło ści na uko wej roz ma wia
się… do sko na le. Jest pan za do wo lo ny, tak się sta ło? 

Ow szem, je stem rad. I to z kil ku po wo dów. Po pierw sze dla te go, że
po wie rze nie nam or ga ni za cji kon fe ren cji na te mat do sko na ło ści na uko -
wej to du że wy róż nie nie ośrod ka po znań skie go. Pod ję li śmy to za da nie
we współ pra cy z Pol ską Aka de mią Na uk, in sty tu cją naj wy raź niej wy -
zna czo ną do na uko wych ba dań. Nasz ak tyw ny udział w in nych od by -
wa ją cych się w Pol sce kon fe ren cjach też miał zna cze nie. Chcę tu
pod kre ślić, że or ga ni za cja tej kon fe ren cji by ła dla nas wiel kim wy zwa -
niem. Cza su na to by ło bar dzo ma ło, prak tycz nie kil ka ty go dni. Pra ca -
mi ze spo łu or ga ni za cyj ne go kie ro wa li śmy wspól nie z prof. Be atą
Mi ko łaj czyk, a do brze zor ga ni zo wać przed się wzię cie te go ty pu nie jest
ła two. By ło w Po zna niu po nad 550 uczest ni ków, w tym po nad stu rek -
to rów i pro rek to rów oraz dy rek to rów du żych in sty tu tów ba daw czych,
ak tyw nych ster ni ków na uki i szkol nic twa wyż sze go w Pol sce.
Sło wem – na co dzień za rzą dza ją cy w Pol sce tą dzie dzi ną. 

Tak, po znań ska kon fe ren cja cie szy ła się bar dzo du żym za in te re so -
wa niem szcze gól nie wśród ta kich osób, ale tak że wśród zna ko mi tych
uczo nych, któ rzy w niej uczest ni czy li. Dru gim po wo dem mo je go za -
do wo le nia by li lu dzie, któ rzy nie tyl ko or ga ni zo wa li i pro wa dzi li de -
ba ty, ale i w nich ak tyw nie uczest ni czy li. Od ich po zio mu, wie dzy,
do świad cze nia i kul tu ry dys ku sji za le ża ła ja kość pro wa dzo nych pa ne li
dys ku syj nych i se mi na riów. Uda ło się wy pra co wać z ko le ga mi z PAN
(tu ser decz nie po dzię ko wa nia dla tych, któ rzy nas wspo ma ga li), mo -
de lo wą współ pra cę. Go ści li śmy zna ko mi te oso bi sto ści z za gra ni cy, re -
pre zen tu ją cych pre sti żo we in sty tu cje (ERC oraz El se vier), któ re
istot nie wpły wa ją na po ziom i spo so by upra wia nia na uki. By li z na mi
pro fe sor Je an Pier re Bo ur gu ignon, pre zy dent Eu ro pej skiej Ra dy Na -
uki, in sty tu cji, któ ra jest sy no ni mem pre sti żu i suk ce su w na uce; udzie -

lił on pod czas swe go wy kła du ple nar ne go wie lu cen nych wska zó wek,
pod po wie dzi, któ re mo gą po móc nam w szu ka niu na szej dro gi do do -
sko na ło ści na uko wej. Z wy kła dem ple nar nym wy stą pił tak że wi ce pre -
zy dent wy daw nic twa ELSEVIER dr Sa id Ta ha. Po ka zał on, gdzie na tej
świa to wej ma pie na uki znaj du je się na uka upra wia na w Pol sce, pol -
scy ucze ni i na sze naj lep sze ze spo ły ba daw cze. 
Był to sa tys fak cjo nu ją cy ob raz? 

Przed sta wio na ana li za po ka za ła też i ja sne punk ty. Otóż np. na si
ucze ni, za an ga żo wa ni we współ pra cę ame ry kań sko -pol ską wno szą
do tych wspól nych ba dań, do wspól nych pu bli ka cji na uko wych istot -
ny wkład, czę sto więk szy niż współ uczest ni czą cy w tych ba da niach
na ukow cy ame ry kań scy. Za pro sze ni pre le gen ci z Pol ski: prof. An drzej
Jajsz czyk, czło nek Ra dy Na uko wej ERC za pre zen to wa li wła sne prze -
my śle nia na te mat, wska zu jąc m.in. gdzie w Pol sce są nie wy ko rzy sta -
ne moż li wo ści, gdzie jest ten in te lek tu al ny i or ga ni za cyj ny po ten cjał,
któ ry mo że my wy ko rzy sty wać. Prof. Je rzy Du szyń ski, pre zes PAN,
wska zu jąc na du że zróż ni co wa nie ośrod ków i dys cy plin na uko wych
od niósł się do pro ble mu ni skiej wi dzial no ści pol skich prac na uko -
wych, po ka zał też bar dzo oso bi sty punkt wi dze nia na pro ble my na -
uki w Pol sce w tym róż ne gre mia opi niu ją ce.
To by ły wska zów ki, sta wia nie dia gnoz… Sen sem jed nak tej
kon fe ren cji by ło rów nież i to, że by do kon sul ta cji, do wy ra ża nia
opi nii wcią gnąć jak naj szer sze gro no osób, któ re upra wia niem
na uki się zaj mu ją; po bu dze nie ich do de bat, do roz mów. 

Dys ku sje pro wa dzo no w wie lu for mu łach: wy kła dy ple nar ne, dys ku -
sje pa ne lo we oraz rów no le głe se mi na ria. Wszyst ko po to, aby sku pić
uwa gę uczest ni ków na wy zna czo nych, bar dzo istot nych za gad nie -
niach. I tak dla przy kła du, w dys ku sji pa ne lo wej „Dro ga do do sko na ło -
ści na uko wej” uda ło się ze brać zna ko mi ty ze spół dys ku tan tów, lu dzi
wiel kie go na uko we go suk ce su: prof. Ma ciej Ży licz, pre zes Fun da cji
na rzecz Na uki Pol skiej, a je do cze śnie ak tyw ny, wy bit ny ba dacz, prof.

Śro do wi sko po trze bu je
rze tel nej de ba ty
z prof. Ry szar dem Na skręc kim, pro rek to rem uam, 
roz ma wia Jo lan ta le nar to wicz 
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Ja nusz Ma rek Buj nic ki, bio log mo le ku lar ny i bio in for ma tyk w Mię dzy -
na ro do wym In sty tu cie Bio lo gii Mo le ku lar nej i Ko mór ko wej w War sza -
wie oraz na Wy dzia le Bio lo gii UAM, dr hab. Na ta lia Let ki, so cjo log
i po li to log z Uni wer sy te tu War szaw skie go, lau re at ka gran tu ERC oraz
dr hab. Ewe li na Knap ska, bio log ba da ją ca mó zgo we pod ło ża emo cji,
kie row nik Pra cow ni Neu ro bio lo gii Ko mór ki w In sty tu cie Bio lo gii Do -
świad czal nej PAN w War sza wie. Pa ne li ści po ka za li, ba zu jąc na i wła snej
na uko wej ak tyw no ści jak wy glą da ją dro gi do praw dzi wej na uko wej do -
sko na ło ści, do na uko we go suk ce su i co w naj więk szym stop niu utrud -
nia ich po ko ny wa nie. O fi nan so wa niu ba dań na uko wych w kon tek ście
wspie ra nia do sko na ło ści na uko wej pod kie run kiem dr hab. Te re sy Czer -
wiń skiej, wi ce mi ni ster na uki, de ba to wa li prof. Ja nusz Ja ne czek, prze -
wod ni czą cy Ra dy NCN i by ły rek tor Uni wer sy te tu Ślą skie go, prof.
Sta ni sław Ki stryn, pro rek tor UJ, pa ni Dia na Pu stu ła z Biu ra Ob słu gi Ba -
dań UW oraz prof. Alek san der Mi chał Na wrat, z -ca dy rek to ra NCBR.
Dys ku sja ta po ka za ła, że po trzeb ne są zde cy do wa nie więk sze na kła dy
na ba da nia na uko we w Pol sce, ale tak że ko niecz na jest bar dziej efek -
tyw na dys try bu cja środ ków fi nan so wych – naj lep si ba da cze, naj lep sze
ze spo ły ba daw cze mu szą otrzy my wać znacz nie wię cej pie nię dzy. Na wet
bar dzo do bry sys tem gran to wy, bez istot ne go zwięk sze nia na kła dów nie
speł ni swo jej ro li. Wy kła dy ple nar ne prof. An drze ja Jajsz czy ka, dy rek -
to ra NCN w la tach 2011–2015, a od 2017 ro ku człon ka Ra dy Na uko -
wej Eu ro pej skiej Ra dy ds. Ba dań Na uko wych oraz prof. Je rze go
Du szyń skie go, pre ze sa PAN wska zy wa ły na ist nie ją ce pro ble my, ale tak -
że na moż li we me cha ni zmy oraz roz wią za nia in sty tu cjo nal ne, nie zbęd -
ne do osią ga nia na uko wych suk ce sów. Wspól nie sta wia li śmy so bie
py ta nia (pod czas dys ku sji pa ne lo wych i se mi na riów by ła świet na in te -
rak cja z sa lą), czy moż na dzi siaj okre ślić dro gi do do sko na ło ści na uko -
wej dla pol skich na ukow ców i dla ze spo łów ba daw czych. W tzw.
se mi na riach rów no le głych po ru sza no tzw. „go rą ce te ma ty”, do ty czą ce
m.in. utrzy ma nia śro do wi sko wej in fra struk tu ry ba daw czej, czy otwar -
te go do stę pu do pu bli ka cji i wy ni ków ba dań na uko wych. Chciał bym tu
zwró cić uwa gę, że w ostat nich la tach
pol skie in sty tu cje na uko we istot nie
wzbo ga ci ły się o in fra struk tu rę ba -
daw czą. W wie lu przy pad kach kosz ty
utrzy ma nia tej uni ka to wej i dro giej
w utrzy ma niu in fra struk tu ry prze ro -
sły moż li wo ści fi nan so we uczel ni lub
in sty tu tów, stąd na ra sta ją ce pro ble my
nie tyl ko z efek tyw nym wy ko rzy sta niem, ale rów nież z utrzy ma niem.
De ba to wa no więc na te mat spo so bów roz wią za nia tych pro ble mów,
a swo imi do świad cze nia mi dzie li li się dy rek to rzy naj więk szych cen trów
ba daw czych w kra ju, czy li ci, któ rzy na co dzień wal czą o środ ki
na utrzy ma nie tej du żej apa ra tu ry.
W de ba tach pro wa dzo nych na róż nych szcze blach, w róż nych
kon tek stach po ja wił się pro blem oce ny ba dań, oce ny ba da -
czy, a i sa mych kry te riów, któ re są tu ko niecz ne. 

Dys ku sja na te mat oce ny ak tyw no ści na uko wej pra cow ni ków na -
uki i szkol nic twa wyż sze go w kon tek ście pro ce su oce ny pa ra me trycz -
nej jed no stek oraz dys ku sja pa ne lo wa do ty czą ca ewa lu acji jed no stek
na uko wych po ka za ły, że obec ny sys tem po sia da sze reg istot nych man -
ka men tów i po trzeb ne są no we roz wią za nia for mal no -praw ne, któ re
przede wszyst kim uspraw nią i w więk szym stop niu zo biek ty wi zu ją
sto so wa ne pro ce du ry. 
W róż nych uję ciach po ja wiał się też pro blem fi nan so wa nia
na uki, ba dań na uko wych w sy tu acji per ma nent ne go nie do -
bo ru środ ków.

Grun tow ne zmia ny w pol skiej na uce i szkol nic twie wyż szym mo gą
mieć sens tyl ko wte dy, je że li bę dą wią za ły się z bar dzo po waż nym zwięk -
sze niem fi nan so wa nia w tych ob sza rach. Trze ba to cią gle pod kre ślać, że
obec nie jed nym z naj waż niej szych pro ble mów na uki i szkol nic twa wyż -
sze go w Pol sce jest ogrom ne nie do fi nan so wa nie. Trud no że by przy przy -

sło wio wej bie dzie sku tecz nie wpro wa dzać roz wią za nia, któ re są efek -
tyw ne i spraw dzo ne w kra jach bar dziej za moż nych, któ re na ba da nia
i roz wój prze zna cza ją znacz nie wię cej środ ków. Upra wia nie ba dań na -
uko wych na wy so kim, świa to wym po zio mie wy ma ga od po wied nich
na kła dów, za rów no na in fra struk tu rę ba daw czą i jej utrzy ma nie oraz
na kła dów nie zbęd nych na za trud nie nie naj lep szych ba da czy. Trud no
bo wiem mó wić o za pra sza niu do pol ski wy bit nych na ukow ców z za -
gra ni cy, trud no za chę cać do po wro tu do Pol ski wy bit nych pol skich
uczo nych przy tak re la tyw nie ni skich pła cach. 

War to w tym miej scu raz jesz cze raz wspo mnieć o de ba cie w tak
zwa nej „for mu le po znań skiej”, bo ta de ba ta po przez swo ją kon struk -
cję (od po wied nio mo de ro wa na gru pa spe cja li stów dys ku tu je przy sto -
le) wy peł ni ła zna ko mi cie funk cję de ba ty, w któ rej głos mo gło za brać
po nad 120 jej uczest ni ków To waż ne w sy tu acji, gdy do strze ga się upa -
dek praw dzi wej wy mia ny my śli, choć by dla te go, że co raz mniej po -
tra fi my słu chać. Pod czas dys ku sji przy sto li kach te go nie ma, dla te go
to czo ne tam roz mo wy są tak efek tyw ne i czę sto od waż ne. Po zwa la ją
więc wy pra co wać ca łą pa le tę róż nych kon klu zji. Zmie rza my ten styl
pro wa dze nia dys ku sji wpro wa dzić rów nież do waż nych dys kur sów
na na szym Uni wer sy te cie. I ta kie dys ku sje o waż nych dla na sze go Uni -
wer sy te tu spra wach za mie rza my za ini cjo wać.
Or ga ni za to rom po znań skiej kon fe ren cji to wa rzy szy ła też
na dzie ja, że go rą ce dys ku sje na waż ne te ma ty wznie cić da
się rów nież wśród pra cow ni ków po za koń cze niu kon fe ren -
cji. Uda je się to? 

Wszyst kie oko ło kon gre so we kon fe ren cje po ka zu ją, że śro do wi -
sko aka de mic kie po trze bu je rze tel nej i szcze rej de ba ty. Dzię ki tym
co mie sięcz nym spo tka niom po tra fi my już co raz le piej for mu ło wać
dia gno zy. Wie my dość do brze, co nam do le ga. Te raz na le ży po szu -
kać wła ści wej te ra pii i od po wied nich le ków, sku tecz nych spo so bów
na pra wy, efek tyw nych roz wią zań. Te go ro dza ju wska zów ki pod czas
kon fe ren cji w Po zna niu się po ja wi ły.

I co da lej z ni mi bę dzie? Znik ną
w głę bo kich szu fla dach? Czy
i jak do trą one do gre miów, któ -
re bę dą for mu ło wa ły no we ra -
my pra wa dla uczel ni? 

To jest py ta nie nur tu ją ce wszyst -
kich uczest ni ków tych kon fe ren cji.
Tak że mnie to py ta nie nur tu je

od pierw szej kon fe ren cji pro gra mo wej w Rze szo wie. Ile z tych bo ga tych
prze my śleń i wnio sków z po szcze gól nych de bat da się włą czyć w przy -
go to wy wa ne roz wią za nia for mal no -praw ne? Wpraw dzie pra wo uchwa -
la ją po li ty cy, ma my jed nak na dzie ję, że ten do no śny głos na szej
zbio ro wo ści nie zo sta nie po mi nię ty. Po trze bu je my da le ko wzrocz nych
roz wią zań, mą dre go pra wa i ma my na dzie ję, że z wy ko rzy sta niem do -
rob ku tych kon fe ren cji pro gra mo wych ta kie pra wo wła śnie po wsta nie.
O czym przede wszyst kim mu si my roz ma wiać, ja kie pro ble my
ry so wa ły się pod czas po znań skie go spo tka nia naj czar niej szą
kre ską? 

Tych spraw waż nych i trud nych w de ba cie po znań skiej by ło kil ka.
Po pierw sze – du że roz dro bie nie szkol nic twa wyż sze go i na uki, cze go
do wo dem jest pra wie 1000 pa ra me try zo wa nych jed no stek na uko wych!
Skut kiem te go jest nie za wsze wła ści we i sku tecz ne fi nan so wa nie ba dań
oraz prze rost jed no stek or ga ni za cyj nych. Jak to upo rząd ko wać, jak roz -
dzie lić uczel nie bar dzo do bre i do bre od tych sła bych, jak dzie lić środ ki
fi nan so we, że by naj lep si ba da cze i naj lep sze ze spo ły ba daw cze sku tecz -
nie lo ko wa ły się w eu ro pej skich i świa to wych prze strze niach na uki? Je -
że li szyb ko nie doj dzie my do roz wią zań kon struk tyw nych i je śli w Pol sce
nie po wsta ną du że i sil ne ze spo ły ba daw cze, kie ro wa ne przez wy bit nych
li de rów -na ukow ców i zna ko mi cie, pod kre ślam – zna ko mi cie fi nan so -
wa ne – to wi docz ność ba dań na uko wych pro wa dzo nych w Pol sce bę -
dzie wciąż da le ce nie za do wa la ją ca. z

Potrzebujemy mądrego prawa, 
mamy nadzieję, że z wykorzystaniem
naszego dorobku takie właśnie powstaje 



Moim zdaniem
podyskutujmy

nasz uniwersytet WYMIANA MYśLI 
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Ja kie  spo śród  pre zen to wa nych pod czas kon fe ren cji pro jek tów   do -
sko na le nia pol skiej na uki bu dzą pań skie na dzie je? Co zaś na pa wa
nie po ko jem? 

Na te py ta nia od po wia da dziś prof. Ja cek Gu liń ski, dy rek tor PPnt

Tak na praw dę to są pro jek ty do sko na le nia szkol nic twa wyż sze go,
a tyl ko po czę ści na uki, gdyż sza cun ko wo 75% pol skiej na uki re ali zu -
je się na uczel niach. Cza sa mi tro chę my li my te po ję cia, po wsta je więc
sen sow ne py ta nie, czy te za gad nie nia moż na tak ła two łą czyć? 

Od lat w śro do wi sku mó wi ło się o ko niecz no ści na pi sa nia usta wy
o szkol nic twie wyż szym od no wa. Przez la ta ob ro sła w zbyt wie le uzu -
peł nień, uszcze gó ło wień, no we li za cji. Jest na dzie ja na no wą usta wę,
któ ra w więk szym stop niu uwol ni am bi cje, stra te gicz ne my śle nie,
ener gię do dzia ła nia dla rek to rów i ich ze spo łów. Bę dzie to wy ma gać
jesz cze więk szej niż do tąd od po wie dzial no ści za po dej mo wa ne de cy -
zje i do sko na le nie sys te mu za rzą dza nia na uczel ni, któ ry po zo sta wia
wie le do ży cze nia; da uczel ni szan sę wy bo ru swo jej dro gi roz wo ju,
wła snej po li ty ki na uko wo -ba daw czej i dy dak tycz nej. 

Po dru gie, po li ty cy for mu łu ją czy tel ny prze kaz – „naj pierw re for -
my, po tem bę dą zwięk sza ne na kła dy bu dże to we”; bo nie ma co tu owi -
jać w ba weł nę – na kła dy na ba da nia ze stro ny pań stwa są śmiesz nie
ni skie (szcze gól nie w kon tek ście ocze ki wań kie ro wa nych do te go sek -

to ra). Je że li do trzy ma ją sło wa (a te go ty pu obiet ni ce by ły już wie lo -
krot nie nie do trzy my wa ne w cią gu ostat nich 20 lat) to suk ces bę dzie.

Jest jesz cze trze cia na dzie ja, że mo że wresz cie do ży je my cza sów, gdy
dys try bu cja środ ków bu dże to wych w ob sza rze na uki i szkol nic twa
wyż sze go nie bę dzie ega li tar na, ale bar dziej zwią za na z uzy ska nym
efek tem, za ło żo ny mi wcze śniej wskaź ni ka mi i bez de cy zji o cha rak te -
rze po li tycz nym. Ale czy to w ogó le jest moż li we? 

Jed no jest pew ne, nie moż na już wie rzyć w to, że usta lo ny „sta ry po -
rzą dek” to naj lep sze roz wią za nie dla uczel ni na dzi siaj i ju tro. Po ja -
wia ją się licz ne gło sy kwe stio nu ją ce po trze bę re for my. „Daj cie nam
tro chę wię cej środ ków fi nan so wych, to da my ra dę.” To nie jest praw -
dą. Nie da my…

Nie po ko jem na pa wa ją mnie po sta wy na szej aka de mic kiej spo łecz -
no ści. Wy cho dzi na to, że je ste śmy bar dzo za cho waw czy i kon ser wa -
tyw ni. Ktoś kie dyś po wie dział, że hi sto ria uni wer sy te tu eu ro pej skie go
to 900 lat kon ser wa tyw nej in no wa cji. Mi mo, że wie le spraw uwie ra,
nie zga dza my się na zmia ny. Te da le ko idą ce, bu dzą w nas nie po kój
i opór. Par ty ku la ryzm wy gry wa ze zdro wym roz sąd kiem. Licz ba pra -
cow ni ków spo glą da ją cych na swo ją sy tu ację i przy szłość przez pry -
zmat do bra ca łej in sty tu cji – uczel ni jest zde cy do wa nie za ma ła.
A prze cież to do bro i przy szłość uni wer sy te tu po win ny być dla nas,
je go pra cow ni ków, naj waż niej szą war to ścią. z

usta lo ny „sta ry po rzą dek” 
to dla uczel ni roz wią za nie nie naj lep sze 

w numerze Życia uniwersyteckiego, który ukazał się w końcu marca, zachęcaliśmy naszych czytelników, 
żeby nie wygaszać i nie wyciszać dyskusji dotyczących przygotowań, które zmierzają do tworzenia nowych ram
prawnych dla polskiej nauki. 

Jednak mimo, że pytań jest wciąż wiele, wątpliwości, pomysłów… niewiele otrzymaliśmy opinii. 

łamy uniwersyteckiego pisma są wciąż otwarte. na razie wypełnimy je wypowiedziami i opiniami wygłaszanymi
podczas uczelnianych sympozjów i seminariów, a także sondami przeprowadzanymi wśród naukowców
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do sko na łość na uko wą po win -
na pro mo wać pa ra me try za cja: po win -
na się li czyć ja kość, a nie ilość
osią gnięć na uko wych. Po win ny być
pro mo wa ne wy łącz nie ba da nia pro wa -
dzą ce do pre sti żo wych pu bli ka cji
w ska li mię dzy na ro do wej. Licz ba śred -
nich osią gnięć na uko wych nie ma zna -
cze nia, a rów no cze śnie po tęż nym
ob cią że niem dla jed no stek są oso by
nie pu bli ku ją ce lub pu bli ku ją ce w nie -
re cen zo wa nym obie gu lo kal nym. 

Nasz pro jekt ma do pro wa dzić
do zwięk sze nia wy ma gań sta wia nych
kan dy da tom na po zio mie ha bi li ta cji oraz
pro fe su ry ty tu lar nej. Prze wi du je my ogra -
ni cze nie upraw nień ha bi li ta cyj nych
do ośrod ków wio dą cych, a upraw nie nia
by ły by nada wa ne na po zio mie uczel ni,
a nie wy dzia łu. Pod sta wą awan sów na -
uko wych po win na być ja kość osią gnięć, oce nia na w spo sób ilo ścio wy
i ja ko ścio wy na tle glo bal nej na uki – pod kre śla prof. Ma rek Kwiek,
kie row nik ze spo łu usta wa 2.0. Mi sja ba daw cza, jak twier dzi, ma być
skon cen tro wa na w ośrod kach o naj więk szych osią gnię ciach na uko -
wych po przez me cha ni zmy stop nio wej ku mu la cji środ ków na ba -
da nia – za miast ich sta łe go roz drab nia nia. Uwa ża on, że dal sze ta kie
roz drab nia nie w spo sób sys te mo wy wprost nie po zwa la na osią ga -
nie do sko na ło ści na uko wej. Pro po nu je my więc sys te mo we zróż ni co -
wa nie uczel ni – mó wi – Uwa żam, że nie zbęd ne są no we me cha ni zmy
kon ku ren cyj ne, fi nan so wa ne z no wych, do dat ko wych pie nię dzy pu -
blicz nych. One mo gą do pro wa dzić do wy ło nie nia naj lep szych uczel -
ni w otwar tych kon kur sach. Do świad cze nia świa to we po ka za ły
sku tecz ność dzia ła nia te go me cha ni zmu. 

Naj więk szym spon so rem ba dań na uko wych i nie mal wy łącz nym
ba dań pod sta wo wych jest pań stwo, za tem je go za an ga żo wa nie w sku -
tecz ny sys tem fi nan so wa nia ba dań opar tych na za sa dach kon ku ren -
cji ozna cza brak do stę pu do środ ków przy bra ku dzia łal no ści
na uko wej – kon klu du je prof. Kwiek. Pod czas kon fe ren cji sfor mu -
ło wał kil ka istot nych za sad. 

od cha osu do upo rząd ko wa nia, tak że by za kil ka lat ja sno by ło
wia do mo, kto co zna czy, kto i co ro bi w na uce i czy coś ro bi, kto
kim jest w na uce, kto kim na uczel ni, gdzie pra cu je, dla cze go i za ile
… lub też, czy pra cu je w ogó le. Chciał bym, aby re gu ły tu by ły czy -
ste, pro wa dzą ce ja sną dro gą od cha osu do upo rząd ko wa nia. 

W każ dej de ba cie o kon dy cji na szej na uki pod kre ślam ka ta stro -

fal nie ni ski po ziom jej fi nan so wa nia
w na szym kra ju. Wła ści we fi na so wa nie
na uki bę dzie pod nie sie niem atrak cyj -
no ści pra cy dla wie lu ty się cy na ukow -
ców, tak że by nie bo ry ka li się oni
z pro ble ma mi so cjal ny mi, po dob nie jak
to dzie je się na świe cie.

do brzy lu dzie w do brych miej -
scach za ra bia ją do bre pie nią dze,
a za nie do brze ży ją ich ro dzi ny. Je stem
więc za tym, że by za ra bia li go dzi wie.
A za le żeć to bę dzie nie od mar nych
pod wy żek, ale od ja ko ści pra cy ba daw -
czej i jej wy ni ków. 

Mu si my za ist nieć i być roz po zna -
wal ni w świe cie glo bal nym w sen sie na -
uki. Dla ro ze zna nia się w tym świe cie
waż ne są ran kin gi, waż ne gran ty, pu bli -
ka cje w naj lep szych świa to wych cza so -
pi smach, nie w na szych uczel nia nych,

nie w na szych ze szy tach kon fe ren cyj nych (lub nie tyl ko tam), ale
w cza so pi smach sze ro ko do stęp nych w ję zy ku an giel skim.

na uka opie ra się na kon ku ren cji, ona jest mo to rem, skła nia
do dą że nia do do sko na ło ści. 

Kon cen tra cja środ ków i ta len tów to też dro ga owej do sko na ło -
ści. Mą drzy i do brzy nie mu szą być roz sia ni po ca łym świe cie; le -
piej, kie dy two rzą sil ne, zna czą ce ze spo ły, któ rym ła twiej apli ko wać
o gran ty i po dej mo wać trud ne wy zwa nia. Wła ści we dla nich miej -
sca ścią ga ją do brych, ku szą, mo ty wu ją i po py cha ją do dzia łań. 

nie ma in ne go środ ka szyb kie go roz wo ju na uki niż mo bil ność.
Lu dzie mu szą od naj dy wać się w miej scach, gdzie są po dob ni do in -
nych. Gdy chce się ro bić do brą na ukę, to idzie się tam, gdzie ta cy
po dob ni już są. 

nie wszy scy mu szą pro wa dzić dok to ra ty, ha bi li ta cje, pro fe su -
ry. Mu si wśród pla có wek być zróż ni co wa nie. Chce my te róż ni ce po -
głę biać, tak aby moż li wy był ruch. Ko niecz ny więc jest in ny roz dział
i środ ków i in nych moż li wo ści roz wo ju.

sta bil ność za trud nie nia – peł ne umo wy na czas nie okre ślo -
ny – tyl ko to mo że uczo nym dać po czu cie bez pie czeń stwa i spo kój
nie zbęd ny do wy tę żo nej pra cy in te lek tu al nej. 

obiek tyw ne mier ni ki suk ce sów, przej rzy stość – to ko niecz ne
Chciał bym, aby w Pol sce by ło kil ka zna nych w świe cie uczel ni, a nie
trzy sta uczel ni tam nie wi dzial nych.

uczel nia po win na być sil nym or ga ni zmem, spraw ną or ga ni za -
cją, a nie sfe de ro wa ny mi wy dzia ła mi. z

Ja kość przed ilo ścią

na spotkaniu „szkolnictwo wyższe w procesie transformacji i dostosowań”, występowali uczeni
na co dzień interesujący się tymi zagadnieniami. o konkurencyjności i umiędzynarodowianiu
nauki polskiej w kontekście europejskim i o wnioskach wynikających z tego dla kierunków reform
mówił prof. Marek Kwiek. oto fragmenty wystąPienia:
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Pierwsza z cyklu akademickich debat odbyła się
3 kwietnia i dotyczyła samorządu terytorialnego.
organizowanie takich debat było gorącym
pragnieniem zarówno rektora uam jak i rektora ueP.
obaj przybyli i uczestniczyli w debacie do końca,
choć przyzwyczailiśmy się, że dostojni patroni
opuszczają zazwyczaj po kilku minutach spotkania,
którym patronują. Było to więc miłe zaskoczenie.

Ta kie na uko we de ba ty o istot nych spo łecz nych pro ble mach to wy peł -
nie nie jed nej z waż nych mi sji spo łecz nych uni wer sy te tu – mó wił prof.
Le sic ki, rek tor UAM – ale rów nież po ka za nie, jak de ba ta po win na wy -
glą dać; że moż na roz ma wiać bez za cie trze wie nia i ję zy kiem god nym in -
te li gen ta. Chciał bym, aby te de ba ty sta ły się wła śnie ta kim wzo rem.
Mo de ra to rem spo tka nia był prof. Krzysz tof Po de mski, so cjo log
z UAM, a uczest ni ka mi prof. Wan da Ga czek z UEP, geo graf prze -
strzen ny, prof. Piotr Zmy ślo ny z UEP, eko no mi sta oraz prof. Ja cek Ko -
tus, so cjo log z UAM i prof. Kry stian
Ziem ski, praw nik z UAM. 

Ja kie po ja wi ły się pro ble my? Oby wa tel
wie mniej wię cej, co to jest de mo kra cja
czy wol ny ry nek, na to miast nie wie, co to
sa mo rząd ność i trak tu je sa mo rzą dow ców
wciąż ja ko przed sta wi cie li pań stwa, ja ki -
mi by ły w cza sach PRL-u wła dze lo kal ne.
Co spra wia, że lu dzie „nie ku pu ją” te go
sa mo rzą du? – py tał prof. Po de mski, do -
da jąc, że jak po wie dział mu pe wien an giel ski pro fe sor, gdy wła dza mó -
wi, że lu dzie nie chcą ku pić ich idei, to jest tak, jak by szef Co ca -Co li
za czął wzdy chać, że lu dzie nie chcą pić co ca -co li.

Prof. Ga czek szu ka ła przy czyn spo łecz nych, a mia no wi cie te go, że
przez la ta PRL lu dzie nie by li przy go to wa ni do po dej mo wa nia sa mo -
dziel nych de cy zji; że sła by był ka pi tał spo łecz ny; że do brze ro zu mie -
my prze strzeń pry wat ną, ale już nie spo łecz ną. Na to miast prof.
Po de mski i prof. Ko tus za sta na wia li się nad po wro tem do ma łych,
„edu ka cyj nie” do brych jed no stek spo łecz nych np. dziel nic. Prof. Ko -

tus przy to czył przy kład ame ry kań skie go Por t land, bę dą ce go wzo rem
idei par ty cy pa cji, gdzie ist nie ją tzw. są siedz twa, ma ją ce swo ich przed -
sta wi cie li, zna ją cych po glą dy miesz kań ców i mo gą cych ich re pre zen -
to wać przy po dej mo wa niu de cy zji. 

Po ja wił się też pro blem ka den cyj no ści i ten wzbu dził ży wą dys ku -
sję. Je dy nie prof. Ko tus, twier dząc, że na wet w spo sób nie świa do my
sa mo rzą dow cy wcho dzą w pa to lo gie struk tur i ukła dów, był jej zwo -
len ni kiem. Opo no wał prof. Ziem ski twier dząc, że w nor mal nych wy -
bo rach i tak 30-40 proc. sa mo rzą dow ców się wy mie nia, a prof.
Zmy ślo ny do dał, że ostat nio po stu lo wa na dwu ka den cyj ność jest nie -
zgod na z kon sty tu cją. Od gór ne za de kre to wa nie dwu ka den cyj no ści to
wy la nie dziec ka z ką pie lą: z nie licz ny mi pa to lo gia mi, któ re wy stę pu -
ją, po zbę dzie my się wie lu do brych go spo da rzy – twier dzi ła prof. Ga -
czek i za pro po no wa ła – dla po go dze nia – cie ka we roz wią za nie: aby
przy pierw szych dwóch ka den cjach de cy do wa ła o wy bo rze zwy kła
więk szość, ale przy trze ciej próg ten pod nieść do 60 proc.,
a przy czwar tej do 75 proc. 

Po go dzi nie od da no gło sy oso bom z sa li i po ja wił się wte dy go rą co
pod no szo ny pro blem edu ka cji: trze ba uczyć i to uczyć prak tycz nie,

czym jest sa mo rząd ność. Ta wie -
dza jest kiep ska, jak się wszy scy
zgo dzi li. Prof. Ko tus opo wia dał,
jak stu den tów kie run ku praw no -
-eko no micz ne go na eg za mi nie
py tał o ro lę Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go w kon tro li ad mi ni stra -
cji, a od po wie dzi by ły tak mar ne,
że po sta wił 80 proc. ocen nie do -
sta tecz nych, za co był kry ty ko -

wa ny na ra dzie wy dzia łu. Spraw dził, że in ni wy kła dow cy rze czy wi ście
sta wia ją sa me do bre stop nie. I za py tał, co jest bar dziej nie po ko ją ce
w tej sy tu acji: sa me piąt ki czy sa me dwój ki? Dla cze go wie dza jest sła -
ba? Bo my nie wy ma ga my! – za wo łał, na co sa la pierw szy i je dy ny raz
za re ago wa ła bra wa mi. 

Na ko niec tej dys ku sji o edu ka cji je den z go ści z sa li za dał, mo gą ce
być pod su mo wa niem py ta nie: jak się zro bić mą drzej szy mi? Moż na by
od po wie dzieć: przez udział w de ba tach…Na stęp na z cy klu de bat aka -
de mic kich od bę dzie się na Uni wer sy te cie Eko no micz nym.

Jak zro bić się mą drzej szym?

”dlaczego wiedza jest słaba? 
Bo my nie wymagamy – zawołał mówca,
na co sala pierwszy i jedyny raz 
zareagowała brawami 
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Dru gą de ba tę 5 kwiet nia zor ga ni zo wa li mło dzi
na ukow cy z PtPn, za da jąc py ta nie: czy prze ży -
wa my zmierzch kla sycz ne go uni wer sy te tu,
na któ re od po wie dzieć mie li prof. Ja cek gu liń -
ski, zna ny pa sjo nat uno wo cze śnia nia uni wer sy -
te tu oraz dr hab. ema nu el kul czyc ki, czło nek
ze spo łu przy go to wu ją ce go pro jekt re for my
szkol nic twa wyż sze go dla rzą du Pis.

I tu obec ni by li (do koń ca!) przed sta wi cie le władz uni wer sy -
tec kich: pro rek to rzy UAM prof. Be ata Mi ko łaj czyk i prof. Ry -
szard Na skręc ki.

Obaj pre le gen ci zgod nie uzna li, że kla sycz ny hum bold tow -
ski uni wer sy tet to u nas pe wien mit, co do sad nie sfor mu ło wał
dr hab. E. Kul czyc ki: jed ność ba dań i dy dak ty ki – nie da się
utrzy mać na 10 eta tach; wol ność na uko wa – roz bi ja się o uni -
wer sy tec ki „be ton”, au to no mia uczel ni – za czy na się i koń czy
na wy bo rze rek to ra; re la cja mistrz/uczeń nie ist nie je, gdy 1 na -
uczy ciel ma 100 ma gi stran tów, a we wspól no cie ba da czy – bra -
ku je ko biet. 

W su mie obaj go ście uzna li wła ści wie już ist nie ją ce na uczel -
niach roz wią za nia za teo re tycz nie do bre, choć w prak ty ce trze -
ba je po pra wić. I tak np. trze ba zmniej szyć licz bę dok to ran tów
i pla có wek, któ re ma ją upraw nie nia do dok to ry zo wa nia (na 950
jed no stek ma je 750), le piej pła cić dok to ran tom i wię cej wy ma -
gać. Sys tem gran to wy – tak, ale trze ba uczyć kul tu ry gran to wej
(po rząd ko wa nia i „sprze da wa nia” swo jej pra cy), ha bi li ta -
cja – tak, ale z wy so ką po przecz ką (ziś tyl ko 7 proc. ha bi li ta cji
ma re cen zje ne ga tyw ną). Rek tor – tak, ale po wi nien mieć
przy so bie „moc ne go” ad mi ni stra to ra (ale skąd wziąć do brych
fa chow ców? Prof. Na skręc ki stwier dził, że kosz ty za rząd cze
w kor po ra cji wy no szą ok. 7 proc., co ozna cza ło by, że UAM mu si
wy dać na to 100 mln zł, co jest nie ste ty nie re al ne). Dys ku sji ta -
kich to czy się, jak stwier dzi ła prof. Mi ko łaj czyk wie le, więc za -
miast stresz cza nia war to przy to czyć mo że jesz cze dwa bon
mo ty. Prof. Gu liń ski: „to kli mat po praw no ści nie po zwa la nam
się po pra wić”; dr hab. Kul czyc ki: „to nie po ziom dok to ra tów
się ob ni żył, to my ob ni ży li śmy ten po ziom”. 

Ma ria Ry bic ka

Na pew no po trzeb ny jest głos na ukow ców w waż nych
spo łecz nych spra wach i na pew no, je śli brak te go gło -
su – to źle. Ale fre kwen cja na oby dwóch spo tka niach by -
ła… ude rza ją co skrom na. to pierw sza spra wa, nad któ rą
trze ba się za sta no wić, się ga jąc też mo że po gru py li ce ali -
stów i stu den tów np. z kół na uko wych? Po dru gie: czy
te ma ty nie są for mu ło wa ne zbyt ogól nie? Mło dzi z PtPN
na 3 mie sią ce przed de ba tą ro ze sła li pre le gen tom kon -
kret ne py ta nia, tak aby ci się mo gli przy go to wać. Mo że
to do bry po mysł? Po trze cie: w oby dwóch spo tka niach
za bra kło po wo ły wa nia się na kon kret ne ba da nia na uko -
we czy eks per ty zy, a prze cież to wła śnie sta no wi o isto cie
de ba ty aka de mic kiej. 

II mię dzy na ro do wa kon fe ren cja „W po szu ki wa niu
eu ro pej skiej dok try ny wol no ści sło wa”, od by ła się
na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji UAM. To ko lej ne
spo tka nie przed sta wi cie li na uki i prak ty ków, zaj mu -
ją cych się pro ble ma ty ką swo bo dy wy po wie dzi i jej
gra nic. 

W cza sie 7 se sji ple nar nych po nad 40 pre le gen tów
dys ku to wa ło nad za gad nie nia mi wol no ści w cy ber prze -
strze ni, gra nic swo bo dy ar ty stycz nej, ob ra zy uczuć re -
li gij nych, mo wy nie na wi ści czy ro li me diów
elek tro nicz nych w cza sie arab skiej wio sny i ukra iń skie -
go Eu ro maj da nu. Za pro sze nie do uczest nic twa przy ję li
wy bit ni przed sta wi cie le na uki pra wa z wio dą cych
ośrod ków aka de mic kich, m.in. prof. Ire ne usz C. Ka -
miń ski, sę dzia ad hoc w Eu ro pej skim Try bu na le Praw
Czło wie ka w Stras bur gu, prof. Jo an na Sień czy ło -Chla -
bicz (sę dzia Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go), prof.
Ja cek Sob czak (sę dzia Są du Naj wyż sze go). Przy by li tak -
że licz ni pre le gen ci z za gra ni cy, m.in. ze Sta nów Zjed -
no czo nych, Wiel kiej Bry ta nii, Ho lan dii, Hisz pa nii,
Nie miec, Wę gier, Egip tu, Ukra iny i Cy pru.

W cza sie kon fe ren cji od był się eks perc ki pa nel dys -
ku syj ny o wol no ści sło wa w prak ty ce wy ko ny wa nia
za wo dów praw ni czych. Udział w dys ku sji wzię li m.in.
sę dzia Bar tło miej Przy mu siń ski, czło nek Sto wa rzy -
sze nia Sę dziów Pol skich Iu sti tia, mec. Zbi gniew
Krüger, spe cja li sta z za kre su ochro ny dóbr oso bi stych
oraz mec. Pau li na Piasz czyk, od wie lu lat pro wa dzą -
ca ob słu gę praw ną re dak cji pra sy dru ko wa nej i elek -
tro nicz nej. 

Uczest ni cy po wie dzie li mię dzy in ny mi: 
Dr Mi chał Urbań czyk: Pro blem wol no ści sło wa jest

klu czo wy dla funk cjo no wa nia de mo kra cji li be ral nej ja -
ko pew ne go sys te mu po li tycz ne go. Je śli my, oby wa te le,
nie bę dzie my mie li za gwa ran to wa nej swo bo dy wy po wie -
dzi, np. w for mie kry ty ki wła dzy, to sys tem de mo kra cji
li be ral nej nie bę dzie dzia łał.

Prof. Wie sław Wa cław czyk: Po ziom tej wol no ści
w Pol sce ma się obec nie go rzej niż na przy kład trzy la ta
te mu. W ran kin gu fran cu skiej or ga ni za cji po za rzą do -
wej „Re por te rzy bez gra nic” Pol ska trzy la ta te mu by ła
na miej scu 17 -18. Te raz upla so wa ła się na 43.

An na Mły nar ska –So ba czew ska: Nie ma my spe cjal -
nych pro ble mów z me cha ni zma mi ochro ny wol no ści sło -
wa. Są zna ne, do syć ła twe, są ścież ki ich eg ze kwo wa nia.
Kie dy np. dzien ni karz zo sta je zwol nio ny z pra cy, bo je -
go po glą dy nie są zgod ne z li nią pro gra mo wą, mo że ubie -
gać się o ochro nę przed są dem pra cy. Na to miast oby wa tel
wów czas nie wie le bę dzie wie dział o fak tycz nej rze czy -
wi sto ści. A prze cież ma pra wo do in for ma cji. Dzien ni -
karz mu si się więc swo ją wol no ścią po słu gi wać po to,
że by ów oby wa tel miał moż li wość ze swo jej wol no ści ko -
rzy stać. B. P. 

słowa na wolności 
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Dwa la ta te mu stwo rzy li śmy fik cyj ną na ukow czy nię: An nę Ol -
gę Szust. Za ło ży li śmy jej kon to na Gma ilu, Aca de mia. edu,
Twit te rze, Go ogle Plus. Stwo rzy li śmy jej bar dzo kiep skiej ja -

ko ści CV, spre pa ro wa li śmy kil ka roz dzia łów w pol skich zbio rów kach,
któ re oczy wi ście rów nież wy my śli li śmy. Ku pi li śmy zdję cie z ban ku zdjęć
i tak oto po wsta ła na sza ko le żan ka An na O. Szust – pi sze na swo im
blo gu dr hab. Ema nu el Kul czyc ki z In sty tu tu Fi lo zo fii UAM.

W ope ra cji po wo ły wa nia jej do ży cia bra li tak że udział: dr hab.
Piotr So ro kow ski i dr Agniesz ka So ro kow ska z In sty tu tu Psy cho lo -
gii Uni wer sy te tu Wro cław skie go oraz dr Ka ta rzy na Pi san ski z In -
sty tu tów Psy cho lo gii Uni wer sy te tu Wro cław skie go i Uni wer sy te tu
Sus sex w Bri gh ton. 

Okre ślo no oczy wi ście sze ro kie za in te rer so wa nia pa ni Ol gi. Oto one: 
Teo ria na uki
Hi sto ria na uki
Hi sto ria spor tu
Atrak cyj ność i mo ty wa cja
Me to do lo gicz ne pod sta wy na uk spo łecz nych
Bio lo gicz no -kul tu ro we pod sta wy

za cho wa nia
Kul tu ro we źró dła pro ce sów spo -

łecz nych
Ko gni ty wi sty ka
Ze stro ny, któ rą pa ni O. Szust za -

ło żo no, wy czy tać moż na, że ma stu -
dia ma gi ster skie z fi lo zo fii,
psy cho lo gii, sto pień dok to ra i ha bi -
li ta cję. Dy żu ry peł ni ła w po ko ju 488
w po nie dział ki i śro dy. W CV uję to
też pra ce w ra mach gran tu Ko mi te -
tu Ba dań Na uko wych: pra co wa ła nad pro ble mem „Me to do lo gicz -
ne uwa run ko wa nia XVIII-wiecz nej hi sto rii na uki”. Uzy ska ła
sty pen dium wiel ko pol skie – 1999.

Wy bra ne kon fe ren cje,  w któ rych ak tyw nie bra ła udział: 
„IX Po lish Con gress of Co gni ti ve Scien ces”, 12.10.2014, Ra dom.

Wy stą pie nie: Bio lo gicz no -kul tu ro we pod sta wy za cho wań w per spek -
ty wie współ cze snej ko gni ty wi sty ki. 

„Ma zo wiec ki Kon gres Ba dań nad Hi sto rią Na uki”, 2.02.2014,
War sza wa. Wy stą pie nie: Jak ba dać roz wój na uki?

In ter na tio nal Aca de mic Con fe ren ce: Be ha vior,  Be lief,  At ti tu -
de, 24.11.2013, Ber lin. Wy stą pie nie: Be ha vior: An cul tu ral ap pro ach.

Kon gres ba dań nad hi sto rią na uki, 12.06. 2011, Kra ków. 

Wy stą pie nie: The hi sto ry of psy cho lo gy as a scien ce. 
as so cia te Pro fes so r an na.ol ga.szust@gma il.com
Publikacje z jej udzia łem 
szust, a. o. (2010). Ob li cza współ cze sne go spor tu. Ra dom: Wy -

daw nic two Na uko we Te xtum.
szust, a. o. (2012). Hi sto ry of the So cial Scien ces in Po land. Ra -

dom: Wy daw nic two Na uko we Te xtum.
szust, a. o. (2015). Scien ce – So cie ty – Cul tu re. Wro cław: Wy -

daw nic two AZSUS.
*

Po co ko mu ta ka An na Ol ga Szust, w skró cie O. Szust? 

Pol scy na ukow cy przez dwa la ta pro wa dzi li pro wo ka cję „Żą dło”.
Jej ce lem by ło zde ma sko wa nie cza so pism na uko wych, któ re pa so -
ży tu ją na spo łecz no ści na uko wej. Ich je dy nym ce lem jest za ra bia nie
pie nię dzy, a ja kość pu bli ko wa nych w nich ba dań w ogó le się nie li -
czy. Ta kich na uko wych pism, zwa nych dra pież ny mi (ale tak że ta kich
kon fe ren cji na uko wych), są już ty sią ce. Są one praw dzi wą zmo rą

współ cze sne go świa ta na uki. Że ru -
ją na tym, że licz ba pu bli ka cji na -
uko wych jest dzi siaj jed nym
z wy znacz ni ków po zy cji i ja ko ści
ba da cza. Tę za sa dę pod su mo wu je
po pu lar ne wśród na ukow ców po -
wie dze nie „pu bli kuj al bo giń”. Wie -
lu na ukow ców wy sy ła więc swo je
wy ni ki do pism, w któ rych zo sta ją
one bar dzo szyb ko opu bli ko wa ne,
ale bez rze tel nej re cen zji (oczy wi -
ście za od po wied nią opła tą). Nie -

któ rzy ro bią to nie świa do mie, przez po mył kę, bo te pi sma ma ją
czę sto na zwy bar dzo zbli żo ne do pre sti żo wych i re no mo wa nych wy -
daw nictw.

Gru pa pol skich na ukow ców po sta no wi ła zde ma sko wać ta kie pi -
sma i prak ty ki. Swo ją pro wo ka cję pol scy na ukow cy opi su ją w naj -
now szym ty go dni ku „Na tu re”.

Dr hab. O. Szust by ła nie tyl ko fik cyj nym, ale tak że bar dzo kiep -
skim na ukow cem. Nie by ła au to rem żad ne go ar ty ku łu na uko we go,
lecz tyl ko współ au to rem kil ku wy my ślo nych ksią żek, prac zbio ro -
wych, któ re oczy wi ście nie by ły ni gdy przez ni ko go cy to wa ne. Je -
den z rze ko mo na pi sa nych przez nią roz dzia łów no si na przy kład
ty tuł „Do ro słe sa mi ce (Ho mo sa piens) uro dzo ne wio sną są bar dziej
atrak cyj ne fi zycz nie”. Mi mo mi zer ne go do rob ku, pa ni dok tor ha bi -

Światowa kariera
doktor 

anny olgi szust
anna olga szust narodziła się …dwa lata

temu. najpierw w głowach i umysłach
młodych uczonych z zakładu Historii nauki

instytutu filozofii uam. 

”nie mając specjalistycznej wiedzy 
ani narzędzi, często nie jesteśmy w stanie
odróżnić czasopism dobrych
od „fałszywych” czy drapieżnych
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li to wa na am bit nie sta ra ła się o po sa dę re dak to ra cza so pi sma na -
uko we go. W tym ce lu wy sła ła swo jej kiep skiej ja ko ści CV do 360
cza so pism na uko wych.

Obo wiąz kiem re dak to rów ta kich pism jest do bór od po wied nich re -
cen zen tów do oce ny nad sy ła nych pu bli ka cji. Po win ni być gwa ran tem
ja ko ści cza so pi sma, mieć ogrom ny do ro bek i być zna ni w śro do wi sku
na uko wym. Do ko na nia wy my ślo nej przez nas ba dacz ki by ły ab so -
lut nie nie wy star cza ją ce do peł nie nia funk cji re dak to ra pi sma na uko -
we go – pi szą w „Na tu re” pol scy ba da cze – Mi mo to 48 z tych pism
za ak cep to wa ło jej apli ka cję na re dak to ra, a czte ry na wet uczy ni ły dr
O. Szust re dak to rem na czel nym! W wie lu przy pad kach sta ło się to
już po kil ku go dzi nach al bo dniach, bez spraw dze nia, kim ona
jest – za uwa ża Agniesz ka So ro kow ska. Re dak cje tych cza so pism nie
ukry wa ły zresz tą w ko re spon den cji z fik cyj ną na ukow czy nią, że jed -
nym z waż niej szych aspek tów pra cy przy szłe go re dak to ra bę dzie
po zy ski wa nie (za opła tą po no szo ną przez au to rów) ar ty ku łów
do pi sma, a nie dba nie o ich ja kość. Co wię cej, dr hab. O. Szust za -
czę ła żyć wła snym ży ciem. Au to rzy śledz twa zwra ca ją uwa gę na to,
że na wet już po tym, jak ujaw ni li wszyst kim re dak cjom swo je dzia -
ła nia, na zwi sko fik cyj nej ba dacz ki na dal wid nie je na stro nach in -
ter ne to wych kil ku pism na uko wych, na wet ta kich – ku ich
za sko cze niu – do któ rych ni gdy się sa ma nie zgło si ła! An na O. Szust
sta ła się re dak tor ką cza so pism, do któ rych nie apli ko wa li śmy, zo sta -
ła człon kiem ko mi te tów or ga ni za cyj nych kon fe ren cji oraz – co naj -
cie kaw sze – zo sta ła człon kiem ra dy do rad czej Agen cji ds.
In dek so wa nia Otwar tych Cza so pism (Ad vi so ry Bo ard of the Jo ur nals
Open Ac cess In de xing – pi szą au to rzy.

Po cie sza ją ce jest to, że dr O. Szust nie zdo by ła pra cy w żad nym
z pism z tzw. Jo ur nal Ci ta tion Re port (JCR), czy li ak tu ali zo wa nej
co ro ku ba zy cza so pism naj wyż szej ja ko ści (ma ją cych tzw. Im pact
Fac tor, kie dyś zwa no ją u nas „li stą fi la del fij ską”). Nie ste ty, apli ka -
cję fał szy wej pa ni dok tor za ak cep to wa ło osiem wy daw nictw, któ re
znaj du ją się w Di rec to ry of Open Ac cess Jo ur nals (DOAJ). To spis
mię dzy na ro do wych, re cen zo wa nych cza so pism na uko wych, do któ -
rych do stęp jest otwar ty, a któ re ma ją do brą re pu ta cję.

W tzw. otwar tym do stę pie (Open Ac cess) wy da wa nych jest co -

raz wię cej pism na świe cie. Po le ga to na tym, że ich treść jest roz -
po wszech nia na za dar mo, a pła cą tyl ko na ukow cy, któ rzy chcą za -
mie ścić w nich swo ją pra cę. Opu bli ko wa nie wy ni ków ba dań
w ta kim pi śmie kosz tu je cza sem na wet kil ka ty się cy do la rów, choć
naj czę ściej są to kwo ty nie prze kra cza ją ce kil ku set do la rów. Jak wi -
dać, ten sys tem – ma ją cy spo ro zwo len ni ków w świe cie na uki – też
jest po dat ny na ko rup cję.

Trze ba uświa da miać i edu ko wać na ukow ców, że są in sty tu cje, re -
dak cje, któ re chcą pa so ży to wać na ich do rob ku i pie nią dzach. Na le -
ży ro bić to od po cząt ku ka rie ry na uko wej. Trze ba też edu ko wać
w tym za kre sie oso by, któ re za rzą dza ją na uką – pod su mo wu ją pol -
scy ba da cze.

Ja kie więc wnio ski? Sfo rmu ło wa ła je gru pa ba da ją ca te mat:
Świat ko mu ni ka cji na uko wej sta je się dżun glą, w któ rej zwy kłe -

mu na ukow co wi co raz trud niej się po ru szać. Nie ma jąc spe cja li -
stycz nej wie dzy ani na rzę dzi, czę sto nie je ste śmy w sta nie od róż nić
cza so pism do brych od „fał szy wych” czy dra pież nych.

Dla te go tak waż ne sta je się two rze nie uzna nych ka na łów ko mu -
ni ka cji np. list od po wied nich baz in dek su ją cych czy w przy pad ku
pol skim „Wy ka zu cza so pism punk to wa nych” (war to jed nak że pa -
mię tać, że na Li ście B w pew nych la tach mie li śmy ca ły wy syp „dra -
pież nych cza so pism” qu asi -na uko wych).

Na ukow cy mu szą być uświa da mia ni, że w świe cie ko mu ni ka cji
na uko wej są ta kie dra pież ni ki, któ re nie po zwo lą im opu bli ko wać
pre sti żo wych wy ni ków ba dań. Wręcz prze ciw nie: je śli ktoś w do -
brej wie rze (nie ma jąc od po wied niej wie dzy) wy śle swój tekst do ta -
kie go cza so pi sma, to po pro stu stra ci szan sę na do brą pu bli ka cję.

Pu bli ko wa nie w miej scach, w któ rych re dak to rzy są w prak ty ce
oso ba mi fik cyj ny mi, jest szko dli we dla wszyst kich. Z jed nej stro ny,
wy twa rza my ol brzy mi szum in for ma cyj ny w po sta ci za le wu nie me -
ry to rycz nych ar ty ku łów, z dru giej stro ny ro dzi to też po waż ne nie -
bez pie czeń stwa. La ik nie bę dzie w sta nie od róż nić wy ni ków tam
pre zen to wa nych od wy ni ków opu bli ko wa nych w praw dzi wie re cen -
zo wa nym cza so pi śmie.

I tak to gwiaz da An ny Ol gi Szust, kryp to nim „Oszust” zga sła. Ku
prze stro dze in nych. (opr. len) 

F LESZ

XXII Poznański Przegląd Książki Naukowej Spotkanie rektora z Pierre'em Lévy, ambasadorem Francji
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Stu dia hi sto rycz ne ukoń czył w 1962 ro ku. Na se mi na rium ma -
gi ster skim zna lazł się u prof. Wi tol da Ja kób czy ka, znaw cy hi -
sto rii Nie miec, ale i hi sto rii re gio nal nej. To by ła do bra szko ła

warsz ta tu hi sto rycz ne go, któ ra da ła mu so lid ne pod sta wy do póź -
niej szych ba dań.

Po stu diach zwią zał się z prof. An to nim Czu biń skim. Pod opie -
ką pro fe so ra przy go to wał pra cę dok tor ską: Ro la i dzia łal ność PPS
w Wiel ko pol sce i na Zie mi Lu bu skiej w la tach 1945-1948, któ ra póź -
niej uka za ła się dru kiem. Dy ser ta cja by ła do wo dem sta ran no ści,
wiel kiej pra co wi to ści au to ra i nie ma łej od wa gi w for mu ło wa niu
po glą dów w tej moc no po li tycz nej te ma ty ce. Nie by ło ła two w cza -
sach PRL-u zdo mi no wa nych przez ko mu ni stów pi sać o so cja li -
stach. 

Rów no le gle roz wi jał prof. Ro ba kow ski in ny wą tek swych ba dań.
To prze mia ny spo łecz no -po li tycz ne pol skiej wsi po II woj nie świa -
to wej. Owo cem tych za in te re so wań by ła książ ka ha bi li ta cyj na wy -
da na w 1986 ro ku: Spo łecz no -po li tycz ne pro ble my roz wo ju
spół dziel czo ści pro duk cyj nej w Pol sce w la tach 1944-1956. 

Te mat zno wu nie ła twy. Prof. Ro ba kow ski po twier dzał, że nie
uni ka spraw kon tro wer syj nych, choć oczy wi ście trze ba pod kre ślić,
że o wie lu rze czach w wa run kach cen zu ry nie mógł na pi sać.
W książ ce zna la zły się jed nak opi sy wie lu na ru szeń pra wa, ostrych
re pre syj nych me tod oraz dra ma tycz nych dla pol skiej wsi kon se -
kwen cji po dej mo wa nych przez PZPR de cy zji. Pra ca po dob nie jak
dok to rat opar ta by ła o im po nu ją cą pod sta wę źró dło wą.

Fa scy na cją pro fe so ra by ła po stać Sta ni sła wa Mi ko łaj czy ka i dzie -
je ru chu lu do we go. Po świę cił tej pro ble ma ty ce sze reg tek stów
i współ or ga ni zo wał po świę co ne jej kon fe ren cje na uko we.

Ulu bio ną te ma ty ką dla ba dań pro fe so ra by ły la ta bez po śred nio
po wo jen ne i okres sta li now ski. Nic więc dziw ne go, że do ob sza ru
je go za in te re so wań zo sta ły też włą czo ne prze ło mo we wy da rze nia

ro ku 1956. Za de cy do wa ły pew nie wspo mnie nia mło do ści – we -
dług prof. Mar ce le go Ko sma na miał kie dyś po wie dzieć: „Głę bo ko
wów czas prze ży wa łem wy da rze nia po znań skie, re la cje Oj ca o ich
dra ma tycz nym prze bie gu mia ły wpływ na wy bór mo jej dro gi ży cio -
wej i kie run ku stu diów”. Te ma ty ką tą zaj mo wał się szcze gól nie
w l. 1976 – 1987 gdy pra co wał w Za kła dzie Naj now szej Hi sto rii
Pol ski In sty tu tu Hi sto rii UAM. Za kład ten an ga żo wał się wów czas
w wie le ini cja tyw do ty czą cych Po znań skie go Czerw ca. 

Ten skrom ny prze gląd nie od da je ca łej pa le ty za in te re so wań
pro fe so ra Ka zi mie rza Ro ba kow skie go. W je go do rob ku są ar ty ku -
ły do ty czą ce edu ka cji po li to lo gicz nej i hi sto rycz nej, z teo rii po li -
ty ki, z dzie jów pol skiej trans for ma cji, hi sto rii re gio nal nej, a tak że
tek sty po pu lar no -na uko we.

Za pu bli ka cje na uko we wy róż nio ny był dwu krot nie na gro dą mi -
ni stra III stop nia i wie lo krot nie na gro da mi rek to ra.

Pro fe sor Ka zi mierz Ro ba kow ski po zo stał w pa mię ci swych wy -
cho wan ków, ma gi stran tów i dok to ran tów ja ko czło wiek nie zwy -
kle życz li wy, acz wy ma ga ją cy. Ni gdy nie tra cił oka zji, aby za dać
py ta nie o stan za awan so wa nia pra cy, dbał o jej po ziom me ry to -
rycz ny. Jed no cze śnie po zo sta wiał uczest ni kom swych se mi na riów
du żą au to no mię, nie in ge ro wał bez po trze by w in ter pre ta cyj ną
war stwę prac. Stu den ci za pa mię ta li go ja ko czło wie ka ob da rzo ne -
go umie jęt no ścią cie ka we go bu do wa nia nar ra cji o prze szło ści, co
za wsze jest nie zwy kle waż ną ce chą do bre go dy dak ty ka. 

Nie był ty pem „mi strza – feu da ła na ka te drze”, fa scy nu ją ce go
i onie śmie la ją ce go swych uczniów, ale był dla nich za wsze pe łen
wy ro zu mia ło ści i życz li wo ści. Był rów nież ta kim wo bec swych
współ pra cow ni ków w In sty tu cie. Zo sta nie za pa mię ta ny ja ko czło -
wiek o do brym ser cu. 

Wi told Ma zur czak
Pa weł Sta cho wiak

Zo sta nIe Za Pa MIę ta nY Ja Ko CZło WIeK o do BrYM ser Cu

Po  ż e  g n a  l i  ś m y  

Zmarł prof. UAM dr hab. Kazimierz Robakowski,
historyk i politolog, długoletni dyrektor Instytutu
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa naszego
uniwersytetu. To on, przy aktywnym współudziale
prof. Tadeusza Wallasa doprowadził
do bezprecedensowego rozwoju poznańskiej
politologii i utworzenia w 2008 r. Wydziału Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa. Był wybitnym
badaczem i nauczycielem akademickim, autorem
ok. 100 publikacji oraz wychowawcą pokoleń
studentów i pracowników naukowych. fo

t.
 a

rc
H

iw
u

m
 w

yD
zi

a
łu

 n
a

u
k 

Po
li

ty
cz

n
yc

H
 i 

D
zi

en
n

ik
a

rs
tw

a



n a s z  u n i w e r s y t e t  TARGOWANIE  I KS IąŻK I  

k w i e c i e ń  2 0 1 7  |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E  |  1 5

Kim by li or ga nicz ni cy? Co po so bie po zo sta wi li? Czy śla dy pra cy
or ga nicz nej moż na zna leźć je dy nie w pod ręcz ni kach do hi sto rii,
czy mo że wi docz ne są do dziś? Wszyst kich stu den tów uczel ni
pu blicz nych mia sta Po zna nia, któ rzy pa sjo nu ją się fo to gra fią,
za pra sza my do wzię cia udzia łu w 2. edy cji kon kur su fo to gra ficz -
ne go „śla da mi or ga nicz ni ków”. 

Wa run kiem uczest nic twa jest wy ko na nie zdjęć, któ re zo bra zu ją
współ cze sne ob li cza dzia łań na rzecz roz wo ju go spo dar cze go Wiel -
ko pol ski, a rów no cze śnie na wią żą do dzie dzic twa pra cy or ga nicz -
nej. Dwa na ście naj lep szych prac zło ży się na wy sta wę. Spo śród

wy bra nych prac ko mi sja kon kur so wa wy ło ni lau re atów pierw sze -
go, dru gie go i trze cie go miej sca. Au to rzy naj lep szych prac otrzy ma -
ją od po wied nio – 3 tys., 2 tys. i 1 tys. zł brut to.

Kon kurs fo to gra ficz ny „Śla da mi or ga nicz ni ków” jest czę ścią pro -
jek tu „Kul tu ra przed się bior czo ści dla miesz kań ców Wiel ko pol ski”
re ali zo wa ne go przez UAM oraz Po li tech ni kę Po znań ską przy wspar -
ciu Ban ku Za chod nie go WBK. Pro jekt jest współ fi nan so wa ny przez
UE z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go oraz bu dże -
tu pań stwa w ra mach Wiel ko pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go na la ta 2014-2020. B. P

Śla da mi pra cy or ga nicz nej 

Tar gi książ ki na uko wej otwo rzy ła prof. Bo gu mi ła Ka niew ska.
Jest to dla nas ogrom na sa tys fak cja i ra dość z dwóch po wo -
dów. Po pierw sze dla te go, że obok na uki ja ko mi sji, nie zwy -

kle waż ne dla uni wer sy te tu jest tak że to, by być w tym mie ście, by
kul tu rę, na ukę, oświa tę te go mia sta kształ to wać. Wyj ście z Col le gium
Ma ius Tar gów Książ ki Na uko wej ja ko pra cow nik Wy dzia łu Fi lo lo gii
Pol skiej i Kla sycz nej przyj mu ję z pew nym ża lem, ale ja ko po zna nian -
ka i pro rek tor uni wer sy te tu bar dzo się cie szę, że książ ka na uko wa bę -
dzie w prze strze ni mia sta, że bę dzie go ści ła ra zem z książ ką dla
dzie ci. Bo to jest pro sta ko niunk cja. Dzie ci, któ re czy ta ją, któ re tu
przy cho dzą, ku pu ją książ ki, do sta ją w pre zen cie, przy wią zu ją się
do nich. Ta książ ka z ni mi zo sta je i kom pu ter, te le fon ani czyt nik nie
za stą pi im tej pach ną cej, ży wej książ ki, któ rą otwie ra się z prze ję ciem.
Chcia ła bym bar dzo po dzię ko wać pra cow ni kom Wy daw nic twa Na -
uko we go UAM, z pa nią Ma rzen ną Le dzion -Mar kow ską, że uda ło się
na sze tar gi wpro wa dzić na te ren tar gów po znań skich.

Im pre zy to wa rzy szą ce – m.in. pa ne le i de ba ty z róż nych za gad nień
pra wa au tor skie go cie szy ły się du żą fre kwen cją i za in te re so wa niem.
Po dob nie warsz ta ty dla dzie ci i mło dzie ży przy go to wa ne przez stu -
den tów Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej oraz stu den tów Wy -
dzia łu Stu diów Edu ka cyj nych gro ma dzi ły bar dzo wie lu uczest ni ków. 

Przy po mnij my, że od te go ro ku zmie nił się ter min oraz miej sce
PTKNiP – wio sen ny week end oraz prze stron ny pa wi lon na te re nie
MTP zo sta ły do ce nio ne przez wy staw ców. Jed nak to do pie ro pierw -
sza edy cja tej im pre zy w no wym miej scu i to wa rzy stwie, więc po zna -
nia cy mu szą się do te go fak tu przy zwy cza ić. Choć sprze daż wy staw cy
od no to wa li w więk szo ści po dob ną jak w po przed nich la tach (li czy li -
śmy na wię cej), to wie rzy my, że każ dy ko lej ny rok tak że w tym wzglę -
dzie bę dzie ko lej nym suk ce sem, a na sze wspól ne dzia ła nia z MTP
z pew no ścią się do te go przy czy nią. Po pierw szej edy cji wie my, co się
spraw dzi ło, a co na le ży jesz cze udo sko na lić- pod su mo wa ła Ma rzen -
na Le dzion -Mar kow ska.

W kon kur sie na naj lep szą książ kę aka de mic ką ju ry przy zna ło:
NAGRODĘ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA

WYŻSZEGO
za pu bli ka cję „Psy cho lo gia kli nicz na” pod re dak cją Li dii Cier piał -

kow skiej i He le ny Sęk  (Wy daw nic two Na uko we PWN SA)

NAGRODĘ REKTORA UNIWERSYTETU IM. ADAMA
MICKIEWICZA W POZNANIU

za pu bli ka cję „W cie niu Dże se ra. Ba da nia pol skich ar che olo gów
w Sak ka rze” Ka ro la My śliw ca (Fun da cja na rzecz Na uki Pol skiej)

W kon kur sie o na gro dę sto wa rzy sze nia Wy daw ców szkół wyż -
szych im. Ks. edwar da Pu deł ki ju ry przy zna ło:

NAGRODĘ GŁÓWNĄ
za pu bli ka cję „Neu ro bio lo gia na zy wa nia. O ano mii pro prial nej

i ape la tyw nej” Mał go rza ty Rut kie wicz -Han czew skiej  (Wy daw nic -
two Na uko we UAM)

W kon kur sie na naj lep szą książ kę po pu lar no nau ko wą ju ry
przy zna ło:

NAGRODĘ PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
za pu bli ka cję „Ka te dra or miań ska we Lwo wie i jej twór cy”
(Mię dzy na ro do we Cen trum Kul tu ry)
WYRÓŻNIENIE
za pu bli ka cję „Ata na zy Ra czyń ski (1788-1874). Bio gra fia” Mi cha -

ła Menc fe la (Wy daw nic two Na uko we UAM) 

Ca ły Po znań czy ta
Do świad cze nia che micz ne na ży wo oraz ob woź na czy tel nia ko mik sów – ta kie mię dzy in ny mi atrak cje cze ka ły
na oso by, któ re w dniach 24-26 mar ca od wie dzi ły te ren mtP. to wła śnie tam od by wa ły się tar gi edu ka cyj ne

oraz 21. Po znań skie tar gi książ ki.
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Mię dzy wie lo ma in ny mi po ja wi ło się py ta nie o ter min od da -
nia do użyt ku Ośrod ka Te atral ne go Ma ski. Prof. Ka niew ska
stwier dzi ła, że re mont DS Han ka nie na le ży do ła twych.

W pierw szej ko lej no ści do użyt ku ma ją być od da ne czę ści miesz kal ne,
z umo wy z wy ko naw cą wy ni ka, że bę dzie to 31 sierp nia 2017. Od by ły
się już co naj mniej dwa spo tka nia do ty czą ce OT Ma ski, pod czas któ re -
go po ja wi ły się pre ten sje, do ty czą ce rzad kie go udo stęp nia nia przez „Ma -
ski” swo je go po miesz cze nia te atrom stu denc kim. Obec nie „Ma ski” ma ją
am bi cję nie tyl ko czę ściej udo stęp niać sa lę do prób, ale na wet sku piać
te atry stu denc kie. 

Po ja wi ło się rów nież py ta nie o do my stu denc kie na kam pu sie Mo ra -
sko. Uni wer sy tet roz po czął już roz mo wy na te mat aka de mi ków na Mo -

ra sku, sta rał się wy ło nić part ne ra pry wat ne go, któ ry miał by tę in we sty -
cję re ali zo wać, jed nak spra wa za brnę ła w śle pą ulicz kę – przy go to wa nia
by ły obar czo ne pew nym błę dem od sa me go po cząt ku – stwier dził prof.
Le sic ki, dla te go po stę po wa nie za koń czy ło się bez efek tów, a spra wa zo -
sta ła tym cza so wo za wie szo na. Bu do wa DS-ów od wle ka się. Wła dze uni -
wer sy te tu sza cu ją kosz ty, przy go to wu ją pla ny bu do wy, wszyst ko trwa,
jed nak prio ry te tem jest, aby jak naj szyb ciej uzu peł nić brak DS na kam -
pu sie Mo ra sko. 

Stu den ci py ta li rów nież o prze dłu że nie li nii tram wa jo wej z Osie dla
So bie skie go do kam pu su – to oka za ło się plot ką, rek tor je dy nie wspo -
mniał o pla nach mia sta na bu do wę wia duk tu nad to ra mi na ul. Umul -
tow skiej. Pod czas roz mo wy po ja wi ła się też wzmian ka o li nii
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Po sta no wi łem spraw dzić tę te zę i 1 kwiet nia od wie dzi łem Wy -
dział Neo fi lo lo gii UAM, gdzie te go dnia od by wa ły się drzwi
otwar te. Ku mo je go za sko cze niu hol uczel ni wy peł nia li licz nie

przy by li kan dy da ci na stu den tów. 
Chcia łam zo ba czyć, jak wy glą da uni wer sy tet i się tro chę do py tać, bo

tak jak się roz ma wia z kimś, kto już tu jest, to jest ła twiej. Chcia łam
roz wiać swo je wąt pli wo ści – Na ta lia Łucz kow ska. 

Du żo in for ma cji jest w In ter ne cie, ale my ślę, że więk szość przy -
cho dzi tu taj, aby zo ba czyć, jak wy glą da uczel nia, ja cy są tu taj
wy kła dow cy. By li śmy na jed nym wy kła dzie i słu cha jąc te go, co
mó wią ci wy kła dow cy, le piej ro zu miem, na czym da ne stu dia po -
le ga ją. Po słu cha łam na przy kład o ara bi sty ce i po my śla łam, że
to jed nak nie jest to. Czu ję, że mi po mo gło przyj ście tu taj – Alek -
san dra Fli ger. 

otWarte
dLa ChętnYCh
kandydat na studenta do momentu zakończenia
rekrutacji, kiedy to musi pojawić się na swoim nowym
wydziale z dokumentami, może właściwie nie
odwiedzać fizycznie gmachu uczelni. cały proces
rekrutacji uniwersyteckiej odbywa się współcześnie
w sieci i wydaje się, że przyszli studenci wszelkie
potrzebne informacje mogą znaleźć na stronach
internetowych uczelni, a wydarzenia takie, jak drzwi
otwarte, przestały mieć rację bytu. 

stu denC KIe PY ta nIa
w salonie mickiewicza collegium maius odbyło się
spotkanie studentów z prorektor ds. studenckich prof.
Bogumiłą kaniewską, na które przybył także rektor
uam prof. andrzej lesicki. spotkanie miało charakter
otwartej dyskusji. 
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Chcia łam się wię cej do wie dzieć o ja po ni sty ce. Pa ni mi wy ja śni ła,
na czym to mniej wię cej po le ga. Na pew no to jest waż ne, że by po czuć
at mos fe rę uni wer sy te tu – Ka ro li na.

By łam za in te re so wa na et no lin gwi sty ką i stwier dzi łam, że zo ba czę,
co tu taj pod czas drzwi otwar tych bę dzie się cie ka we go dzia ło. Po do ba
mi się ta uczel nia. To jest kom plet nie ina czej, jak się czło wiek po ja wi
na uczel ni. Re kru ta cja in ter ne to wa spra wia, że czło wiek nie ma stycz -

no ści z ży ciem stu denc kim. Tu taj mo że my przejść obok ja kichś stu den -
tów, po roz ma wiać z ni mi, a tam to tyl ko dwa, trzy klik nię cia i w su mie
jest po wszyst kim – An ge li ka. 

Zwie dza my Po znań, chce my zo ba czyć wszyst kie uczel nie, któ re ma
do za ofe ro wa nia to mia sto. Na sza ko le żan ka jest bar dzo za fa scy no wa -
na ty mi kie run ka mi na neo fi lo lo gii – Klau dia. 

Chcę przy szłość wią zać z ję zy ka mi. Chcia ły śmy zo ba czyć uczel nię
na wła sne oczy. Te spo tka nia, wy kła dy na pew no nas za in te re so wa ły.
Wia do mo, że ta ki bez po śred ni kon takt z uczel nią da je wię cej niż prze -
glą da nie na fa ce bo oku, czy stro nie in ter ne to wej. – Ania.

Do bre jest też roz ma wia nie ze stu den ta mi, któ rzy są na ja kimś kie -
run ku i po słu cha nie, co ma ją do po wie dze nia na te mat te go kie run ku.
To jest dla nas bar dzo przy dat ne i po moc ne. – Klau dia.

Przy szłam dla te go, że chcę tu taj stu dio wać, a przez In ter net nie da
się zo ba czyć wszyst kie go. Moż na spraw dzić, ja kie trze ba mieć punk ty,
jak na pi sać ma tu rę, z ja kich przed mio tów, ale nie moż na spo tkać na ży -
wo lu dzi z uczel ni. A wi dzę, że tu taj jest moż li wość spo tka nia ze stu -
den ta mi i rów nież wy kła dow ca mi, z któ ry mi moż na po roz ma wiać. Jest
też wie le po ka zów. Moż na zo ba czyć, cze go bę dzie my się uczyć w na -
szych przy szłych sa lach i spo tkać się z ludź mi, któ rzy już są na tych kie -
run kach i po tra fią wie le wy ja śnić. Du żo wię cej wiem dzię ki przyj ściu
na drzwi otwar te – Na ta lia.

W świe tle po wyż szych wy po wie dzi, nie spo sób kwe stio no wać sen -
su or ga ni zo wa nia na uni wer sy te cie drzwi otwar tych. Na wet w re aliach
sil nie skom pu te ry zo wa ne go świa ta, głę bo ko za nu rzo ne go w wir tu al -
nej rze czy wi sto ści, dla przy szłych stu den tów wciąż nie zwy kle waż ny
po zo sta je oso bi sty kon takt z uczel nią. 

Bartosz Woźny 
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tram wa jo wej, któ ra mia ła by do cho dzić do obiek tów spor to wych oraz
Wy dzia łu Na uk Geo gra ficz nych UAM. 

Ra da miesz kań ców DS Ba bi lon zło ży ła proś bę o skró ce nie ci szy
noc nej i ure gu lo wa nie spraw zwią za nych z od wie dzi na mi, na co rek -
tor od po wie dział przy chyl nie i po pro sił o zło że nie po stu la tu ra dy
miesz kań ców. Przy tej oka zji py ta no o pra ce nad no wym re gu la mi -
nem Do mów Stu denc kich. W od po wie dzi usły sze li śmy, że nie dłu go
po win ny zo stać za koń czo ne. Prof. Ka niew ska po sta no wi ła czę ściej
ko mu ni ko wać się z ra dą do mów stu denc kich, aby być z pro ble ma mi
DS-ów na bie żą co. 

Na spo tka niu przed sta wio na zo sta ła no wa rzecz nik UAM Mał go -
rza ta Ryb czyń ska, mó wio no tak że o ba zie Kół Na uko wych, o po my -

słach na ich roz wój, we ry fi ka cję tych ak tyw nie dzia ła ją cych oraz tych,
któ re za koń czy ły swo ją dzia łal ność, ale wid nie ją w uczel nia nym spi -
sie. Dys ku to wa no nad zak ty wi zo wa niem stu den tów, kon kret ny mi
wy da rze nia mi, zmia na mi w sta tu cie, po my sła mi i stu denc ki mi pro -
ble ma mi. 

Prof. Le sic ki za koń czył spo tka nie ape lem do stu den tów o to, aby we
wszyst kim za cho wać umiar, aby roz waż nie pre zen to wać swo je po glą dy,
aby nie ule gać wpły wom i na ci skom. Ape lo wał o mą drość i god ne re -
pre zen to wa nie uni wer sy te tu, o by cie po nad po dzia ła mi. Róż ni ce po glą -
dów są pięk ne, je śli wy ra ża się je w spo sób cy wi li zo wa ny – do da ła prof.
Ka niew ska. 
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Pań ska przy go da z ba da niem
re li kwii pa syj nych i pi sa niem
o nich roz po czę ła się od za ku -
pu pre zen tu uro dzi no we go dla
oj ca.

Oj ciec uro dził się w 1917 ro ku.
Kie dy na zi ści do szli w Niem czech
do wła dzy, ra zem z mo im dziad kiem
wy emi gro wał do Szwaj ca rii, po nie -
waż mo ja bab cia by ła szwaj car ską
hra bi ną. Tam za miesz kał w zam ku
pod Lu cer ną, uczył się w szko le
klasz tor nej i wzra stał w bar dzo ka to -
lic kim śro do wi sku. Je go wuj był ofi -
ce rem Gwar dii Szwaj car skiej,
a kil ka dzie siąt lat wcze śniej in ny wuj
był bi sku pem. Mie li pry wat ną ka pli -
cę, w któ rej ka płan re gu lar nie od pra -
wiał Mszę świę tą. Ca łe de ka dy
póź niej wspo mnie nia tam tych lat
obu dzi ły w mo im oj cu fa scy na cję sztu ką re li gij ną, któ rą zde cy do wał
się ko lek cjo no wać. Któ re goś dnia, kie dy by łem w Mo na chium, zo ba -
czy łem pięk ny ba ro ko wy re li kwiarz z dwie ma czą stecz ka mi Krzy ża
Chry stu sa umiesz czo ny mi we wnę trzu krysz ta ło we go krzy ża. Choć
re li kwiarz był dość kosz tow ny, uzna łem, że ku pię go na pre zent uro -
dzi no wy dla oj ca. Dzień je go uro dzin miał na dejść kil ka mie się cy póź -
niej, więc trzy ma łem re li kwiarz u sie bie w miesz ka niu i za sta na wia łem
się, czy cząst ki drze wa krzy ża, któ re za wie rał, rze czy wi ście by ły au ten -
tycz ne? Je stem hi sto ry kiem, dzien ni ka rzem i za wsze je stem za cie ka -
wio ny, za tem za czą łem to spraw dzać. Do wie dzia łem się naj pierw, że
Krzyż Chry stu sa zo stał od na le zio ny przez św. He le nę w 325 ro ku
w trak cie bu do wy Ba zy li ki Świę te go Gro bu. Zna le zio no go w sta rej
cy ster nie. Prze czy ta łem też, że He le na za bra ła póź niej ze so bą do Rzy -
mu frag ment krzy ża i po ło wę in skryp cji, któ ra za wi sła nad gło wą
ukrzy żo wa ne go Je zu sa z na pi sem: „Je zus Na za rej czyk Król Ży dow ski”.
He le na umie ści ła re li kwie w swo im rzym skim pa ła cu, któ ry póź niej
zo stał prze kształ co ny w ko ściół, w ba zy li kę. Mu sia łem to zo ba czyć!
Więc gdy przy naj bliż szej oka zji po je cha łem do Rzy mu, od wie dzi łem
ba zy li kę San ta Cro ce in Ge ru sa lem me czy li daw ny pa łac He le ny i zo -
ba czy łem re li kwie na wła sne oczy. Re li kwia in skryp cji z krzy ża nie by -
ła kom plet na, uj rza łem tyl ko jej
frag ment z imie niem: „I. Na za ri nus”
w ję zy kach he braj skim, grec kim i ła -
ciń skim. Gdy do wie dzia łem się, że
na pis zo stał wy ko na ny w sty lu ty po -
wym dla pierw sze go wie ku na szej
ery, to by ła mo ja „eu re ka”. Bo zda łem
so bie spra wę, że czą stecz ki krzy ża
z re li kwia rza, któ ry za ku pi łem
w Mo na chium mo gą być praw dzi we.
Mu szę się przy znać, że ni gdy nie po -
da ro wa łem re li kwia rza mo je mu oj -

cu, za trzy ma łem go dla sie bie.
Wciąż go mam. Od mie nił mo je
ży cie!
Ja ko pierw szy zba dał pan in -
skryp cję z Krzy ża Chry stu sa,
któ ra jest nie tyl ko pa miąt ką
mę ki, ale tak że waż nym do ku -
men tem. Rzec by moż na, że
swo istym, sta ro żyt nym od pi -
sem wy ro ku są do we go. Ma ło
kto o tym wie.

To pierw szy hi sto rycz ny do ku -
ment, w któ rym wy mie nio no imię
Chry stu sa i je dy ny współ cze sny
Mu do ku ment. W do dat ku do ku -
ment praw ny, wy sta wio ny w naj -
do nio ślej szej spra wie są do wej,
w któ rym na pi sa no, że po wo dem
wy da nia na Je zu sa wy ro ku śmier -
ci by ło na zy wa nie sa me go sie bie

me sja szem, kró lem Ży dów. A po nie waż je go treść jest za cy to wa na do -
słow nie w ewan ge lii we dług św. Ja na, to do wo dzi przy oka zji te go, że
św. Jan był na ocz nym świad kiem mę ki i zmar twych wsta nia, tak jak
nas uczy tra dy cja Ko ścio ła. Jak już mó wi łem, Ti tu lus zo stał przy wie -
zio ny przez ce sa rzo wą He le nę do Rzy mu w 325 ro ku i umiesz czo ny
w jej pry wat nej ka pli cy, któ ra dziś jest jed ną z pię ciu więk szych ba zy -
lik w Wiecz nym Mie ście. Pew ne go dnia, 20 lat te mu, sta ną łem
przed ta bli cą z in skryp cją i ze zdu mie niem prze czy ta łem na niej „I.
NAZARINUS R.” w trzech ję zy kach. Ja ko hi sto ryk wie dzia łem, że
moż na do ko nać da to wa nia tej in skryp cji. Na prze strze ni wie ków styl
pi sma zmie niał się. Li sty pi sa ne przez pa ni dziad ków by ły pi sa ne li te -
ra mi ma ją cy mi in ny kształt niż te, któ re dziś pa ni pi sze. Styl pi sma był
in ny 200 lat te mu i 400 lat te mu. Dla każ dej epo ki cha rak ter sty lu był
od mien ny. Ist nie je dzie dzi na na uki zwa na pa le ogra fią po rów naw czą;
z jej po mo cą, ba da jąc styl da ne go pi sma moż na okre ślić z ja kie go okre -
su ono po cho dzi. Po sta no wi łem prze pro wa dzić ta kie ba da nie Ti tu lu -
sa Cru cis. Otrzy ma łem na to zgo dę Pa pie skiej Aka de mii Na uk,
w związ ku z czym re li kwia in skryp cji zo sta ła wy ję ta z re li kwia rza
i prze ka za na w mo je rę ce. Mo głem dzię ki te mu po pły nąć z nią do Izra -
ela. Tam po ka za łem Ti tu lu sa sied miu czo ło wym eks per tom pa le ogra -

fii po rów naw czej z za kre su
he braj skich, grec kich i ła ciń skich
in skryp cji. Wszy scy by li pro fe so -
ra mi trzech wio dą cych uni wer sy -
te tów izra el skich: uczel ni z Tel
Avi vu, Je ro zo li my i Be er -She vy.
Eks per ci do ko nu ją cy da ta cji in -
skryp cji he braj skiej okre śli li czas
jej po wsta nia na I – III wiek na szej
ery, na to miast spe cja li ści ję zy ka ła -
ciń skie go i gre ki orze kli, że na pi sy
grec ki i ła ciń ski mu sia ły po wstać

Badając relikwie weryfikuję
historyczność ewangelii

z dr. Mi cha elem He se man nem, nie miec kim hi sto ry kiem, roz ma wia alek san dra Po lew ska 

Chrystus ukrzyżowany, namalowany przez Giotto, ok. 1310 r.
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w I wie ku. Ich opi nie do wio dły au ten tycz no ści Ti tu lu sa Cru cis. Pa -
mię taj my, że ani w póź nym an ty ku, ani w cza sach śre dnio wie cza lu -
dzie nie mie li po ję cia ja kim sty lem pi sa no w cza sach Chry stu sa.
W do dat ku w trzech róż nych al fa be tach. 
Czy li gdy by Ti tu lus był dzie łem fał sze rza re li kwii, był by za -
pi sa ny w sty lu współ cze snej mu epo ki?

Naj praw do po dob niej tak. W każ dym ra zie na pew no nie w sty -
lu I wie ku i oko lic. Ta bli ca z krzy ża by ła da to wa na tak że me to dą C14,
czy li me to dą izo to pu wę gla. To ba da nie wy ka za ło, że re li kwia po -
cho dzi z okre su śre dnio wie cza. Po dob nie zresz tą, jak w przy pad ku
Ca łu nu Tu ryń skie go. Nie wie rzę w wy nik izo to po we go ba da nia ta -
bli cy z krzy ża. Me to da C14 nie jest mia ro daj na dla wszyst kich przed -
mio tów pod da nych ba da niu. 
dla cze go w Rzy mie prze cho wy wa na jest tyl ko po ło wa Ti tu -
lu sa? Co się sta ło z po zo sta łą czę ścią?

W Rzy mie ma my rze czy wi ście tyl ko frag ment ta bli cy. Praw do po -
dob nie jej po ło wę. Dru gą po ło wę z na pi sem „REX IUDAEORUM”
prze cho wy wa no w Je ro zo li mie, za cho wa ły się źró dła pi sa ne, z któ -
rych wy ni ka, że piel grzy mi wi dzie li ją w Świę tym Mie ście jesz cze
w VII wie ku. Ale w VII wie ku rów nież znik nę ła. W 984 ro ku by ła
po noć w Kon stan ty no po lu, póź niej mia ła tra fić do Sa int Cha pel le
w Pa ry żu i tam osta tecz nie za gi nąć w cza sie Re wo lu cji Fran cu skiej.
Ti tu lus pły nął z pa nem przez Mo rze śród ziem ne i by ła to
dru ga je go mor ska po dróż. Pierw szą od był przed wie ka mi
z ce sa rzo wą He le ną. Jak to jest, móc do tknąć ta kiej re li kwii? 

Do ty ka łem nie tyl ko drew na Ti tu lu sa Cru cis, ale rów nież sa me go
Krzy ża, wąt ków Ca łu nu Tu ryń skie go i Su da rium z Ovie do. I, że tak
po wiem, od wie dzi łem każ de z nich, kie dy pi sa łem książ kę „Mil czą -
cy świad ko wie Gol go ty”. Za każ dym ra zem, gdy by łem ich tak bli -
sko, gdy ich do ty ka łem, by łem głę bo ko po ru szo ny. Zda wa łem so bie
spra wę, że do ty ka ły cia ła Chry stu sa i by ły nie tyl ko „świad ka mi”, ale
i „uczest ni ka mi” Bo że go wcie le nia i na sze go zba wie nia. By ły zro -
szo ne Je go dro go cen ną krwią w cza sie mę ki, a po tem prze nik nię te
świa tłem zmar twych wsta nia. Mu szę się przy znać, że je stem tro chę
jak nie do wia rek To masz. On nie był scep ty kiem, był po pro stu in te -
li gent nym, wy kształ co nym i ra czej no wo cze snym jak na swo je cza -
sy czło wie kiem. Śle pa wia ra w rze czy trud ne do wy obra że nia nie
le ża ła w je go na tu rze. Mu siał sam wszyst ko zwe ry fi ko wać. Ufał, ale
spraw dzał. I mnie się to po do ba! A Chry stus go za to nie ob wi niał.
Od po wie dział tyl ko, że bło go sła wie ni są ci, któ rzy nie po trze bu ją
żad nych do wo dów ani po twier dzeń. Nie mniej po zwo lił To ma szo -
wi wło żyć pal ce do swo ich ran. I spójrz my jak to się skoń czy ło: To -
masz upadł na ko la na i wy po wie dział naj pięk niej sze sło wa, pierw sze
cre do: „Pan mój i Bóg mój!”. Zdał so bie spra wę z bo sko ści Chry stu -
sa. To jest mój czło wiek, ten „wąt pią cy To masz”. Kie dy sta ną łem twa -
rzą w twarz z re li kwia mi mę ki, czu łem się tro chę tak jak on.
Do ty ka jąc re li kwii, ba da jąc je, mam na uko we po twier dze nie, hi sto -
rycz ną we ry fi ka cję ewan ge lii.

***
Zgo dę na zba da nie Ti tu lu sa Cru cis, czy li re li kwii ta bli cy z Krzy -

ża Chry stu sa, otrzy ma łem od Pa pie skiej aka de mii na uk – mó wi
dr Mi cha el he se mann, nie miec ki hi sto ryk. – re li kwię wy ję to z re -
li kwia rza, prze ka za no w mo je rę ce, dzię ki cze mu mo głem po pły -
nąć z nią do Izra ela i tam po ka zać ją sied miu czo ło wym
eks per tom pa le ogra fii po rów naw czej z za kre su he braj skich, grec -
kich i ła ciń skich in skryp cji. z

Dr Michael Hesemann, ur. 1964, niemiecki historyk, badacz
relikwii, publicysta i autor książek m.in. „Milczący świadkowie
golgoty”, „Miriam z Nazaretu. Historia, archeologia, legendy”,
„georg, brat papieża” – napisana razem z georgem
Ratzingerem, „Religia Hitlera”, „Pius Xii wobec Hitlera”. 

Iły po znań skie mo gły by w za sa dzie kon ku ro wać z ro ga la mi
świę to mar ciń ski mi o mia no sym bo lu mia sta. Mo gły by, ale są
zbyt brzyd kie i… nie ste ty mniej smacz ne. Miss uro dy mi ne ra łów
za to mógł by zo stać pła tek śnie gu, nie ste ty ty tuł ten jest tak
nie pew ny, jak zda nia mi ne ra lo gów o je go po cho dze niu. Mi ne rał
czy nie, wia do mo i to już na pew no, że naj pięk niej sze płat ki
śnie gu po ja wia ją się w mroź nym i su chym kli ma cie pol skiej zi -
my. Zie mia kry je wie le ta jem nic. Jej drob ną część moż na by ło
po znać w trak cie dnia Mu zeum Zie mi na Wy dzia le Na uk Geo gra -
ficz nych i Geo lo gicz nych UAM. 

Wia do mo, że ru ty na i nu da za bi ja ją pa sje. O tym, że nie mu si tak być,
prze ko na li się uczest ni cy cy klu wy kła dów i po ka zów zor ga ni zo wa nych
z oka zji Dnia Mu zeum Zie mi. Pu blicz ność, w więk szo ści uczniów, po -
rwa ły opo wie ści o wę drów kach kon ty nen tów, mi ne ra łach i pra cach na -
ukow ców, któ rzy łu pią twar de gła zy, mie lą je na pro szek,
a z otrzy ma nych w ten spo sób pre pa ra tów uzy sku ją słup ki liczb, któ re
czy ta ne w umie jęt ny spo sób po tra fią opi sać wła ści wo ści ma te rii. Gdy -
by szu kać punk tów wspól nych dla tych pre zen ta cji by ło by ich wie le,
a m.in. fa scy na cja na uką.

Iły nie są pięk ne – mó wi ła prof. Aga ta Ducz mal -Czer ni kie wicz. Za to
opo wia dać o nich po tra fi ła pięk nie. Bo no szą ta ką ład ną krót ką na zwę,
bo prze cho wu ją ar te fak ty z hi sto rii Zie mi, bo w koń cu cha rak te ry zu ją
nasz re gion nie zwy kle pre cy zyj nie. Klau dia Wal czak opo wie dzia ła
o tech ni kach ba daw czych wy ko rzy sty wa nych w pra cy geo lo gów. Nie tyl -
ko mło tek, ale i la ser słu ży lep sze mu po zna niu Zie mi. O mi ne ra łach i ich
wła ści wo ściach z nut ką ta jem ni cy opo wia da ła dr Jo an na Ja wor ska. Nie
spo sób bo wiem po wie dzieć, że agat, ma la chit czy onyks są nie zwy kłe.
W opo wie ści waż na jest jesz cze ta szczyp ta ta jem ni cy ukry ta jak w przy -
pad ku bursz ty nu w 70% je go skła du. Jak na Dzień Mu zeum Zie mi przy -
sta ło nie za bra kło też wy kła dów po świę co nych me te ory to wi. „Przy bysz
z ko smo su” za jął miej sce tuż przy wej ściu, tak aby za in te re so wa ni mo -
gli mu się przyj rzeć. Chęt nych nie bra ko wa ło też na or ga ni zo wa ne gru -
po wo wy ciecz ki po sa mym Mu zeum Zie mi. Tu w ro lę prze wod ni ków
wcie li li się stu den ci wy dzia łu.

Licz ną pu blicz ność zgro ma dził wy kład Da mia ny Sko rup skiej, po świę -
co ny wę drów ce kon ty nen tów. Te mat me dial ny, ostat nio moc no na gło -
śnio ny w związ ku z od kry ciem do ty czą cym No wej Ze lan dii. Wy da wać
by się mo gło za tem, że nic cie ka we go nie da się już na ten te mat po wie -
dzieć. Tym cza sem dok to rant ka roz to czy ła przed pu blicz no ścią wi zję ro -
dem z po wie ści fan ta sy na je żo ną na zwa mi nie ist nie ją cych już lą dów. Bo
tak na praw dę w dzie jach na szej pla ne ty to nic no we go. Kon ty nen ty po -
ja wia ły się i zni ka ły, łą czy ły i dzie li ły. 

Pu en tą by ła re ak cja uczniów, któ rych po 45 mi nu tach wy kła du za py -
ta no, czy ma ją ja kieś py ta nia. Na sa li za pa dła ci sza. Za cza ro wa ła ich pa -
ni tą opo wie ścią – od po wie dzia ła sie dzą ca w pierw szym rzę dzie
na uczy ciel ka. I oto wła śnie cho dzi w pro mo cji na uki. mz 

tajemnice Ziemi

fo
t.

 m
a

g
D

a
 z

io
́łe

k 



n a s z  u n i w e r s y t e t  Z NAMI ,  CZY  OBOK 

2 0 |  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 7

fo
t.

 P
rz

em
ys

ła
w

 s
ta

n
u

la
 

21 marca br. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło
się spotkanie podsumowujące akcję „Zaadoptuj kamizelkę”.
Inicjatywa Centrum Badań Migracyjnych UAM trwała od 25
stycznia 2017 r. 

W tym okresie poznańskie instytucje – urzędy, szkoły, kościoły,
teatry, kina, kluby, kawiarnie i wiele innych – miały możliwość
zaopiekowania się jedną z kamizelek ratowniczych, jakie mieli
na sobie uchodźcy podczas przeprawy przez morze. Początkowo
do adopcji przeznaczonych było 49 kamizelek, jednak
międzynarodowa organizacja Oxfam przekazała ich jeszcze więcej.
W rezultacie instytucje publiczne, początkowo jedynie z Poznania,
później z całej Polski, przyjęły ich 58. Rektor UAM, prof. Andrzej
Lesicki adoptując kamizelkę zaznaczył, że kieruje uczelnią wyższą,
a więc instytucją, która w swoją misję ma wpisane działania na rzecz
praw uniwersalnych, takich jak prawda, uczciwość czy solidarność,
które są podstawami naszej cywilizacji.

Uczestnicy inicjatywy zdali relację z przebiegu akcji. Kamizelki

wzbudzały skrajne reakcje: niektórzy jej odbiorcy interesowali się
bliżej historiami uchodźców, inni byli oburzeni faktem, że
w przestrzeni publicznej znajdują się symbole związane
z uchodźcami.

Adopcja kamizelek, symbolizujących nieobecność samych
uchodźców, polegała na zapewnieniu im miejsca w przestrzeni
miasta: w jednym z kinowych foteli, w ławce w kościele,
przy kawiarnianym stoliku, na sali wykładowej, w szkolnej klasie,
w poczekalni czy w sali obrad w urzędzie. Jak mówią organizatorzy:
Nie wiadomo, czy ci, którzy mieli je na sobie, dotarli bezpiecznie
do brzegu; nie wiemy, co się z nimi stało. Wiemy, że ich w Polsce nie
ma. Są za to kamizelki”. Na spotkaniu w Sali Białej UM uczestnicy
mieli także okazję wymienić się informacjami i pomysłami na temat
działań antydyskryminacyjnych oraz zaplanować wspólne
inicjatywy. Koordynatorami akcji są: Centrum Badań Migracyjnych
UAM oraz Migrant Info Point we współpracy z Oxfam.

Przemysław Stanula

Kamizelki  nieobecnych wśród nas 

Szko le nia Otwar to ści Kul tu ro wej, wy sta wa fo to gra ficz na „Stu -
den ci UAM bez Gra nic” to tyl ko nie któ re z atrak cji III Ty go dnia
Mię dzy kul tu ro we go, któ ry od by wał się w dniach od 3 do 9
kwiet nia.

na ca łość pro jek tu zło ży ły się na stę pu ją ce ini cja ty wy:
w SzOK, czy li Szko le nia Otwar to ści Kul tu ro wej – cykl za jęć dla stu -

den tów, dok to ran tów i ab sol wen tów wszyst kich po znań skich uczel -
ni wyż szych, gdzie pod czas warsz ta tów i dys ku sji uczest ni cy
po zna wa li niu an se kul tu ro we, pró bo wa li oba lać ste reo ty py i otwie -
rać się na od mien ność.

w Tar gi Pro gra mów i Wy jaz dów Za gra nicz nych – dla osób, któ re chcą
zre ali zo wać swo je ma rze nie o wy jeź dzie za gra ni cę. Pod czas wy da -
rze nia wy staw cy z uczel ni i in sty tu cji zaj mu ją cych się ko or dy na cją
mię dzy na ro do wych pro gra mów na uko wych, a tak że wo lon ta ria tem,
prak ty ka mi, sta ża mi i pra cą za gra ni cą, pre zen to wa li swo je ofer ty.

w Pre lek cja „Stu den ci UAM bez Gra nic” o mię dzy na ro do wym pro jek -
cie re ali zo wa nym przez Ko ło Na uko we Edu ka cji Mię dzy kul tu ro wej

z Wy dzia łu Stu diów Edu ka cyj nych UAM. Ce lem pro jek tu jest re ali -
za cja za jęć edu ka cyj nych z dzieć mi i mło dzie żą w uboż szych czę ściach
świa ta, ma ją cy mi trud no ści w na uce, spo wo do wa ne m.in. bra kiem
ma te ria łów edu ka cyj nych, du ży mi od le gło ścia mi od szko ły, nie do -
sta tecz ną licz bą na uczy cie li, a czę sto bra kiem do stę pu do edu ka cji.

w Wy sta wa fo to gra ficz na „Stu den ci UAM bez Gra nic”.
w Mię dzy kul tu ro wa Ka wia ren ka z Pa sją – by ły to spo tka nia z go ść mi,

któ rzy opo wia da li o wo lon ta ria cie za gra nicz nym, ja ki od by li. 
Ty dzień Mię dzy kul tu ro wy to po kło sie pro jek tu SzOK, któ re go po -
my sło daw cą w 2012 r. by ła Pra cow nia In te gra cji Spo łecz nej
PRZYSTAŃ KULTUR. Pierw sza edy cja, jak rów nież ko lej ne, zo sta -
ły zor ga ni zo wa ne przy współ pra cy z Biu rem Ka rier UAM. Od dru -
giej edy cji przed się wzię cie wspie ra So cie ty for In ter cul tu ral
Edu ca tion Tra ining and Re se arch – SIETAR Pol ska. W te go rocz nej
edy cji współ pra cę pod jął tak że Mi grant In fo Po int (Cen trum Ba dań
Mi gra cyj nych przy In sty tu cie An tro po lo gii i Et no lo gii Kul tu ro wej
UAM) oraz Dział Edu ka cji Usta wicz nej i Mię dzy na ro do wej Po li -
tech ni ki Po znań skiej.                                                                              na

Mię dzy kul tu ra mi
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Twarz lau re ata, któ re mu przy -
słu gu je ten za szczyt ny, lecz
nie zwią za ny z żad ny mi obo -

wiąz ka mi ty tuł, po zo sta ła jed nak ofi -
cjal nie nie zna na, bo nie do tarł on
na fi nał i nie ode brał z rąk obec ne go
na spo tka niu rek to ra UAM prof. An -
drze ja Le sic kie go głów nej na gro -
dy – wiecz ne go pió ra. Na gro da cze ka
na nie go u or ga ni za to rów. Kon kurs,
któ re go fi nał od był się w Cen trum
Ama rant (29.03.), zo stał zor ga ni zo -
wa ny przez NZS UAM w ra mach
naj więk sze go przed się wzię cia tej or -
ga ni za cji, ja kim jest obej mu ją cy wie -
le róż no rod nych im prez Fe sti wal
Twór czo ści Stu denc kiej „Stu denc ka
Wio sna”. Do dat ko wą atrak cją wie -
czo ru by ły po etyc kie pio sen ki w wy ko na niu ze spo łu „SABO” (Jo an -
na Sa bo – wo kal, Mi chał Bo brow ski – gi ta ra). 

Jak in for mu ją or ga ni za to rzy, ce lem pro jek tu „Wier sze z szu fla dy”
jest od kry wa nie no wych ta len tów i roz bu dza nie stu denc kie go po ten -
cja łu twór cze go w dzie dzi nie li te ra tu ry. Spo śród 47 stu den tów z róż -
nych za kąt ków Pol ski i z uczel ni nie tyl ko hu ma ni stycz nych, któ rzy
zgło si li do kon kur su w su mie 142 wier sze (każ dy mógł przy słać naj -
wy żej 3), te go rocz ne ju ry wy ło ni ło dzie się ciu, wy róż nia ją cych się nie -
sztam po wym po my słem na utwór fi na li stów i za pro si ło ich
do Po zna nia, by tu taj każ dy z nich mógł za pre zen to wać je den ze swo -
ich wier szy przed pu blicz no ścią. Te ma ty ka na de sła nych i pre zen to wa -
nych tek stów by ła róż no rod na. Utwo ry czę sto od wo ły wa ły się
do współ cze snych te ma tów, pro ble mów nur tu ją cych mło dzież. W wier -
szach po ru sza no te ma ty kę mi ło sną, dra ma tycz ną, nie za bra kło rów nież
głę bo kich prze my śleń ku mu lu ją cych na gro ma dzo ne emo cje, ja kie drze -
mią w mło dych umy słach stu den tów – po wie dzia ła Ju sty na Sta ni sła -
wiak, ko or dy na tor ka pro jek tu i współ pro wa dzą ca wraz Ja ku bem
Ża biu kiem, wi ce prze wod ni czą cym NZS UAM fi nał w Ama ran cie.
Utwo ry nie obec nych fi na li stów czy ta ła Mar ta Sy git z NZS UAM.

W naj młod szym w do tych cza so wej hi sto rii im pre zy ju ry (każ dy
z ju ro rów ma mniej niż 30 lat) pod prze wod nic twem Mar ka Ju ry
(ab sol wen ta Fi lo lo gii Pol skiej UAM, po ety, człon ka NZS UAM) za -
sie dli tak że: Jo lan ta Na wrot (lau re at ka ubie gło rocz nej edy cji kon -
kur su, dok to rant ka In sty tu tu Fi lo lo gii Pol skiej UAM, kry tycz ka
li te rac ka i po et ka), Max Na łęcz (an gli sta – na uczy ciel i tłu macz,
dzien ni karz m.in. „Ga ze ty Wy bor czej”, ani ma tor i or ga ni za tor im -
prez kul tu ral nych, czło nek Fun da cji Kul tu ry Aka de mic kiej i po pu -
la ry za tor mło dych twór ców li te ra tu ry i sztu ki) oraz
Ka ta rzy na Lu kacs (ab sol went ka dzien ni kar stwa Uni wer sy te tu Gdań -
skie go, tłu macz ka po ezji wę gier skiej). W opar ciu o je den wiersz wy -
bra ny przez fi na li stów do pre zen ta cji w Po zna niu ju ro rzy wy ło ni li

osta tecz nie tro je lau re atów oraz wy -
róż ni li dwie oso by. Wy róż nie nia
otrzy ma ły: Zu zan na Krzy ża now ska
(stu dent ka tur ko lo gii na UAM)
za wiersz „Pod wy so ki mi su fi ta mi
Wil dy” oraz Do mi ni ka Pa cyń ska
(stu dent ka dzien ni kar stwa i ko mu -
ni ka cji spo łecz nej na UAM)
za utwór „Re -re kla ma”. Miej -
sce III za ję ła stu dent ka VI ro ku Uni -
wer sy te tu Me dycz ne go w Po zna niu
Ka ta rzy na Spław ska, na gro dzo -
na za utwór „Śpi wo zwierz”; miej -
sce II – stu dent ka te atro lo gii
na UAM i ko sme to lo gii w Wyż szej
Szko le Zdro wia, Uro dy i Edu ka cji,
An ge li ka Smu kle wicz, do ce nio -
na za utwór „Pa mię ta nie”.

Jak pod kre ślił prze wod ni czą cy ju ry Ma rek Ju ra, któ ry w 2015 r. zna -
lazł się w gro nie fi na li stów kon kur su „Wier sze z szu fla dy”, nie przy pad -
ko wo fi nał od by wa się w Po zna niu, gdzie wy kła da ją wy bit ni znaw cy
i pro mo to rzy po ezji i gdzie z ich ini cja ty wy i dzię ki otwar to ści na sztu -
kę sło wa kil ku in sty tu cji od by wa ją się po etyc kie fe sti wa le, jak np. Po -
znań Po etów, cy klicz ne sla my, de ba ty i wie czo ry au tor skie po etów.
Pod su mo wu jąc te go rocz ną edy cję zwró cił uwa gę na wy rów na ny po -
ziom tek stów i do dał: Cho ciaż przed uczest ni ka mi jesz cze spo ro do po -
pra wie nia, by osią gnę li po ziom Świe tlic kie go czy Ró że wi cza, na któ rych
zresz tą w co naj mniej kil ku utwo rach się wzo ro wa li, za pre zen to wa li wie -
le ory gi nal nych po my słów, ła ma li sche ma ty, za ska ki wa li nas i roz śmie -
sza li. Wpraw dzie nie wszyst kie sfor mu ło wa nia mło dych po etów
ju ro rzy uzna li za traf ne i nie każ da pu en ta czy te mat im się spodo ba -
ły, jed nak we wszyst kich po etyc kich pró bach do strze gli coś świe że go,
ożyw cze go. To nie sa mo wi cie krze pią ce, że w cza sach, w któ rych nie któ -
rzy ob wie ści li już śmierć po ezji, tak wie le osób pi sze. Nie tyl ko po lo ni -
stów, te atro lo gów i kul tu ro znaw ców. Nie tyl ko hu ma ni stów. Pi szą
stu den ci ana to mii, ma te ma ty ki i bio lo gii. Pi szą wszy scy ci, któ rzy chcą
wy lać z sie bie na pa pier to, co sie dzi im w gło wach. Prze wod ni czą cy ju -
ry za chę cał też wszyst kich stu den tów: Nie bój cie się pi sać, na wet je że li
nie wy cho dzi wam to do brze, na wet je że li nie wie cie, kto to Her bert czy
Za ga jew ski, choć war to się te go do wie dzieć.

Je stem pod wra że niem wa sze go en tu zja zmu i za an ga żo wa nia – po -
wie dział prof. An drzej Le sic ki, gra tu lu jąc fi na li stom, lau re atom i or ga -
ni za to rom kon kur su oraz za chę ca jąc stu den tów do dal szych twór czych
dzia łań. Do dał też, że wziął udział w spo tka niu tak że dla te go, że chce
być bli sko stu den tów, po zna wać ich pa sje, ak tyw no ści itp. 

Twarz Na dwor ne go Po ety UAM 2017, Ma riu sza Wój ci ka, po zna -
my, gdy zgło si się on po od biór na gro dy do or ga ni za to rów te go rocz -
nej edy cji kon kur su „Wier sze z szu fla dy”. 

da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz

nie zna na twarz 
na dwor ne go Po ety uaM 2017

nadwornym Poetą uam, wybranym przez jury w tegorocznej, siódmej już edycji ogólnopolskiego konkursu
poetyckiego dla studentów pt. „wiersze z szuflady” został student v roku prawa w uczelni łazarskiego

w warszawie mariusz wójcik. 
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Wy sta wa by ła wspól nym dzie łem
Czy tel ni Fran cu skiej i Bi blio te ki
Uni wer sy tec kiej zor ga ni zo wa -

nym w ra mach ob cho dów XXVII Dni
Kul tu ry Fran cu skiej i Fran ko fo nii. Opra wę
mu zycz ną spo tka nia za pew ni li ucznio wie
Ze spo łu Szkół Mu zycz nych w Po zna niu
przy ul. Gło gow skiej 90. 

W at mos fe rę XIX-wiecz ne go Pa ry ża i ży cia
pol skich emi gran tów, zmu szo nych do opusz -
cze nia ziem pol skich po nie uda nym po wsta niu
li sto pa do wym, wpro wa dził licz nie ze bra nych
uczest ni ków wer ni sa żu prof. Ma ciej Ser wań ski
z In sty tu tu Hi sto rii UAM. Znaw ca sto sun ków
pol sko -fran cu skich przy po mniał m.in., że
emi gran ci, któ rzy do tar li do Pa ry ża, sku pi li
się w trzech nur tach: 1. naj bar dziej re wo lu -
cyj ny – wo kół hi sto ry ka i dzia ła cza Jo achi ma
Le le we la; 2. bar dziej umiar ko wa ny –
To wa rzy stwo De mo kra tycz ne Pol skie;
3. kon ser wa tyw no -ary sto kra tycz ny – wo kół ks.
Ada ma Czar to ry skie go i je go Ho te lu Lam bert,
któ ry od 1843 r. sta no wił nie zwy kle waż ne cen -
trum or ga ni zo wa nia Po lo nii pa ry skiej, miej sce
róż no rod nych spo tkań i dzia łal no ści pa trio -
tycz nej emi gran tów. Czar to ry ski zor ga ni zo wał
też bar dzo waż ną i cen ną Bi blio te kę Na ro do wą, To wa rzy stwo Hi sto -
rycz no -Li te rac kie, pol ską szko łę itd. Nie ste ty, kie dy w 1975 r.
Czar to ry scy za pro po no wa li od sprze da nie za oka zyj ną ce nę XVII-
wiecz ne go Ho te lu Lam bert, któ ry przez la ta był sym bo lem pol sko ści
w Pa ry żu, ów cze sny rząd PRL nie sko rzy stał z oka zji. Ten nie zwy kły
za by tek ku pił wów czas ba ron Guy de Rot schild, któ ry w 2007 r. wy sta -
wił go na sprze daż. Mi mo sta rań śro do wisk po lo nij nych i pol skich
par la men ta rzy stów rząd pol ski nie od ku pił bu dyn ku. Na był go brat

emi ra Ka ta ru Ab dal lah Ben Ab dal lah -Al -Tha ni. W ten spo sób bez -
pow rot nie utra ci li śmy tę nie zwy kłą pa miąt kę. 

Ko lek cjo ner pa ry skich pa mią tek po ro man ty kach pol skich, Ry -
szard Szu bert, ab sol went po znań skie go „Mar cin ka”, któ ry przez wie -
le lat sprze da wał wa rzy wa na tar go wi sku, jest też au to rem ksią żek:
Tren ta Tre (1975) i Pan ny Li lian ki (1979, 1983). Jak sam przy zna je,
na „go rącz kę ro man tycz ną” za padł 35 lat te mu. Wte dy też za czął
na by wać po przez au kcje, e -za ku py w an ty kwa ria tach, a na wet po -
przez ogło sze nia w pra sie – tą dro gą na był np. dru gi po znań ski to -
mik po ezji Mic kie wi cza z 1828 r. – pol skie pe reł ki do by

ro man ty zmu, zwłasz cza z Pa ry ża. W zbio rze
udo stęp nio nym przez Ry szar da Szu ber ta
po raz pierw szy dzię ki su ge stiom Mał go rza -
ty Ko wal skiej z Czy tel ni Fran cu skiej zna la -
zły się m.in. pie czo ło wi cie gro ma dzo ne li sty,
wśród któ rych ko lek cjo ner ja ko wiel bi ciel
„wręcz nie przy zwo ity” Zyg mun ta Kra siń -
skie go naj bar dziej ce ni list te goż z 1858 r. na -
pi sa ny na kil ka mie się cy przed śmier cią
do za rząd cy Kry nic kie go in for mu ją cy o wy -
sła niu wód lecz ni czych dla oj ca. Bar dzo ce -
ni też pa ry skie pier wo dru ki dwóch to mi ków
po ezji Mic kie wi cza z 1828 r., wy da ne w prze -
pięk nej sza cie gra ficz nej bez je go wie dzy
przez hra bi nę Ostrow ską, oraz li to gra fo wa -
ny tekst od ręcz nie na pi sa ne go 28.06.1890 r.
pro to ko łu z wy do by cia zwłok Ada ma Mic -
kie wi cza z ro dzin ne go gro bu w Mont mo ren -
cy przed prze wie zie niem ich do Pol ski
z pod pi sa mi m.in. Wła dy sła wa Mic kie wi cza
i Ada ma Asny ka oraz pie czę cią Za rzą du
Związ ku Na ro do we go Pol skie go we Fran cji.
Na wy sta wie moż na by ło też po dzi wiać pa -
ry skie pier wo dru ki dzieł Zyg mun ta Kra siń -
skie go (m.in. „Iry dio na” z 1836 r.),
za pro sze nia na im pre zy cha ry ta tyw ne (np.

To wa rzy stwa Do bro czyn no ści Dam Pol skich na au kcję cha ry ta -
tyw ną na rzecz ubo gich i cho rych Po la ków z 1854r.), na ba le (np.
na Bal w Ho te lu Lam bert „na ko rzyść emi gran tów” z pod pi sem
i pie czę cią księż nej Czar to ry skiej z 1844 r.), wi zy tów ki (m.in.
Mic kie wi cza ja ko bi blio te ka rza Ar se na łu), sztam bu chy (m.in. Jó -
ze fi ny Kry siń skiej z Pu ław z za su szo ny mi kwia ta mi z gro bu Fry -
de ry ka Cho pi na z cmen ta rza Père -La cha ise z 1860 r.),
pier wo druk „Gran de Po lo na ise” Fry de ry ka Cho pi na wy da ny

u Bre it kop fa w Lip sku, za wia do mie nie o na bo żeń stwie ża łob nym
na cześć Pio tra Wy soc kie go, któ ry miał zgi nąć w ko pal niach
na Sy be rii (14.12.1837 r.). 

Dzię ku je my Pań stwu ser decz nie za przy by cie na wy sta wę, po nie -
waż na praw dę cie szy my się, że mo że my być wśród lu dzi, dla któ rych
ro man tyzm jest nie obo jęt ny, któ rzy są wraż li wi na pięk no – po wie -
dział Ry szard Szu bert w swo im i żo ny imie niu, nie ukry wa jąc
ogrom ne go za sko cze nia obec no ścią na wer ni sa żu bar dzo wie lu
osób, w tym pro fe so rów uni wer sy te tu.

da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz

Paryż polskich romantyków
tylko przez dwa tygodnie można było podziwiać w Bibliotece uniwersyteckiej wyjątkową, bo prezentowaną

po raz pierwszy wystawę pt. „Polski Paryż romantyczny”, obejmującą kilkadziesiąt oryginalnych pamiątek
z czasów wielkiej emigracji we francji, pochodzących z prywatnej kolekcji ryszarda szuberta (20.03.–1.04.).

”Kolekcjoner paryskich pamiątek po romantykach polskich ryszard szubert,
absolwent poznańskiego „Marcinka”, przez wiele lat sprzedawał warzywa
na targowisku. na gorączkę „romantyczną” zachorował 35 lat remu...
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Kolekcjoner
Ryszard Szubert
z żoną



Około 300 badaczy Polski uczestniczyło
w IV Kongresie Polonoznawczym „Płynne
granice” odbywającym się w dniach 23-
26 marca na Uniwersytecie Europejskim
Viadrina i w Collegium Polonicum
w Słubicach. 

Oko ło 300 mię dzy na ro do wych eks per tów
zaj mu ją cych się te ma ty ką pol ską przy je cha -
ło do Frank fur tu nad Od rą i do Słu bic.
Wśród za pro szo nych go ści zna leź li się dr Ja -
kub Ski ba, se kre tarz sta nu w MSWiA, ko or -
dy na tor ds pol sko -nie miec kiej współ pra cy
przy gra nicz nej i re gio nal nej oraz dr Diet mar
Wo id ke, pre zy dent Bran den bur gii i ko or dy -
na tor rzą du fe de ral ne go ds. współ pra cy

z Pol ską, któ rzy w czwar tek 23 mar ca ofi cjal -
nie otwo rzy li kon gres. Uro czy sto ści to wa rzy -
szył wy kład „Gra ni ca i uto pia” wy gło szo ny
przez uro dzo ne go w 1979 ro ku w Pol sce nie -
miec kie go pi sa rza Mat thia sa Na wra ta. Pod -
czas kon gre su na ukow cy w 28 sek cjach
pre zen to wa li wy ni ki swo ich ba dań, oma wia -
jąc geo gra ficz ne, hi sto rycz ne, spo łecz ne, kul -
tu ro we, ję zy ko we, go spo dar cze i praw ne
aspek ty gra nic.

W kon gre so wej de ba cie „Płyn ne gra ni ce
w (wschod niej) Eu ro pie – co mo gą zro bić na -
uka i me dia?” udział wzię li wy bit ni ba da cze
i pu bli cy ści: prof. Gwen do lyn Sas se, dy rek tor
no wo po wsta łe go Cen trum Stu diów Wschod -

nio eu ro pej skich i Mię dzy na ro do wych w Ber li -
nie, dr Ger hard Gnauck, war szaw ski ko re spon -
dent dzien ni ka „Die Welt” oraz dr Man fred
Sap per, re dak tor na czel ny pi sma „Osteu ro pa”.
Dys ku sja do ty czy ła per spek tyw dal sze go trans -
fe ru wy ni ków ba dań na uko wych do opi nii pu -
blicz nej wo bec suk ce sów par tii po pu li stycz nych
i re stryk tyw nych ustaw do ty czą cych me diów.
Or ga ni za to ra mi kon gre su by li Nie miec ki In sty -
tut  Kul tu ry Pol skiej w Darm stadt, Cen trum In -
ter dy scy pli nar nych Stu diów o Pol sce
na Uni wer sy te cie Eu ro pej skim Via dri na, Cen -
ter B/ORDERS IN MOTION z Via dri ny oraz
Pol sko -Nie miec ki In sty tut Ba daw czy Col le gium
Po lo ni cum w Słu bi cach.  na
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KRóTKO
◗dr Krzysz tof Woj cie chow ski, wie lo let ni dy rek tor Col le gium Po lo -
ni cum zo stał Czło wie kiem ro ku 2016 w ple bi scy cie Ga ze ty Lu bu -
skiej i sWIss Krono. Pod czas se sji Ra dy Miej skiej w Słu bi cach 23
mar ca br. dr Krzysz tof Woj cie chow ski zo stał uho no ro wa ny za za an ga -
żo wa nie na rzecz lo kal nej spo łecz no ści oraz dzia łal ność w imię zmia ny
ota cza ją cej nas rze czy wi sto ści. 

◗Prof. Mi ro sław Lo ba, dy rek tor In sty tu tu Fi lo lo gii ro mań skiej (Wy -
dział neo fi lo lo gii) zo stał uho no ro wa ny na gro dą przy zna wa ną przez
gru pę am ba sa do rów kra jów fran ko foń skich dzia ła ją cych w Pol sce. Na -
gro da przy zna wa na jest co rocz nie jed nej oso bie w uzna niu za wkład
w roz wój i pro mo cję war to ści fran ko foń skich. 

◗Wer ni saż wy sta wy pt. BLIŻeJ naturY 2017 od był się 6 kwiet nia
w pa wi lo nie eks po zy cyj no – dy dak tycz nym ogro du Bo ta nicz ne go
uaM. Wy sta wa gro ma dzi pra ce pla stycz ne in spi ro wa ne przy ro dą. 

◗Prof. Ma ria Pod skar bi -he bisz z WP-a pre zen to wa ła w Pa ry żu rzeź -
biar skie obiek ty por ce la no we w ra mach pro wa dzo ne go przez nią te -
ma tu ba daw cze go „Świat or ga nicz ny źró dłem in spi ra cji for mal nej
w rzeź bie”. Otwar cie wy sta wy prof. Pod skar bi -He bisz od by ło się 15 mar -
ca w Ga le rie Ar tes Pa ris. Prof. Pod skar bi -He bisz po je cha ła do Fran cji
na za pro sze nie pa ry skie go In sty tu tu ds. Stra te gii Roz wo ju Kul tu ro we -
go. Jej po byt w Pa ry żu za owo co wał za war ciem po ro zu mie nia o dal szej
współ pra cy w za kre sie wy staw i kon fe ren cji te ma tycz nych.

◗„Wy zwa nia współ cze snej bio lo gii, bio tech no lo gii, bio in for ma ty ki
i ochro ny śro do wi ska” to te mat IV Mię dzy na ro do wej Kon fe ren cji na -
uko wo -dy dak tycz nej na Wy dzia le Bio lo gii uaM, któ ra od by ła się
w dniach od 6 do 8 kwiet nia. Spo tka nie mia ło na ce lu wy mia nę in for -
ma cji i po glą dów na te mat współ cze snych pro ble mów na uk o ży ciu.

W kon fe ren cji udział wzię li na ukow cy m.in. z Wiel kiej Bry ta nii, Bel gii,
Nie miec, Szwaj ca rii, Sło wa cji, Hisz pa nii, Wę gier czy Au strii. Dru gi dzień
kon fe ren cji wy peł ni ły roz wa ża nia o naj waż niej szych wy zwa niach, suk -
ce sach i ak tu al nych pro ble mach dy dak tycz nych wy dzia łu. Na za koń cze -
nie od by ła się se sja, po świę co na pa mię ci prof. Ja na Strzał ko, pierw sze go
dzie ka na Wy dzia łu Bio lo gii. 

◗ Już po raz 13 w Po zna niu wy bra no naj lep sze pra ce ma gi ster skie
i dok tor skie obro nio ne w uczel niach i pla ców kach na uko wych Po -
zna nia, któ rych au to rzy po dej mo wa li pro ble ma ty kę zwią za ną ze sto -
li cą Wiel ko pol ski. Lau re atów „Na gro dy Mia sta Po zna nia
za wy róż nia ją cą się pra cę dok tor ską” i „Na gro dy Mia sta Po zna nia
za wy róż nia ją cą się pra cę ma gi ster ską” uho no ro wa no 10 kwiet nia
w Urzę dzie Mia sta. Jest wśród nich 6 osób z UAM. Mag da le na Fi li piak
z UAM zdo by ła na gro dę za pra cę dok tor ską pt. „Iden ty fi ka cja pig men -
tów za sto so wa nych do wy ko na nia za byt ko wych po li chro mii we wnę -
trzach ka mie nic nr 41 i 43 na Sta rym Ryn ku w Po zna niu”. Naj lep szą
pra cę ma gi ster ską pt. „Oce na efek tyw no ści bio funk cjo na li zo wa nych
na no czą stek in vi tro” na pi sa ła Mo ni ka Drob na z UAM. W gru pie wy -
róż nio nych zna lazł się na to miast Adam Ple ska czyń ski z UAM za pra cę
dok tor ską pt. „Bez pow rot ne stra ty oso bo we Ar mii Czer wo nej w wal -
kach o Po znań w stycz niu i lu tym 1945 ro ku”.
Wy róż nio no tak że na stę pu ją ce pra ce ma gi ster skie obro nio ne na UAM:
1. Da wid Abra mo wicz – „Świad cze nia eko sys te mo we ja ko prze słan ka do za -

go spo da ro wa nia te re nów po eks plo ata cyj nych. Przy kład Szacht wPo zna niu”,
2. Woj ciech Wa cho wiak – „In te gra cja pod sys te mów trans por to wych aglo -

me ra cji po znań skiej w opar ciu o wę zły prze siad ko we przy dwor cach miej -
skich”,

3. Alek san dra Bart ko wiak – „Syn te za i wła ści wo ści fi zy ko che micz ne na no -
kry sta licz nych flu or ków lu te tu do miesz ko wa nych jo na mi lan ta now ców,
wy ka zu ją cych zja wi sko kon wer sji ener gii w gó rę”.
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Pro gram Kir klan da to dwu se me stral ny staż na uko wy dla oby -
wa te li kra jów Eu ro py Środ ko wej i Wschod niej od by wa ją cy się
w wy bra nych ośrod kach aka de mic kich w ca łej Pol sce. W tym

ro ku jest to Kra ków, Lu blin, Po znań,  Wro cław i War sza wa. Ce lem
pro gra mu jest wspie ra nie de mo kra tycz nych i wol no ryn ko wych prze -
mian w kra jach Eu ro py Środ ko wej i Wschod niej. Pro gram przy czy -
nia się też do roz wo ju spo łe czeństw oby wa tel skich w tych kra jach,
sprzy ja ich mo der ni za cji oraz na wią zy wa niu współ pra cy mię dzy kra -
ja mi re gio nu. Sty pen dia po prze dza pro gram orien ta cyj no -przy go to -
waw czy, któ ry przy go to wu je stu den tów do po by tu w Pol sce po przez
po zna wa nie ję zy ka, hi sto rii i in te gro wa nie się. Obec nie na UAM staż
od by wa 9 sty pen dy stów z Ar me nii, Bia ło ru si, Moł da wii i Ukra iny.
W trak cie ro ku aka de mic kie go sty pen dy ści spo ty ka ją się czte ro krot -
nie na spo tka niach in te gra cyj no -me ry to rycz nych, or ga ni zo wa nych
w po szcze gól nych mia stach afi lia cji. Ce lem „zjaz dów” jest po głę bie -

nie re la cji mię dzy sty pen dy sta mi – co ma słu żyć ich dal szej współ -
pra cy, oraz za po zna nie ich z róż ny mi mia sta mi i re gio na mi Pol ski.
W Po zna niu sty pen dy stów wi tał wi ce pre zy dent Po zna nia Ma riusz
Wi śniew ski, ab sol went UAM. W swo im wy stą pie niu od niósł się
do hi sto rii mia sta i ro li, ja kie peł ni na ma pie Pol ski. W je go oce nie
Po znań to pręż ny ośro dek go spo dar czy i aka de mic ki otwar ty na in -
no wa cyj ne po my sły i przed się bior czo ści. W pro gra mie spo tka nia
zna la zły się też wy stą pie nia prof. Krzysz to fa Po de mskie go, któ ry pró -
bo wał zbu do wać ob raz spo łe czeń stwa pol skie go w kon tek ście wiel -
kiej zmia ny 1989, prof. Sta ni sława Jan ko wia ka, któ ry opo wia dał
o Po znań skim Czerw cu i prof. Paw ła Chur skie go, któ ry pod jął te mat
trans for ma cji go spo dar czej w Pol sce po ro ku 1989. W pro gra mie nie
za bra kło oczy wi ście atrak cji tu ry stycz nych. Sty pen dy ści od wie dzi li
Bra mę Po zna nia, Ka te drę a tak że CK Za mek. 

mz

Po zna ją Po znań
43 stypendystów kirklanda z armenii, azerbejdżanu, Białorusi, mołdawii, rosji i ukrainy wzięło udział

w spotkaniu przygotowanym przez uam. Program orientacji w Poznaniu obejmował zarówno wykłady,
spotkania jaki i wycieczki z myślą o jak najlepszej promocji miasta i uniwersytetu. 
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w
Do ar ty stów wy stę pu ją cych w po dwój nej ro li (np. so li sty i dy -
ry gen ta), już zdo ła li śmy się przy zwy cza ić. Tym cza sem 49-let -
ni Fin Ol li Mu sto nen, roz po czął fil har mo nicz ny wie czór (3.

III) tak że wła sną…kom po zy cją – po wsta łym dwa la ta te mu, bar -
dzo ory gi nal nym ryt micz nie i eks pre syj nie – Tryp ty kiem na or kie -
strę smycz ko wą. Po tem siadł do for te pia nu (ja ko pia ni sta od no si
w świe cie naj więk sze suk ce sy) i za pre zen to wał bar dzo oso bi stą in -
ter pre ta cję XXV Kon cer tu W. A. Mo zar ta, za ra zem wy do by wa jąc
z or kie stry spój ne, part ner skie brzmie nie. 

w
W Dniu Ko biet (8. III) w Au li UAM go ści li „Kró lo wie ope re -
tek”. Kon cert pod tym ty tu łem – z utwo ra mi Straus sów, Kal -
ma na, Le ha ra, Abra ha ma i in nych kom po zy to rów te go

ga tun ku mu zy ki – urzą dzi li śpie wa cy, tan ce rze i in stru men ta li ści
Te atrów Wiel kich z Ło dzi i War sza wy. 

w
Spe cjal ny – nie tyl ko mu zycz ny – pro gram dla pań, przy go to -
wa ła też (12. III) Or kie stra Ka me ral na PR „Ama deus” pod dyr.
Agniesz ki Ducz mal. Słu cha li śmy głów nie opra co wań i prze -

two rzeń ory gi nal nych utwo rów: Uwer tu ry do ope ry „Ru słan i Lud -
mi ła” Mi cha ła Glin ki i Ada gia z So na ty „Księ ży co wej” Lu dwi ga van
Beetho ve na (za aran żo wa nych na or kie strę ka me ral ną) oraz Etiu dy
op. 10 nr 3 Fry de ry ka Cho pi na i Je sie ni z „Czte rech pór ro ku” An to -
nio Vi val die go – obu z tek sta mi Ro ma na Ko ła kow skie go – za śpie -
wa nych przez Ol gę Boń czyk z to wa rzy sze niem „Ama deu sa”. Je dy nie
bar dzo pięk ne, na stro jo we 3-czę ścio we Con cer to Not tur no Mi ko -
ła ja Gó rec kie go z so lo wą par tią skrzyp co wą Ja ro sła wa Żoł nier czy -
ka wy ko na no wg pier wot ne go za my słu kom po zy to ra. 

w
Dwie – bar dzo róż ne – od sło ny miał (10. III) pro gram fil har -
mo ni ków. Pierw szą wy peł nił Mau ri ce Ra vel utwo rem Al bo ra -
da del gra cio so. So li stą był Mar cin Her man, za stęp ca

kon cert mi strza na szej or kie stry, któ ry na bis do dał jesz cze La Com -
par si tę Ro dri gu eza we wła snej aran ża cji. Po prze rwie pod dy rek cją
Mar ka Pi ja row skie go z du żą sa tys fak cją pod da li śmy się uro kom
brzmień „Pta ków”, mu zy ki z Su ity „Gli uc cel li” Ot to ri no Re spi -
ghi’ego i „Ogni ste go pta ka” Igo ra Stra wiń skie go, wer sji ba le to wej su -
ity z 1919 r. Dy rek cja Fil har mo nii i Za rząd MTP (to był 124.
Kon cert tar go wy) po że gna ła wszyst kie słu chacz ki…tu li pa nem.

w
Ty dzień póź niej (17. III) Łu kasz Bo ro wicz – pió rem, sło wem
i ba tu tą – wpro wa dził nas po raz dru gi w świat wiel kie go ro -
man ty ka nie miec kie go Fe li xa Men dels soh na. W cy klu wszyst -

kich sym fo nii te go XIX-wiecz ne go mi strza, po słu cha li śmy
ko lej nych dwóch dzieł: bar dzo rzad ko wy ko ny wa nej V Sym fo nii
„Re for ma cyj nej” i naj czę ściej gry wa nej – IV „Wło skiej”, obu po ry -
wa ją co zin ter pre to wa nych przez dy ry gen ta i or kie strę. Z na pię ciem
wy cze ki wa li śmy na ar cy trud ną, fle to wą ka den cję, wpro wa dza ją cą
w koń czą cy dzie ło cho rał. Nad zwy czaj pięk nie za gra ła ją Elż bie ta

Tur czyń ska -Drob nik. Na to miast po wy brzmie niu fi na ło wej Sal ta -
rel li w IV Sym fo nii nie mo gło za brak nąć fre ne tycz nych okla sków.
Na strój ży wio ło wej re ak cji słu cha czy jesz cze bar dziej pod niósł
bis – naj po pu lar niej szy utwór Men dels soh na – Marsz we sel ny ze
„Snu no cy let niej”.

w
Po raz dru gi od zdo by cia w 2015 r. Grand Prix w Kon kur sie
kró lo wej Elż bie ty w Bruk se li za wi ta ła (24. III) do Po zna nia
ko re ań ska skrzy pacz ka Ji Young Lim i znów za chwy ci ła – tech -

ni ką, szla chet nym dźwię kiem swe go Stra di va riu sa z 1708 r. i nad -
zwy czaj ną mu zy kal no ścią, tym ra zem słyn nym Kon cer tem e -moll
Fe li xa Men dels soh na. Po wspól nej kre acji z fil har mo ni ka mi
pod czu łym okiem i uchem Łu ka sza Bo ro wi cza po pi sa ła się też ory -
gi nal nym bi sem: „Wspo mnie niem z Al ham bry”, gi ta ro wym prze bo -
jem Fran ci sco Tar re gi, opra co wa nym na skrzyp ce przez Rug gie ro
Ric cie go. W dru giej czę ści wie czo ru w ra mach cy klu sym fo nii Men -
dels soh na za brzmiał je go opus ma gnum – II Sym fo nia – Kan ta ta
Lob ge sang. Z głów nym fi la rem wy ko naw ców, zna ko mi tym Chó rem
Fil har mo nii Na ro do wej, po raz pierw szy przy go to wa nym przez je -
go no we go sze fa, po zna nia ka Bar to sza Mi cha łow skie go, z ter ce tem
so li stów – so pra nist ka mi Wio let tą Cho do wicz i Ma rią Roz y nek -Ba -
na szak oraz nie miec kim te no rem At ti lio Gla se rem (co za głos!)
pięk nie współ brz mia ła na sza or kie stra.

w
Szczy tem mar co wych wy da rzeń mu zycz nych by ło jed nak że
(31. III) wy ko na nie – po kil ku de ka dach (!) – Pa sji wg św. Ma -
te usza Ja na Se ba stia na Ba cha. To ar cy dzie ło ar cy dzieł kan ta -

to wo -ora to ryj nych usły sze li śmy nie ja ko „z pierw szej rę ki”, bo
pod ba tu tą Re in har da Go ebla, wy bit ne go nie miec kie go znaw cy mu -
zy ki XVII i XVIII w., te go rocz ne go lau re ata Me da lu Ba cha, pre sti -
żo wej na gro dy Lip ska. Wy ko naw ca mi zaś by li: re we la cyj ny,
ber liń ski RIAS Kam mer chor, za li cza ny do czo łów ki świa to wych ze -
spo łów wo kal nych oraz sek stet wy bor nych so li stów na cze le z ho -
len der skim te no rem Mar ce lem Be ek ma nem (Ewan ge li stą)
i nie miec kim ba sem Chri stia nem Im m le rem (w par tii Chry stu sa).
Na naj wyż sze no ty za słu gi wa li też po zo sta li – w pierw szym rzę dzie
szwaj car ska so pra nist ka Re gu la Mu eh le mann, ale tak że tro je Niem -
ców: In ge borg Danz (alt), Co lin Bal zer (te nor) i Ra imund Nol te
(bas). Bli sko 3 go dzi ny trwa ją ce dzie ło słu cha cze przy ję li wie lo mi -
nu to wą, sto ją cą owa cją. Za miesz czo ny w pro gra mie pe łen tekst Pa -
sji (tak że po pol sku) oraz sło wo wpro wa dza ją ce prof. Ry szar da D.
Go lian ka po zwo li ły jesz cze głę biej prze żyć to wy da rze nie. 

w
Z obo wiąz ku ukro ni kar skie go od no to wu ję jesz cze wie czór
(25. III) pt. „Ca ły ten Strauss”, otwie ra ją cy no wy cykl po za fil -
har mo nicz nych spo tkań pt. „Hi sto rie mu zy ką pi sa ne”. Wy stą -

pi ła Or kie stra Col le gium F pod dyr. Mar ci na Som po liń skie go oraz
so li ści: Jo an na Ho rod ko i To masz Jan czak. Go spo da rzem był Sła -
wo mir Pie tras. (rp) 

aaula koncertowa
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Męż czy zna po ja wiał się na po znań skich uczel niach od 1977
r. Wy pa try wał na ko ry ta rzach stu dent ki, a gdy wy brał już
ofia rę, pod cho dził i tłu ma czył, że jest pra cow ni kiem na -

uko wym pro wa dzą cym ba da nia an tro po lo gicz ne. Pro sił, by mło da
dziew czy na po mo gła mu w nich. Gdy ten sche mat za dzia łał, za bie -
rał ją do jed nej z sal i za my kał drzwi od środ ka. Tam na kła niał ko -
bie tę do zdej mo wa nia ko lej nych czę ści odzie ży, by zba dać cie pło tę
mię śni. Po tem na jej cia ło, w tym na miej sca in tym ne, przy kle jał
mo kre kar tecz ki. Tak wy ko rzy sty wał sek su al nie stu dent ki. Licz by
po ra ża ją – je go ofia rą pa dło po nad 400 ko biet.

40 lat „ba dań”
Do pierw sze go przy pad ku mia ło dojść 40 lat te mu. Ko bie ta, któ -

rą to wte dy spo tka ło, sa ma zgło si ła się na po li cję i zło ży ła ze zna nia.
Jak wy ni ka z jej ze znań, męż czy zna przed sta wiał się wów czas jesz -
cze ja ko dok tor. Z cza sem sam sie bie awan so wał i na zy wał „pro fe -
so rem”.

Fał szy wy pro fe sor wpadł 21 paź dzier ni ka 2015 r. Za trzy ma no go
dzię ki Paw ło wi Ra taj cza ko wi, elek tro tech ni ko wi za trud nio ne mu
przez UAM. Roz po znał on na ko ry ta rzu męż czy znę, któ re go wcze -
śniej wi dział na na gra niach mo ni to rin gu, ja kie zgry wał po li cji. Ci
o ist nie niu męż czy zny do wie dzie li się mie siąc wcze śniej, po tym jak
zgło si ła się jed na ze stu den tek. Jak tłu ma czy ła, pod czas in au gu ra cji
ro ku aka de mic kie go na Wy dzia le Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej
UAM pa dła ofia rą mo le sto wa nia ze stro ny męż czy zny po da ją ce go
się za pro fe so ra uni wer sy te tu.

Męż czy zna po da ją cy się za pro fe so ra po pro sił ją, aby uda ła się
z nim do jed ne go z wol nych po miesz czeń na uczel ni i wy peł ni ła an -
kie tę. W ten spo sób męż czy zna wpro wa dził po krzyw dzo ną w błąd co
do ce lu swo je go dzia ła nia i pod pre tek stem ba dań na uko wych do pro -
wa dził po krzyw dzo ną do pod da nia się czyn no ści sek su al nej – wy ja -
śnia Mag da le na Ma zur -Prus, rzecz nik pra so wy Pro ku ra tu ry
Okrę go wej w Po zna niu.

roz po czy na się pro ces 
Za trzy ma ny męż czy zna to Ja nusz K. Dziś ma 70 lat. W je go do -

mu po li cja zna la zła an kie ty, ja kie wy peł nia ły stu dent ki, któ re pa dły
je go ofia rą. W ten spo sób uda ło się do trzeć do więk szo ści po krzyw -
dzo nych. Wie le ko biet, gdy spra wa na bra ła roz gło su, sa me zgła sza -
ły się na po li cję. W to ku śledz twa prze słu cha no 440 osób. Więk szość
po peł nio nych przez męż czy znę prze stępstw ule gło już przedaw nie -
niu. W wie lu przy pad kach z ostat nich lat śled czy nie do pa trzy li się
zna mion prze stęp stwa. Ma te riał do wo do wy ze bra ny osta tecz nie
w spra wie dał pod sta wy do przed sta wie nia Ja nu szo wi K. za rzu tów
po peł nie nia w okre sie od paź dzier ni ka 2004 r. do paź dzier ni ka 2015
r. w Po zna niu 14 prze stępstw: zgwał ce nia, wy mu sze nia czyn no ści sek -
su al nej i usi ło wa nia wy mu sze nia czyn no ści sek su al nej – wy mie nia
Ma zur -Prus. Ja nusz K. prze słu cha ny był kil ka krot nie. Nie przy znał
się do po peł nie nia za rzu co nych mu czy nów. De cy zją są du, na wnio -
sek pro ku ra tu ry, zo stał aresz to wa ny na trzy mie sią ce. Gro zi mu
do 12 lat wię zie nia.

Fi lip Cze ka ła

Za rzu ty dla fał szy we go „pro fe so ra”
Pojawiał się elegancko ubrany, w ręku miał aktówkę. na korytarzu zaczepiał studentki i pytał, czy pomogą mu w badaniach
naukowych. w ten sposób zwabiał je do jednej z sal, gdzie nakłaniał do zdejmowania kolejnych części odzieży, by zbadać

ciepłotę mięśni. tak działał przez 40 lat. 70-latek, podający się za profesora, odpowie teraz za 14 przestępstw.

Kto dziś pa mię ta o sta wie, któ ry znaj do wał się przy mu rach
miej skich; kto wie, gdzie znaj do wa ła się osa da gar ba rzy, a gdzie
swo je kra my roz kła da li miesz ka ją cy tu ży dzi. Ży dow ska, Staw -
na czy Gar ba ry skry wa ją hi sto rię ukry tą w na zwach ulic. Aby ją
po znać nie po trzeb ny prze wod nik – wy star czą lek kie lin gwi -
stycz ne szli fy i czas by roz wią zy wać za gad ki z prze szło ści.

Spa cer po Po zna niu bez prze wod ni ka, ale ze słow ni kiem ety mo -
lo gicz nym w rę ku za pro po no wa ła w ra mach wy kła dów otwar tych
dr Mar ta Kosz ko z Ka te dry Eko ko mu ni ka cji UAM. 22 mar ca
na Wy dzia le Neo fi lo lo gii wy gło si ła pre zen ta cję pt. „Hi sto ria mia -
sta i je go miesz kań ców w pej za żu ję zy ko wym, czy li co nam mo że
opo wie dzieć prze strzeń miej ska”.

Na tzw. pej zaż ję zy ko wy zda niem dr Mar ty Kosz ko skła da się wie -
le cie ka wych in for ma cji do ty czą cych hi sto rii mia sta, to po gra fii naj -
waż niej szych obiek tów, a tak że ży cia miesz kań ców. Aby je wła ści wie
od czy tać wy star czy uważ na ob ser wa cja prze strze ni miej skiej, a tak -
że umie jęt ne od czy ty wa nie in for ma cji ukry tych w na zwach ulic. Ta -
bli ce, któ re po ja wia ją się na m.in. na Sta rym Mie ście przy po mi na ją
już nie ist nie ją ce miej sca i bu dow le, waż ne dla mia sta. I tak moż -
na się z nich do wie dzieć, gdzie sta ła Bra ma Wro cław ska czy Wro -
niec ka, pod po wie dzą też, gdzie znaj do wa ły się szla ki na Wro cław
i Wron ki. Swo je ta bli ce ma ją nie ist nie ją ce już od daw na sy na go gi,

więc do wia du je my się, dla cze go w siat kę ulic sta ro miej skich wpi sa -
na zo sta ła uli ca Ży dow ska. Ale dla cze go na Do mi ni kań skiej stoi
klasz tor je zu itów? Bo mie ści się on w daw nym opac twie do mi ni -
kań skim. Po dob ny pro blem spra wia ją uli ce Staw na, Prze pa dek czy
Mo kra. Od wo łu ją się one do za po mnia nych już wła ści wo ści te re -
nu – obec no ścią ba gien czy znacz nie od da lo ne go od mu rów miej -
skich miej sca, gdzie ła two by ło za gi nąć, prze paść bez śla du. 

Są też na zwy prze cho wu ją ce szcze gó ły z ży cia co dzien ne go daw -
nych miesz kań ców Po zna nia. Uli ca Masz ta lar ska swo ją na zwę za -
wdzię cza za jezd ni ta bo ru miej skie go. Na Kra mar skiej zaś mie ści ły
się jat ki i kra my. 

Słu cha cze za py ty wa li po pre lek cji o po li ty kę mia sta zwią za ną z na -
zy wa niem no wo  pow sta ją cych ulic. Jak w ten za sta ny, ję zy ko wy pej -
zaż mia sta wpi sze my się my, je go współ cze śni miesz kań cy? Wnio ski,
nie ste ty, nie by ły bu du ją ce. Nie za wsze sza nu je się przy ję te za sa dy np.
nada wa nia nazw w gru pach: kro ni ka rze i pi sa rze na Je ży cach, bo ha -
te ro wie sien kie wi czow skiej Try lo gii na Ju ni ko wie itd. Cza sem trud -
no wpi sać się w ta ki ono ma stycz ny re żim, cza sem zwy czaj nie bra ku je
wie dzy. A zda rza się też tak, że wy star czy kil ka dzie siąt lat i zmia ny
ustro jo we w kra ju, aby spła tać fi gla miesz kań com… Bo kto dziś po -
tra fi wy tłu ma czyć, dla cze go w środ ku osie dla Wi chro we Wzgó rze
uli ce na zy wa ją się jak by łe re pu bli ki ra dziec kie? mz 

hi sto ria ukry ta w sło wach...
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Już w 2013 ro ku na ro dził się po mysł, by zor ga ni zo wać ogól no -
pol ski tur niej dla ca łe go aka de mic kie go śro do wi ska siat kar skie -
go z Pol ski. Do pierw szych mi strzostw zgło si ły się Uni wer sy tet

Łódz ki, Po li tech ni ka Łódz ka, AGH Kra ków, Po li tech ni ka Rze szow -
ska, AWF Po znań oraz dwie dru ży ny UAM zło żo ne z pro fe so rów
(z naj więk szym sta żem prof. Sta ni sław Sier pow ski, prof. Ja cek Gaw -
roń ski, prof. Sta ni sław Ja kób czyk, prof. Wie sław Wa siak), ad iunk -
tów i dok to ran tów na szej uczel ni. Na cze le stał ów cze sny rek tor
UAM, prof. Bro ni sław Mar ci niak, któ ry roz po czął roz gryw ki sym -
bo licz nym ser wi sem. Ka pi ta nem obu ze spo łów UAM był i jest
do dnia dzi siej sze go pa sjo nat siat ków ki, eme ry to wa ny pra cow nik
SWFiS UAM An drzej Ko ziń ski. Wów czas ty tuł mi strza Pol ski wy -
wal czy li za wod ni cy UAM. Im pre za by ła suk ce sem od stro ny spor -
to wej i or ga ni za cyj nej i sta no wi ła świet ną oka zję do in te gra cji
śro do wi ska siat kar skie go z ca łe go kra ju.

Na stęp ne edy cje, w la tach w 2015 i 2016 rów nież od by ły się w ha li
na Mo ra sku. W trze ciej edy cji roz gry wek, w 2016 ro ku, znów naj -
moc niej si oka za li się za wod ni cy na szej uczel ni, tym ra zem po ko -
nu jąc w fi na le po trzy se to wym po je dyn ku Po li tech ni kę Łódz ką. 

W czwar tej edy cji ro lę go spo da rza peł nił Uni wer sy tet Rze szow -
ski. Wzię ła w niej udział re kor do wa licz ba 16 uczel ni. Na sza uczel -
nia wy sta wi ła dwie re pre zen ta cje. UAM 1 w skła dzie: prof. An drzej
Gał ga nek, dr hab. An drzej Szu bert, dr To masz Pę dziń ski, dr Ro bert
Ja go dziń ski, An drzej Ko ziń ski, Ma ciej Ja nic ki, Da mian Li siec ki, Łu -
kasz Sty pa oraz Mi chał Mar ci niak oraz UAM 2 w skła dzie: prof.
Wło dzi mierz Rącz kow ski, dr hab. Grze gorz Hre czy cho, dr Mi ko łaj
Sob ko wiak, dr To masz Cy tlak, dr Se ba stian Gol czak, Eli za Jac kow -
ska, Ma riusz Szo ły ga i Krzysz tof Ku ciń ski. Ze spół UAM 2 za jął siód -
me miej sce, a UAM 1 znów, po wiel kich emo cjach i ko lej nym
trzy se to wym po je dyn ku uległ nie znacz nie Po li tech ni ce Łódz kiej. 

Mi chał Mar ci niak SWFiS UAM 

Mistrzostwa Polski
Pracowników szkół Wyższych

w Piłce siatkowej 
z inicjatywą tych rozgrywek wyszli pracownicy swfis uam,

trenerzy Damian lisiecki i michał marciniak. z pewnością
przyczyniły się do tego również „siatkarskie poniedziałki”,

kiedy to sympatycy tej dyscypliny sportu bez podziału
na wiek i tytuły naukowe, spotykają się od lat, by wspólnie

bawić się siatkówką.

No wo ścią te go rocz nej edy cji są za wo dy Strong Man, w któ -
rych bę dą uczest ni czy li „si ła cze” prze no szą cy róż ne cię ża -
ry na czas i na od le głość. Przy uli cy Za gaj ni ko wej od bę dzie

się rów nież ma ra ton jo gi, ad re so wa ny nie tyl ko dla ćwi czą cych jo -
gę, ale dla tych, któ rzy chcą roz po cząć swo ją przy go dę z nią. Pod -
czas uni wer sy tec kie go świę ta spor tu prze wi dy wa ne są rów nież
po ka zy m.in. sek cji szer mier ki, bra zy lij skie go ju -jit su, er go me tru
wio ślar skie go, ju do, tria th lo nu.

Po nad to po raz pierw szy w hi sto rii UAM pod ję ta zo sta nie pró ba
po bi cia re kor du Gu in nes sa w jed no cze snym wy ko ny wa niu przy sia -
dów (przez wszyst kich uczest ni ków w cią gu mi nu ty). Pra wi dło wy
przy siad na le ży wy ko nać w na stę pu ją cy spo sób: po zy cja sto ją ca,
zgię cie ko lan, w któ rym uda bę dą rów no le głe do pod ło ża, po wrót
do po zy cji sto ją cej. Sto py po win ny przez ca ły czas spo czy wać pła -
sko na zie mi. Do po bi cia re kor du po trzeb nych jest mi ni mum 2201
uczest ni ków. Szan sa jest więc du ża, gdyż każ de go ro ku w świę cie
spor tu na UAM uczest ni czy po nad 5 ty się cy osób. 

Te go rocz na od sło na Dnia Spor tu zy ska ła mię dzy na ro do wy wy -
miar. Z ini cja ty wy dr. To ma sza Brań ki ko or dy na to ra pro gra mu Era -
smus plus w zma ga niach spor to wych we zmą udział uczest ni cy
pro gra mu Era smus stu diu ją cy na UAM. We zmą oni udział w po -
ka zo wych me czach pił ki noż nej, siat ko wej i ko szy ków ki ze stu den -
ta mi UAM. Ma rek Kruk SWFiS UAM 

W przy sia dach 
o re kord Gu in nes sa 

10 maja w obiektach sportowych uam rozpoczną się
zmagania studentów, doktorantów i pracowników
w ramach Dnia sportu uam. oprócz tradycyjnie już

rozgrywanych turniejów piłki siatkowej, nożnej, koszykówki,
biegu wiosennego oraz zawodów fitness i w pływaniu

odbędą się zawody w nowych dyscyplinach.
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