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Przypomnia³ o tym prof. Stanis³aw Lorenc w s³o-
wach serdecznego powitania goœci corocznego
koncertu, którego JM Rektor jest gospodarzem,

zwyczajowo ju¿ proponuj¹c strawê duchow¹ z najlep-
szych potraw, przygotowanych ze znawstwem i smakiem
przez uniwersyteck¹ braæ œpiewacz¹. 

W poniedzia³kowy wieczór 7 maja br. wystêp dwóch
s³ynnych chórów UAM postanowiono jeszcze wzbogaciæ
organami. Dostojny instrument, najwiêksza ozdoba auli,
wraz z ubieg³orocznym odnowieniem, powróci³ do swe-
go pierwotnego wygl¹du. Warto wiêc by³o pos³uchaæ je-
go brzmienia. Tymczasem, ju¿ podczas próby, niepokój
wykonawców wywo³a³a niesprawnoœæ czêœci skompliko-
wanego mechanizmu. Wydawa³o siê, ¿e usterkê usuniê-
to. Niestety, tu¿ przed rozpoczêciem programu, fachow-
cy musieli ponownie interweniowaæ i na oczach publicz-
noœci zagl¹daæ do wnêtrza kolosa. 

OpóŸniony o kwadrans (akademicki?) koncert z ka¿-
d¹ nastêpn¹ chwil¹ pozwala³ zapomnieæ o pocz¹tkowym
zdenerwowaniu. Prof. El¿bieta Karolak, doœwiadczo-
na i najpopularniejsza poznañska organistka, zademon-
strowa³a paletê brzmieniow¹ instrumentu. W solowych
utworach i towarzysz¹c Chórowi Kameralnemu Krzyszto-
fa Szydzisza. ZnaleŸliœmy siê w œwiecie francusko-belgij-
skich kompozytorów i organistów z prze³o-

mu XIX i XX stulecia: Louisa Vierne`a, Gabriela Faure`a,
Jaaka N. Lemmensa, Cezara Francka i Eugena Gigouta.
Zachêceni do zadumy – s³ynn¹ Cantique de Jaen Racine
G. Faure`a i zaciekawieni pierwszym wykonaniem w Po-
znaniu Mszy uroczystej L. Vierne`a. Trudny, ambitny, sta-
rannie przemyœlany program komentowa³ Adam Bana-
szak.

Chór Akademicki UAM, do którego nale¿a³a druga
czêœæ spotkania, zrazu podtrzyma³ nastrój refleksji sprzed
przerwy. Rozpocz¹³ efektown¹ kompozycj¹ J. Tavenera
(z kwartetem solistów) i tekstem Ewangelii wg œw. £uka-
sza, Glori¹ z mszy dominikañskiej – utworem szefa chó-
ru Jacka Sykulskiego i opracowanym przez tego¿ artystê
na dwa chóry (mniejszy spe³nia³ rolê orkiestry!) fragmen-
tem Mozartowskiego „Requiem”. A potem – dla kontra-
stu – zaczê³a siê muzyczna zabawa, w której prowoko-
waniu chórzyœci Sykulskiego czuj¹ siê coraz swobodniej.
Polecia³y, jeden po drugim, przeboje Joela, Mercury`ego,
Lennona, McCartney`a... By zwiêkszyæ ekspresjê, na tle
rozbawionego i roztañczonego chóru w pewnym mo-
mencie pojawi³a siê z solowym popisem by³a mistrzyni
gimnastyczna(!). Najwiêksz¹ zaœ owacjê zebrali panowie;
mêska grupa wokalna urz¹dzi³a autentyczny show. Pa-
nie: Joanna Theuss i Beata Bielska uzupe³ni³y s³owem fi-
na³ urodzinowego wieczoru. (rp)

Urodziny Uniwersytetu 
jak zawsze – zmuzyk¹! 
88. urodziny naszej Alma Mater ³¹cz¹ siê z bardziej okr¹g³¹
rocznic¹: 150-leciem powstania Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³
Nauk. Nieprzypadkowo. Z krêgów PTPN wysz³a bowiem – jak wiadomo 
– inicjatywa stworzenia nadWart¹ polskiego uniwersytetu.
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4-7 } wydarzenia
• • Mo¿liwoœci finansowania stypendiów dla doktorantów
• • Kolejna wiosna geodetów i kartografów
• • Stulecie urodzin prof. Janusza Pajewskiego
• • Doctorat honoris causa dla prof. Czes³awa B³aszaka

8 } na niebie
• • Dlaczego S³oñce siê nie uœmiecha?
Park w œrodku nocy – taka sceneria przypomina film
grozy lub thriller. Tym jednak, którzy w kwietniowy week-
end wybrali siê do Obserwatorium Astronomicznego
UAM, podobne okolicznoœci bêd¹ kojarzyæ siê z ogl¹da-
niem Ksiê¿yca, Wenus i Saturna.

12-13 } „Gandhiemu”
• • Swojego mistrza, prof. Zygmunta Ziembiñskiego
wspomina prof. S³awomira Wronkowska-Jaœkiewicz

15 } impresje
• • Wiosna... panie studencie!

16-17 } studencka kultura
• • Brakuje u³añskiej fantazji – co siê sta³o z kultur¹

studenck¹?

18-19 koniec wieñczy dzie³o
• • Absolutoryjne zdjêcie  w pó³cieniu
Uroczysty nastrój, wzruszenie rodziców, duma absol-
wentów. Kwiaty i gratulacje. 

20 } Juwenalia
• • „Z³¹czeni, ale nie spiêci”
Tegoroczne Juwenalia ruszy³y pod has³em „Z³¹czeni, ale
nie spiêci”. Mimo niesprzyjaj¹cej aury mo¿na uznaæ je
za udane, chocia¿by ze wzglêdu na fakt, ¿e po raz
pierwszy od kilku lat odby³y siê one na wszystkich
poznañskich uczelniach.

21 } praca
• • Kolejne kroki na œcie¿ce kariery

22-25 kultura
• • Czterdzieœci lat minê³o...
Pierwszy powa¿ny koncert Chór Akademicki UAM da³ 6
marca 1967 r. na schodach przed sal¹ 117.

26-29 } absolwenci
• • Po co siê stowarzyszaæ?
Uniwersytet to nie tylko uporz¹dkowany zbiór profeso-
rów i studentów, lecz przede wszystkim ¿ywa wiedza,
pobierana i pomna¿ana przez kolejne roczniki akade-
mickie, a nastêpnie realizowana - poprzez absolwentów
- w ¿yciu spo³ecznym kraju.

30-31 } na sportowo
• • Student - sportowiec?
Jak co roku, wielu studentów UAM stanê³o przed dyle-
matem - czy w Dzieñ Sportu wzi¹æ udzia³ w zawodach,
czy potraktowaæ go jako przerwê w zajêciach i zostaæ
d³u¿ej w ³ó¿ku, by odespaæ zarwane noce.
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Na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, 
17 kwietnia br. odby³o siê seminarium pt. „Sty-
pendia UE i nie tylko. Mo¿liwoœci finansowania

stypendiów dla doktorantów”. Spotkanie interesuj¹ce dla
ogó³u doktorantów zorganizowa³y Regionalny Punkt
Kontaktowy Programów Ramowych UE, Regionalne
Centrum Informacji dla Naukowców z Poznania oraz
Punkt Kontaktowy na Uniwersytecie Medycznym. 

Przedstawiona w trakcie seminarium, niezwykle bo-
gata, oferta stypendialna skierowana by³a do wszyst-
kich doktorantów i doktorów zatrudnionych w instytu-
tach badawczych na terenie Wielkopolski i Ziemi Lubu-
skiej. Jak zapewniali organizatorzy seminarium, przygo-
towana oferta stanowi alternatywê dla wszystkich tych
pracowników nauki, którzy mimo ma³ego doœwiadcze-
nia badawczego chc¹ skorzystaæ z programów zarów-
no zwi¹zanych z wyjazdami zagranicznymi, jak i bada-
niami naukowymi w kraju. W seminarium udzia³ wziê-
³o blisko 100 osób. 

W trakcie wyst¹pieñ mo¿na by³o zapoznaæ siê
z ofert¹ kilku znacz¹cych organizacji i systemów sty-
pendialnych oferuj¹cych fundusze na badania krajo-
we i zagraniczne. 

• Wœród przedstawionych znalaz³ siê jeden z najbar-
dziej presti¿owych programów na œwiecie. Stypendium
przygotowane przez Polsko-Amerykañsk¹ Komisjê Ful-
brighta – Fulbright New Century Scholars – adresowane
jest do w¹skiej grupy najlepszych pracowników nauki
zatrudnionych w szko³ach wy¿szych. W jego ramach,
w wyniku konkursu, przyznawane s¹ indywidualne sty-
pendia dla 25-30 osób z ca³ego œwiata. 

• W ramach oferty przygotowanej przez Niemieck¹
Centralê Wymiany Akademickiej DAAD mo¿na staraæ siê
m.in. o Stypendium Wspólnoty Hermanna von Helmholza.
Oferuje ona sta¿ naukowy na terenie Niemiec. 

• Z kolei system stypendialny Marie Curie umo¿liwia
wyjazdy do niemal ka¿dej instytucji z krajów cz³onkow-
skich UE, kandyduj¹cych oraz stowarzyszonych. 

• Ciekaw¹ propozycjê dla m³odych naukowców przy-
gotowa³a Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, oferuj¹ca
m.in. Program Stypendia Konferencyjne. Pozwala on
m³odym pracownikom, nie maj¹cym jeszcze w³asnych
funduszy badawczych, na udzia³ w konferencjach nauko-
wych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Warun-
kiem uczestniczenia jest udokumentowany dorobek na-
ukowy oraz aktywny udzia³ w konferencji. 

• British Council zaprezentowa³a ofertê stypendiów
na terenie Wielkiej Brytanii. Na uwagê zas³uguje m.in.
projekt Miêdzynarodowa Sieæ M³odych Naukowców,
promuj¹cy mobilnoœæ oraz bezpoœrednie kontakty kadry
naukowej. W swoich za³o¿eniach projekt ten ma kre-
owaæ nowe centra wspó³pracy naukowej oraz oferowaæ
pomoc w nawi¹zywaniu kontaktów naukowych. 

• Program promocji kobiet naukowców przygoto-
wa³a Grupa L'Oreal. Oferta skierowana jest dla pañ
prowadz¹cych badania w dziedzinie nauk biologicz-
no-medycznych. 

W trakcie spotkania swoimi wra¿eniami dzielili siê
te¿ stypendyœci. Swoje wyst¹pienia mieli pan dr Maciej
Forycki, stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
oraz dr Tomasz Pêdziñski, beneficjent stypendium Ma-
rie Curie. 

Wzorem lat ubieg³ych uczestnikom rozdano ankiety,
które oceniæ mia³y zarówno przygotowan¹ ofertê,
jak i poziom przygotowania. Zdaniem organizatorów se-
minarium mo¿na uznaæ za udane. •
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W drodze do Polski Przedsiêbiorczej 
Akademickie Inkubatory Przedsiêbiorczoœci

przedstawi³y w Sejmie program systemowego kre-
owania przedsiêbiorczoœci w ca³ej Polsce – Droga
do Polski Przedsiêbiorczej. 

– Prawie 60 proc. studentów pierwszego roku de-
klaruje chêæ za³o¿enia w³asnej firmy, a po ukoñcze-
niu studiów zaledwie jeden procent z nich decyduje
siê na za³o¿enie firmy – zwróci³ uwagê Dariusz ¯uk,
prezes AIP. Adaniem AIP przedsiêbiorczoœæ to naro-
dowa cecha Polaków urzeczywistniana poprzez ma-
rzenia, du¿¹ aktywnoœæ i innowacyjnoœæ w dzia³aniu
oraz podejmowane ryzyko. I w³aœnie po to powsta³
program Polska Przedsiêbiorcza, by wzmocniæ i uak-
tywniæ przedsiêbiorczoœæ. 

Pose³ Micha³ Wójcik zwróci³ uwagê, ¿e nale¿y d¹-
¿yæ do rozszerzenia liczby uczelni, na których mog¹
powstawaæ inkubatory, by te inicjatywy mog³y do-
trzeæ do wiêkszej liczby ludzi. Micha³ Wi¹cek, dyrek-
tor AIP ze Œl¹ska zauwa¿y³, ¿e co drugi inkubator po-
wstaje na uczelni prywatnej, poniewa¿ biurokracja
pañstwowa drastycznie ogranicza mo¿liwoœæ wspó³-
pracy z rektorami uczelni publicznych. 

Micha³ Pilarski, dyrektor inkubatora przy SGGW
zauwa¿y³, ¿e miernikiem sukcesu Akademickich In-
kubatorów Przedsiêbiorczoœci bêdzie sukces m³o-
dych ludzi. I nawo³ywa³, by zachêcaæ ich do tworze-
nia nowych firm tak, aby w kolejnym okresie umieli
funkcjonowaæ na rynku samodzielnie. 

Mo¿liwoœci finansowania 
stypendiów dla doktorantów

Stypendia UE i nie tylko

Z
dj

êc
ie

M
ac

ie
j M

êc
zy

ñs
ki



¯
YC

IE
 U

N
IW

ER
SY

TE
C

KI
E

n
r 
5
 (
1
6
4
) 

m
a
j 
2
0
0
7

5

w
yd

ar
ze

ni
a

Zabezpieczenie dostêpu do informacji niejawnych
oraz wdra¿anie nowych rozwi¹zañ technologicznych
w tym zakresie – to najogólniej mówi¹c przedmiot
umowy o ustanowieniu konsorcjum pomiêdzy Telcor-
dia Technologies, Inc. z siedzib¹ w USA a uczelniami
wy¿szymi miasta Poznania. Zosta³a na podpisana 21
kwietnia 2007 r. na UAM. 

W obliczu dokonuj¹cych siê przemian coraz silniej
zaznacza siê koniecznoœæ wspó³pracy dwóch sekto-
rów: nauki i gospodarczego – podkreœlano przy tej
okazji. 

Wspó³dzia³anie pomiêdzy tymi sektorami daje
sposobnoœæ wymiany pogl¹dów w przedmiocie kie-
runków prowadzonych badañ naukowych, weryfikacji
teoretycznych za³o¿eñ, a tak¿e stanowi doskona³e fo-
rum wymiany pogl¹dów w zakresie merytorycznej
dyskusji prowadzonej w danej dziedzinie, wyznacza-
j¹c tym samym kierunki dalszych wspólnych prac. 

Wiosna – to wiosna. Nie tylko studencka.
W dniach 19-21 kwietnia 2007 roku odby³a siê kolejna,
te¿ wiosenna i nadto pi¹ta z kolei konferencja naukowo-
-techniczna zwi¹zana z geodezj¹ i kartografi¹.

Organizowana co dwa lata konferencja ma za zadanie
integrowaæ œrodowisko naukowe, administracjê publicz-
n¹ oraz wykonawców prac geodezyjno-kartograficznych.
Tegorocznemu spotkaniu towarzyszy³o has³o „Geode-
zja i kartografia w ochronie œrodowiska przyrodniczego”. 

Organizatorami konferencji byli: Stacja Ekologicz-
na UAM w Jeziorach, Zak³ad Geodezji Politechniki Po-
znañskiej, Zarz¹d Oddzia³u Wielkopolskiego Stowa-
rzyszenia Geodetów Polskich przy wspó³pracy z Wy-
dzia³em Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
oraz Oddzia³em Kartograficznym Polskiego Towarzy-
stwa Geograficznego. 

Obrady pierwszego dnia w Auli im. B. Krygowskiego
Collegium Geographicum UAM na Morasku wype³ni³y re-
feraty zamawiane. I tak miêdzy innymi prof. dr hab. Leon
Kozacki (UAM) mówi³ o potrzebie przestrzennej lokaliza-
cji elementów gospodarki odpadami oraz roli kartografii
w realizacji tego zadania. Prof. dr hab. Alfred Kaniecki
(UAM) zaprezentowa³ przydatnoœæ archiwalnych materia-
³ów kartograficznych dla wspó³czesnych badañ œrodowi-
skowych. Dr Ma³gorzata Sikorska-Maykowska (Pañstwo-
wy Instytut Geologiczny) przedstawi³a bogaty zasób nu-
merycznych opracowañ tematycznych o charakterze geo-
logicznym i geoœrodowiskowym. Mgr in¿. G. Kurzeja
(Centralny Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej) scharakteryzowa³ Mapê Wektorow¹ Poziomu
Drugiego jako jednolit¹ dla kraju bazê topograficzn¹. Dr
in¿. Ryszard Preuss (Politechnika Warszawska) przybli¿y³
potencjalne mo¿liwoœci wykorzystania ortofotomap w bu-
dowaniu aktualnych baz danych numerycznych. 

W przerwach obrad uczestnicy mogli zapoznaæ siê
z dziesiêcioma pracami studenckimi wykonanymi w ra-

mach konkursu pt. „Inwentaryzacja i analiza przestrzen-
na w ochronie œrodowiska przyrodniczego”. Konkurs
og³oszony przez organizatorów konferencji przyniós³
opracowania w formie plansz posterowych. Zwyciêzc¹
konkursu zosta³ Marcin Kankanista, student V roku geo-
informacji na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicz-
nych UAM. Zaprezentowa³ on pracê pt. „Pedosfera na te-
renie Wielkopolskiego Parku Narodowego”. Z treœci¹ po-
sterów oraz wynikami konkursu mo¿na siê zapoznaæ
na stronie internetowej konferencji (http://gis-jeziory.
amu.edu.pl). Wyró¿nieni otrzymali nagrody. 

W programie drugiego dnia znalaz³o siê 16 referatów
w czterech blokach tematycznych: 

• Analiza danych obrazowych, 
• Wizualizacja kartograficzna, 
• Zastosowania baz danych przestrzennych KSIG, 
• Systemy geoinformacyjne. 
Prezentowane wyst¹pienia wykaza³y du¿¹ aktywnoœæ

œrodowiska naukowego w wykorzystaniu zasobu baz da-
nych numerycznych oraz zobrazowañ w analizowaniu
stanu i zagro¿eñ œrodowiska przyrodniczego. 

Trzeci dzieñ obejmowa³ warsztaty geoinformacyjne,
które sk³ada³y siê z trzech czêœci: 
1. Warsztaty komputerowe dotycz¹ce georeferencji

warstw rastrowych w systemach geoinformacyjnych. 
2. Prezentacja naziemnego skaningu laserowego FARO

w badaniach œrodowiska leœnego. 
3. Zapoznanie siê z technologi¹ fototachimetrii oraz po-

miarów GPS z wykorzystaniem urz¹dzeñ firmy Topcon. 
Lech Kaczmarek, Beata Medyñska-Guli

Kolejna wiosna 
geodetów 
i kartografów

Konsorcjum: 
uczelnie - Telcordia 
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Z okazji setnej rocznicy urodzin prof. Janusza Pa-
jewskiego jego uczniowie i przyjaciele spotkali siê
na sesji, poœwiêconej i dorobkowi naukowemu histo-
ryka, i wspomnieniom o nim, bo by³ postaci¹ niezwy-
k³¹ – jedn¹ z ikon uniwersytetu, jak powiedzia³ rek-
tor, prof. Stanis³aw Lorenc. Od 1946 roku a¿
do œmierci – bo wyk³ada³ i pisa³ tak¿e na emeryturze
– Janusz Pajewski by³ zwi¹zany z UAM. Przypomnijmy
po raz kolejny, ¿e to w³aœnie on jest pomys³odawc¹
nadania naszej uczelni imienia Adama Mickiewicza,
co w tych czasach, kiedy grozi³o jej nadanie imienia
Juliana Marchlewskiego, by³o nie lada dyplomatycz-
nym osi¹gniêciem. 

Jako historyka dyplomacji przypomnia³ go prof.
Piotr Wandycz z Yale, a jako badacza dzie-
jów II Rzeczpospolitej prof. Wojciech Wrzesiñski

z Uniwersytetu Wroc³awskiego. Poznañscy history-
cy wspominali go jako niemcoznawcê, autora pod-
rêczników, a tak¿e zami³owanego bibliofila. Ma³o
znan¹ kartê z jego ¿yciorysu (profesor o tym nie-
chêtnie mówi³) przypomnia³a prof. Aleksandra Ko-
sicka-Pajewska. W czasie II wojny œwiatowej Janusz
Pajewski prowadzi³ tajne nauczanie, wspó³pracowa³
z Biurem Informacyjno-Politycznym AK, a tak¿e pi-
sa³, wysy³ane do Londynu dla W³adys³awa Sikor-
skiego, analizy dotycz¹ce sytuacji miêdzynarodo-
wej, równoczeœnie ca³y czas pracuj¹c nauko-
wo i przygotowuj¹c publikacje.

Sesja wyraziœcie przywo³a³a postaæ znanego tak-
¿e poza granicami kraju profesora, nie tylko wybitne-
go uczonego, ale tak¿e cz³owieka wielkiej kultu-
ry i dobroci. MAJ

Stulecie urodzin 
prof. Janusza Pajewskiego

Kolejny fragment Pisma Œwiêtego w Bazylice Archi-
katedralnej w Poznaniu zaprezentowa³ aktor te-
atralny i filmowy Edward ¯entara. Znakomit¹

oprawê muzyczn¹ (m.in. kompozycje Bacha, Debus-
sy`ego, Naudota i Messiaena) zapewnili muzycy Filhar-
monii Poznañskiej – El¿bieta Turczyñska-Drobnik
(flet) i Pawe³ Drobnik (klarnet). 

Jak zauwa¿y³ autor komentarza teologicznego, ks. dr
hab. Stanis³aw Harêzga z Instytutu Nauk Biblijnych KUL,
celem Pierwszego Listu œw. Piotra by³y umocnienie to¿sa-
moœci chrzeœcijañskiej adresatów, zachêta do podjêcia ¿y-
cia zgodnego z nauczaniem Chrystusa w konkretnych
strukturach spo³ecznych oraz pouczenie, jak zachowaæ siê
w obliczu rozmaitych prób i cierpieñ wynikaj¹cych z nie-
tolerancji i wrogoœci œrodowiska pogañskiego, w którym
¿yli pierwsi chrzeœcijanie. By umocniæ godnoœæ wyznaw-
ców Chrystusa, œw. Piotr przypomina im, ¿e s¹ nowym lu-
dem Bo¿ym, królewskim kap³añstwem, narodem œwiêtym,
uœwiêconym przez Ducha, wezwanym do pos³uszeñstwa

w nowym Przymierzu, jakim jest ofiara Jezusa Chrystusa.
Uœwiadamia im tak¿e, ¿e uczestnicz¹c w chwale Bo¿ego
królestwa, poœrednicz¹ zarazem w dziele zbawienia
wszystkich ludzi. Tote¿ w ka¿dym przypadku winni w³a-
œciwie korzystaæ z wolnoœci, zawsze uznaj¹c priorytet pe³-
nienia woli Bo¿ej, zaœ w momentach prób i przeœladowañ
zachowaæ nadziejê pok³adan¹ w Chrystusie. 

Drugi List œw. Piotra, prawdopodobnie napisany przez
jego ucznia, rozwija przes³anie pierwszego – zachêca
chrzeœcijan do rozwoju duchowego, umocnienia swego
powo³ania przez nieustanne obcowanie z prawdami wia-
ry, oparcie siê na œwiadectwie i autorytecie aposto³ów
oraz Piœmie Œwiêtym. 

Przes³anie obu Listów – przekonuje ks. S. Harêzga
– pozostaje aktualne tak¿e dziœ zarówno dla pojedyn-
czych chrzeœcijan, jak i wspólnot koœcielnych, które czê-
sto funkcjonuj¹ jako mniejszoœci w œrodowisku ludzi
obojêtnych, niewierz¹cych czy wrogich chrzeœcijañstwu. 

Danuta Chodera-Lewandowicz

Prawdziwa wolnoœæ 
Listy œw. Piotra wprzek³adzie biblisty 
prof. Stanis³awa Ha³asa SCJ wype³ni³y 
62. ju¿ prezentacjê w ramach projektu Verba Sacra.
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Dziêki wspó³pracy z Towarzystwem Wielkopol-
ska-Izrael i PAJA (Polish-American Jewish Al-
liance), od piêciu lat studenci UAM bior¹ udzia³

w odbywaj¹cych siê w Obozie Zag³ady w Auschwitz,
Marszach ¯ywych. Jak zaznacza dr Wojciech Nowiak
z Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, choæ
s¹ one organizowane g³ównie z myœl¹ o m³odzie¿y
z Izraela, to ich miejsce jest przecie¿ czêœci¹ naszej
wspólnej, jak¿e bolesnej historii. Dla ¯ydów, Marsz jest
elementem tygodniowego planu, który obejmuje miê-
dzy innymi: wizytê w getcie warszawskim i ³ódzkim
oraz obozie w Sobiborze. Dla wielu z nich to nie tylko
pierwsza wizyta na ziemi, gdzie zginêli ich przodko-
wie, ale równie¿ uczenie siê pamiêci historycz-
nej i mo¿liwoœæ spotkania uczestników tamtych tragicz-
nych wydarzeñ. W tegorocznym, XVI Marszu wziê³o
udzia³ ponad szeœæ tysiêcy ¯ydów z ca³ego œwiata i po-
nad tysi¹c Polaków. O zasadnoœci organizacji tego typu
spotkañ przekonuj¹ coraz czêstsze przypadki relatywi-

zacji historii i mylenie ofiar z katami, np. poprzez u¿y-
wanie okreœlenia „polskie obozy koncentracyjne”. Nie-
pokoj¹cy jest równie¿ stan wiedzy m³odych ludzi,
z których wielu uwa¿a Polaków za oprawców, stawia-
j¹c ich na równi z Niemcami. 

O potrzebie wzajemnych stosunków przekonuj¹ rów-
nie¿ uczestnicy licz¹cej dwieœcie osób delegacji UAM,
których zaskoczy³a nieufnoœæ pomiêdzy m³odymi Polaka-
mi i ¯ydami. W opinii jednej ze studentek, Marsz ̄ ywych
powinien zostaæ uzupe³niony o wyk³ady, seminaria i de-
baty, które pomog³yby prze³amaæ stereotypy i uzupe³niæ
wiedzê o wspólnej historii, co pozwoli lepiej zrozumieæ
wzajemne pretensje i ¿ale. W opinii wiêkszoœci uczestni-
ków, wspólne prze¿ywanie tych tragicznych wydarzeñ,
spychaj¹ce na bok codzienne problemy, które nagle oka-
zuj¹ siê przera¿aj¹co banalne, jest dobr¹ podstaw¹ do bu-
dowania pomostów pomiêdzy tymi dwiema, niegdyœ nie-
rozerwalnymi, kulturami. 

Adam Barabasz, Marcin Piechocki

Prof. Czes³aw B³aszak zosta³ doctorem honoris
causa Uniwersytetu w Vechcie. Profesor jest zoo-

logiem i akarologiem, szefuje Zak³adowi Morfologii
Zwierz¹t Wydzia³u Biologii UAM. Jest tak¿e przewod-
nicz¹cym Komitetu Zoologii PAN. W badaniach
nad roztoczami wspó³pracuje z niemieckimi uczony-
mi z kilku uczelni ju¿ od ponad 20 lat. Na podstawie
wspó³pracy z Uniwersytetem w Vechcie rozwin¹³
siê 4-letni miêdzynarodowy program badañ w rezer-
wacie przyrody S³oñsk, a rezultatem badañ, wskazu-
j¹cych na unikatowoœæ tego miejsca, by³o powstanie

rezerwatu Ujœcie Warty. Prof. Czes³aw B³aszak, je-
den z najwybitniejszych badaczy roztoczy „zapisa³ siê
na kartach historii nauki œwiatowej” – jak napisa³
w liœcie gratulacyjnym dziekan Wydzia³u Biologii,
prof. Andrzej Lesicki. Prof. Czes³aw B³aszak przygo-
towuje nowe wydanie podrêcznika z zoologii, w któ-
rym ujête ju¿ bêd¹ najnowsze odkrycia z dziedziny
systematyki. Wœród studentów biologii profesor zna-
ny jest z tego, ¿e tych, którzy zdali u niego egzamin
z wynikiem bardzo dobrym, zaprasza na fili¿ankê her-
baty, której jest wielkim koneserem. MAJ

Doctorat honoris causa 
dla prof. Czes³awa B³aszaka

Razem w Marszu ̄ ywych
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Ju¿ od kilku lat pracownicy Obserwatorium przy ul.
S³onecznej zapraszaj¹ mieszkañców Poznania
do wspólnego ogl¹dania nieba. Bezp³atne pokazy or-

ganizuje siê, kiedy nad g³ow¹ pojawi¹ siê interesuj¹ce
obiekty astronomiczne i jednoczeœnie przewidywana jest
bezchmurna pogoda. Tym razem, 21 i 22 kwietnia, pre-
tekstem imprezy sta³a siê dobra widocznoœæ Wenus i Sa-
turna, a tak¿e Ksiê¿yca. T³umy zwiedzaj¹cych cisnê³y siê
w kolejkach do rozstawionych na terenie parku telesko-
pów. I tak, jakby dŸwiêki mog³y przeszkadzaæ w obser-
wacjach, wiêkszoœæ rozmów toczy³a siê szeptem. Tylko
w kolejce do najwiêkszego teleskopu, znajduj¹cego siê
w murowanym budynku dyskutowano w najlepsze:
– Za czym kolejka ta stoi? – pytali s¹siadów Walde-
mar i Teresa Kurowscy, których do Obserwatorium wy-
ci¹gnê³a córka Kinga. – Wiem, ¿e jest 23., ale nie prze-
szkadzaj, bo jeszcze nie widzieliœmy Saturna – wyjaœnia³
przez telefon synowi pan Marian, który na pokazy przy-
szed³ razem z piêcioletni¹ wnuczk¹ Dominik¹. – Fajny
ten Saturn, ale wygl¹da³ jak narysowany – œmia³a siê wy-
chodz¹c licealistka Ania B³a¿ejewska. – A Ksiê¿yc to chy-
ba wielka pi³ka do golfa! 

Przy instrumentach astronomicznych czuwali pra-
cownicy i studenci, gotowi odpowiedzieæ na wszystkie
pytania. – Najbardziej potrafi¹ rozœmieszyæ dzieci – choæ
ogl¹danie nieba mia³o trwaæ do godz. 23., Milena Rataj-
czak, studentka IV roku astronomii, dopiero po pó³nocy
rozkrêca³a teleskop. – Na którymœ pokazie przedszkolaki
pyta³y, dlaczego S³oñce siê nie uœmiecha tak jak w ksi¹-
¿eczkach – wspomina³a. Pokazom nieba towarzyszy³y
te¿ wyk³ady w budynku Obserwatorium. Kadra na czele
z dyrektorem, prof. dr. hab. Edwinem Wnukiem, opowia-
da³a m.in. o planetoidach, Wenus i misji kosmicznej Cas-
sini. Zwiedzaj¹cy mogli siê równie¿ przekonaæ, jak wy-
gl¹daj¹ wspó³czesne obserwacje przy pomocy kompute-

ra: – Dziœ pracuje siê w³aœnie w taki sposób, a bezpoœred-
nia obserwacja przez najwiêksze teleskopy czêsto nie jest
w ogóle mo¿liwa – wyjaœnia dr Wojciech Dimitrow.
– I oczywiœcie badania prowadzi siê poza miastami, naj-
lepiej w górach – dodaje. Obserwatoria takie jak poznañ-
ska placówka pe³ni¹ g³ównie funkcjê dydaktyczn¹, gdy¿
zanieczyszczenia powietrza i œwiat³a uniemo¿liwiaj¹ ba-
danie odleg³ych obiektów. Dlatego dwa z teleskopów
UAM (fotometryczny do pomiaru jasnoœci oraz spektro-
skopowy badaj¹cy widma gwiazd) stoj¹ w PAN-owskim
Centrum Badañ Kosmicznych w Borowcu ko³o Kórnika:
– Poza astronomami niewiele osób tam by³o, ale wiêk-
szoœæ co roku ogl¹da Centrum w telewizji w dniu zmia-
ny czasu letniego na zimowy – zdradza ciekawostkê dr
Dimitrow. – Bo to w³aœnie CBK jest jednym z dwóch
(obok G³ównego Urzêdu Miar w Warszawie) miejsc,
w których mierzy siê czas dla ca³ej Polski.

Podczas pokazów w Poznaniu odby³o siê równie¿
spotkanie dla maturzystów, na którym zaprezentowano
nowe specjalnoœci studiów: astronomiê z informatyk¹
oraz astronomiê i zastosowanie sztucznych satelitów.
– To bardzo dobra inicjatywa – uwa¿a Milena Ratajczak.
– Obecnie studia maj¹ trochê elitarny charakter, na mo-
im roku ucz¹ siê cztery osoby. A wszystko dlatego, ¿e
potem pracy czêsto trzeba szukaæ poza zawodem: – Jed-
nak dziêki dobrej znajomoœci matematyki, fizyki i infor-
matyki wielu studentów astronomii zostaje póŸniej pro-
gramistami – mówi Milena. Kto wie, byæ mo¿e przyszli
naukowcy znajdowali siê wœród odwiedzaj¹cych pokazy
nieba? Wszak w ci¹gu weekendu Obserwatorium odwie-
dzi³o ponad 2 tys. osób. Ewa Woziñska

• Strona Obserwatorium UAM: www.astro.amu.edu.pl
• Strona Centrum Badañ Kosmicznych PAN: www.cbk.poznan.pl 

Dlaczego
S³oñce siê 
nie uœmiecha?
Park w œrodku nocy – taka sceneria przypomina film grozy lub thriller. 
Tym jednak, którzy w kwietniowy weekend wybrali siê doObserwatorium
Astronomicznego UAM, podobne okolicznoœci bêd¹ kojarzyæ siê 
z ogl¹daniem Ksiê¿yca, Wenus i Saturna.
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Taki kodeks dzia³a w spó³kach publicznych i sprzy-
ja przyzwoitemu, budz¹cemu szacunek kierowaniu
instytucj¹. W Kodeksie Dobrych Praktyk s¹ bo-

wiem te wszystkie wymagania wobec kadry kierowni-
czej, których nie reguluje prawo tylko dobre obyczaje.
Jak pokazuje przyk³ad spó³ek handlowych, ma to swój
wielki wp³yw na funkcjonowanie korporacji.

Inicjatywa spodoba³a siê KRASP i w kwietniu na zgroma-
dzeniu plenarnym w Poznaniu KRASP zaakceptowa³ pro-
jekt przedstawiony przez zespó³, którym kieruje prof. An-
drzej Szostek MIC, szef Katedry Etyki KUL, niegdysiejszy
jego rektor.

To, co znalaz³o siê w projekcie Kodeksu Dobrych
Praktyk uczelni akademickich, czasem wydaje siê oczy-
wiste, czasem daje do myœlenia, a czasem bêdzie pewnie
w³adzom uczelni dawa³o podstawê do opierania siê ró¿-
nym naciskom.

Kreatywnie i jawnie
Poœród wskazañ, daj¹cych do myœlenia, znalaz³a siê
na przyk³ad fundamentalna zasada kreatywnoœci.
Twórcze podejœcie powinno byæ na uczelni szczegól-
nie cenione. „Poœwiadczona zdolnoœæ do kreatywnoœci
powinna byæ istotnym kryterium w wyborach lub kon-
kursach na stanowiska kierownicze” – pisz¹ autorzy
projektu. A czy tak jest w rzeczywistoœci, zw³aszcza
wtedy, gdy kreatywnoœæ wi¹¿e siê z nie³atwym charak-
terem kandydata?

Do fundamentalnych autorzy kodeksu zaliczyli tak¿e
zasadê przejrzystoœci, podkreœlaj¹c, ¿e wszelkie „proce-
dury zwi¹zane z zadaniami i inicjatywami badawczymi
lub dydaktycznymi, konkursami na stanowiska, awansa-
mi pracowników oraz nagrodami, naborem i promocj¹
studentów by³y jawne i sprawiedliwe”. To sformu³owanie
pozwala uzmys³owiæ sobie, ilu procedur na uczelniach
po prostu... nie ma, co bez wzglêdu na dobre intencje
ró¿nych gremiów potrafi budziæ niepotrzebne plotki, nie-
dopowiedzenia i ¿ale.

Uczciwie i przyzwoicie
Sporo miejsca poœwiêcono w kodeksie rektorowi, przy-
pominaj¹c na przyk³ad star¹ d¿entelmeñsk¹ umowê, ¿e
nie g³osuje siê we w³asnej sprawie. Uznawana kiedyœ po-
wszechnie, dziœ jest powszechnie ³amana, na przyk³ad
w Sejmie, wiêc przypomnienie jej mo¿e zapobiec zara¿e-
niu siê tym ³amaniem. 

Rektor „nie preferuje jednostki organizacyjnej, w której
sam wykonuje zadania jako nauczyciel akademicki”.
Tymczasem, jak wiemy, wspieranie w³asnej jednostki by-
wa uwa¿ane za coœ naturalnego i grupa pracowników
mo¿e wrêcz naciskaæ w tej sprawie na rektora – bêdzie
mia³ wtedy w kodeksie orê¿ przeciwko takim praktykom.

Zasada poszanowania tradycji uczelni i unikanie roz-
wi¹zañ ra¿¹co z ni¹ sprzecznych ma zapobiegaæ zwario-
wanym pomys³om, które potrafi¹ na d³ugo sk³óciæ spo-
³ecznoœæ akademick¹.

Odwa¿nie i otwarcie
Wœród dobrych praktyk dotycz¹cych Senatu warto wspo-
mnieæ punkt 23., który mówi, ¿e w sprawach merytorycz-
nych g³osuje siê jawnie (w personalnych tajnie). „G³oso-
wanie przeciw projektowi uchwa³y powinno byæ poprze-
dzone przedstawieniem powodów usprawiedliwiaj¹cych
taki sprzeciw. Za niedopuszczalne nale¿y uznaæ – pisz¹
autorzy – przypadki gremialnego unikania udzia³u w dys-
kusji, a nastêpnie wnoszenia o utajnienie g³osowania
w celu odrzucenia projektu uchwa³y”. Jest to zachêta
do otwartej dyskusji, ale tak¿e przypomnienie, ¿e g³os
krytyczny nie mo¿e poci¹gaæ za sob¹ represji, zaœ ¿eby
ta dyskusja by³a rzeczywiœcie sensowna, kodeks przypo-
mina o nale¿ytym do niej przygotowaniu siê ze strony
cz³onków Senatu i dostarczeniu na czas odpowiednich
materia³ów i projektów ze strony rektora. 

Niezale¿nie
Jest i miejsce na uwik³ania polityczne: kodeks dopuszcza
pojawianie siê polityków na uczelni tylko w stylu akade-
mickim, a wiêc na debatach czy wyk³adach, zakazuje wy-
wieszania plakatów politycznych na uczelni. Przestrzega
tak¿e w³adze szkó³ wy¿szych przed uwik³aniem siê w za-
le¿noœæ finansow¹ od sponsorów, choæ równoczeœnie na-
k³ada na nich obowi¹zek starania siê o œrodki finansowe.

Autorzy zaznaczaj¹, ¿e uczelnie kodeks mog¹ przyj-
mowaæ lub nie, w czêœci lub w ca³oœci. Nie jest on do-
skona³y, tote¿ przewidziana jest sta³a jego noweliza-
cja i autorzy czekaj¹ na wszelkie propozycje i g³osy kry-
tyczne. „Przestrzega³bym jednak przed tak¹ krytyk¹ – pi-
sze prof. Andrzej Szostek – która w imiê ulepszenia ko-
deksu faktycznie prowadzi³aby do jego zaprzepaszczenia
w toku niekoñcz¹cych siê dyskusji”. Po przyjêciu kodek-
su zostanie zapewne powo³ana ogólnoakademicka ko-
misja, przyjmuj¹ca skargi na ³amanie kodeksu i czuwaj¹-
ca nad jego ulepszaniem.

• Przyjêty przez KRASP projekt mo¿na znaleŸæ na stronie: www.frp.org.pl 

Maria Rybicka

Akademickie 
dobre praktyki
Rok temu prof. Jerzy WoŸnicki,
prezes Fundacji Rektorów
Polskich, zaproponowa³, by
dla uczelni stworzyæ Kodeks
Dobrych Praktyk.

Trwa g³osowanie nad przyjêciem kodeksu
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Owszem, jak zwykle bogaty, bo tym razem doty-
cz¹cy zmian  reformowania polskiej nauki, zmian
w ustawie o szkolnictwie wy¿szym, a tak¿e przy-

jêcia Kodeksu Dobrych Praktyk w szko³ach wy¿szych
(który najprawdopodobniej funkcjonowaæ bêdzie
pod nazw¹ Kodeksu Poznañskiego) – si³¹ rzeczy raz
po raz kierowany by³ na sprawy w tamtych dniach szcze-
gólnie gor¹ce, a mianowicie na lustracjê. 

– Tak, chodzi nam o przywrócenie spokoju w œrodo-
wisku akademickim, który zosta³ zak³ócony przez wyko-
nywanie ustawy lustracyjnej. O to apelujemy, my, cz³on-
kowie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich
Szkó³ Polskich (KRASP) – powiedzia³ w pierwszym dniu
spotkania (16 maja br.) dziennikarzom przewodnicz¹cy
KRASP, rektor Politechniki Wroc³awskiej, prof. Tadeusz
Luty. – Chcemy wróciæ do codziennoœci akademic-
kiej i w takim duchu rozmawiaæ o realizacji ustawy lustra-
cyjnej. Wiemy, ¿e jako rektorzy musimy ponieœæ konse-
kwencje wprowadzenia tej ustawy, ale liczymy te¿ na jej
z³agodzenie przez Trybuna³ Konstytucyjny – podkreœli³.
Dopiero po orzeczeniu Trybuna³u w tej sprawie obie
strony (urzêdnicy i naukowcy) powinny podejmowaæ
decyzje dotycz¹ce konkretnych rozwi¹zañ. 

Sternicy

– Takiego spotkania jeszcze nie by³o – powtarzano na-
stêpnego dnia (czwartek, drugi dzieñ trwania konferencji
KRASP w Poznaniu) w kuluarach konferencji. Nie zda-

rzy³o siê, tym bardziej w Poznaniu, aby w jednym miej-
scu, o tym samym czasie spotkali siê najwy¿si „sternicy”
¿ycia naukowego, strzeg¹cy w³aœciwego w tej dziedzinie
kursu. A tak w³aœnie siê sta³o, gdy przy okr¹g³ym stole
w Auli Lubrañskiego zasiedli cz³onkowie prezydium
KRASP i prezydium Polskiej Akademii Nauk. 

– Jesteœmy przedstawicielami tego samego œrodowi-
ska, mamy wspólne cele, aspiracje i... k³opoty. O tym
trzeba rozmawiaæ, razem szukaæ dróg wyjœcia – podkre-
œlali mówcy. – Tym bardziej ¿e przed nami okres bardzo
interesuj¹cy, choæ nie ukrywajmy – trudny – mówi³ miê-
dzy innymi prof. Micha³ Kleiber. 

KRASP zarysowa³ najwa¿niejsze problemy w œrodowi-
sku publicznych szkó³ akademickich. Prof. Tadeusz Luty,
przewodnicz¹cy, poœród nich wymieni³ wielkie rozdrob-
nienie polskich placówek i uczelni. Konieczna jest zatem
ich konsolidacja, w³aœciwie zaprojektowana, zgodna
z Procesem Boloñskim. Oczywiœcie, nie da siê tego uczy-
niæ bez wprowadzenia racjonalnych i efektywnych form
finansowania. Nie mo¿e byæ na przyk³ad tak, ¿e jednost-
ka pracuj¹ca s³abo, bez widocznych sukcesów otrzymu-
je w nastêpnym roku tak¹ sam¹ dotacjê, a wyró¿niaj¹ca

Rektorskie 
konsylium
Wcale nie by³o tak ³atwo trzymaæ siê
wy³¹cznie programu, który przygotowano
na poznañskie obrady Konferencji
Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich.
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siê na wielu polach o... trzy procent wiêcej. Takie sp³asz-
czenie jest niekorzystne. 

Obiecuj¹ce natomiast wydaje siê, ¿e nowy algorytm
przy przyznawaniu pieniêdzy uwzglêdniaæ ma aktyw-
noœæ badawcz¹ (starania o granty, proponowanie projek-
tów badawczych), jak te¿ i aktywnoœæ, i mobilnoœæ w tej
mierze kadr akademickich i studentów. 

KRASP popiera te¿ projekt tworzenia w polskim œrodo-
wisku placówek Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju. 

Wiele z tych spraw dotyczy równie¿ œrodowiska Pol-
skiej Akademii Nauk – zauwa¿y³ prof. Micha³ Kleiber, nie
do koñca w³aœciwa wspó³praca z uczelniami i to zarów-
no na gruncie dydaktyki, jak i badañ, to jedna z nich. Te¿
za s³aboœæ Akademii uznaæ trzeba rozproszenie tematów
badawczych. Polska Akademia Nauk te¿ zmierza do two-
rzenia centrów. To w³aœnie mog³oby staæ siê wspólnym
dzia³aniem dla tych obydwu obszarów nauki – przedsiê-
wziêciem, które by zaowocowaæ mog³o powstaniem
oœrodków dobrze zaprogramowanych, wyposa¿onych,
z wspólnym badawczym programem. Myœli siê miêdzy
innymi o centrach badañ: historycznych, jêzykowo-lite-
rackich, fizyko-chemiczno-medycznych. Uwzglêdnia³yby
one równie¿ specyfikê poszczególnych regionów. 

Szczeble kariery 

O nich i o poszanowaniu autonomii uczelni równie¿
w Poznaniu rozmawiano. Przyjêto w wyniku tego stano-
wiska w sprawie poszanowania autonomii uczelni i wol-
noœci badañ naukowych oraz w sprawie modelu kariery,
a tak¿e potrzeby konsultowania ze œrodowiskami nauko-
wymi i uczelnianymi projektów zmian dotycz¹cych pra-
wa akademickiego i zmian w strukturach dzia³ania aka-
demii nauk. Akademicy i rektorzy sugeruj¹, aby w ra-
mach modelu œcie¿ki kariery naukowej utrzymaæ habili-
tacje i postuluj¹, aby profesorowie tytularni mianowani
przez prezydenta RP mieli prawo, podobnie jak genera-
³owie i sêdziowie, przechodziæ w stan spoczynku. Do tej
pory tylko profesorowie – spoœród mianowanych grup
zawodowych takiego prawa nie maj¹ – podkreœlono. 

Przyjête w Poznaniu stanowiska maj¹ wed³ug szefa
KRASP zabezpieczyæ interesy naukowców w okresie in-
tensywnych zmian legislacyjnych zwi¹zanych z wprowa-
dzaniem zmian w ustawie o finansowaniu nauki oraz
o restrukturyzacji oœrodków badawczo-rozwojowych. 

Rektorzy szkó³ akademickich chc¹ miêdzy innymi ta-

kiej zmiany ustaw podatkowych, aby osoby, które ³o¿¹
na naukê i szkolnictwo wy¿sze, mog³y otrzymaæ ulgi po-
datkowe. Uchwa³ê tej treœci podjêto w pi¹tek, podczas
ostatniego dnia obrad. 

– Rozwi¹zania te zbli¿y³yby polskie ustawodawstwo
do podobnych rozwi¹zañ w krajach wysoko rozwiniê-
tych – powiedzia³ dziennikarzom prof. Tadeusz Luty
z Politechniki Wroc³awskiej. 

Uchwa³y i opinie 

Podczas dwudniowych obrad rektorzy podjêli szeœæ
uchwa³, g³ównie dotycz¹cych dzia³alnoœci KRASP. Szefo-
wie szkó³ akademickich poparli ideê powo³ania Narodo-
wego Centrum Badañ Naukowych i Rozwoju oraz wyra-
zili zadowolenie z zapowiadanego przez ministerstwo
edukacji wprowadzenia matematyki na maturze od 2010
roku. Rektorzy przyjêli te¿ Kodeks Dobrych Praktyk
w Œrodowisku Akademickim, który zostanie og³oszony
podczas uroczystoœci 10-lecia KRASP, zaplanowanych
na pocz¹tek czerwca w Krakowie. 

Omówiono równie¿ sprawy bie¿¹ce oraz przygotowa-
nia do obchodów 10. rocznicy powo³ania KRASP.

Jolanta Lenartowicz

• Konferencja Rektorów Akademickich Szkó³
Polskich (KRASP) jest dobrowolnym zrzesze-
niem rektorów polskich szkó³ wy¿szych, posiada-
j¹cych uprawnienia do nadawania stopnia nauko-
wego doktora lub uprawnienia równorzêdne. Rek-
torzy zrzeszeni w KRASP mog¹ dzia³aæ w ramach
konferencji rektorów poszczególnych typów uczel-
ni. Cz³onkami KRASP s¹ – obok uczelni pañstwo-
wych – tak¿e akademickie uczelnie niepañstwo-
we, a uczelnie nieakademickie uprawnione
do prowadzenia studiów magisterskich mog¹
ubiegaæ siê o status uczelni stowarzyszonej. 

Konferencja Rektorów Akademickich Szkó³ Pol-
skich zosta³a powo³ana 7 czerwca 1997 r. przez
rektorów 73 szkó³ wy¿szych – cz³onków dzia³aj¹-
cych wówczas konferencji rektorów poszczegól-
nych typów uczelni. Obecnie konferencjê tworz¹
rektorzy 105 szkó³ wy¿szych. 
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u” Zapamiêta³am go z egzaminu wstêpnego, jeszcze
wtedy nie wiedz¹c, ¿e to prof. Ziembiñski. 
Pisemny egzamin z historii trwa³ wiele godzin, 

a dzieñ by³ niezwykle upalny.
W dusznej sali siedzia³o ponad sto osób i nagle poja-

wi³ siê wysoki, chudy pan z wiadrem zimnej wody 
i metalowym kubkiem. Podchodzi³ do ka¿dego z nas 
i wielu osobom ten ³yk wody przyniós³ zbawienn¹ ulgê. 

Rych³o – ju¿ jako jego studentka – przekona³am siê,
¿e to cz³owiek obdarzony powo³aniem nauczyciela: lubi³ 
i szanowa³ studentów, troszczy³ siê o nich i czu³ siê za
nich odpowiedzialny. Starannie przygotowywa³ wszyst-
kie zajêcia,  nie by³o mowy o tym, by czekaæ na wyniki
kolokwium czy uwagi do kolejnych wersji „magisterek”.
Nie by³o mowy by odwo³a³ wyk³ad czy seminarium. Pra-
cowa³am z nim trzydzieœci lat i mo¿e dwa razy zast¹pi-
³am go na wyk³adzie. Konferencja w Warszawie? – nie,
wyk³ad dla jego s³uchaczy by³ najwa¿niejszy. 

A jego wyk³ady by³y dla studentów wydarzeniem, bo
mówi³ barwnie i interesuj¹co, choæ nie by³o ³atwo spo-
rz¹dzaæ notatki, poniewa¿ Profesor przerywa³ tok wywo-
du anegdotami i nader licznymi dygresjami. 

Po latach w pamiêci zostawa³a czêsto w³aœnie aneg-
dota, u³atwiaj¹c przypomnienie sobie wywodu. 

Mia³ te¿ Profesor niespotykan¹ potrzebê i gotowoœæ
dzielenia siê swoj¹ wiedz¹ z innymi i pobudzania ich
wyobraŸni. Stworzy³ zespó³ badawczy, w którym czytali-
œmy i dyskutowaliœmy wszystkie swoje prace: Jego 
i nasze. Ka¿dy z nas móg³ liczyæ na to, ze koledzy zaan-
ga¿uj¹ siê w rozwi¹zywanie jego problemu. Czyta³ sta-
rannie nasze pierwsze artyku³y, potem skrypty i ksi¹¿ki,
natychmiast przekazuj¹c swoje uwagi, bo nie zna³ obo-
wi¹zków pilniejszych ni¿ pomoc m³odszym.

By³ te¿ Profesor cz³owiekiem bardzo skromnym, nie
troszcz¹cym siê o siebie. Stara³ siê nikogo swoj¹ osob¹
nie absorbowaæ. Uwa¿a³, ¿e do pracy naukowej potrzeb-
ne jest biurko, ksi¹¿ki i herbata. Kiedy wyje¿d¿aliœmy na
konferencje, starannie rozwa¿a³ jaki wariant wyjazdu
bêdzie najtañszy. Podró¿owa³ drug¹ klas¹, ¿eby nie nara-
¿aæ pañstwa na zbyteczne – jak mawia³ – koszty i nie
krêpowaæ towarzysz¹cych mu asystentów. Nie znosi³
marnotrawienia spo³ecznych pieniêdzy. Ograniczaj¹c
swoje potrzeby Profesor taktownie i dyskretnie pomaga³

innym. Z czasem dowiadywaliœmy siê,  bo przecie¿ o tym
nie mówi³, ¿e czêœæ pensji przekazuje co miesi¹c na
do¿ywianie ubogich, czy ¿e wspiera polska oœwiatê 
w Kazachstanie. 

Nie sposób nie wspomnieæ, ¿e mia³ spore zdolnoœci
aktorskie, z których chêtnie czyni³ u¿ytek, by³ mistrzem
puenty, dowcipnym i czasem z³oœliwym.  Po d³ugim, nud-
nym referacie mo¿na by³o us³yszeæ opowieœæ o wielory-
bie, który musi po³kn¹æ i wypluæ tony wody, by odcedziæ
garstkê planktonu, po lekturze ma³o twórczego tekstu, ¿e
Newtonowi w odkryciu naukowym pomog³o spadaj¹ce
jab³ko, a innym trzeba by dyniê spuszczaæ na g³owê. 

Zygmunt Ziembiñski dokona³ dzie³a imponuj¹cego.
Stworzy³ oryginalne koncepcje teoretyczno – prawne, które
nadal inspiruj¹ badaczy. Unowoczeœni³ polskie prawoznaw-
stwo. Ukszta³towa³ bowiem sposób myœlenia o prawie i pre-
cyzyjny jêzyk dyskursu o nim kilku pokoleñ prawników.
Napisa³ wiele znakomitych skryptów i podrêczników, na
których wychowa³y siê rzesze m³odzie¿y akademickiej.

Swoim uczniom i studentom przekazywa³ sposób
patrzenia na prawo jako na subtelny instrument twórczej
dzia³alnoœci cz³owieka, który ma dobrze s³u¿yæ ludziom.
Wiedzia³, ¿e nauki prawne, obok funkcji poznawczych,
spe³niaj¹ te¿ donios³e funkcje kszta³towania ¿ycia spo-
³ecznego przez prawo. Dlatego uczy³ nie tylko prawa, ale
myœlenia, przewidywania spo³ecznych skutków podej-
mowania decyzji, odpowiedzialnoœci za wybory moralne.
Nie zabiega³ o oficjalne uznanie, ale bardzo zale¿a³o mu
na tym , by jego koncepcje by³y przydatne dla praktyki. 

Niektórzy mówi¹, ¿e Profesor by³ moralny rygoryst¹.
To prawda, ale najwiêksze wymagania stawia³ sobie.
Spo³ecznoœæ akademicka obdarza³a go zaufaniem. Przy-
chodzono do Profesora z problemami badawczymi, bo
nie szczêdzi³ czasu na naukow¹ dyskusjê, radzono siê go
w sprawach obywatelskich i ludzkich. By³ autorytetem
naukowym i moralnym. Bywa³o, ¿e formu³owa³ s¹dy
surowe, ale nale¿a³ do nielicznych, którym przyznawali-
œmy prawo do takich s¹dów.

Jest wielu twórczych uczonych, wielu znakomitych
nauczycieli. Niezwyk³oœæ Zygmunta Ziembiñskiego pole-
ga na tym, ze by³ wybitnym uczonym, kochaj¹cym m³o-
dzie¿ nauczycielem, niezrównanym mistrzem, prawym
cz³owiekiem i œwiat³ym obywatelem. •

Swojego mistrza, 
prof. Zygmunta Ziembiñskiego wspomina 
prof. S³awomira Wronkowska-Jaœkiewicz
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Prof. Zygmunta Ziembiñskiego z okazji rocznicy
œmierci wspominali jego uczniowie na zorganizowanej
przez Wydzia³ Prawa i Administracji UAM konferencji. 

Aulê Lubrañskiego ozdobiono bzami, co by³o swo-
istym ho³dem dla profesora, zakochanego w swoim
ogrodzie w Chybach i mawiaj¹cego czasem ¿artem, ¿e
wola³by skoñczyæ SGGW ni¿ prawo. Równie¿ zdjêcie,
wybrane na plakat, daleko odbiega³o od oficjalnych por-
tretów, lecz – jak wszyscy zebrani przyznawali – dosko-
nale oddawa³o charakterystyczne dla profesora spojrze-
nie zza okularów. A ju¿ specjalnym rarytasem by³ wysta-
wiony poœród dzie³ i fotografii profesora na wystawie
w kuluarach pamiêtnik jego ojca, znanego psychologa,
który zapisywa³ zachowania ma³ego Zygmusia. Na przy-
k³ad zapisek z 1 czerwca 1925 roku, gdy ojciec notuje
„ukoñczone 5 lat wieku”, wszystkie wymiary dziec-
ka i dodaje, ¿e „d³ugie paski papieru pobudzi³y go do ry-
sowania lokomotyw”. 

Te wszystkie objawy czu³ej pamiêci uczniów by³y bar-
dzo wzruszaj¹ce. – Osobiste wspomnienia i pami¹tki s¹

wa¿ne, bo profesor by³ barwn¹ postaci¹. Zale¿y nam jed-
nak przede wszystkim na tym – mówi³a prof. S³awomira
Wronkowska-Jaœkiewicz, tak¿e uczennica profesora – ¿e-
by pokazaæ Zygmunta Ziembiñskiego jako uczonego,
gdy¿ by³ wybitnym prawnikiem i logikiem, a jego dzie³a
s¹ wci¹¿ inspiruj¹ce. Warto siê chwilê zastanowiæ, kim
bylibyœmy i jakie by³oby polskie prawoznawstwo, gdyby
nie by³o profesora Ziembiñskiego – doda³a na zakoñcze-
nie konferencji. Przyby³o na ni¹ wielu znakomitych pol-
skich prawników i – jak dawniej na seminariach profeso-
ra – spierali siê o istotne dla prawa zagadnienia prawdy,
wolnoœci i spo³ecznych uwarunkowañ prawa. Na czêœæ
wspomnieniow¹ konferencji przysz³o wiele osób, które
zetknê³y siê z profesorem. Iwona Grenda, której w wie-
ku 67 lat by³ uczniem na doskonal¹cych kursach angiel-
skiego, powiedzia³a: – By³am nim zafascynowana, choæ
nie wiedzia³am, kim jest.

Prof. Andrzej Szwarc zapowiedzia³, ¿e kolejny tomik
z serii o wybitnych poznañskich prawnikach bêdzie po-
œwiêcony w³aœnie prof. Zygmuntowi Ziembiñskiemu. •

Prawnicy uczcili prof. Zygmunta Ziembiñskiego

Garœæ wspomnieñ 
o profesorze Ziembiñskim
• • Prof. Maria Zmierczak mówi³a o sobie, ¿e nale¿y

do tych uczniów profesora, którzy byli przez niego gro-
madzeni, a potem – jak sam mówi³ – „sprzedawani” in-
nym dziedzinom prawa lub nawet innym naukom. W ja-
ki sposób tworzy³ ten „zagajnik”, z którego potem wyra-
sta³ „las”? Organizowa³ olimpiadê z logiki, w której na-
grod¹ by³o zdjêcie z profesorem i ta propozycja: proszê
przyjœæ do mnie na seminarium. Na tym seminarium „³a-
dowaliœmy” akumulatory: przez dwa lata czytaj¹c, obcu-
j¹c ze starszymi kolegami, uczestnicz¹c w dysku-
sjach i pij¹c herbatê (obawiam siê, ¿e to jeden z nielicz-
nych zwyczajów pana profesora, który udaje mi siê kon-
tynuowaæ – doda³a Maria Zmierczak). Profesor Ziembiñ-
ski by³ wychowawc¹ oddzia³uj¹cym na dobr¹ stronê
cz³owieka, wspiera³, podnosi³ na duchu. Kiedy ktoœ siê
za³amywa³, opowiada³ przypowiastkê o dwóch mu-
chach, które wpad³y do œmietany i jedna zatonê³a, a dru-
ga tak bi³a ³apkami, ¿e ubi³a mas³o, po którym wysz³a
z topieli. W stanie wojennym, gdy ogarnia³a nas rozpacz,
profesor mówi³: – Maryœka, trzeba dalej biæ tê œmietanê”.

• • Prof. Kazimierz Œwirydowicz opowiada³, ¿e dotar³
do akt profesora w IPN, z których wynika, ¿e zebrane
na profesora donosy czy obserwacje zniszczono w grud-
niu 1989 roku. Jest jednak œlad, ¿e tych donosów by³o
du¿o. Przypomnia³ te¿ kartê wojenn¹ profesora: mówi³
o jego dwukrotnej ucieczce po z³apaniu przez Sowietów
we wrzeœniu 1939 roku i o jego s³u¿bie w AK pod pseu-
donimem „Krótki” w zgrupowaniu „Jod³a”

• • Prof. Stanis³aw Czepita: – Profesor uczy³ przez
przyk³ad: z jakim szacunkiem mówi³ o swoich nauczycie-
lach, o Znamierowskim czy Ajdukiewiczu – by³a to taka
postawa, jak u Jana Paw³a II, który jak¿e cie-
p³o i z wdziêcznoœci¹ mówi³ o swoich nauczycielach.
Prof. Ziembiñski bardzo dba³ o swoich uczniów i zawsze
siê o kogoœ – nigdy o siebie – martwi³. Po habilitacji Ma-
cieja Zieliñskiego powiedzia³: – kamieñ mi z serca spad³,

na co ktoœ z obecnych doda³: – a ile sobie pan profesor
nabra³ tymczasem nowych kamieni…

By³ rok 1981, ferment, w który siê zaanga¿owa³em,
by³em w rozterce, w mojej pracy naukowej nic nie zro-
bi³em. Idziemy, rozmawiamy o tym, a profesor mówi:
Stasiu, przecie¿ my siê t¹ nauk¹ z nudów zajmujemy! To
by³o powiedziane powa¿nie, profesor – zaskakuj¹c mnie
– pokaza³ wielk¹ wartoœæ s³u¿by spo³ecznej, dla której
warto porzuciæ nawet naukê.

Albo taki incydent: powiedzia³em przy okazji roztrz¹-
sania jakiegoœ problemu: – z takim problemem to trzeba
iœæ po pomoc do jakiegoœ autorytetu. Na co profesor od-
parowa³: – Autorytet to jest lenistwo! Sam musisz podej-
mowaæ decyzje, a nie zrzucaæ odpowiedzialnoœæ na au-
torytet! Powiem tak: prof. Ziembiñski by³ autorytetem,
który wychowywa³ cz³owieka tak, by ten umia³ kierowaæ
siê swoim sumieniem.

• • Prof. Leszek Wiœniewski podkreœli³, ¿e profesor
umia³ szanowaæ odmienne pogl¹dy, nie tylko rozmawiaæ,
ale i przyjaŸniæ siê z ludŸmi o zupe³nie innym œwiatopo-
gl¹dzie, na co prof. Kazimerz Œwirydowicz przypomnia³
znan¹ anegdotê. W latach 50. Zygmunt Ziembiñ-
ski i Adam £opatka dostali talony na rowery i wybrali siê
na Œl¹sk. Po kilku dniach Adam £opatka mówi: S³uchaj,
jak ja bêdê tyle razy wstêpowa³ do komitetów partii, co ty
do koœcio³ów, to my nigdy tej podró¿y nie skoñczymy!

• • Prof. Henryk Olszewski przypomnia³, ¿e latach 80.
prof. Ziembiñski, który mia³ najwiêksze prawa, by rozda-
waæ karty, zachowa³ absolutny spokój i równowagê. Jak
zawsze liczy³o siê dla niego tylko to, czy ktoœ by³ zdolny,
pracowity i wype³nia³ standardy moralne. O ¿adnym od-
wecie nie by³o mowy. Prof. Kazimierz Œwirydowicz doda³
do tego jeszcze powiedzonko, którym profesor reagowa³
na zmienne koleje losu. Zwyk³ by³ mawiaæ: – Nie trzeba
siê martwiæ, kiedy obcinaj¹ mi godziny logiki. To znak, ¿e
zaraz bêdzie jakiœ przewrót i zaczn¹ je zwiêkszaæ. •
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Kolokwium Psychologiczne 

Wobec wykluczenia

• Wystawa projektów interwencji psychologicz-
nych, przeciwdzia³aj¹cych wykluczeniu spo³ecz-
nemu, adresowanych do spo³ecznoœci lokalnych,
stowarzyszeñ, organizacji pozarz¹dowych. Przy-
gotowane zosta³y one przez studentów III roku
psychologii w ramach przedmiotu zdrowie pu-
bliczne w roku akademickim 2006/2007. Naj-
ciekawszy z nich, ujmuj¹cy zagadnienie najpe³-
niej zostanie nagrodzony w konkursie. 

• Wystawa plakatów i ulotek promuj¹cych te pro-
jekty przygotowane przez studentów. 

• Zaprezentowane te¿ bêd¹ osi¹gniêcia dokto-
rantów z Instytutu Psychologii UAM – zorganizo-
wane konferencje, wydane ksi¹¿ki, dorobek pu-
blikacyjny, dzia³alnoœæ na rzecz œrodowiska spo-
³ecznego w latach 2003-2004 i 2006-2007.
Sympozjum jak na konferencjê naukow¹ otwar-
te zostanie w sposób nietypowy, a mianowicie
spektaklem teatralnym uczennic Gimna-
zjum i Domu Opiekuñczo-Wychowawczego im.
B³. Marii Kar³owskiej w Poznaniu.

Sympozjum 
towarzyszyæ bêd¹:

Dlaczego ten temat, co zadecydowa³o o wybraniu go
na osnowê obrad i prezentacji, w których uczestni-
cz¹ zarówno znani naukowcy z wielu oœrodków,

ale tak¿e uczeni m³odzi: doktoranci oraz studenci? 
– Zaprezentowanie tej tematyki wynika z kilku aspek-

tów – podkreœlaj¹ moi rozmówcy: prof. Anna Brzeziñ-
ska i dr Dariusz Rosiñski z Instytutu Psychologii UAM.
– Jest to kr¹g zagadnieñ, którym w naszej pracy
aktywnie siê zajmujemy. To tematyka, któ-
rej poruszanie wyprowadza psychologiê,
jako naukê, w szersze spo³eczne kon-
teksty; poszerza jej pole zaintereso-
wañ, z jednej strony, z drugiej zaœ
wskazuje jej u¿ytecznoœæ w roz-
wi¹zywaniu konkretnych proble-
mów wielu ludzi. 

Do tej pory mówi¹c o wyklu-
czeniu, wykluczaniu skupiano
uwagê przede wszystkim na pro-
blemach w zdefiniowanych gru-
pach osób. Wyklucza³y: choroba,
niesprawnoœæ, bieda, bezradnoœæ. Tu-
taj chcemy wskazaæ, ¿e w sytuacji spo-
³eczeñstw zró¿nicowanych, podlegaj¹cych
przemianom zagadnienie wykluczenia mo¿e
dotkn¹æ ka¿dego. W rozmaitym zakresie. Tworze-
nie siê elit z jednej strony, poszerzanie grup osób, które
nie odnajduj¹ swojego miejsca – z drugiej, narastanie
bezrobocia, starzenie siê spo³eczeñstwa – ujawniaj¹ wie-
le nowych grup „wykluczonych”. Mog¹ to byæ osoby
m³ode, wykszta³cone, którym trudno znaleŸæ satysfakcjo-
nuj¹c¹ pracê, musz¹ jej szukaæ za granic¹; mog¹ to byæ

osoby dot¹d pe³ni¹ce wa¿ne, presti¿owe role, teraz od-
suwane ze wzglêdu na wiek, na restrukturyzacjê, likwi-
dacjê stanowisk czy komórek. Wykluczaæ mo¿e prefero-
wanie innych pogl¹dów, podpisanie b¹dŸ nie okreœlo-
nych deklaracji...

– To oczywiste, ¿e w spo³eczeñstwie zró¿nicowanym
konflikty takiego typu narastaj¹, dziel¹ ludzi, odró¿nia-

j¹ ich od siebie. Rzecz jednak w tym, aby okre-
œlone grupy buduj¹c swoje pozycje, swoje

prawa, równoczeœnie ich innym nie od-
biera³y – podkreœla prof. Brzeziñska.

Nie mo¿na wiêc problemów po-
strzegaæ w barwach czarno-bia-
³ych, zero-jedynkowych, ale szu-
kaæ nale¿y p³aszczyzn wspólnego
istnienia, mo¿liwoœci „wklucza-
nia” do grup. To trudne. Znacz-
nie trudniejsze ni¿ raz na zawsze
zakwalifikowaæ kogoœ do grupy
wykluczonych i obmyœlaæ formy

pomocy i wsparcia.
Podczas konferencji analizie

w ujêciu makropsychologicznym pod-
dane zostanie wykluczenie spo³eczne

w Polsce w przekroju czasowym i terytorial-
nym. Mowa bêdzie te¿ o mechanizmach psycho-

spo³ecznych w³¹czania grup wykluczonych na przyk³a-
dzie osób niepe³nosprawnych, a tak¿e o tym, kto lub co
wyklucza te osoby z rynku pracy, jakie w tym znaczenie
maj¹ niepowodzenia szkolne. Zagadnienie wykluczenia
omawiane te¿ bêdzie w odniesieniu do polskich femini-
stek. len
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Instytut Psychologii UAM wraz zKomitetem Nauk Psychologicznych Polskiej
Akademii Nauk s¹ organizatorami i gospodarzami XVI Kolokwium Psychologicznego
w dniach 14-16 czerwca 2007 roku. Tematem tego miêdzyoœrodkowego spotkania
jest zagadnienie wykluczenia spo³ecznego.

W sytuacji
spo³eczeñstw

zró¿nicowanych,
podlegaj¹cych
przemianom
zagadnienie

wykluczenia mo¿e
dotkn¹æ ka¿dego.
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eBawiæ przez kulturê i uczyæ przez rozrywkê – to za-

³o¿enie towarzyszy³o pi¹tej ju¿ edycji Ogólnopol-
skiego Festiwalu Twórczoœci Studenckiej – Stu-

denckiej Wioœnie 2007. Organizatorzy – Niezale¿ne Zrze-
szenie Studentów w Poznaniu – zaprosili do promowa-
nia swojej twórczoœci fotografików, satyryków, aktorów,
muzyków oraz projektantów mody, daj¹c artystycznie
uzdolnionym studentom szansê zaprezentowania swoich
umiejêtnoœci przed szersz¹ publicznoœci¹. 

Jako ¿e poprzednie cztery edycje odnios³y suk-
ces i cieszy³y siê zainteresowaniem œrodowiska studenc-
kiego i œwiata mediów „tegorocznej Wioœnie” postano-
wiono nadaæ charakter ogólnopolski. Na festiwal sk³ada-
³y siê wydarzenia tak ró¿ne jak: spektakle teatrów ulicz-
nych, kabaretów, pokazy mody, koncerty rockowe i hip-
-hopowe oraz przegl¹d fotografii. 

Otwieraj¹cy Wiosnê – Przegl¹d Studenckich Teatrów
Ulicznych zaw³adn¹³ na dwa dni poznañskim Starym
Rynkiem. Liczne kolorowe happeningi oferowa³y przy-
padkowym widzom chwilê darmowej rozrywki, daj¹c
jednoczeœnie okazjê do niezobowi¹zuj¹cej refleksji
nad œwiatem czy nad w³asnym ¿yciem. Kulminacj¹ prze-
gl¹du by³ spektakl pt. „sHomo-genizowana rasa”, zreali-
zowany przez grupê teatraln¹ Sfera Nieba. Zebrawszy
zdziwionych przechodniów w gigantyczn¹ sieæ i dopro-
wadziwszy na miejsce spektaklu, ubrani na czarno m³o-
dzi ludzie o pomalowanych na bia³o twarzach przyst¹pi-
li do czêœci g³ównej przedstawienia. Pomimo minimali-
stycznego wystroju zaimprowizowanej sceny oraz bij¹ce-
go po oczach ostrego œwiat³a reflektorów, spektakl oto-
czy³ wianuszek ciekawskich. Ale sam spektakl nie za-
chwyci³, byæ mo¿e dlatego, ¿e nie zaskoczy³a ani tak ty-
powa w dzisiejszej sztuce surrealistyczno-abstrakcyjna
forma, ani te¿ tuzinkowe przes³anie przedstawiaj¹ce
wspó³czesny œwiat jako bezduszny i anonimowy. 

Lepiej na tym tle wypad³ Przegl¹d Fotografii Studenc-
kiej „MY 07”, pozbawiony wszelkiego krytyczno-morali-
zuj¹cego tonu. Przez kilka dni mo¿na by³o ogl¹daæ pra-
ce m³odych fotografików, przedstawiaj¹cych miêdzy in-
nymi impresje miejskie czy klatki z podró¿y lub z ¿ycia
zwyk³ych ludzi. 

Podoba³ siê równie¿ Pokaz Mody M³odych Projektan-
tów, przez samych organizatorów reklamowany jako
„najmocniejszy element” ca³ego festiwalowego progra-
mu. Przeprowadzony z rozmachem w efektownej nowej
czêœci Starego Browaru pokaz zaznajomi³ wszystkich za-
interesowanych z kolekcjami zaprojektowanymi przez
studentów. Ich prace ocenia³y znakomitoœci polskiego
œwiata mody. W œwietle fleszów i przed licznie zebran¹
publicznoœci¹ zaprezentowano kolekcje o prostym, mi-
³ym dla oka kroju. 

Znalaz³o siê tak¿e coœ dla entuzjastów muzyki rocko-
wej oraz hip-hopu, mo¿na by³o te¿ zdrowo siê poœmiaæ
na Przegl¹dzie Kabaretów Studenckich lub przy okazji
tak ciekawych zabaw jak „Najbardziej pojechany rzut pa-
pierowym samolocikiem” czy konkurs pt. „Najwiêcej
osób, które na raz zmieszcz¹ siê w Nysie”, przeprowa-
dzonych w ramach bicia rekordów dla Akademickiej
Ksiêgi Rekordów Ginesa „Gines 07”. 

Piotr Jêdrzejak 

W obiektywie fotoreportera

Wiosna... panie studencie!

100 lat dla profesora B. Walczaka 
na 65. urodziny!

Magnolie przed „Minusem”Konferencja „Retoryka i etyka” 
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„¯ycie Uniwersyteckie”: Jako osoby, które przyjecha-
³y z innych miast, jak oceniacie kulturê studenck¹ Po-
znania?
• • Ewa Schreiber: Mam porównanie z Toruniem, mia-
stem w którym do Starówki s¹ trzy kroki. Podczas tam-
tejszych Juwenaliów wszystko by³o „pod rêk¹”. 
Tu w Poznaniu imprezy s¹ bardzo rozproszone. Coœ siê
dzieje na Malcie, coœ w centrum, nie czuje siê jednak na-
stroju œwiêta w mieœcie. Byæ mo¿e to równie¿ kwestia te-
go, ¿e w Poznaniu dzia³a wiêcej uczelni i trudniej siê zor-
ganizowaæ.
• • Szymon Góralczyk: Nie s¹dzê, spójrz na Kraków.
Tam podczas Juwenaliów odbywa³o siê jednoczeœnie
mnóstwo du¿ych imprez. W lokalach siedzia³y rzesze stu-
dentów. Po przyjeŸdzie z Gorzowa do Poznania by³em
zszokowany, jak ma³o siê tu dzieje. Przecie¿ to miasto
akademickie, 120 tys. studentów i powinien tu dzia³aæ
kabaret na kabarecie, tak jak w Zielonej Górze. Tymcza-
sem wybra³em siê jako widz na imprezê kabaretow¹
w ramach „Studenckiej Wiosny”. W Poznaniu wyst¹pi³o
piêæ zespo³ów: trzy ze Szczecina, jeden z Wroc³awia i je-
den z Warszawy. Obudzenie kulturalne tego miasta to
praca na ca³e dekady.
• • Zbigniew Jaœkiewicz: Ale¿ dlaczego? Wystarcz¹
dwa lata, pod warunkiem, ¿e siê bêdzie komuœ chcia³o.
Gdy przyjecha³em do Poznania, nie by³o tu ¿adnego ¿y-
cia studenckiego, a potem wszystko siê „rozrusza³o”. Ra-
zem z przyjació³mi organizowa³em Juwenalia
w 1965 i 1966 i tak sobie wyobra¿am udan¹ imprezê stu-
denck¹. Ca³e miasto by³o „juwenaliowe”. Pochód szed³
przez miasto, ale potê¿ny, nie taki, jakie chodzi³y ostat-
nio. Wszyscy byli poprzebierani. Tramwaje jeŸdzi³y
z opóŸnieniem, bo studenci mieli zabawê w ci¹gniêcie
„bimby” za pomoc¹ parasola. Masz tu 120 tys. ¿aków,
niechby jeden procent chcia³ siê w coœ zaanga¿owaæ. Ty-
si¹c osób to ogromna si³a.

„¯.U.”: Ale jak j¹ wykorzystaæ? A mo¿e studenci wol¹
realizowaæ siê poza nurtem tzw. kultury studenckiej?
• • Z. J.: Kultura studencka powinna byæ oryginalna,
musi prezentowaæ w³asne spojrzenie, nie akceptowaæ
wszystkiego takim, jakim jest. I tu pojawia siê problem,
czy studenci potrafi¹ wyra¿aæ swoje odrêbne pogl¹dy,
zapatrywania polityczne i artystyczne? Kultura studencka
bêdzie sob¹ tylko wtedy, gdy trafi do œwiadomoœci stu-
denckiej. Liczy siê akceptacja oryginalnoœci, do której do-
chodzi siê najczêœciej przez odrzucenie jakichœ dotych-
czas preferowanych form kultury. Teatr Ósmego Dnia by³
od pocz¹tku kultur¹ studenck¹, odrzuca³ teatr pude³ko-
wy, teatr z muzyk¹ i scenografi¹. Aktorzy chcieli dotrzeæ
do widza tylko s³owem. Je¿eli nie bêdzie siê odrzuca³o
przynajmniej pewnych form kultury oficjalnej, nie bêdzie
dobrego widowiska. Znam dziewczynê, która koñczy
studia i szaleje za Lady Pank, zespo³em graj¹cym od 25

lat, czyli d³u¿ej ni¿ ona jest na œwiecie, i to graj¹cym
wci¹¿ to samo. Chyba nie o to chodzi w kulturze stu-
denckiej. 
• • E. Sch.: W moim odczuciu, nie chodzi o to, by kul-
tura studencka by³a odrêbna, lecz by wnosi³a coœ nowe-
go, ale niekoniecznie kontestacyjnego. By pokazaæ, ¿e s¹
osoby twórcze i maj¹ coœ do zrobienia. WeŸmy muzykê
powa¿n¹. To doœæ w¹ska dziedzina. Ma zamkniête gro-
no odbiorców, dlatego czasem lepiej ³¹czyæ si³y ni¿ kon-
testowaæ. A studenci, nie znaj¹c linii podzia³ów i niesna-
sek pomiêdzy uczelniami, mog¹ byæ w gruncie rzeczy
inicjatorami wspó³pracy.
• • Sz. G.: Nie oszukujmy siê. Wiêkszoœæ studentów,
biegn¹ca w wyœcigu szczurów, chce co najwy¿ej iœæ
do miasta wypiæ i potañczyæ, brak jej inwencji.

„¯.U.”: Jak to zmieniæ?
• • Sz. G.: Trzeba dzia³aæ wspólnie, a obecnie dominu-
je twórczoœæ indywidualna. Brakuje te¿ dawnej u³añskiej
fantazji. Kiedyœ podczas Juwenaliów czterech studentów
siada³o na Moœcie Teatralnym i gra³o w karty, a samocho-
dy sta³y w korku. Ciê¿ko zachêciæ do tworzenia i animo-
wania kultury. Czasem wszystko zaczyna siê przypadko-
wo. Mia³em kontuzjê i na komputerze ogl¹da³em kabare-
ty. Gdy znudzi³o mi siê patrzenie na te same skecze, po-
szed³em do samorz¹du AWF, mówi¹c, ¿e mogliby zrobiæ
jakiœ przegl¹d m³odych kabaretów. Us³ysza³em, ¿e mogê
liczyæ na ich pomoc, ale jeœli sam coœ zorganizujê. Wczo-

„¯yciowa” dyskusja
Brakuje u³añskiej fantazji 
– co siê sta³o z kultur¹ studenck¹?

Maj to miesi¹c, w którym dziêki Juwenaliom2007 przypominamy sobie o istnieniu
kultury studenckiej. Do rozmowy o jej fenomenie i obecnej kondycji zaprosiliœmy:
Zbigniewa Jaœkiewicza, animatora kultury, by³ego dyrektora Teatru Polskiego, 
Ewê Schreiber, muzyka imuzykologa, doktorantkê naWydziale Historycznym 
oraz Szymona Góralczyka, studenta AWF, wspó³organizatora tegorocznych
Juwenaliów i imprez kabaretowych.
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raj w ramach Juwenaliów odby³ siê „Klops”, przegl¹d ka-
baretów, w wiêkszoœci poznañskich, w którego jury za-
siada³ Zenon Laskowik. Wystêpy ogl¹da³o ponad 800
osób i czujê siê dumny, gdy wiem, ¿e ta impreza to mo-
je dziecko. Za³o¿y³em te¿ darmowy DKF na uczelni. Co
tydzieñ 20-25 osób ogl¹da³o alternatywne, czasem dziw-
ne produkcje. Na pocz¹tku ludzie przychodzili tylko
na seans, ale ostatnio zaczê³y siê wreszcie dyskusje o fil-
mach.

„ .̄U.”: Jak¹ rolê w animowaniu kultury spe³niaj¹ uczelnie?
• • Sz. G.: „Klops” odby³ siê w auli udostêpnionej przez
UAM, szkoda tylko, ¿e nie pozwolono nam skorzystaæ
z czêœci sprzêtu. Przez parê godzin szuka³em zastawki
na scenê, bo nie chciano nam jej po¿yczyæ. Myœlê, ¿e bar-
dzo wa¿na jest w³aœnie pomoc techniczna. Uczelnie czê-
sto dysponuj¹ salami, rzutnikami itp., które stoj¹ i siê ku-
rz¹, ale pracownicy boj¹ siê je u¿yczaæ. Nie skutkuj¹ ¿ad-
ne argumenty.
• • Z. J.: Mam o to pretensje do w³adz uczelnianych,
które przecie¿ rekrutuj¹ siê z pokolenia lat szeœædzie-
si¹tych, czasów, kiedy kultura prê¿nie siê rozwija³a. Te
osoby powinny pamiêtaæ, ¿e musi byæ wyraŸne wspar-
cie ze strony kadry, by studenci mogli dzia³aæ. Czêsto
w³adze uwa¿aj¹, ¿e gdy raz dadz¹ pieni¹dze to wystar-
czy. Tymczasem trzeba wspieraæ oryginalne inicjaty-
wy. Z³ota zasada brzmi: nie narzekajcie na studentów,

bo nigdy nie jest winna m³odzie¿. Pomó¿my jej. Gdy
my zak³adaliœmy pierwsze kluby studenckie, na impre-
zach kulturalnych pojawiali siê nasi wyk³adowcy, jako
normalni uczestnicy.
• • Sz. G.: Nie jest z tym tak Ÿle. Na „Klopsie” pojawi³
siê rektor AWF, kierownik ds. studenckich czy prof. Smo-
rawiñski, który zosta³ najd³u¿ej i opuœci³ aulê po ponad
czterech godzinach wystêpów.

„¯.U.”: Ale czy Juwenalia to nie impreza, która za-
ciemnia nam trochê rzeczywisty obraz tego, co dzieje
siê lub raczej nie dzieje w kulturze studenckiej?
• • Sz. G.: Chyba dopiero mog¹ to zrobiæ (œmiech)!
Przecie¿ po raz pierwszy uda³o siê zorganizowaæ Juwe-
nalia wspólnymi si³ami poznañskich uczelni. O zesz³o-
rocznej imprezie AWF i PP nad Wart¹ ukaza³ siê chyba
tylko jeden tekst w prasie: o tym, ¿e poznaniacy skar¿¹
siê na ha³asy. Przygotowania do tegorocznej imprezy
trwa³y prawie pó³ roku i liczymy na to, ¿e o¿ywi ona nie-
co studenckie masy.
• • E. Sch.: Juwenalia, które s¹ tylko raz w roku, po-
winny byæ tylko momentem zaprezentowania owoców,
efektów tego, co dzia³o siê w ci¹gu roku w studenckiej
kulturze. 

Znam te¿ jednak wiele osób, do których charakter tej
imprezy w ogóle nie trafia, uwa¿aj¹, ¿e to oferta nie dla
nich i nie uto¿samiaj¹ siê z takim pomys³em na imprezê:
piwo plus komercyjny zespó³. 
• • Sz. G.: Myœlê, ¿e jest tu miejsce na wszystko. Kto daje
pieni¹dze na imprezê? Poza uczelniami zwykle sponsorzy
a nie mecenaci. Firmy chc¹ siê zareklamowaæ, a wiêc do-
trzeæ do du¿ej iloœci osób, st¹d na koncertach króluj¹
gwiazdy muzyki. Nie da siê unikn¹æ komercji. Nic nie stoi
jednak na przeszkodzie, by ze sceny wypromowaæ impre-
zy towarzysz¹ce. Wystarczy, ¿e z 20 tys. na koncercie, 50
osób zechce siê wybraæ na wieczór poezji, o którym siê po-
wie. Wa¿ne, ¿eby pojawi³y siê ca³oroczne oœrodki ¿ycia
kulturalnego, a z nimi w ostatnich latach krucho.
• • Z. J.: Oczywiœcie. Gdy zaczyna³em studia nie by³o
klubów studenckich. Gdy koñczy³em, by³o ich kilkana-
œcie, bo skoro swój klub móg³ mieæ UAM, inne uczelnie
nie chcia³y pozostawaæ w tyle. To by³a zdrowa konkuren-
cja, kwit³o ¿ycie studenckie w „Bratniaku” czy „Nurcie”. 
• • Sz. G.: Proszê siê nie martwiæ. Od paru miesiêcy sta-
ramy siê przyspieszyæ remont „Tropsa”, by mieæ znowu
scenê dla studentów AWF i jeszcze bêdzie o nas g³oœno!
Swoj¹ rolê kulturotwórcz¹ pe³niæ powinny te¿ czasopi-
sma studenckie. Ostatnio napisa³em tekst do jednego
z nich. O tym, ¿e studenci widz¹ tylko te wielkie koloro-
we plakaty Myslovitz czy Lady Pank. A czasem warto
szukaæ informacji o niszowych imprezach. Zapowiedzi
wisz¹cej gdzieœ obok na tej czarno-bia³ej kartce A4.

Spisa³a Ewa Woziñska
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• W tym roku samorz¹d wybra³ je-
den zak³ad fotograficzny, który po-
leca starostom grup studenckich
jako wiarygodny. Dlaczego?

– Od lat rektor zleca samorz¹do-
wi opiekê nad absolutoriami. Proszê
zauwa¿yæ, ¿e samorz¹d jest jedyn¹
unormowan¹ w ustawie jednostk¹
w³aœciw¹ dla reprezentowania stu-
dentów. W tym roku sytuacja by³a
szczególna, poniewa¿ zostaliœmy po-
proszeni przez dziekanów w obec-
noœci rektora o unormowanie kwestii
nieuczciwych podwykonawców

na absolutoriach. Co roku ktoœ pró-
buje nieuczciwie zarobiæ. To jest
kwestia du¿ych pieniêdzy, s¹ firmy,
dla których zlecenie na absolutoria
jest kwesti¹ przetrwania na rynku.
Dlatego zdarza siê, ¿e firmy próbuj¹
nieuczciwymi drogami: poprzez stu-
dentów, przekupstwo czy pomówie-
nie dostaæ siê na rynek.

• Czym Pañstwo jako samorz¹d
kierowaliœcie siê przy wyborze fir-
my?

– Doœwiadczeniem z poprzednich
lat, uwagami studentów i zg³oszony-

mi przez nich w¹tpliwoœciami, ale
równie¿ opini¹ rektora i dziekanów.
Sprawdzaliœmy, czy w tableau by³y ja-
kieœ b³êdy typu nieodpowiednie tytu-
³y naukowe, czy nazwiska nie by³y
pomylone itp. Nastêpna kwestia – to
elastycznoœæ. Podam przyk³ad: umó-
wi³em siê z Pani¹ na rozmowê, za-
brak³o mi trochê czasu, dzwoniê
do firmy i proszê: przyœlijcie mi
pierwsze strony tableau taksówk¹.
Dziêki temu zd¹¿ê je ze spokojem za-
wieŸæ na wydzia³ do podpisania dzie-
kanowi. Nastêpn¹ bardzo wa¿n¹
spraw¹ jest baza zdjêæ wyk³adow-

Ostatnie chwile na uczelni i z uczelni¹. Potem ju¿
g³ównie wspomnienia. I pami¹tkowe zdjêcia.
Absolutoria s¹ uroczystoœci¹ wpisuj¹c¹ siê

w pewne ramy. Trudno szukaæ tu nowoœci – od lat od-
bywaj¹ siê wokó³ tego samego schematu, jednak uczu-
cia, które im towarzysz¹, zawsze s¹ nowe i prawdziwe.

– Mo¿na zauwa¿yæ potrzebê bycia razem w tym dniu
– mówi Jerzy Dudziñski, kierownik auli. – Zdarza siê, ¿e
ludzie przyje¿d¿aj¹ tutaj ze swoimi niepe³nosprawnymi
krewnymi, aby mogli uczestniczyæ w uroczystoœci. Oczy-
wiœcie, s¹ kwiaty i ³zy, zwykle rodziców – œmieje siê.
Z punktu widzenia kierownika auli absolutoria s¹ wiel-
kim wyzwaniem logistycznym. Nale¿y wszystko tak usta-
wiæ, aby odbywaj¹ce siê blokami uroczystoœci nie prze-
szkadza³y sobie. Przez aulê w maju przewijaj¹ siê setki
studentów i wszyscy chc¹, aby ta chwila by³a naprawdê
wyj¹tkowa. W uroczystoœci uczestnicz¹, w zale¿noœci
od pogody, jedna lub dwie szatniarki, panie, które wyda-
j¹ togi oraz obs³uga sali. – Dbamy, aby nic nie zak³óci³o
tej uroczystoœci – mówi Dudziñski. Czasami zdarzaj¹ siê
jednak nieprzewidziane sytuacje, np. wci¹¿ k³opotliwe s¹
uk³ony, studenci maj¹ z nimi problemy, zwykle wygl¹da
to tak, jakby „utykali”. Bywa³o te¿, ¿e delikwent k³aniaj¹c
siê rektorowi, wypina³ siê na widowniê. Od czasu poja-
wienia siê togi zdarzaj¹ siê potkniêcia. 

Wa¿nym elementem tej uroczystoœci jest pami¹tkowe
zdjêcie – to ono przez kolejne lata bêdzie œwiadczy³o
o odbytych studiach uniwersyteckich. 

Nic wiêc dziwnego, ¿e fotografie z tego szczególnego
wydarzenia s¹ w... cenie. Na nich wszystko wygl¹da do-
stojnie i uroczyœcie. Ale pojawiaj¹ siê te¿ i obszary, po-
wiedzmy, zacienione. Od kilku lat w³aœnie wokó³ zdjêæ;
ich wykonywania, zamawiania i op³acania narasta pe-
wien konflikt. Jego zarzewie stanowi tableau. 

Sumuj¹c potencjalne zyski, jakie niesie produkcja 
tableau, nietrudno domyœliæ siê powodów. Rzecz 

w finansach. Niestety, na wojnie, któr¹ nieuczciwym fo-
tografom wypowiedzia³ samorz¹d studencki, straci³y
równie¿ uczciwe zak³ady, którym utrudniono wspó³pra-
cê z UAM. Szkoda, bo konkurencja na tym rynku, jak
na ka¿dym innym, by³aby wskazana.

Lech Graduszewski z Fotoakademickiego w absoluto-
riach zacz¹³ uczestniczyæ przesz³o 20 lat temu. – Znajomi
poprosili mnie o zdjêcia i tak to siê zaczê³o – wspomina.
Jego specjalnoœci¹ jest zdjêcie z ty³u auli. – To ujêcie po-
zwala utrwaliæ ca³¹ salê, daje wyobra¿enie tego, co dzie-
je siê w auli – mówi Graduszewski. – Oczywiœcie, robi-
my te¿ ujêcia grupowe, rzucanie biretów, no i swoist¹
nowoœæ – czyli moment, w którym dziekan podaje d³oñ
absolwentowi. To ostatnie, niestety, znacznie wyd³u¿y³o
ca³¹ uroczystoœæ. Zdaniem Zbigniewa Ko³tuniaka, w³aœci-
ciela Foto Us³ugi, wa¿ne jest, aby fotograf by³ prawie nie-
widoczny, nie mo¿e w ¿aden sposób zak³ócaæ uroczysto-
œci. – Moim pracownikom zalecam, aby ubrali odpowied-
nie buty – mówi. 

Pami¹tk¹ po absolutorium jest tableau. Tutaj najd³u¿-
sz¹ tradycj¹ mo¿e pochwaliæ siê Foto Us³uga. Podobno
wœród dzisiejszych dziekanów s¹ osoby, które maj¹
w domu tableau autorstwa Zbigniewa Ko³tuniaka. Daw-
niej by³a to pojedyncza kartka papieru, na której znajdo-
wa³y siê zdjêcia kadry naukowej i studentów – obecnie
jest to sporej wielkoœci album. – Zrobienie dobrej jakoœci
tableau wymaga du¿ego nak³adu pracy – mówi Ko³tu-
niak. – Myœlê tu zarówno o rzemioœle, ale tak¿e o w³aœci-
wym przygotowaniu. Posiadam zdjêcia ca³ej kadry na-
ukowej UAM, jest to owoc wielu lat pracy. Czêsto zapra-
szam profesorów do mojego studia – od lat bardzo chêt-
nie przyje¿d¿aj¹. Proszê sobie wyobraziæ, ¿e przyjecha³
do mnie nawet sam rektor. By³em wzruszony, kiedy zo-
baczy³em go z tog¹ przewieszon¹ przez ramiê.

Fotoakademickie dopracowa³o siê w³asnej stylistyki
albumu. Zdjêcia ma piêknie wyprofilowane o nieco 

Absolutoryjne zdjêcie 
Uroczysty nastrój, wzruszenie rodziców, 
duma absolwentów. Kwiaty i gratulacje. 
Podrzucanie akademickich biretów.

„Zarz¹dzanie” fotografowaniem
Z Krzysztofem Zwierzyñskim, koordynatorem ZSS UAM 
do spraw absolutoriów rozmawia Magdalena Zió³ek 



zaokr¹glonych brzegach. – Umieszczamy je na jasnym
tle, tak aby odpowiednio wyró¿nia³y siê na stronie – mó-
wi Graduszewski. – Poza tym jako jedyni mamy tableau
osobowe, tzn. strona tytu³owa jest dedykowana konkret-
nej osobie. Moje tableau jak i zdjêcia s¹ na tyle charakte-
rystyczne, ¿e rozpoznaj¹ je panie w dziekanacie. 

Aby tableau powsta³o, potrzebne s¹ te¿ zdjêcia absol-
wentów. To stanowi wyzwanie dla zak³adów fotograficz-
nych. – Studenci UAM przychodz¹ zwykle po terminie
– ¿ali siê pani Iwona z Foto Us³ugi – zupe³nie inaczej ni¿
absolwenci politechniki, tam panuje niemal wojskowa

organizacja. To niesamowite, ale oni potrafi¹ przyjœæ
wszyscy jednego dnia. Do najsympatyczniejszych nale¿¹
absolwenci AWF. Pani Iwona wspomina z rozrzewnie-
niem zesz³oroczne absolutorium: – Tam panowa³a taka
rodzinna atmosfera. 

Fotoakademickie i Foto Us³uga w utrwalaniu absolu-
toryjnych wra¿eñ stanowi¹ dla siebie konkurencjê, która
w momencie w³¹czenia siê w spór samorz¹du sta³a siê
nie ca³kiem uczciwa. Na szczêœcie to studenci ostatecznie
decyduj¹, kto utrwali ich wspomnienia. Pozwólmy im
dokonywaæ tego wyboru. Magdalena Zió³ek
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ców. ¯eby zrobiæ dobre tableau, trze-
ba mieæ wszystkie zdjêcia. Niedo-
puszczalna jest sytuacja, w której fo-
tograf przychodzi i mówi do starosty:
„Proszê przynieœæ zdjêcia wyk³adow-
ców”! To jest konkretny przyk³ad, fir-
ma Amicis w ten sposób próbowa³a
wykorzystaæ studentów. By³y osoby,
które na pytanie o bazê odpowiada-
³y: „Zrobimy”. Zdjêcia powinny byæ
wykonane w momencie przyjêcia
zlecenia. To nie jest kwestia jednej
Rady Wydzia³u – jak mówili mi tu
niektórzy! To trzeba zbieraæ latami!

• Kto zatem zosta³ wybrany?
– Firma Foto Us³uga. To jest za-

k³ad, który ma 30-letni sta¿ wspó³-

pracy z UAM. Ma kompletn¹ bazê
zdjêæ wyk³adowców – s³owem spe³-
nia wszystkie kryteria, które sobie
wyznaczyliœmy. I dlatego ta firma ma
nasze poparcie do wykorzystywania
na swoich tableau logo UAM.

• W jaki sposób docieraj¹ do Pañ-
stwa oferty osób zainteresowa-
nych robieniem zdjêæ na absoluto-
riach?

– Czêœciowo sami rozsy³amy
oferty przez Internet. Jeœli jakaœ fir-
ma nie ma swojej strony www, to
trochê œwiadczy na jej niekorzyœæ,
bo nie potrafi siê promowaæ i nie
nad¹¿a za potrzebami klientów.
Oczywiœcie, zg³aszaj¹ siê te¿ sami

zainteresowani. Absolutoria nie s¹
niczym nowym na poznañskim ryn-
ku: firmy od wielu lat wiedz¹, jak
ubiegaæ siê o zlecenie. 

Staramy siê obroniæ studentów
przed nieuczciwymi fotografami.
Niestety, zawsze zdarzaj¹ siê takie sy-
tuacje, jak w przypadku firmy Ami-
cis, która przyzna³a siê do próby
przekupstwa. W tej sprawie zg³osi³a
siê równie¿ sama przekupywana,
tak, ¿e problem by³ ewidentny. Pyta-
liœmy tego pana, dlaczego nie z³o¿y³
uczciwej oferty i umawialiœmy siê
z nim na spotkanie trzykrotnie, ale,
niestety, zawsze w ostatniej chwili
otrzymywaliœmy telefon odwo³uj¹cy
spotkanie. •

 w pó³cieniu
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Tak naprawdê nie wiadomo, dlaczego wczeœniej nie
uda³o siê zorganizowaæ wspólnej imprezy. Organi-
zatorzy zas³aniaj¹ siê niewiedz¹, mówi siê, ¿e zawi-

ni³y „wzglêdy personalne”, „ktoœ siê z kimœ nie dogada³”
itd. Jak widaæ potrzebna by³a interwencja prezydenta Po-
znania, aby niektóre g³owy otrzeŸwiæ i sk³oniæ do nego-
cjacji. Tymczasem same przygotowania tej przecie¿ – jak
na realia akademickie – „megaimprezy” przebiega³y po-
kojowo. W trakcie spotkañ wy³oni³a siê grupa ludzi, któ-
rym zale¿a³o na wspó³pracy. Ostatecznie dziêki ich pra-
cy i wysi³kowi Duch Niezgody, który w zesz³ym roku
odebra³ klucze do miasta, zosta³ przepêdzony, a klucze
przejêli studenci. 

Pierwszym akordem juwenaliowej karuzeli by³y pikni-
ki odbywaj¹ce siê w dwóch kampusach: Szamarze-
wo i Morasko. Ze wzglêdu na aurê ten pierwszy mo¿na
uznaæ za bardziej udany. Deszcz wprawdzie wisia³ w po-
wietrzu, ale pozwoli³ te¿ przyby³ym na udzia³ w konkur-
sach. Zesz³oroczne „obetnij swojego kumpla”, polegaj¹ce
na fantazyjnym przystrzy¿eniu kolegi, przyæmi³y takie
konkurencje jak: „rozbij koalicje”, „rzut moherowym be-
retem” czy turniej rodeo.

Pod tym wzglêdem grillowanie na Morasku wypad³o
trochê gorzej. Byæ mo¿e zawini³ deszcz, mo¿e odleg³oœæ
od miasta, a mo¿e w koñcu kie³baski i piwo, które bez w¹t-
pienia cieszy³y siê najwiêkszym zainteresowaniem. W pro-
gramie znalaz³y siê zarówno konkursy, np. przeci¹ganie li-
ny, koncerty, pokazy tañca, ale tak¿e atrakcyjne nagrody
dla wybranych..., np. w³aœcicieli bia³ych skarpetek. 

Punktem kulminacyjnym Juwenaliów AD 2007 by³
Wielki Pochód Studentów. W zamyœle organizatorów to

on w³aœnie mia³ zaœwiadczyæ o zjednoczonej sile poznañ-
skich studentów. Do udzia³u zachêca³y nie tylko zapowia-
dane atrakcje, ale tak¿e p³ynno-bursztynowa nagroda dla
m.in. najbardziej ha³aœliwych i najlepiej przebranych. Co
do tego ostatniego, to z rozmów ze studentami odbytych
dzieñ wczeœniej, nie wyczu³am wiêkszego entuzjazmu.
Có¿, widaæ w naturze studentów nie ma miejsca na zbyt-
ni¹ ekstrawagancjê, choæ i znaleŸli siê tacy, którym Duch
zabawy nie jest zupe³nie obcy. Marsz ruszy³ z placu A. Mic-
kiewicza w kierunku Starego Rynku, gdzie – ju¿ oficjalnie
– klucze do miasta zosta³y przekazane studentom. W mar-
szu uczestniczy³y najrozmaitsze konstrukcje ci¹gniête
przez studentów i poruszaj¹ce siê o w³asnych si³ach. 

Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ tegorocznych Juwenaliów s¹
koncerty na Malcie. Ju¿ dawno nie by³o ich tak du¿o.
Na muzycznej scenie pojawili siê m.in. Head Hunters, La-
dy Pank i Myslovitz w fina³owym koncercie us³yszymy
Dog Eat Dog'a. Na pi¹tkowy wieczór (18.05.) zapowie-
dziana jest najwiêksza w mieœcie plenerowa impreza
w rytmach muzyki klubowej, któr¹ poprowadziæ maj¹ za-
równo lokalni, jak i zagraniczni did¿eje, a wœród nich: To-
cadisco, Above & Beyond. Dla bardziej wymagaj¹cych
poznañskie teatry przygotowa³y spektakle. Obejrzeæ mo¿-
na by³o m.in. „Pch³ê Szachrajkê”, przygotowan¹ przez Te-
atr Muzyczny, „Wujaszka Waniê” w Teatrze Nowym czy
pos³uchaæ Koncertu Orkiestry Filharmonii Poznañskiej
pod dyrekcj¹ Jerzego Maksymiuka. Tegoroczne Juwenalia
trzeba uznaæ za udane. Cieszy nie tyle rozmach tej impre-
zy, jej przygotowanie, ale fakt, ¿e uda³o siê namówiæ po-
znañskich studentów, aby „z³¹czeni i wcale nie spiêci” ru-
szyli ulicami Poznania. Magdalena Zió³ek

„Z³¹czeni, ale nie spiêci”
Tegoroczne Juwenalia ruszy³y podhas³em „Z³¹czeni, ale nie spiêci”. 
Mimo niesprzyjaj¹cej aury mo¿na uznaæ je za udane, chocia¿by ze wzglêdu na fakt, 
¿e po raz pierwszy od kilku lat odby³y siê one nawszystkich poznañskich uczelniach.
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Magiczne s³owo prawdziwej doros³oœci. Marzymy
o takiej pracy, do której z przyjemnoœci¹ bêdzie-
my chodzili, w której siê rozwiniemy i dobrze za-

robimy. Od marzeñ trzeba przejœæ do rzeczywistoœci i za-
stanowiæ siê, jak to zrobiæ. W tym celu polecam zajrzeæ
do katalogu „Praca – kariera po wielkopolsku”. 

To dobry pierwszy krok

Tutaj znajdziemy wskazówki, jak wykonaæ nastêpne 
i osi¹gn¹æ sukces.

Krok drugi – kariera

Przed czytaniem og³oszeñ chwila zastanowienia. „Kariera
¿yciowa cz³owieka to nie tylko przebieg jego pracy za-
wodowej, czyli osi¹gniêcia zawodowe, ale równie¿ pro-
ces nabywania umiejêtnoœci, zdolnoœci, zainteresowañ,
rozwoju osobowoœci, postaw, wartoœci oraz nabywanie
wiedzy poznawanej zarówno w pracy, jak równie¿ pod-
czas wypoczynku”. Zastanówmy siê, co w ¿yciu chcemy
osi¹gn¹æ – jaki jest g³ówny cel. Powinien byæ mierzalny,
osi¹galny i prosty. Do tego celu przypisujemy cele po-
œrednie, które bêd¹ siê zmienia³y w miarê up³ywu czasu.
Nastêpnie zadajemy sobie pytanie, czym jest dla nas pra-
ca czy celem samym w sobie, czy œrodkiem do osi¹gniê-
cia celu. I wszystko zestawiamy z naszymi kompetencja-
mi, zainteresowaniami i sytuacj¹ na rynku pracy. O tym,
co siê bêdzie na nim dzia³o, te¿ dowiemy siê z katalogu.
Wed³ug prognoz bêdzie wzrastaæ zapotrzebowanie na in-
formatyków i specjalistów telekomunikacji. Pojawi¹ siê
te¿ miejsca dla doradców – psychologicznych, personal-
nych, prawnych oraz szkoleniowców i trenerów. Dobra
przysz³oœæ czeka te¿ osoby umiej¹ce korzystaæ z fundu-
szy Unii Europejskiej i logistyków. 

Krok trzeci – og³oszenie

W katalogu znajdziemy adresy serwisów z ofertami pra-
cy i wolontariatu. Samo czytanie og³oszeñ, jak siê okaza-
³o, nie jest spraw¹ ³atw¹. Gdy nie ma podanej nazwy fir-
my, nie znaczy to, ¿e firma nie jest wiarygodna. Byæ mo-
¿e nie ujawnia siê, poniewa¿ nie chce zdradzaæ swoich
strategicznych decyzji konkurencji, a mo¿e dlatego, ¿e
na stanowisku, jakie oferuje, jeszcze ktoœ pracuje. Zawsze
jednak staramy siê dowiedzieæ o firmie jak najwiêcej z jej
strony internetowej i innych Ÿróde³, o których mowa
w katalogu. Zakres obowi¹zków i wymagania s¹ czêsto
pisane na wyrost i nie nale¿y siê nimi bardzo sugerowaæ.
Jeœli jednak nie spe³niamy wiêcej ni¿ dwóch lub jednego
kluczowego punktu, to nie zawracamy tak¹ prac¹ swojej
g³owy ani potencjalnego pracodawcy. Warto zwróciæ
uwagê na banaln¹ rzecz: „sama wielkoœæ og³oszenia i je-
go wygl¹d mog¹ nam du¿o powiedzieæ o pracodawcy.
Du¿e i kolorowe og³oszenia, na których umieszczone jest
logo, czêsto zamieszczaj¹ firmy ze znacznym kapita³em.
Mo¿e to œwiadczyæ o tym, ¿e firma bardzo powa¿nie

traktuje rekrutacjê na to stanowisko”. Zdarza siê, ¿e pra-
codawca wykorzystuje og³oszenie jako reklamê, nie ofe-
ruj¹c ¿adnej rzeczywistej pracy. 

Krok czwarty – aplikowanie

Nie zapomnijmy o podaniu numeru referencyjnego
– bez niego nades³ane dokumenty trafi¹ do kosza. Wysy-
³amy tylko te dokumenty, o które prosi pracodawca,
a ca³y plik naszych dyplomów i referencji zabieramy
na rozmowê kwalifikacyjn¹. Tak jak og³oszenie œwiadczy
o pracodawcy, tak nasze dokumenty s¹ nasz¹ wizytów-
k¹ – pierwszym wra¿eniem. A pierwsze wra¿enie jest naj-
wa¿niejsze i musi byæ dobre, a zatem nale¿y dopieœciæ
wysy³ane dokumenty. Kategorycznie nie mo¿na pope³-
niaæ b³êdów ortograficznych i gramatycznych. Jak napi-
saæ dobre i ciekawe CV? Tu te¿ z pomoc¹ przychodzi ka-
talog, a w nim punkt po punkcie wyt³umaczone jest co
wpisaæ a czego nie. CV musi nas wyró¿niæ spoœród setek
innych kandydatów, pokazaæ, ¿e jesteœmy najw³aœciwszy-
mi ludŸmi, dlatego warto siê do niego przy³o¿yæ. Katalog
obala mit, ¿e musi siê zmieœciæ na jednej stronie A4 – po-
winno zajmowaæ tyle miejsca, ile jest potrzebne do kon-
kretnych opisów, co siê robi³o. Studiowanie, uzyskane
dyplomy i oczywiœcie doœwiadczenia zawodowe musz¹
bezwzglêdnie znaleŸæ siê w CV, ale warto równie¿ umie-
œciæ pracê za granic¹, nawet jeœli by³a „na czarno”. Nie za-
pominamy o dzia³aniu w organizacjach pozarz¹do-
wych i zainteresowaniach, których nie powinniœmy ogól-
nikowo zbywaæ, ale staraæ siê o jak najwiêksze uœciœle-
nie: „zupe³nie inne zdanie bêdzie mia³ o tobie rekruter,
gdy napiszesz, ¿e interesujesz siê np. XVI-wieczn¹ litera-
tur¹ angielsk¹ (...), ni¿ gdy powiesz, ¿e interesuje ciê
sport, muzyka i film. Im dok³adniej podasz zakres swo-
ich zainteresowañ, tym rekruter bêdzie mia³ wiêksze wra-
¿enie, ¿e znasz siê na temacie”.

Krok pi¹ty 

Rozmowa kwalifikacyjna. Teraz mo¿emy siê zapre-
zentowaæ bez ograniczaj¹cych kartek. Tylko, ¿eby nie
pope³niæ gafy. I tu równie¿ z pomoc¹ przychodzi katalog
pisz¹c, co nale¿y wzi¹æ ze sob¹ na rozmowê oraz poda-
j¹c najczêœciej zadawane pytania przez pracodawcê.
Dziwne, ale wiêkszoœæ nie dotyczy wcale pracy tylko
wolnego czasu, naszych marzeñ, b³êdów, zalet. Aby nas
nie zaskoczy³y, w czasie rozmowy warto odpowiedzieæ
sobie na nie wczeœniej. 

S¹ te¿ inne œcie¿ki kariery: wolontariat, za³o¿enie w³a-
snej firmy – równie¿ o nich bêdziemy mogli poczytaæ
w katalogu „Praca – kariera po wielkopolsku”, który
mo¿na znaleŸæ w uczelnianych biurach karier. A zatem
pora na zrobienie 

pierwszego kroku.

Marianna Rybicka

Kolejne 
kroki 
na œcie¿ce
kariery
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Wjednym z wczeœniejszych wydañ „¯ycia Uni-
wersyteckiego” informowaliœmy o badaniach
instytucji kultury, które Urz¹d Marsza³kowski

Województwa Wielkopolskiego zleci³ Instytutowi Kultu-
roznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 

Praca zespo³u kierowanego przez dyrektora instytutu,
prof. Jacka Sójkê, mia³a pomóc w efektywniejszym wy-
dawaniu pieniêdzy z bud¿etu samorz¹du województwa. 

Na pierwsz¹ czêœæ badañ z³o¿y³y siê ankiety wype³nia-
ne przez dyrektorów instytucji kulturalnych, w których
wskazywali oni problemy, z jakimi musz¹ siê codziennie
borykaæ. Z odpowiedzi wy³oni³ siê obraz œwiata, który
nie potrafi lub nie chce poradziæ sobie z zasadami rynko-
wymi, dostosowuj¹c siê do oczekiwañ publicznoœci czy
wi¹¿¹c ze sponsorami. 

Czêœæ dyrektorów nie odczuwa potrzeby prowadze-
nia dzia³añ marketingowych w jakiejkolwiek formie,
uznaj¹c, ¿e kultura jest dobrem, które nie wymaga za-
chwalania – zainteresowany i tak dowie siê o wystawie
lub przedstawieniu. 

Mo¿e jednak nale¿a³oby uznaæ, ¿e jest sposób, by do-
wiedzia³o siê o nich wiêcej Wielkopolan? Oceniaj¹c od-
powiedzi kieruj¹cych instytucjami kultury, nale¿y jednak
przyznaæ, ¿e wiele problemów wynika z niedoskona³ych
uregulowañ prawnych, na które zarz¹dzaj¹cy jednostka-
mi kulturalnymi nie maj¹ ¿adnego wp³ywu. 

Zaskakuj¹ równie¿ odpowiedzi na pytanie o plany
w przypadku podwojenia otrzymywanych dotacji. Wielu
dyrektorów wskazywa³o na zaspokojenie bie¿¹cych po-
trzeb, np. wzrost wynagrodzeñ czy kupno niezbêdnego
wyposa¿enia. Niewielu widzia³o potrzebê wydania do-
datkowych pieniêdzy na zaproszenie znanego artysty,
który móg³by przyci¹gn¹æ wiêcej ni¿ zwykle widzów.
Najgorzej przedstawia siê sytuacja muzeów, które nie
mog¹ wci¹¿ znaleŸæ skutecznego sposobu na przyci¹-
gniêcie widzów, a w nielicznej grupie odwiedzaj¹cych
przewa¿aj¹ zorganizowane grupy szkolne. Ich dzia³al-
noœæ jest niemal ca³kowicie niedochodowa, bowiem po-
krywa zaledwie ok. 5% bud¿etu. 

Kolejny etap projektu realizowanego przez Instytut
Kulturoznawstwa UAM zak³ada³ przeprowadzenie ankiet
wœród odbiorców oferty kulturalnej instytucji funkcjonu-
j¹cych w województwie wielkopolskim. Pozytywnym za-

skoczeniem mo¿e byæ fakt, ¿e wiêkszoœæ w tej grupie sta-
nowi¹ osoby w wieku poni¿ej 25 lat. Nie dziwi nato-
miast, ¿e uczniowie odwiedzaj¹cy teatry przychodz¹ naj-
czêœciej grupowo, indywidualne wizyty nale¿¹ do rzad-
koœci. Wiêkszoœæ osób bior¹cych udzia³ w badaniu wska-
zywa³o, ¿e wœród przeszkód w prowadzeniu intensyw-
niejszego ¿ycia kulturalnego najwiêksz¹ rolê odgrywa
brak czasu. Co interesuj¹ce, osoby narzekaj¹ce na wyso-
k¹ cenê biletów nale¿¹ do mniejszoœci. 

Badania tego typu s¹ z pewnoœci¹ potrzebne w³a-
dzom wojewódzkim, jednak ju¿ teraz nale¿y siê zastano-
wiæ, w jaki sposób je wykorzystaæ, by ich efektem nie by³
jedynie kolejny opas³y raport. Naturalnym jest, ¿e trzeba
bêdzie sobie odpowiedzieæ na fundamentalne pytanie:
czy kultura musi byæ niedochodowa i pozostawaæ wy-
³¹cznie na bud¿etowym garnuszku (w³adz centralnych
lub samorz¹dowych)? Mo¿e warto stworzyæ system,
w którym dyrektor muzeum czy teatru staje siê mened¿e-
rem kultury i stara siê sam pozyskiwaæ pieni¹dze, uzupe³-
niaj¹c w ten sposób swój bud¿et. Coraz wiêcej firm
w swojej d³ugofalowej strategii budowania wizerunku
stara siê wpisaæ sponsoring wydarzeñ kulturalnych, wie-
le instytucji, dotychczas niechêtnie wspó³pracuj¹cych
z biznesem, doskonale wykorzystuje tê sytuacjê. 

Warto równie¿ skorzystaæ z cz³onkostwa w Unii Euro-
pejskiej i siêgn¹æ po œrodki z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego czy programu Kultura, który reali-
zowany bêdzie w nowym okresie programowania 2007-
2013. Nie warto przejœæ do porz¹dku dziennego
nad stwierdzeniem, ¿e muzea musz¹ œwieciæ pustkami,
oferuj¹c wystawy odwiedzane przez najwiêkszych mi³o-
œników. Mo¿na przecie¿ zorganizowaæ kilka ekspozycji
o charakterze komercyjnym lub na d³u¿ej zwi¹zaæ siê ze
sponsorem, co pozwoli na swobodne wype³nianie misji.
Niezale¿noœæ finansowa pozwoli na najbardziej wyrafino-
wane wydarzenia kulturalne. Wydaje siê jednak, ¿e naj-
wiêkszy problem le¿y w mentalnoœci spo³eczeñstwa,
wielu z nas chcia³oby przecie¿, by instytucje kulturalne
pozosta³y œwi¹tyniami sztuki, z drugiej jednak strony nikt
z nas nie chce s³yszeæ o wysokich podatkach, które za-
pewniaj¹ tym placówkom komfort ¿ycia w oderwaniu
od wolnorynkowych regu³. 

Marcin Piechocki

Czy na kulturze 
mo¿na zarabiaæ?
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Miejsca przeznaczone do spokojnego zatopienia
siê w lekturze wcale nie musz¹ byæ przestarza³e
i przegrywaæ z elektronicznymi Ÿród³ami infor-

macji. Mo¿na siê by³o o tym przekonaæ podczas trwa-
j¹cego w dniach 7-13 maja Tygodnia Bibliotek 2007. 
W tegorocznej edycji imprezy zorganizowanej pod
has³em „Biblioteka Mojego Wieku” uczestniczy³y g³ówne
biblioteki poznañskie oraz placówki z Lubonia, Puszczy-
kowa, Œremu, Pobiedzisk, Murowanej Goœliny, Rokietni-
cy i Nowego Tomyœla. Jednym z celów przyœwiecaj¹cych
organizatorom imprezy by³o przekonanie czytelników,
¿e ksi¹¿ka nie tylko nie odchodzi do lamusa, ale nowo-
czesna biblioteka wykorzystuj¹c nowinki techniczne,
umo¿liwia zdobywanie wiedzy i pozyskiwanie informa-
cji dziêki elektronicznym bazom danych czy Internetowi,
który nie jest ju¿ wykorzystywany wy³¹cznie do prze-
gl¹dania bibliotecznych katalogów. 

Okolicznoœciowe imprezy i wyk³ady odbywa³y siê w
Bibliotece Uniwersyteckiej od poniedzia³ku, jednak naj-
bardziej interesuj¹co przedstawia³ siê wieczór 11 maja,
kiedy chêtni mogli zwiedziæ nieznane i zazwyczaj niedo-
stêpne miejsca okaza³ego gmachu przy ulicy Ratajczaka.
Czytelnicy mieli szansê obejrzeæ miêdzy innymi histo-
ryczne pomieszczenia katalogu, magazyny, pracownie
zajmuj¹ce siê zbiorami specjalnymi, przenoszeniem dzie³
na mikrofilmy lub noœniki cyfrowe, konserwacj¹ zbiorów
oraz imponuj¹cy gabinet dyrektora biblioteki. Pracowni-
cy zaprezentowali równie¿ mo¿liwoœci dynamicznie roz-
wijaj¹cej siê Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej dzia³a-
j¹cej w Internecie pod adresem www.wbc.poznan.pl.

Przez ca³y tydzieñ trwa³a równie¿ promocja popular-
nej w Europie Zachodniej akcji tzw. BookCrossing, czyli
uwalniania ksi¹¿ek. Ma ona umo¿liwiæ dostêp do ksi¹¿ek
osobom, które z ró¿nych wzglêdów ten kontakt maj¹
utrudniony, a polega na przekazywaniu ich przez osoby,
które nie zamierzaj¹ wiêcej z nich korzystaæ. Po zareje-
strowaniu ksi¹¿ki na stronie internetowej, mo¿na zosta-
wiæ j¹ w dowolnie wybranym, ale wskazanym innym

osobom miejscu. Podczas wakacyjnych woja¿y po Euro-
pie lub USA wiele osób z pewnoœci¹ zauwa¿y³o le¿¹ce w
poci¹gach, autobusach, metro czy na lotniskach ksi¹¿ki.
Jeœli nie zostawi³ ich zapominalski czytelnik, to z pewno-
œci¹ by³ to ktoœ zwi¹zany z ruchem BookCrossing. 

Tydzieñ Bibliotek z pewnoœci¹ przyczyni³ siê do popu-
laryzacji tych placówek, zw³aszcza wœród m³odych ludzi,
o których tak czêsto mówi siê, ¿e niechêtnie garn¹ siê do
czytania. W kraju, w którym statystyczny obywatel czyta
mniej ni¿ jedn¹ ksi¹¿kê rocznie, taka inicjatywa jest wrêcz
niezbêdna. Niezwykle wa¿ne jest równie¿ to, ¿e placów-
ki te doskonale radz¹ sobie z nowinkami technicznymi,
które - jak przepowiadano - doprowadz¹ do spadku zna-
czenia ksi¹¿ki. Frekwencja podczas obchodów Tygodnia
Bibliotek pokaza³a jednak, ¿e prognoza ta siê nie spraw-
dzi, przynajmniej nie w najbli¿szej przysz³oœci. 

Marcin Piechocki

Wydawnictwo Naukowe UAM poleca:
najnowsz¹ ksi¹¿kê z Serii Klasyka Kina KANA£
Don Fredericksen
Marek Hendrykowski

KANA£

„Mija w³aœnie pó³ wieku od premiery KANA£U, który
uczyni³ moje nazwisko znanym, a œwiat dowiedzia³ siê,
¿e istnieje polska szko³a filmowa.

Kiedy 50 lat temu na festiwalu w Cannes odbiera³em
Srebrn¹ Palmê z r¹k Jeana Cocteau, nie zdawa³em so-
bie jeszcze sprawy z tego, ile ten film bêdzie kiedyœ zna-
czy³: nie tylko dla mnie osobiœcie, ale i dla naszej kine-
matografii...”

[Andrzej Wajda, Wprowadzenie]

O fenomenie polskiej szko³y filmowej i kreacyjnej si-
le „Kana³u” dyskutowano na uroczystej konferencji pra-
sowej inauguruj¹cej obchody 50-lecia polskiej szko³y
filmowej z udzia³em nestorów polskiej kinematografii,
a tak¿e twórców tego wybitnego dzie³a filmowego.

Uroczystoœci po³¹czone by³y z prezentacj¹ monogra-
fii „Kana³” 18 kwietnia br. w Muzeum Powstania War-

szawskiego oraz w Kinie „Muranów” w dniu 20 kwiet-
nia 2007 r. podczas repremiery filmu, na promocyjnym
spotkaniu z autorami ksi¹¿ki: Donem Fredericksenem,
Markiem Hendrykowskim i Andrzejem Wajd¹.

Prowadz¹ca jubileuszowa konferencjê red. Gra¿yna
Torbicka zaprezentowa³a zebranym goœciom i telewi-
dzom publikacjê Wydawnictwa Naukowego UAM,
podkreœlaj¹c zarazem, i¿ jest ona pierwsz¹ i dotychczas
jedyn¹ monografi¹ w pe³ni poœwiêcon¹ temu filmowi.

Doceniona przez œrodowisko twórców i krytyków
sztuki filmowej oraz mi³oœników filmu, monografia „Ka-
na³” pojawi siê ponownie – podczas tegorocznego fe-
stiwalu filmowego w Gdyni – w autorskim programie
Gra¿yny Torbickiej, we wrzeœniu br. oraz na specjalnej
promocji z udzia³em Andrzeja Wajdy i Krystyny Za-
chwatowicz na inauguracji 11. Poznañskich Dni Ksi¹¿-
ki Naukowej w dniu 11 paŸdziernika w CK Zamek,
w Poznaniu.

Seria Klasyka Kina popularyzuje najwybitniejsze do-
konania filmu polskiego, a tak¿e ukazuje polsk¹ kine-
matografiê w kontekœcie europejskiej i œwiatowej sztu-
ki filmowej.

Opracowa³a Halina Oszmiañska

Biblioteka na miarê XXI wieku
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• • Doczekaliœmy znów w Auli UAM wydarzenia arty-
stycznego na œwiatowym poziomie. W historii Koncertów
Poznañskich zapisane bêdzie z³otymi literami. 377. pro-
gram cyklu (14. IV) wype³ni³ siedmioma ariami i trzema
bisami Piotr Becza³a. Polski tenor, ma³o komu dot¹d
w kraju znany, od kilku sezonów zaœ odnosz¹cy sukcesy
na najs³ynniejszych scenach Europy i USA. Wystêpuje ze
znakomitoœciami (³¹cznie z Ann¹ Netrebko!), pod najwy-
bitniejszymi batutami w realizacjach s³ynnych re¿yserów.
Nagrywa p³yty. W kalendarzu ma zajête terminy do 2012
r. Urodzony w Czechowicach-Dziedzicach, po muzycz-
nych studiach w Katowicach, osiad³ w Linzu (Austria).
Tam zacz¹³ szlifowaæ swój nieprzeciêtny talent i ciê¿k¹,
systematyczn¹ prac¹, po paru latach wspi¹³ siê na szczy-
ty. Dysponuje rzadkiej urody g³osem, o szerokiej skali,
przepiêknych pianach i zarazem wielkiej sile; bez widocz-
nego wysi³ku panuje nad najg³oœniejszym tutti orkiestry.
Potrafi nawi¹zaæ kontakt ze s³uchaczami, jest bezpoœred-
ni i naturalny, ma poczucie swej to¿samoœci, a jednocze-
œnie dystansu do wielu zjawisk wspó³czesnej sztuki. 

Na swój polski debiut estradowy wybra³ – obok prze-
bojów, sygnowanych imionami Fausta Gounoda, Edgara
z „£ucji z Lammermoor” i Nemorina z „Napoju mi³osne-
go” Donizettiego, Alfreda z „Traviaty” Verdiego czy
wreszcie Leñskiego z „Oniegina” Czajkowskiego – mniej
znane a bardzo ambitne arie z „Romea i Julii” Gounoda
oraz z „Wertera” Masseneta. Wœród bisów pojawi³a siê
bodaj najs³ynniejsza polska aria tenorowa: Stefana ze
„Strasznego dworu”, opery, o której zaœpiewaniu na sce-
nie artysta dopiero marzy. 

Ów nadzwyczajny wieczór mia³ jeszcze dodatkowe
aspekty. P. Becza³a przyjaŸni³ siê z Wojciechem Drabo-
wiczem, mieli napiête, wspólne plany artystyczne. G³ê-
boko dotkniêty tragiczn¹ œmierci¹ przyjaciela, poœwiê-
ci³ jego pamiêci fina³ wystêpu. Ogromn¹, d³ug¹ i nie-
zwykle serdeczn¹ owacj¹ nagradza³a publicznoœæ ka¿-
d¹ cz¹stkê tego koncertu, w tym równie¿ uwertu-
ry i operowe fragmenty orkiestrowe, a nade wszystko
starannie przygotowane akompaniamenty filharmoni-
ków. To zas³uga i tak¿e kolejny osobisty sukces dyry-
genta £ukasza Borowicza. 

• • Tydzieñ póŸniej (20. IV) powrócono do filharmo-
nicznej codziennoœci. Nie mniej z du¿ym zainteresowa-
niem wys³uchano Koncertu podwójnego na klarnet, al-
tówkê i orkiestrê Maxa Brucha. W partiach solowych bo-
wiem z powodzeniem popisywali siê poznañscy artyœci:
Pawe³ Drobnik i Dominik Dêbski. Dyrygent Jerzy Salwa-
rowski przypomnia³ nadto dawno nie grane u nas Uwer-
turê Leonora III Beethovena, Symfoniê Wojskow¹ Hayd-
na i poemat Kar³owicza „Stanis³aw i Anna Oœwiecimo-
wie”. 

• • W sobotni wieczór (21. IV) aulê opanowali g³ównie
cz³onkowie (obecni i byli) oraz sympatycy Chóru Akade-
mickiego UAM, by œwiêtowaæ 40-lecie tego znakomitego
zespo³u, a tak¿e 10 lat pracy z nim Jacka Sykulskiego.
(szerzej: strona 25.) 

• • Wartoœci¹ sam¹ w sobie, radoœci¹ dla ucha i oka by-
³o (27. IV) us³yszenie na ¿ywo trêbacza Gabora Tarkovie-
go. Wêgra, wykszta³conego w Budapeszcie, od 2004 r. so-
listy berliñskich filharmoników. Niczym nie wymuszon¹
wirtuozeriê artysty oraz szlachetnoœæ brzmienia instru-
mentu podziwialiœmy w Koncercie Johanna Nepomuka
Hummla, ucznia i przyjaciela Mozarta, bardziej dzisiaj zna-
nego z koncertów fortepianowych. Œwietnie zagrany,
choæ mniej popularny utwór na tr¹bkê zdoby³ te¿ uzna-
nie, a jego fina³owe rondo – dziêki bisowi – na pewno za-
pamiêtamy. 

• • Pó³wiecze istnienia oœrodka poznañskiego Telewizji
Polskiej, œwiêtowano (1. V) w auli wielogodzinnym kon-
certem s³owno-muzycznym artystów g³ównie tzw. lekkiej
muzy. (rp)

AAula 
koncertowa
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Od tamtego czasu w sumie œpiewa³o w nim oko-
³o 1040 osób, w tym wielu póŸniejszych profeso-
rów, ludzi kultury, mediów. Od dziesiêciu lat ar-

tystyczne wy¿yny osi¹ga pod okiem Dyrektora Artystycz-
nego i Dyrygenta Chóru, Jacka Sykulskiego. Ten podwój-
ny jubileusz obecny zespó³ uczci³ wspania³ym koncertem
w Auli UAM (21.04.). 

Na jubileuszowym spotkaniu nie mog³o zabrakn¹æ
gratulacji, ¿yczeñ, podziêkowañ i wspomnieñ. W imieniu
wspólnoty uniwersyteckiej, mieszkañców Pozna-
nia i wszystkich, którzy mieli kiedykolwiek okazjê s³u-
chaæ chóru gratulacje i podziêkowania do wszystkich ge-
neracji chórzystów skierowa³ rektor UAM, prof. Stanis³aw
Lorenc. 

Pierwsze lata dzia³alnoœci zespo³u, utworzonego je-
sieni¹ 1966 r., wspomina³ m.in. jeden z Honorowych
Prezesów Chóru, prof. Stefan Jurga, który prezesowa³
chórowi, gdy dyrygowa³ nim póŸniejszy profesor i rek-
tor Akademii Muzycznej, Stanis³aw Kulczyñski (1966-
1984). Wyra¿aj¹c ogromn¹ wdziêcznoœæ dla niego Sekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿sze-
go, prof. S. Jurga podkreœli³, ¿e gdyby na samym pocz¹t-
ku nie zaj¹³ siê chórem prof. Zdzis³aw Szostak i nie za-
dba³ o bardzo wysoki poziom œpiewu, chór nie sta³by siê
chlub¹ Uniwersytetu, Poznania, Polski i bardzo licz¹cym
siê zespo³em w Europie. (Prof. Z. Szostak odda³ chór
w rêce swego znakomitego asystenta z racji objêcia sta-
nowiska dyrektora Filharmonii Poznañskiej.) W la-
tach 1984-1987 chór maj¹cy ju¿ na swoim koncie sukce-
sy na festiwalach i w konkursach krajowych i zagranicz-
nych rozwija³ siê pod batut¹ dyrygenta i chórmistrza
Henryka Górskiego, a nastêpnie (do 1995 r.) pod okiem
prof. Akademii Muzycznej, Antoniego Grochowalskiego.
Po nim zespó³ powierzono w rêce dyrygenta, kompozy-
tora i chórmistrza Jacka Sykulskiego.

Pierwsz¹ czêœæ jubileuszowego koncertu z udzia³em
zaprzyjaŸnionych z chórem solistów wype³ni³y najbar-
dziej znane i lubiane przez publicznoœæ utwory sakralne
(np. „Peace meditation” – solo: Wojciech Mrozek – klar-
net; „Kyrie” z Missa 1956 – solo Krzysztof Dys) i rozryw-
kowe (np. „Lady Madonna” Beatlesów). Zaprezentowa³
jednak tak¿e nowe utwory, jak: „Sleep” (E. Whitacore`a)
z towarzyszeniem tancerzy teatru tañca Ewy Wycichow-
skiej. Salwy œmiechu i gromkie brawa wywo³a³o te¿ „Je-
zioro ³abêdzie” z zabawnym popisem baletowym czte-
rech chórzystów. Szczególn¹ wymowê mia³a piosenka
Czes³awa Niemena „Dziwny jest ten œwiat” w aran¿acji
Jacka Sykulskiego (solo: Katarzyna Roœciñska). 

Niespodziank¹ wieczoru by³o wrêczenie honorowych
statuetek chóru osobom szczególnie zespo³owi ¿yczli-
wym, jak rektorzy: prof. Stanis³aw Lorenc, prof. Stefan
Jurga, prorektorzy: prof. Kazimierz Przyszczypkowski,
prof. Joachim Cieœlik. Statuetki otrzymali te¿ znakomici
dyrygenci chóru oraz Honorowi Prezesi Chóru, m.in. Je-
rzy Laskowski, który wraz z Joann¹ Theuss (dyrektorem
organizacyjnym chóru) prowadzi³ Galê Jubileuszow¹,
ubarwiaj¹c j¹ zabawnymi wspomnieniami i anegdotami
z bogatej historii zespo³u. 

W drugiej czêœci publicznoœæ (w wiêkszoœci byli chó-
rzyœci) mia³a okazjê wys³uchaæ imponuj¹cego bogac-
twem form „Oratorium Gietrzwa³dzkiego” Jacka Sykul-
skiego na chór, orkiestrê (Filharmonii Poznañskiej) i soli-
stów (m.in. dwóch pieœniarek ludowych). By³o to po-
znañskie prawykonanie utworu skomponowanego
w 2006 r. na zamówienie Prezydenta Miasta Olsztyna dla
uczczenia 130. rocznicy objawieñ w Gietrzwa³dzie. 

Czterogodzinny wspania³y koncert jubileuszowy po-
twierdzi³ znakomit¹ formê „czterdziestolatka”, który za-
pewne jeszcze d³ugo bêdzie zadziwia³ i zachwyca³ mi³o-
œników œpiewu chóralnego nie tylko w Poznaniu, ale tak-
¿e w kraju i za granic¹. 

Danuta Chodera-Lewandowicz 

Czterdzieœci
lat 
minê³o... 

Pierwszy powa¿ny 
koncert Chór Akademicki
UAM da³ 6 marca 1967 r. 
na schodach przed sal¹ 117.
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Wlatach 70. na seminarium u s³ynnego „Gandhie-
go”, czyli prof. Zygmunta Ziembiñskiego, dys-
kutowa³ miêdzy innymi Janek K. Mimo namiêt-

nego zainteresowania muzyk¹ studiowa³ w normalnym
trybie prawo i nic nie wskazywa³o na to, ¿e w ciasnym
pomieszczeniu u „Gandhiego” siedzi przysz³y zdobywca
najwa¿niejszej w œwiecie muzycznej nagrody filmowej.
Na seminarium dyskutowa³o siê o problemach praw-
nych, ale – jak to u „Gandhiego” – z regu³y na szerokim
tle kwestii moralnych i spo³ecznych. Janka prawo raczej
nudzi³o, na ukoñczenie studiów potrzebowa³ wiêcej cza-
su ni¿ inni. Wyj¹tek stanowi³o seminarium u Ziembiñ-
skiego i chyba tylko temu seminarium zawdziêcza to, ¿e
studia w koñcu ukoñczy³. 

Niedawno Jan A. P. Kaczmarek, laureat nagrody Osca-
ra, zaprezentowa³ swoj¹ muzykê na koncercie w Auli
UAM, przygotowanym z okazji rocznicy 25-lecia powsta-
nia „Solidarnoœci”. Koncert by³ tylko jednym z wielu wy-
raŸnych dowodów, jak bardzo muzyk czuje siê
zwi¹zany ze œrodowiskiem, w którym wy-
rós³ i wychowa³ siê, ¿e z serdecznoœci¹
wraca do swojej Alma Mater.

Inna rzecz, ¿e nawet przed Janem
A. P. Kaczmarkiem uczelnia nie stoi
bynajmniej otworem i jeœli by
chcia³ j¹ kiedyœ odwiedziæ, to nie
wiadomo, gdzie i z kim móg³by
siê spotkaæ. W podobnej sytuacji
pozostaje zreszt¹ przeogromna
rzesza absolwentów wielu, wielu
roczników. W tym równie¿ tych
absolwentów, z których uczelnia
naprawdê mo¿e byæ i jest dumna. 

Nie¿yj¹cy ju¿ Jerzy Waldorff (te¿
absolwent Wydzia³u Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Poznañskiego), dziœ legen-
darny ju¿ krytyk muzyczny, powiedzia³ kiedyœ
swoim niezwykle ekspresyjnym g³osem, ¿e Naród Polski
sk³ada siê z kilkuset milionów Polaków przesz³ych poko-
leñ oraz 40 milionów tych, którzy ¿yj¹ tu i teraz. By³o to
uderzaj¹co trafne okreœlenie tego, czym jesteœmy jako na-
ród. ¯e reprezentujemy rezultat pracy, marzeñ i walki
wieluset tysiêcy kolejnych generacji Polaków, których
dorobek mamy obowi¹zek rozwijaæ i pomna¿aæ. 

To bardzo piêkne okreœlenie mo¿na chyba odnieœæ
tak¿e do naszego Uniwersytetu. Uniwersytet, niezale¿nie
od twórczej, bie¿¹cej dzia³alnoœci dydaktyczno-naukowej,
to tak¿e praca i dzia³alnoœæ absolwentów UAM, którzy
na co dzieñ korzystaj¹ z tego, co uda³o im siê zrozu-
mieæ i czego zdo³ali siê nauczyæ w okresie studiów. Dla-
tego warto uœwiadomiæ sobie, ¿e tzw. spo³ecznoœæ akade-
micka to nie tylko profesorowie i studenci, aktualnie pra-
cuj¹cy w uczelni, lecz tak¿e w znacznym stopniu wielka
rzesza absolwentów, którzy reprezentuj¹ swoj¹ Alma Ma-
ter na ca³ej Polsce, a nawet w œwiecie. I bardzo czêsto s¹
dumni z faktu, ¿e ukoñczyli w³aœnie Uniwersytet w Po-
znaniu. Podobnie jak i Uniwersytet powinien byæ dumny
ze swoich absolwentów. 

Najwybitniejsi absolwenci s¹ pe³ni œwiadomi znacze-
nia tego faktu. Na jednym z pierwszych spotkañ Stowa-
rzyszenia Absolwentów UAM u rektora Bogdana Marciñ-
ca znakomity prawnik warszawski, kiedyœ wybitny dzia-
³acz studencki na Uniwersytecie, Jerzy Mañkowski
stwierdzi³, ¿e ci, którzy ukoñczyli poznañski Uniwersytet

chc¹, aby UAM by³ uczelni¹ wielk¹, wspania³¹, by by³o
o niej g³oœno w kraju, aby on i inni absolwenci mogli byæ
dumni, ¿e tê w³aœnie uczelniê skoñczyli. Podobnie myœli
bardzo wiele osób z dyplomami UAM. Tym serdeczniej,
im dalej od Poznania rzuci³ ich los. 

Warto sobie czasem uœwiadomiæ to ró¿nora-
kie i wszechstronne oddzia³ywanie uczelni na spo³eczeñ-
stwo, jej wp³yw na poziom intelektualny ¿ycia spo³eczne-
go i stan œwiadomoœci obywatelskiej. Zw³aszcza teraz,
gdy zaw³aszczeni – czasem nieœwiadomie – przez regu³y
gospodarki rynkowej zaczynamy wiedzê traktowaæ jako
indyferentny intelektualnie i moralnie towar, a nie jako
wartoœæ op³acan¹ przez ca³e spo³eczeñstwo i s³u¿¹c¹ ca-
³emu spo³eczeñstwu. 

Stowarzyszenia absolwenckie powinny, korzystaj¹c
z uczuciowych zwi¹zków by³ych studentów z macierzyst¹
uczelni¹, wspieraæ j¹ wszêdzie, gdzie jest to tylko mo¿liwe.
W³adze uczelni doceniaj¹ pomoc, jakiej mog¹ oczekiwaæ

od osób i instytucji z zewn¹trz, w tym niejednokrot-
nie od swoich absolwentów. Spotykaj¹ siê np.

regularnie z aktualnymi pos³ami i senatora-
mi, by móc lepiej wypracowaæ pozycjê

uczelni w staraniach o pomoc w³adz
pañstwowych. Z tym, ¿e najczêœciej
ta relacja sprowadza siê do spraw
materialnych, organizacyjnych. Na-
tomiast uczelnia w niewielkim
stopniu korzysta z pomocy, jak¹
mog³aby uzyskaæ w procesie do-
skonalenia swojej dzia³alnoœci dy-
daktycznej. Przecie¿ studenci mo-

gliby w okresie swoich studiów
znacznie wiêcej skorzystaæ, gdyby

do ich programu kszta³cenia kultural-
nego w³¹czyæ wyk³ady takich by³ych stu-

dentów UAM jak: dyrektor Teatru Wielkiego
w Poznaniu S³awomir Pietras, Teatru Polskiego

Pawe³ Szkotak, Filharmonii – Wojciech Nentwig, jak twór-
ca najwiêkszych sukcesów Teatru Ósmego Dnia Lech Ra-
czak, wybitny re¿yser filmowy Filip Bajon i wielu innych.
M³odzi ludzie zainteresowani sztuk¹ powinni mieæ szansê
kontaktu z wielkim polskim poet¹ i t³umaczem, jedynym
poznañskim cz³onkiem KOR-u, Stanis³awem Barañcza-
kiem. Politolodzy i nie tylko mogliby skorzystaæ z wie-
dzy i doœwiadczenia wybitnego politologa i niemcoznaw-
cy, wieloletniego dyrektora Instytutu Zachodniego, Anny
Wolff-Powêskiej, ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej,
by³ej premier RP, Hanny Suchockiej, wielu by³ych mini-
strów i wysokich dygnitarzy. Trudno nawet przewidzieæ,
jak¹ pomoc w lepszym wykszta³ceniu, dokszta³caniu,
w zdobywaniu orientacji, co do przysz³ych karier zawodo-
wych mog³yby mieæ sugestie i konkretne dzia³ania ludzi,
którzy pracuj¹ w bezpoœredniej bliskoœci wielkich instytu-
cji gospodarczych i finansowych. 

Jednak obecnie nie ma systemu, który u³atwia³by ta-
kie kontakty. Mimo niebywa³ych mo¿liwoœci interneto-
wego komunikowania siê, nie ma p³aszczyzn porozu-
mienia i wspó³pracy miêdzy uczelni¹ a jej wychowanka-
mi, tak¿e pomiêdzy samymi absolwentami. Myœlê, ¿e jest
to piêkne pole do popisu dla stowarzyszenia absolwen-
tów, o ile oczywiœcie uczelnia zechce skorzystaæ z takie-
go kontaktu. Wydaje siê, ¿e korzyœci mog³yby byæ dla
wszystkich zainteresowanych olbrzymie. 

Zbigniew Jaœkiewicz

Po co siê stowarzyszaæ?

Uniwersytet to nie tylko
uporz¹dkowany zbiór
profesorów i studentów,
lecz przede wszystkim
¿ywa wiedza, pobierana 

i pomna¿ana przez
kolejne roczniki

akademickie, a nastêpnie
realizowana – poprzez
absolwentów –w ¿yciu

spo³ecznym kraju. 
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Wdostojnych wnêtrzach Collegium Novum UJ
spotkali siê przedstawiciele: Uniwersytetu Wro-
c³awskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-

cza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdañskiego, Uniwersyte-
tu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie, Uniwersytetu
£ódzkiego, Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
w Olsztynie, Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñ-
skiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy. Jako przewodnicz¹ca Zarz¹du Sto-
warzyszenia Absolwentów Uniwersytetu w Poznaniu
mia³am zaszczyt reprezentowaæ podczas spotkania UAM.

Uczestnicy przedstawili dzia³alnoœæ swoich stowarzy-
szeñ. Mimo ró¿nic dziel¹cych poszczególne uczelnie
– od 643-letniego Uniwersytetu Jagielloñskiego poprzez
m³odsze: UAM i Uniwersytet Wroc³awski, a skoñczywszy
na niespe³na 2-latku: Uniwersytecie Kazimierza Wielkie-
go w Bydgoszczy, stowarzyszenia dzia³aj¹ w zbli¿onych
ramach i borykaj¹ siê z podobnymi problemami.

Ka¿d¹ z uczelni opuœci³o tysi¹ce absolwentów (naj-
m³odsze uczelnie s¹ spadkobiercami w tym zakresie
swych nie-uniwersyteckiech poprzedników), jednak ¿ad-
ne stowarzyszenie nie mo¿e siê pochwaliæ zbyt du¿¹ li-
czebnoœci¹. Liczba aktywnych cz³onków, to jest p³ac¹-
cych sk³adki i uczestnicz¹cych w przygotowywanych dla
nich imprezach – wszêdzie oscyluje pomiêdzy 100 a 300.
Rekordzist¹ jest oczywiœcie w tym gronie Uniwersytet Ja-
gielloñski. Dzia³aj¹ce od ponad 40 lat stowarzyszenie wy-
da³o 3920 legitymacji. Liczba „aktywnych cz³onków” wy-
nosi jednak… 315. 

Stowarzyszenia zabiegaj¹ o nowych cz³onków. Wszê-
dzie bezskutecznym okazuje siê zachêcanie do zapisania
siê m³odych osób. Musi min¹æ co najmniej 20 lat, aby „tr¹-
caj¹c nutê sentymentaln¹” sk³oniæ absolwenta do wype³nie-
nia deklaracji cz³onkowskiej. Wœród cz³onków stowarzy-
szeñ s¹ osoby aktywne zawodowo w swoim œrodowisku:
dyrektorzy przedsiêbiorstw, w³aœciciele prywatnych firm,
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, naukowcy pracuj¹-
cy na uczelni, politycy oraz osoby starsze – emeryci. 

Finansowanie dzia³alnoœci zaprezentowanych pod-
czas spotkania stowarzyszeñ opiera siê przede wszystkim
na sponsorach – tu wszelkie rekordy bije Stowarzyszenie
Absolwentów Uniwersytetu Gdañskiego, a tak¿e
na wsparciu macierzystych uczelni i w znikomym zakre-
sie na sk³adkach cz³onkowskich.

Stowarzyszenia absolwentów przekazuj¹ zaintereso-
wanym informacje o swej dzia³alnoœci najczêœciej, po-
dobnie jak to siê dzieje w przypadku naszego SAUP, po-
przez wydawnictwa uniwersyteckie. Jedynie nieliczne
stowarzyszenia wydaj¹ w³asne biuletyny, jak na przyk³ad
UMCS i Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski. Stowarzysze-
nie absolwentów UMCS mo¿e poszczyciæ siê równie¿
skutecznoœci¹ w zakresie dzia³añ na rzecz swoich absol-
wentów: cz³onkowie stowarzyszenia otrzymuj¹ zni¿ki,
korzystaj¹c z ofert tych instytucji, których szefami s¹ ab-
solwenci uniwersytetu. 

Nasze Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu w Po-
znaniu ma jednego takiego sponsora: pana dyrektora S³a-

womira Pietrasa z Teatru Wielkiego, który równie¿ udziela
naszym cz³onkom – absolwentom – rabatu od cen biletów. 

Aktywnym gospodarczo jest, spoœród obecnych w Kra-
kowie, jedno stowarzyszenie: na Uniwersytecie Warmiñ-
sko-Mazurskim w Olsztynie. Stowarzyszenie to za³o¿y³o
w³asn¹ fundacjê, œwiadcz¹c¹ m.in. us³ugi na rzecz uniwer-
sytetu w zakresie obs³ugi administracyjnej (portierzy,
sprz¹tanie itp.), a tak¿e organizuj¹c¹ na zlecenie poszcze-
gólnych wydzia³ów – zjazdy rocznikowe absolwentów.

Podczas krakowskiego spotkania uzyskaliœmy nie tyl-
ko informacje o dzia³alnoœci, sukcesach i problemach sto-
warzyszeñ absolwentów. Koledzy z Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego przygotowali interesuj¹c¹ inicjatywê powo³a-
nia do ¿ycia Federacji Stowarzyszeñ Absolwentów i Wy-
chowanków Uniwersytetów Polskich. Podczas wstêpnej
debaty zastanawialiœmy siê wspólnie, czy powo³anie fe-
deracji mia³oby sens, z po¿ytkiem zarówno dla uczelni
macierzystych, jak i dla samych cz³onków federacji.
Wstêpne za³o¿enia programowe zosta³y podpisane przez
wszystkich uczestnicz¹cych w spotkaniu, którzy w ten
sposób wyrazili wolê kontynuowania prac nad utworze-
niem federacji.

Gospodarze krakowskiego spotkania przygotowali
tak¿e dla uczestników dodatkowe atrakcje: zwiedzanie
najstarszej czêœci Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz ka-
meralne spotkanie w swojej siedzibie: gotyckiej piwnicy
znajduj¹cej siê w podziemiach Collegium Iuridicum
przy ul. Grodzkiej.

By³o to pierwsze spotkanie przedstawicieli stowarzy-
szeñ absolwentów. Uczestnicy stwierdzili, ¿e by³o ono
bardzo potrzebne, a spotkania winny byæ kontynuowane
rotacyjnie, na ró¿nych uniwersytetach. Utworzenie fede-
racji niew¹tpliwie podniesie rangê reprezentowanych
stowarzyszeñ, a nasze spotkania odbywaæ siê bêd¹ regu-
larnie. O dalszych losach krakowskiej inicjatywy bêdzie-
my informowaæ na ³amach „¯ycia Uniwersyteckiego”.

Joanna Nowak
Przewodnicz¹ca Zarz¹du Stowarzyszenia 

Absolwentów Uniwersytetu w Poznaniu

Powstanie 
federacja
Zinicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów
Uniwersytetu Jagielloñskiego odby³o siê 
10 maja br. wKrakowie spotkanie
przedstawicieli stowarzyszeñ absolwentów
uniwersytetów wPolsce.

UWAGA: CZ£ONKOWIE STOWARZYSZENIA
ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU W POZNANIU

• 23 czerwca 2007 r. odbêdzie siê V Zjazd
Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu 
w Poznaniu. 

• Zjazd odbêdzie siê w pawilonie dydaktycznym
na terenie Ogrodu Botanicznego UAM 
w Poznaniu, ul. D¹browskiego 165.

• Pocz¹tek Zjazdu o godz. 10.00. 
• Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie

wpisowego w wysokoœci 50 z³ do 9 czerwca br.
na konto SAUP.

• Bli¿sze informacje na stronie www.saup.poznan.pl 
Zarz¹d SAUP
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W2007 r. obchodzona jest 250. rocznica urodzin
Wojciecha Bogus³awskiego – Ojca Polskiej Sce-
ny Narodowej. Warto z tej okazji przypomnieæ,

¿e Wojciech Bogus³awski urodzi³ siê nieopodal Poznania,
w nieistniej¹cej ju¿ dziœ wsi Glinno.

Glinno Wojciecha Bogus³awskiego 
Dziœ nie ma ju¿ ¿adnych zabudowañ po dawnej wsi,
a z dworku, w którym urodzi³ siê Bogus³awski – pozo-
sta³y tylko fundamenty. Jednak jeszcze na pocz¹tku lat
piêædziesi¹tych XX wieku dworek Bogus³awskich opiera³
siê niszcz¹cej sile czasu. Uratowany po wojnie przed roz-
biórk¹ przez naszego ziomka, wybitnego krajoznawcê,
Franciszka Jaœkowiaka, stanowi³ materialny pomnik – pa-
mi¹tkê po tym s³awnym Wielkopolaninie. 

Niestety, w 1951 roku – w nie do koñca wyjaœnionych
okolicznoœciach – dworek sp³on¹³. Tê stratê dla kultury
polskiej zaczê³y rekompensowaæ dzia³ania miejscowej
spo³ecznoœci zmierzaj¹ce do upamiêtnienia tej wybitnej
postaci. Jako pierwsza pojawi³a siê tam m³odzie¿. Dru¿y-
na harcerzy z Suchego Lasu w 1958 roku na rosn¹cym
w pobli¿u fundamentów dworku drzewie zawiesi³a
skromn¹ tablicê. Parê lat póŸniej – w 1964 roku – dziêki
zabiegom wojskowych z Biedruska i Szko³y Wojsk Pan-
cernych w Poznaniu ustawiono w miejscu istnienia dwor-
ku potê¿ny g³az przypominaj¹cy to historyczne miejsce. 

Dziêki inicjatywie miejscowego spo³eczeñstwa
na wielkim kamieniu zawieszona zosta³a pami¹tkowa ta-
blica, dzie³o rzeŸbiarza Jerzego Sobociñskiego, z portre-
tem Bogus³awskiego oraz odpowiednim napisem. 

29 maja 1966 roku, w roku Millenium Pañstwa Pol-
skiego, w Glinnie ods³oniêto pomnik poœwiêcony Woj-
ciechowi Bogus³awskiemu. 

Niestety, w ostatnich latach teren ten zosta³ jakoby za-
pomniany. Jednak jesieni¹ 2005 roku, z inicjatywy Towa-
rzystwa Opieki nad Zabytkami Oddzia³u w Poznaniu,
zjechali do Glinna przedstawiciele teatrów wielkopol-
skich: Emilia Sadowska z Teatru Polskiego w Poznaniu,
Sergiusz Sterna-Wachowiak z Teatru Nowego, Antoni
Koñczal z Teatru Animacji, Tomasz Szymañski z Teatru
w GnieŸnie, a tak¿e Joanna Nowak z Urzêdu Gminy Su-
chy Las, Zbigniew Szel¹g z Nadleœnictwa £opuchówko,
kapitan Waldemar Kulak z Centrum Szkolenia w Biedru-
sku, Olcha Sikorska i Andrzej Kaszubkiewicz z TOnZ.
Obecni zdeklarowali dzia³ania na rzecz przywrócenia te-
mu miejscu nale¿ytego wygl¹du. 

Rocznicowe obchody 
W lutym 2007 r. Wójt Gminy Suchy Las, Grzegorz Wojte-
ra powo³a³ Sucholeski Komitet Organizacyjny Obcho-
dów 250. Rocznicy Urodzin Wojciecha Bogus³awskiego
pod przewodnictwem Joanny Nowak – sekretarza gminy.
W pracach komitetu wziê³y udzia³ liczne instytucje i sto-
warzyszenia, m.in. sucholeskie Urz¹d Gminy, Oœrodek
Kultury, Szko³a Podstawowa, Stowarzyszenie Golêcze-
wian, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopol-
skiego, Teatr Wielki w Poznaniu, Towarzystwo Opieki
nad Zabytkami, Zwi¹zek Artystów Scen Polskich, a tak¿e
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Opracowano ca³o-
roczny program obchodów. 

Sesja „Wojciech Bogus³awski 
– in memoriam”
Zorganizowana, na proœbê Stowarzyszenia Golêczewian,
przez prof. Dobrochnê Ratajczakow¹ z Wydzia³u Filolo-
gii Polskiej i Klasycznej UAM – w dniu 14 kwietnia br.
– konferencja zainaugurowa³a w Suchym Lesie obszern¹
sekwencjê dzia³añ jubileuszowych, które trwaæ bêd¹ a¿
do ostatniego dnia roku. Doœæ skromna w pierwotnym
za³o¿eniu inicjatywa zyska³a przychylnoœæ szerokiego
gremium. Sesjê prowadzi³a prof. dr hab. Dobrochna Ra-
tajczakowa. 
Referaty wyg³osili: 
• • dr Krzysztof Kurek – „Wystêpy Wojciecha Bogus³aw-

skiego w Poznaniu”, 
• • dr Magdalena Piotrowska – „Zza uchylonej kurtyny...

O ¿yciu prywatnym Wojciecha Bogus³awskiego”, 
• • dr Katarzyna Lisiecka – „Wojciech Bogus³awski i te-

atr operowy”, 
• • mgr Marta Mielcarek – „Uwieñczeni laurami wielcy au-

torowie? Jan Nepomucen Kamiñski kontra Wojciech
Bogus³awski – drugie ¿ycie Krakowiaków i Górali”, 

• • mgr Marian Bajer (Stowarzyszenie Golêczewian)
– „Suchy Las Wojciechowi Bogus³awskiemu”. 

Warto odnotowaæ przyjazd do Suchego Lasu przedsta-
wicieli œwiata nauki i kultury. Przybyli tu miêdzy innymi:
prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska – prezes
Polskiego Towarzystwa Historyków Teatru, dr Magdale-
na Raszewska – Instytut Sztuki PAN, Dorota Buchwald
– Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Patryk
Kencki – Muzeum Teatralne w Warszawie, Krzysztof Ku-
mor – Prezes Zwi¹zku Artystów Scen Polskich oraz An-
drzej Lajborek, ZASP Oddz. Poznañ, prof. Jan Skotnicki
oraz prof. Irena Kluk-Drozdowska z Akademii Teatralnej
im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, prof. dr hab.
Alicja Pihan – prodziekan Wydzia³u Filologii Pol-
skiej i Klasycznej UAM, prof. Eleonora Udalska z Uniwer-
sytetu Œl¹skiego, dr Tomasz Kubikowski – wicedyrek-
tor i kierownik literacki Teatru Narodowego w Warsza-
wie, Igor Michalski – dyrektor Teatru oraz prof. dr hab.
Ma³gorzata Leyko – kierownik artystyczny Teatru im.
Wojciecha Bogus³awskiego w Kaliszu oraz przedstawiciele
Teatru Nowego i Teatru Polskiego w Poznaniu. 

Tablica pami¹tkowa
14 kwietnia ods³oniêto na g³azie w dawnym Glinnie no-
w¹ tablicê pami¹tkow¹, autorstwa artysty rzeŸbiarza Ro-
mana Kosmali. Ods³oniêcia tablicy dokonali marsza³ek
Województwa Wielkopolskiego i wójt Gminy Suchy Las.
W uroczystoœci uczestniczy³ rektor Uniwersytetu, prof.
Stanis³aw Lorenc oraz inni dostojni Goœcie z Warszawy,
Kalisza, Poznania i liczna grupa mieszkañców gminy Su-
chy Las. 

W tym samym dniu, wieczorem, w sucholeskim gimna-
zjum, studenci Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwe-
rowicza wyst¹pili z pieœniami i piosenkami Wojciecha Bo-
gus³awskiego „Œwiat srogi, œwiat przewrotny...”. Program
otwiera³ fragment „Dziejów Teatru Narodowego” pióra Bo-
gus³awskiego, podstaw¹ uk³adu ca³oœci by³ tekst „Krako-
wiaków i Górali” z muzyk¹ Jana Stefaniego, a koñczy³ nie-
wielki fragment tekstu Tadeusza Koœciuszki.

Who³dzie twórcy teatru

„Wojciech Bogus³awski 
– in memoriam” 
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Opera wSuchym Lesie 
26 maja – „Cud Mniemany, czyli Krakowiacy i Górale” za-
witaj¹... do Suchego Lasu. W tym dniu odbêdzie siê bez-
precedensowe wydarzenie. Teatr Wielki – ca³a ogromna
machina operowa – artyœci, orkiestra, dekoracje – przy-
bêd¹ do Hali Widowiskowo-Sportowej w Suchym Lesie.
Bilety mo¿na jeszcze nabyæ w kasie Teatru Wielkiego
oraz w sucholeskim Oœrodku Kultury. 

Oblê¿enie teatralne
16 czerwca w ramach Dni Gminy Suchy Las odbêdzie siê
w Suchym Lesie festyn teatralny, przygotowany g³ównie
przez ZASP Oddz. Poznañ, z udzia³em artystów scen Po-
znania oraz Gniezna i Warszawy. Dla mi³oœników sztuki
teatralnej bêdzie to mo¿liwoœæ fascynuj¹cej wêdrówki
po teatrze zarówno przez ró¿ne sceny, jak i za kulisy.
Uczestnicy poznaj¹ miêdzy innymi tajniki pracy charakte-
ryzatorów, dekoratorów, re¿ysera, aktorów, tajemnice te-
atru lalkowego, dramatu, komedii oraz kabaretu. Prze-
wodnikami bêd¹ znakomici aktorzy, którzy w drugiej
czêœci festynu – sami zaprezentuj¹ fragmenty przedsta-
wieñ, wczeœniej przygotowanych razem z widzami. 

To tylko czêœæ wydarzeñ, jakie odby³y siê – lub odbê-
d¹ – w zwi¹zku z 250. rocznic¹ urodzin Wojciecha Bogu-
s³awskiego. Aby godnie uczciæ tê rocznicê, spotykaj¹
siê i wspó³pracuj¹ – przedstawiciele ró¿nych instytu-
cji i ró¿nych profesji. Wszyscy – mimo ró¿norodnoœci
– doskonale siê rozumiej¹. Znajduj¹ te¿ konkretne wspar-
cie stosownych w³adz. Co ich ³¹czy poza postaci¹ same-
go Wojciecha Bogus³awskiego – dostojnego Jubilata?
Otó¿ niemal wszyscy cz³onkowie Komitetu Organizacyj-
nego s¹... absolwentami Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. 

Maria Bajer 
Andrzej Kaszubkiewicz 
Joanna Nowak (SAUP) 

Operowe spotkanie w stylu greckim
Tradycyjnie ju¿ od wielu lat dotychczasowe Zarz¹dy

Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu w Pozna-
niu organizowa³y noworoczne spotkania swych cz³on-
ków w Teatrze Wielkim. I tym razem, z nieznacznym
opóŸnieniem, zorganizowano takie spotkanie w sobo-
tê 3 marca 2007 r. Do teatru przyby³o ponad 80 cz³on-
ków stowarzyszenia, z przewodnicz¹c¹ zarz¹du – Joan-
n¹ Nowak i przewodnicz¹cym komisji rewizyjnej – Bo-
gus³awem Ha³uszczakiem. Cz³onkom stowarzyszenia,
jak zauwa¿yliœmy, nierzadko towarzyszyli najbli¿si
cz³onkowie rodziny: mê¿owie i ¿ony.

Co nas urzek³o i sprowadzi³o do teatru
operowego? Jaka to magia zaw³adnê-
³a Poznaniem, ¿e baletowa wersja
„Greka Zorby” – wspania³ego
dzie³a muzycznego Mikisa The-
odorakisa w choreografii Lorki
Massine'a wed³ug powieœci
Nikosa Kazandzakisa – cieszy
siê wci¹¿ nies³abn¹c¹ popu-
larnoœci¹ w Poznaniu?

Znakomity poeta dwóch
narodów: Polski i Grecji – po-
znañczyk z wyboru, Nikos Cha-
dzinikolau, napisa³: „Piêkny ba-
let ZORBA Mikisa Theodorakisa
cieszy siê nies³abn¹cym powodze-
niem”. Naczelny Dyrektor Teatru Wiel-
kiego w Poznaniu – wielki mi³oœnik kultury
antycznej, wybitny organizator i zas³u¿ony dzia³acz
kultury operowej, wczeœniej Teatru Wielkiego w £odzi,
potem Teatru Wielkiego w Warszawie – absolwent Wy-
dzia³u Prawa i Administracji UAM – S³awomir Pietras,
uzupe³niwszy informacjê móg³ dodaæ: „Greka Zorbê 
dotychczas realizowano na wielu scenach operowych:
Werony, £odzi, Rzymu, Warszawy, Aten i Sofii. Zespo³y
baletowe £odzi i Warszawy ogl¹da³a publicznoœæ w: Ar-
gentynie, Brazylii, Egipcie, Francji, Grecji, Hiszpanii,
Izraelu, Luksemburgu, Niemczech i W³oszech”.

Jeszcze ostatni widzowie nie opuœcili gmachu Teatru
Wielkiego, a ju¿ w piêknie odrestaurowanej reprezen-
tacyjnej sali, nazywanej do dziœ palarni¹, choæ tam nikt
papierosów nie pali, zebrali siê tam cz³onkowie SAUP,

aby na stoj¹co w stylu bankietowym wznieœæ toast
za zdrowie i pomyœlnoœæ. To ju¿ taka tradycja. Lubi-
my i kochamy dobre tradycje. Chcia³oby siê powie-
dzieæ: Vivat Alma Mater!

Spotkanie sprawnie poprowadzi³a pani Joanna No-
wak – przewodnicz¹ca Zarz¹du SAUP. W spotkaniu
wziêli udzia³: rektor – prof. dr hab. Stanis³aw Lorenc
oraz wspó³gospodarz spotkania – Dyrektor Naczelny
Teatru Wielkiego – S³awomir Pietras.

Ka¿dy w swoim stylu, obaj Panowie wyg³osili oka-
zyjne przemówienia, przerywane oklaskami ze-

branych. Dowiedzieliœmy siê wielu no-
wych rzeczy o ¿yciu i dzia³alnoœci

uczelni uniwersyteckiej i Teatru Wiel-
kiego, o ambitnych zamierzeniach
oraz perspektywach dalszego ich
rozwoju. Nasi goœcie specjalni,
jak wiadomo, ciesz¹ siê zas³u-
¿onym autorytetem w œwiecie
nauki i kultury. To dobra pro-
gnoza na przysz³oœæ. 

Na spotkaniu w Teatrze
Wielkim przekazano te¿

wszystkim uczestnikom sporo
informacji o aktualnej dzia³alnoœci

SAUP, pani Joanna Nowak w swo-
im p³omiennym wyst¹pieniu nakreœli-

³a ca³¹ panoramê aktywnoœci spo³ecznej
cz³onków oraz przybli¿y³a zebranym zamie-

rzenia stowarzyszenia na najbli¿sz¹ przysz³oœæ. Naj-
wa¿niejszym wydarzeniem w najbli¿szym czasie – po-
wiedzia³a – bêdzie V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
Stowarzyszenia, który odbêdzie siê w sobotê
23 czerwca 2007 r.

Uczestnicy spotkania z zadowoleniem przyjêli pro-
pozycjê pana rektora UAM odbycia zjazdu w nowym
pawilonie Ogrodu Botanicznego w Poznaniu przy ul. J.
H. D¹browskiego. Warto przy okazji wspomnieæ, ¿e na-
sze stowarzyszenie w niedalekiej jeszcze przesz³oœci
bardzo silnie popiera³o inicjatywê budowy nowego pa-
wilonu, zbieraj¹c œrodki finansowe na jego powstanie. 

Jan Laskowski
Cz³onek Zarz¹du SAUP

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu 
w Poznaniu 
61-612 Poznañ, ul. Rubie¿ 46 budynek C4 / 52 
tel. 061 62 26 900 
e-mail: jonosl@wp.pl 
www.saup.poznan.pl 
Sponsor SAUP: Fundacja UAM 

V Zjazd
Sprawozdawczo-

Wyborczy
Stowarzyszenia, 
który odbêdzie siê 

w sobotê 
23 czerwca 2007 r.
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Wszystkim, którzy uznali, ¿e warto oderwaæ siê
od zaliczeñ czy egzaminów i dla odmiany zro-
biæ coœ dla cia³a, XVI edycja tej imprezy ofero-

wa³a udzia³ w: Mistrzostwach UAM w Aerobiku Rekre-
acyjnym kobiet, Biegu Wiosennym kobiet i mê¿czyzn,
Otwartych Mistrzostwach UAM na Ergometrze Wioœlar-
skim kobiet i mê¿czyzn, Turnieju Koszykarskich Trójek
mê¿czyzn, Turnieju Pi³ki No¿nej Piêcioosobowej mê¿-
czyzn, Otwartych Mistrzostwach UAM w P³ywaniu ko-
biet i mê¿czyzn, Finale Miêdzywydzia³owej Ligi Pi³ki Siat-
kowej kobiet i mê¿czyzn, Finale Pi³ki Siatkowej dla pra-
cowników UAM, Otwartych Mistrzostwach UAM w Si³o-
waniu na Rêkê mê¿czyzn, Otwartych Mistrzostwach
UAM w Tenisie Sto³owym kobiet i mê¿czyzn, Otwartych

Mistrzostwach UAM w Wyciskaniu Sztangi Le¿¹c ko-
biet i mê¿czyzn, Otwartych Mistrzostwach UAM w Kolar-
stwie Górskim oraz Otwartych Mistrzostwach UAM w Ju-
do kobiet i mê¿czyzn. Wœród tych dyscyplin, z pewno-
œci¹, ka¿dy znalaz³ tê, w której chcia³ siê zmierzyæ ze
swoimi kolegami lub kole¿ankami. 

Chc¹c dowiedzieæ siê, co o Dniu Sportu myœl¹ studenci
UAM, przeprowadziliœmy wœród nich szybk¹ sondê. Warto
zacytowaæ najbardziej charakterystyczne wypowiedzi:

• „Zawody, rywalizacja i mo¿liwoœæ wykazywania
swoich umiejêtnoœci sportowych to mi³e urozmaice-
nie ¿ycia studenckiego, ale nie biorê w tym bezpo-
œrednio udzia³u”. 

Student –

Jak co roku, wielu studentów UAM stanê³o przeddylematem
–czy wDzieñ Sportu wzi¹æ udzia³ w zawodach, czy

potraktowaæ go jako przerwê w zajêciach i zostaæ d³u¿ej
w ³ó¿ku, by odespaæ zarwane noce.
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• • „Dzieñ Sportu jest potrzebny, bo mogê sprawdziæ
swoje amatorskie mo¿liwoœci z osobami, które tre-
nuj¹ w sekcjach”.

• • „Jest to jedyny dzieñ w roku, w którym chêtnie bio-
rê udzia³ w zajêciach sportowych”.

• • „Dzieñ Sportu to mi³y przerywnik w nauce. Zniechê-
caæ mo¿e jednak obligatoryjny udzia³ w zawodach”.

• • „Najwa¿niejsze, ¿e jest to dzieñ wolny od zajêæ, jed-
nak wola³abym go spêdziæ za miastem”.

• • „Sport stanowi wa¿ny element w moim ¿yciu i ka¿-
da okazja do rywalizacji sportowej wzmaga moj¹
ambicjê”.

• • „Ten dzieñ jest dla mnie przykrym obowi¹zkiem. Nie
jestem pasjonatem sportu i gdyby nie propozycja
(a raczej ma³y szanta¿) odrobienia dwóch nieobec-
noœci w zamian za udzia³ w zawodach, nie by³abym
zainteresowana”.

• • „Nie interesujê siê szczególnie sportem, ale za to bê-
dê spe³niaæ siê w roli kibica”.

• • „Jest to dla mnie jedyna okazja, by choæ raz w tygo-
dniu siê wyspaæ”. 

Jak widaæ, studenci w ró¿ny sposób podchodz¹
do „Œwiêta Sportu”, jednak zdecydowana wiêkszoœæ popie-
ra pomys³ jego organizacji. Œwiadczy o tym przeprowadza-
ny od wielu lat turniej pi³ki siatkowej, który gromadzi wie-
le pokoleñ pracowników Uniwersytetu. W tym roku uczest-
niczy³y w nim reprezentacje: Wydzia³u Nauk Spo³ecznych,
Wydzia³u Matematyki i Informatyki, Wydzia³u Chemii, Wy-
dzia³u Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Wydzia-
³u Neofilologii. Jak zauwa¿a organizator turnieju, trener An-
drzej Koziñski, liczba uczestników i kibiców w sali przy uli-
cy M³yñskiej potwierdza, ¿e do sportu nie trzeba nikogo
zmuszaæ, wystarczy jedynie dobry pomys³, czego najlep-
szym dowodem s¹ siatkarze w wieku od 20 do 61 lat. Po raz
kolejny Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz
Akademicki Zwi¹zek Sportowy przygotowa³y równie¿ sze-
reg imprez towarzysz¹cych obchodom Dnia Sportu, wœród
których warto wymieniæ: wystêp zespo³u Drumstein oraz
pokaz aqua aerobiku. Zmaganiom sportowców towarzyszy-
³y po raz trzeci Ogólnopolskie Zawody P³ywackie Studen-
tów Niepe³nosprawnych Szkó³ Wy¿szych, z których relacjê
zamieœcimy w najbli¿szym numerze. Adam Barabasz

– sportowiec?
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