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Koncert Majowy – I część występ Orkiestry Kameralnej pod dyr. Aleksandra Grefa

Wykład Jubileuszowy pt. „W obronie nauki i polskości: Uniwersytet w latach 1939-1955”
wygłosił prof. Grzegorz Łukomski

Mamy w rankingu
trzecie miejsce! 
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www.facebook.com/ZycieUniwersyteckieMiesiecznik

Wśród ab sol wen tów na sze go uni wer sy te tu wspo mi na ją cych
okres stu diów, a któ rzy za cho wa li we wdzięcz nej pa mię ci
syl wet kę słyn ne go Ghan die go, po wstał pro jekt, by z tej

oka zji ufun do wać w no wej Au li spe cjal ną ta bli cę, upa mięt nia ją cą po -
stać wy bit ne go praw ni ka i wy jąt ko we go na uczy cie la, a tak że zor ga -
ni zo wać spo tka nie uczniów pro fe so ra – słu cha czy Je go wy kła dów, se -
mi na rzy stów, ma gi stran tów, wszyst kich, któ rzy wciąż po zo sta ją
pod wpły wem je go oso bo wo ści i le gen dy. 

W pro gra mie prze wi dzia no się obok prze mó wień oraz wspo mnień
spo tka nie to wa rzy skie przy ka wie i kie lisz ku wi na. Uczest ni cy otrzy -
ma li rów nież pły tę CD z kom ple tem zdjęć zwią za nych z pro fe so rem,
a tak że wy da ny z tej oka zji pla kat. 

Pa miąt ko wa ta bli ca, któ ra umiesz czo na zo sta nie w Au li, sfi nan -
so wa na zo sta nie ze skła dek ab sol wen tów. Chęt nych za pra sza my
do wpłat na ten cel na kon to Fun da cji im. Pro fe so ra Zyg mun ta
Ziem biń skie go, Bank Pe kao S.A. I O. w Po zna niu
66124017471111001022300167, ko niecz nie z do pi skiem „Au la

Ziem biń skie go”. Li czy się każ dy grosz. Li sta dar czyń ców zo sta nie
opu bli ko wa na. 

Prof. Zyg munt Ziem biń ski uro dził się 1 czerw ca 1920 r. w War sza -
wie, tam też uzy skał ma tu rę. W 1938 r. zgło sił się ja ko ochot nik
do czyn nej służ by woj sko wej, któ rą od był w Wil nie. Po kam pa -
nii wrze śnio wej ukry wał się, a je sie nią 1943 r. zgło sił się do od dzia -
łów le śnych Ar mii Kra jo wej ope ru ją cych w oko li cach Czę sto cho wy.
Po woj nie przy je chał do Po zna nia, gdzie od był stu dia praw ni cze, a tak -
że uzy skał sto pień ma gi stra fi lo zo fii. W 1946 r. pod jął – ja ko wo lon -
ta riusz – pra cę w Ka te drze Teo rii i Fi lo zo fii Pra wa u prof. Cze sła wa
Zna mie row skie go. Pra cę dok tor ska obro nił w tym sa mym ro ku, a ha -
bi li ta cję i ty tuł do cen ta w 1955 r. Pro fe so rem nad zwy czaj nym zo stał
w 1962 r., a zwy czaj nym 7 lat póź niej. W 1981 r. po wie rzo no mu
Ka te drę Teo rii Pań stwa i Pra wa UAM, któ rą kie ro wał do przej ścia
na eme ry tu rę w 1990 r., a pra co wał w niej do koń ca ży cia w 1996
r. W la tach 1980-81 zde cy do wał się zo stać prze wod ni czą cym NSZZ
So li dar ność na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji UAM. na

Pa mię ci „Ghan die go”
Z inicjatywy i na wniosek absolwentów prawa UAM, Rada Wydziału Prawa i Administracji UAM podjęła uchwałę
o nadaniu sali Alfa w budynku Collegium Iuridicum Novum nazwy Aula Zygmunta Ziembińskiego. 
Uroczyste otwarcie nowej Auli odbyło się 18 maja br., co wiąże się z rocznicą śmierci profesora. 

Numer oddano do druku 17 maja 2013 roku
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◗ W dniach 11-13 kwiet nia od by ły się w Ki jo wie tar gi edu ka cyj ne
Osvi ta i Ka rie ra. Przed sta wi cie le UAM za chę ca li Ukra iń ców do stu -
dio wa nia w Pol sce na sto iskach przy go to wa nych przez Fun da cję Per -
spek ty wy, Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go oraz Fun da cję
Roz wo ju Sys te mu Edu ka cji. W otwar ciu tar gów wziął udział prof. Ja -
cek Gu liń ski, pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Na uki i Szkol nic -
twa Wyż sze go. Re pre zen tan ci pol skich uczel ni wyż szych, w tym
UAM, wzię li udział w spo tka niu zor ga ni zo wa nym w am ba sa dzie RP
w Ki jo wie. Omó wio no moż li wo ści roz wi ja nia ak tyw no ści i ofer ty edu -
ka cyj nej pol skich uczel ni pu blicz nych i nie pu blicz nych na Ukra inie.

◗ Zjazd 90-le cia Stu denc kie go Ko ła Na uko we go Geo gra fów im. Sta -
ni sła wa Paw łow skie go od był się 20 kwiet nia na Wy dzia le Na uk Geo -
gra ficz nych i Geo lo gicz nych UAM. W pro gra mie zna la zły się m. in.:
se sja ju bi le uszo wa Zjaz du 90-le cia SKNG, se sja na uko wa 90-le cia
SKNG oraz bal 90-le cia SKNG. W Zjeź dzie wzię ło udział ok. 200 pra -
cow ni ków WNGiG, ab sol wen tów WNGiG oraz człon ków SKNG UAM. 

◗ 22 kwiet nia w UAM zło ży ła wi zy tę Je an Dunn, am ba sa dor Au stra -
lii w Pol sce oraz Ste ve Rank, rad ca han dlo wy tej pla ców ki. Go ście spo -
tka li się z prof. Jac kiem Wit ko siem, pro rek to rem UAM. W Sa li Se na -
tu w Col le gium Mi nus od by ło się spo tka nie ze stu den ta mi, dok to -
ran ta mi oraz pra cow ni ka mi UAM. Je an Dunn wy gło si ła sło wo po wi -
tal ne, a na stęp nie od był się wy kład Ste ve'a Ran ka „Au stra lia bli żej niż
my ślisz”, w któ rym zo sta ły po ru szo ne za gad nie nia z za kre su sto sun -
ków pol sko -au stra lij skich, ze szcze gól nym uwzględ nie niem moż li wo -
ści stu dio wa nia w Au stra lii.

◗ Ko ło Na uko we Stu den tów Ni der lan dy sy ty ki „Oran jes” wraz z wy -
kła dow ca mi i stu den ta mi 25 kwiet nia świę to wa ło Dzień Kró lo wej.
W ra mach ob cho dów Ko nin gi nen dag (Dnia Kró lo wej) od by ło się Wiel -
kie Dyk tan do Ni der lan dy stycz ne oraz se ria pre zen ta cji do ty czą cych
kul tu ry Ni der lan dów. 

◗ VIII zwy czaj ne po sie dze nie Se na tu UAM od by ło się 29 kwiet -
nia 2013 r.     

Na po cząt ku rek tor i pro rek to rzy przed sta wi li ze bra nym waż ne dla
uczel ni ko mu ni ka ty. Na stęp nie prof. Je rzy Lis po in for mo wał o pra -
cach Ra dy Głów nej Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go. Pod czas po sie -
dze nia Se nat UAM pod jął uchwa ły w spra wie utwo rze nia no wych
kie run ków stu diów oraz okre śle nia dla nich efek tów kształ ce nia.
Na ich pod sta wie na Wy dzia le Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa
po wsta ło bez pie czeń stwo na ro do we (stu dia II stop nia) oraz za rzą dza -
nie pań stwem (stu dia I stop nia); na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra -
cji – pra wo eu ro pej skie (stu dia I i II stop nia) oraz kie ru nek praw no -
-eko no micz ny, pro wa dzo ny wspól nie z Uni wer sy te tem Eko no micz -
nym (stu dia I i II stop nia); na Wy dzia le Na uk Geo gra ficz nych i Geo -
lo gicz nych –  geo de zja i kar to gra fia (stu dia I stop nia – in ży nier skie);
na Wy dzia le Teo lo gicz nym – dia log i do radz two spo łecz ne (stu -
dia I stop nia). Na stęp nie Se nat UAM pod jął uchwa ły: w spra wie utwo -
rze nia no wych spe cjal no ści stu diów; o zmia nie uchwa ły
nr 326/2011/2012 Se na tu UAM z dnia 28 ma ja 2012 r. w spra wie wa -
run ków i try bów re kru ta cji na I rok stu diów sta cjo nar nych oraz nie -
sta cjo nar nych w ro ku aka de mic kim 2013/2014; w spra wie za twier -
dze nia wzo ru dy plo mu ukoń cze nia stu diów wyż szych, wzo ru świa -
dec twa ukoń cze nia stu diów po dy plo mo wych, wzo ru ukoń cze nia kur -
su do kształ ca ją ce go oraz wzo ru cer ty fi ka tu bie gło ści ję zy ko wej uzy -
ska nych na UAM; w spra wie wa run ków i try bu przy jęć na I rok stu -
diów dok to ranc kich sta cjo nar nych i nie sta cjo nar nych w UAM w ro -
ku aka de mic kim  2013/2014.

W cza sie ob rad Se nat UAM wy dał po zy tyw ną opi nię w spra wie mia -
no wa nia na sta no wi sko pro fe so ra  zwy czaj ne go: prof. Ja nu sza Cze bre szu -
ka, prof. Jó ze fa Do bo sza, prof. Ry szar da D. Go lian ka z Wy dzia łu Hi sto -
rycz ne go oraz prof. Wła dy sła wa Pa lu chow skie go z Wy dzia łu Na uk Spo -
łecz nych. Pod jął uchwa łę w spra wie wy ga śnię cia man da tu dr. hab. Ra fa -
ła Wit kow skie go w Se na cie UAM i za twier dził umo wę za war tą po mię dzy
UAM a Bun ker Hill Com mu ni ty Edu ca tion (BHCC). Na za koń cze nie pod -
jął uchwa łę w spra wie nada nia nazw sa lom w Col le gium Iu ri di cum No -
vum oraz umiesz cze nia ta bli cy pa miąt ko wej na te re nie gma chu.

Wgląd w uchwa ły Se na tu moż li wy bę dzie na stro nie www.amu.edu.pl
oraz w Rek to ra cie. 

◗ Dwa ze spo ły stu den tów bio fi zy ki mo le ku lar nej (I i II stop nia) uzy ska -
ły fi nan so wa nie swo ich pro jek tów ba daw czych w ra mach zor ga ni zo wa -
ne go przez Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go kon kur su „Ge -
ne ra cja Przy szło ści”. Sfi nan so wa ne zo sta ły na stę pu ją ce pro jek ty z za kre -
su bio fi zy ki: „Na no ukła dy na ba zie fos fo li pi dów i sur fak tan tów ja ko
in no wa cyj ne no śni ki w te ra pii ge no wej” – ze spół re ali zu ją cy: We ro ni -
ka An drze jew ska Mi cha li na Sku pin, Pau li na Egier ska, Bar ba ra Urban
oraz prof. Ma ciej Ko zak ja ko opie kun na uko wy pro jek tu oraz „Kon struk -
cja ba te rii sło necz nej opar tej na bak te ryj nych cen trach re ak cji” – ze -
spół re ali zu ją cy: Ra fał Bia łek oraz dr hab. Krzysz tof Gi ba sie wicz ja ko
opie kun na uko wy pro jek tu.

Kon kurs wspie ra wy bit nie uzdol nio nych stu den tów w roz wo ju ich ak -
tyw no ści na uko wej, po przez wspie ra nie ich uczest nic twa w mię dzy -
na ro do wych kon kur sach lub za wo dach. 

◗ Za kład Stu diów Ni der landz kich i Po łu dnio wo afry kań skich przy Wy -
dzia le An gli sty ki UAM zor ga ni zo wał w ma ju Mie siąc Kul tu ry Flan drii
i Ho lan dii w Po zna niu i Wiel ko pol sce. W ra mach wy da rze nia od by ły się
licz ne wy sta wy, wer ni sa że, po ka zy i spo tka nia o te ma ty ce: film – fo to -
gra fia – li te ra tu ra – kul tu ra – ma lar stwo – mul ti me dia – pro jek to wa -
nie – sztu ka – ta niec – te atr. 

◗ Z oka zji dwu dzie stej rocz ni cy za ło że nia fi lo lo gii wę gier skiej na UAM
w dniach 8-9 ma ja od by ło się sym po zjum na uko we pod pa tro na tem am -
ba sa do ra Wę gier, dr Ivána Gy urcsíka. W sym po zjum udział wzię ły oso -
by od lat zwią za ne z pro pa go wa niem kul tu ry, li te ra tu ry i hi sto rii Wę gier
w Pol sce oraz przed sta wi cie le pol skich, wę gier skich i in nych za gra nicz -
nych hun ga ry styk. Wy kła dy wy gło si li m. in.: prof. Je rzy Sno pek (PAN,
War sza wa), prof. Ry szard Grze sik (PAN, Po znań), dr János Ti schler (dy -
rek tor Wę gier skie go In sty tu tu Kul tu ry) Ja ro sław Gi ziń ski (dzien ni karz),
dr hab. Ka ta lin Szi li (Uni wer sy tet Eötvös, Bu da peszt), dr La jos Pálfa lvi
(Uni wer sy tet Pázmány, HU).

◗ Kon fe ren cja na uko wa „Ewo lu cja sys te mu po li tycz ne go” or ga ni zo -
wa na przez Wy dział Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa UAM, Za kład
Sys te mów Po li tycz nych oraz Pol skie To wa rzy stwo Na uk Po li tycz nych
Od dział w Po zna niu od by ła się w dniach od 15 do 16 ma ja w Col le gium
Po lo ni cum w Słu bi cach. Kon fe ren cja stwo rzy ła spo sob ność do wy mia -
ny opi nii i po glą dów oraz pre zen ta cji wy ni ków ba dań na te mat prze obra -
żeń sys te mów po li tycz nych w pań stwach, któ re sta ły się człon ka mi Unii
Eu ro pej skiej w wy ni ku tzw. środ ko wo -wschod nie go roz sze rze nia tej
struk tu ry oraz aspi ru ją cych do wstą pie nia do UE. 

◗ Ko ło Mi ło śni ków Ję zy ka zor ga ni zo wa ło III obóz na uko wo -in te gra -
cyj ny „Mię dzy ci szą a ci szą”, któ ry od był się w dniach 17-19 ma ja w Guł -
to wach. W spo tka niu udział wzię li stu den ci za in te re so wa ni na uką pol -
skie go ję zy ka mi go we go. Pro gram obo zu obej mo wał 12 go dzin lek to ra -
tu, spo tka nie z oso ba mi nie sły szą cy mi, jak rów nież wpro wa dze nie w kul -
tu rę głu chych. Do udzia łu w obo zie za pro sze ni zo sta li rów nież stu den -
ci UAM z dys funk cją słu chu, dla któ rych od by ły się warsz ta ty z prak -
tycz nej zna jo mo ści ję zy ka pol skie go. Spo tka nie ma tak że wy miar in te -
gra cyj ny. opr. mdz
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UAM 
znów 
na podium
W czter na stej edy cji ran kin gu szkół wyż szych, przy go to wa ne go przez mie sięcz nik edu ka cyj ny
Per spek ty wy i dzien nik Rzecz po spo li ta oce nio no pol skie uczel nie. 

W 2013 ro ku naj lep szą aka de mic ką uczel nią w Pol sce
jest Uni wer sy tet Ja giel loń ski, któ ry wy prze dził mi ni mal nie
Uni wer sy tet War szaw ski. Na trze cim miej scu zna lazł się
Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu. 

Pierw sze miej sce wśród uczel ni nie pu blicz nych ma gi -
ster skich za ję ła Aka de mia Le ona Koź miń skie go w War -
sza wie, przed Szko łą Wyż szą Psy cho lo gii Spo łecz nej
w War sza wie. W ran kin gu pań stwo wych wyż szych szkół
za wo do wych zwy cię ży ła ko lej ny raz PWSZ im. Pre zy -
den ta Woj cie chow skie go w Ka li szu. 

A oto pierw sza dzie siąt ka uczel ni pol skich: 
Uni wer sy tet Ja giel loń ski 
Uni wer sy tet War szaw ski 
Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu 
Po li tech ni ka War szaw ska 
Aka de mia Gór ni czo -Hut ni cza im. Sta ni sła wa Sta szi ca w Kra ko wie 
Po li tech ni ka Wro cław ska 
Uni wer sy tet Wro cław ski 
Uni wer sy tet Me dycz ny im. Ka ro la Mar cin kow skie go w Po zna niu 
Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu 
Szko ła Głów na Han dlo wa w War sza wie

Z prof. Bro ni sła wem Mar ci nia kiem, rek to rem UAM, roz ma wia Jo lan ta Le nar to wicz 
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Moż na po wie dzieć: jest sta bil nie, ko lej ny raz
UAM utrzy mał swo ją moc ną trze cią po zy cję.
Cie szy to pa na rek to ra? Jest pan dum ny? 

Oczy wi ście! Trze cie miej sce utrzy mu je -
my od kil ku lat, od ro ku 2009, z prze rwą je -
dy nie na rok 2011, kie dy ze szli śmy na miej -
sce 4. To zna czy, że uczelnia funkcjonuje
stabilnie, że roz wi ja my się sys te ma tycz nie, co
waż ne jest w sy tu acji, gdy po pię tach dep cze
nam kon ku ren cja: a to Uni wersz twet Wro -
cław ski, a to Po li tech ni ka War szaw ska, któ re
tak że się roz wi ja ją. Róż ni ce są mi ni mal ne. 

Zmie rze nie ja ko ści da nej uczel ni to nie ła twa
spra wa. Jest ty le aspek tów, któ re na le ży brać
pod uwa gę, wie le oko licz no ści… 

Tak, po my sło daw cy ran kin gu po słu gu ją się
spe cjal nie opra co wy wa ny mi i wciąż do sko na -
lo ny mi na rzę dzia mi. Ocen uczel ni aka de mic -
kich do ko nu je się ana li zu jąc 33 kry te ria, po -
dzie lo ne na 6 grup. I tak jest to: pre stiż, po ten -
cjał na uko wy, efek tyw ność na uko wa, wa run -
ki stu dio wa nia, umię dzy na ro do wie nie, in no -
wa cyj ność. Naj wy żej j oce nia na jest efek tyw -
ność na uko wa: 30 pro cent, da lej pre stiż: 25
pro cent ca łej oce ny. 

Jak to wy li czać? 
No cóż, wpraw dzie mot to przyj mo wa ne

przez in sty tu cje zaj mu ją ce się ran kin ga mi, wzię -
te z ha sła za wie szo ne go w po ko ju Al ber ta Ein -
ste ina, brzmi: „nie wszyst ko co się li czy, mo że
być po li czo ne i nie wszyst ko, co mo że być po li -
czo ne – się li czy”, to jed nak ja koś się to uda je.
Na przy kład weź my kry te rium „efek tyw ność
na uko wa”. Bie rze się tu pod uwa gę roz wój ka dry

wła snej, nada ne stop nie na uko we, efek tyw ność
po zy ski wa nych środ ków ze wnętrz nych na ba -
da nia, cy to wa ne pu bli ka cje, H –in deks, udział
w pro gra mach ra mo wych, stu dia dok to ranc kie.
Zaś oce nia jąc pre stiż uczel ni zwra ca się uwa gę
na pre fe ren cje pra co daw ców, oce nę przez ka drę
aka de mic ką, uzna nie mię dzy na ro do we, wy bór
uczel ni przez olim pij czy ków… Z tych cząst ko -
wych ocen stwa rza się po rów ny wal ne ob ra zy
kon kret nych uczel ni. Ze wzglę du wła śnie
na wie lość i różnorodność kry te riów, ran king
Per spek tyw cie szy się du żym uzna niem i za in -
te re so wa niem śro do wi ska aka de mic kie go.

Za któ re z tych kry te riów wy mie nio nych
po wy żej UAM uzy skał naj wyż sze oce ny? 

Wy so ko oce nio no pre fe ren cje pra co daw -
ców, nie źle oce nę ka dry na uko wej. Sła bo zaś
na przy kład wy bo ry olim pij czy ków. 

Czy na te go rocz nym świa dec twie, bo prze -
cież i tak ran kin gi moż na trak to wać, zna la zły
się stop nie z wy krzyk ni kiem: naj lep sze w Pol -
sce!, czy tyl ko oce ny do bre? 

Fa jer wer ków nie by ło. UAM nie wy stę pu je
w ran kin gu kie run ków stu diów na miej scu
pierw szym. Na dru gim ma my jed ną oce -
nę – z teo lo gii. W więk szo ści przy pad ków po -
śród oce nia nych 40 grup kie run ków, UAM zaj -
mu je miej sce trze cie. Ta ką po zy cję zy ska ły fi -
lo lo gie ob ce, fi lo lo gia pol ska, fi lo zo fia, hi sto ria,
so cjo lo gia, pra wo, po li to lo gia, kie run ki bio lo -
gicz ne, ochro na śro do wi ska, pe da go gi ka i edu -
ka cja, wie dza o kra jach i re gio nach. O miej -
sce ni żej zna la zły się kul tu ro znaw stwo, dzien -
ni kar stwo i ko mu ni ka cja, psy cho lo gia.

Na miej scu 5. upla so wa ła się che mia,
a na 7. – fi zy ka i astro no mia oraz ma te ma ty ka.

Ja ki ob raz ide al ne go uni wer sy te tu mógł by
po wstać w opar ciu o da ne z te go rocz ne go
ran kin gu? 

Był by to uni wer sy tet pro wa dzą cy
interdyscyplinarne ba da nia na świa to wym
po zio mie, bli sko po wią za ny z ryn kiem pra cy,
z go spo dar ką, stwa rza ją cy stu den tom jak naj -
lep sze wa run ki na uki. A nad wszyst kim pa -
no wa ło by ha sło „ja kość”; wy so ka ja kość ba -
dań na uko wych, ja kość w za rzą dza niu uczel -
nią, ja kość we wcho dze niu w kon takt z oto -
cze niem spo łecz nym i biz ne so wym. Osnową
dzia ła nia ta kiej ide al nej uczel ni mu si być więc
kul tu ra ja ko ści. 

Mó wi się, że ran kin gi ma ją przede wszyst -
kim po ma gać kan dy da tom na stu dia w wy bie -
ra niu przez nich uczel ni dla sie bie. Ale chy ba
nie tyl ko, bo wie le wska zó wek mo gą wy cią gać
z nich dla sie bie i sa me uczel nie?

Oczy wi ście. Ran king pod po wia dać mo że,
w któ rą stro nę na le ża ło by w przy szło ści pro -
fi lo wać funk cjo no wa nie szko ły wyż szej, ja kie
aspek ty dzia łal no ści roz wi nąć, ja kie wy zna -
czyć prio ry te ty. W UAM np. wy raź nie wi dać,
że z ogrom nym po ten cja łem ka dry na uko wej
nie idzie jesz cze w pa rze naj wyż sza efek tyw -
ność na uko wa. Wie my za tem co po pra wiać.

UAM ta kie na uki bę dzie wy ko rzy sty wać?
Oczy wi ście. Po wiem krót ko – nie mal

wprost z ran kin go wej ga li uda łem się na po -
sie dze nie ze spo łu opracowującego „Stra te -
gię roz wo ju  UAM na la ta 2009-2019.
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Od chwi li, kie dy uni wer sy tet na swo jej stro -
nie in ter ne to wej za mie ścił ogło sze nie o chę ci
sprze da ży kil ku nie ru cho mo ści – pod nio sła się
me dial na wrza wa. Nie wni ka jąc w stan rze czy -
wi sty i w przy czy ny te go kro ku za czę to snuć
do my sły… Czy pan je zna? 

Tak, oczy wi ście. Czy ta jąc pra sę, czy słu cha -
jąc au dy cji ra dio wych i te le wi zyj nych, moż -
na od nieść wra że nie, ja ko by uni wer sy tet z na -
gła, wczo raj, za czął my śleć o prze no si nach
na Mo ra sko; że prze pro wa dza się tam ca ła
uczel nia i w związ ku z tym za mie rza wy prze -
da wać swój śród miej ski ma ją tek, za ska ku jąc
swo imi de cy zja mi wło da rzy mia sta. Tym cza -
sem każ da z wy mie nio nych tu i upo wszech -
nia nych przez dzien ni ka rzy in for ma cji jest
zwy czaj nie nie praw dzi wa. De cy zja o lo ka li za -
cji i bu do wie kam pu su uni wer sy tec kie go za -
pa dła daw no, daw no, w po ło wie lat sie dem -
dzie sią tych. War to przy po mnieć, że już w la -
tach sześć dzie sią tych ów cze sny rek tor, prof.
Ge rard La bu da, bio rąc pod uwa gę wzrost licz -
by stu den tów (któ ra od ro ku po wsta nia UAM
ja ko sa mo dziel nej uczel ni do ro ku 1962,
w któ rym obej mo wał funk cję rek to ra, nie mal
się po tro iła z 2199 w ro ku aka de mic -
kim 1952/53 do 7360 w ro ku 1962/63) a tak -
że pla no wa ny roz wój uni wer sy te tu do 1980
ro ku, uznał za ko niecz ne po więk sze nie ba zy
lo ka lo wej. Wła dze uni wer sy te tu, tak że za cza -

sów rek to ra prof. Cze sła wa Łu cza ka, mó wi ły
o ko niecz no ści roz wo ju ba zy ma te rial nej
w oba wie, że przy szli stu den ci nie bę dą mie li
gdzie się uczyć. My śla no więc przy szło ścio wo,
za kła da jąc, że uni wer sy tet, po sze rza ją cy sta -
le ob sza ry ba daw cze i ocze ku ją cy zwięk sze nia
licz by stu diu ją cych, po wi nien zna leźć dla sie -
bie miej sce rów nież po za ści słym śród mie -
ściem. Roz wa ża no róż ne lo ka li za cje: Mar ce -
lin, Wi no gra dy, Cy ta de lę… Wresz cie w la tach
sie dem dzie sią tych po ja wi ła się kon cep cja roz -
bu do wy uczel ni na Mo ra sku. Pla ny te za kła -
da ły po wsta nie na Mo ra sku kam pu su aka -
de mic kie go, w któ rym miał się zna leźć nie tyl -
ko ca ły nasz uni wer sy tet, ale i in ne uczel nie
po znań skie. Po wstał na wet sto sow ny pro jekt
ar chi tek to nicz ny Ma ria na Fi ku sa i Je rze go
Gu raw skie go. Ko mi sja Pla no wa nia przy Ra -
dzie Mi ni strów w 1974 r. za twier dzi ła pla ny
roz wo jo we UAM i lo ka li za cję no wych obiek -
tów. W 1977 ro ku wbu do wa no ka mień wę -
giel ny pod przy szły uni wer sy tet na Mo ra sku. 

I na sta ła dłuż sza ci sza…
To praw da, bar dzo dłu go nic tam się nie

dzia ło. Tak to w tam tych la tach by wa ło, pla ny
by ły szum ne i wy bu ja łe, ale na re ali za cję nie
prze wi dzia no środ ków. Z tych po wo dów tak -
że nie wie le wy da rzy ło się w la tach osiem dzie -
sią tych, je dy nie w 1984 r. pod ję to bu do wę
Col le gium Phy si cum. 

Gdzie za tem od by wa ły się za ję cia dla co raz
licz niej szych stu den tów?

Kie dy wcho dzi li śmy w no wą Pol skę dra ma -
tycz nie ma ła część spo łe czeń stwa stu dio wa ła.
Tak zwa ny wskaź nik sko la ry za cji był ni ski.
Nasz uni wer sy tet, jak i in ne uczel nie, sta rał się
spro stać wy zwa niu, ja kim by ło gwał tow ne
zwięk sza nie się licz by stu diu ją cych. Nic więc
dziw ne go, że pew ne de cy zje rek tor skie by ły
wów czas wprost dzia ła nia mi „na ra tu nek”, bo
brakowało pomieszczeń dydaktycznych. Ku -
pi li śmy więc bu dy nek od Za kła dów Ce giel -
skie go, prze ję li śmy daw ny Dom Par tii. Cho -
dzi ło o to, by szyb ko zna leźć no we sa le wy kła -
do we dla stu diu ją cej mło dzie ży. Nie za leż nie
od te go rek to rzy tam tych cza sów ro bi li
wszyst ko, by idea bu do wa nia kam pu su sta ła
się rze czy wi sto ścią. W la tach 90. spra wa ru -
szy ła z miej sca. Rek to rzy, za rów no prof. Je rzy
Fe do row ski, jak i prof. Ste fan Jur ga, pod ję li in -
ten syw ne sta ra nia o po zy ska nie środ ków fi -
nan so wych na roz bu do wę kam pu su na Mo -
ra sku. Prze łom na stą pił dzię ki rek to ro wi Jur -
dze, któ re mu dla spra wy roz bu do wy Mo ra ska
uda ło się zjed nać wszyst kich po słów wiel ko -
pol skich, nie za leż nie od par tii po li tycz nych,
ja kie re pre zen to wa li. W 1999 r. roz bu do wa
kam pu su na Mo ra sku sta ła in we sty cją fi nan -
so wa ną z bu dże tu Pań stwa, co za pew ni ło po -
nad 150 mln zło tych na la ta 1999-2003. Efek -

Kam pus Mo ra sko 
chlubą Uniwersytetu i Po zna nia

Z prof. Andrzejem Lesickim,
prorektorem UAM, 
rozmawia Jolanta Lenartowicz 
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ty wi dać by ło pra wie na tych miast. Śli ma czą -
ca się od lat bu do wa Col le gium Phy si cum
mo gła być sfi na li zo wa na, po wsta ły obiek ty dla
Wy dzia łów: Ma te ma ty ki i In for ma ty ki, Na uk
Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych oraz Bio lo -
gii, a tak że pierw sze obiek ty spor to we (pły -
wal nia). Im pet nada ny roz bu do wie Mo ra ska
uda ło się utrzy mać ko lej nym rek to rom, prof.
Sta ni sła wo wi Lo ren co wi i prof. Bro ni sła wo -
wi Mar ci nia ko wi. Za ka den cji pierw sze go
z nich, Sejm RP 22 lip ca 2004 r. przy jął usta -
wę za pew nia ją cą środ ki fi nan so we na pro -
gram wie lo let ni „Uni wer sy tet im. Ada ma
Mic kie wi cza w Po zna niu 2004-2011”. Z cza -
sem, ze wzglę du na znacz ny wzrost cen ma -
te ria łów i usług bu do wal nych, za czę ło bra ko -
wać środ ków na zre ali zo wa nie pla -
nów. I znów, już za ka den cji rek to ra Mar ci nia -
ka, zwar te si ły władz uni wer sy tec kich i wiel -
ko pol skich par la men ta rzy stów po mo gły: do -
tych cza so wy fun dusz zre wa lo ry zo wa no. No -
we la usta wy przy ję ta przez Sejm 5 sierp -
nia 2010 r. usta no wi ła prze dłu że nie pro gra -
mu do 2015 r. i za pew ni ła środ ki na dal sze in -
we sty cje. Dzię ki tym usta wom UAM na pro -
gram wie lo let ni uzy skał w su mie do fi nan so -
wa nie w wy so ko ści 500 mln zł, co umoż li wi -
ło sys te ma tycz ną roz bu do wę kam pu su. I uni -
wer sy tet się na dal bu du je! 

A w mia rę po stę pu prac na kam pus prze no -
szą się ko lej ne wy dzia ły.

Na Mo ra sku bę dzie miej sce dla sied miu na -
szych wy dzia łów. Oprócz bu dyn ków już ist -
nie ją cych – przy po mnę, że są to sie dzi by
wszyst kich wy dzia łów na uk przy rod ni czych
(Fi zy ki, Ma te ma ty ki i In for ma ty ki, Na uk
Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych, Bio lo gii oraz
Che mii), a po nad to sie dzi ba Wy dzia łu Na uk
Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa – po wsta nie
jesz cze je den bu dy nek dla Wy dzia łu Hi sto -
rycz ne go. Ale w ra mach kam pu su za pla no -

wa no tak że aka de mi ki, dal sze obiek ty spor to -
we (oprócz pły wal ni i ha li spor to wej, któ re już
są), przy chod nię zdro wia, lo ka le usłu go we,
klu by stu denc kie i kul tu ral ne cen tra.
Planujemy ożywienie kampusu poprzez
zwiększenie liczby ławeczek przy drogach,
wyraźne oznakowanie miejsc rekreacyjnych
na grillowanie, gry sportowe. Tych obiek tów
dzi siaj bra ku je, ale prze cież kam pus nie jest
jesz cze go to wy. Na Mo ra sku po wsta nie praw -
dzi wa na uko wa dziel ni ca Po zna nia, bo miej -
sce zna la zły tam rów nież su per no wo cze sne
pla ców ki na uko we: Mię dzy uczel nia ne Cen -
trum Na no -Bio -Me dycz ne i Wiel ko pol skie
Cen trum Za awan so wa nych Tech no lo gii.
Moż li we, że w przy szło ści do łą czy do nich
Cen trum Pro to no te ra pii. In we sty cje na Mo -
ra sku to nie kwe stia chwi li. Ma my świa do -
mość, że obec nie po dej mo wa ne de cy zje bę dą
słu żyć na uce i na ucza niu stu den tów przez
dzie się cio le cia. Cho dzi o to, by uni wer sy tet,
raz ulo ko wa ny na Mo ra sku, miał moż li wość
roz wo ju na wet przez 100 lat i wię cej. 

Czy li praw dą jest, że kam pus mo ra ski wciąż
jesz cze po wsta je, ale jed no cze śnie nie ozna cza
to, że uni wer sy tet cał kiem opu ści śród mie -
ście? 

Spo śród 14 po znań skich wy dzia łów (po -
za Po zna niem są dwie pod sta wo we jed nost ki
or ga ni za cyj ne UAM – Wy dział Pe da go gicz no-
-Ar ty stycz ny w Ka li szu i In sty tut Kul tu ry Eu -
ro pej skiej w Gnieź nie) na Mo ra sko prze no si
się sie dem, czy li po ło wa. Jed nak nie ozna cza
to, że na Mo ra sko tra fi po ło wa na szych po -
znań skich stu den tów. Wy dzia ły „mo ra -
skie” – to oko ło 16 tys. słu cha czy, pod czas
gdy 26 tys. stu diu je po za nim, w po zo sta łych
dwóch kam pu sach. Pierw szy z nich to kam -
pus zwa ny śród miej skim, do któ re go za li cza
się obiek ty zlo ka li zo wa ne w cen trum Po zna -
nia, m.in. Col le gia: No vum, Che mi cum, Ma -

ius, Mi nus, Iu ri di cum i no wa sie dzi ba Wy -
dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji Col le gium Iu ri -
di cum No vum, Bi blio te ka Uni wer sy tec ka, do -
my aka de mic kie na Wi no gra dach, Jo wi ta oraz
Han ka, obok niej no wa sie dzi ba Ka te dry Stu -
diów Azja tyc kich. Dru gi kam pus zlo ka li zo -
wa ny jest na Sza ma rze wie, gdzie na dwóch
wy dzia łach stu diu je po nad 10 tys. słu cha czy.
Tak więc z tym wy lud nia niem śród mie ścia nie
jest tak źle… War to tu jesz cze przy po mnieć,
że w ro ku aka de mic kim 1988/89 łącz na licz -
ba wszyst kich stu den tów uni wer sy te tu wy no -
si ła 13,2 tys., a więc pra wie do kład nie po ło wę
tej po zo sta ją cej w cen trum mia sta. Nikt jed -
nak wte dy nie za rzu cał uni wer sy te to wi, że nie
za pew nia za lud nie nia ulic śród mie ścia.

Krót ko mó wiąc, uni wer sy tet nie wy pro wa -
dza się, zwłasz cza nie wy pro wa dza się w ca ło -
ści. Zresz tą wi dać to go łym okiem, wy star czy
spoj rzeć, jak i ta śród miej ska je go część pięk -
nie je i od mła dza się. 

Tak. Uni wer sy tet po zo sta je w zna czą cej
czę ści w śród mie ściu. Tu na dal bę dzie sie dzi -
ba władz rek tor skich, obok re pre zen ta cyj -
na au la, cen tral na bi blio te ka i zde cy do wa -
na więk szość wy dzia łów hu ma ni stycz nych
(war to przy po mnieć, że na wet Wy dział Hi -
sto rycz ny nie prze nie sie się na Mo ra sko w ca -
ło ści, bo dla In sty tu tu Hi sto rii Sztu ki prze -
wi du je my no wą sie dzi bę w bu dyn ku po ko sza -
ro wym obok Col le gium Iu ri di cum No vum).
Co wię cej, obec ne wła dze rek tor skie wcie la -
ją w ży cie obiet ni cę, że nie mo że być dwóch
uni wer sy te tów: no wo cze sne go na Mo ra sku
i za nie dba ne go w śród mie ściu. Pla nu je my, że -
by sie dzi by wy dzia łów, któ re funk cjo nu ją
w śród mie ściu, by ły grun tow nie re wi ta li zo -
wa ne. Tak też się dzie je, choć tu trud niej wska -
zać bar dzo kon kret ne ter mi ny i har mo no gra -
my. Tu nie ma okre ślo ne go przez usta wę sej -
mo wą pro gra mu roz wo ju, za pew nia ją ce go 
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fi nan so wa nie. Nie zna czy to jed nak, że uni -
wer sy tet nie szu ka i nie zdo by wa środ ków
na re wi ta li za cję. Od no wio ne zo sta ły Col le gia:
Ma ius, Mi nus, No vum i Iu ri di cum, sie dzi ba
Ka te dry Stu diów Azja tyc kich, a tak że kam pus
na Sza ma rze wie. Zbu do wa li śmy w cen trum
no we obiek ty, no wo cze sne bi blio te ki dla neo -
fi lo lo gów i po lo ni stów. Po wstał oka za ły bu dy -
nek dla Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji. A to
do pie ro po czą tek. Trze ba tę in we sty cję dla
praw ni ków do koń czyć. Jest plan od no wie nia
Col le gium Che mi cum i no wa kon cep cja je go
funk cjo no wa nia. My śli my o po sta wie niu no -
we go bu dyn ku na Sza ma rze wie. Pla nu jąc,
mu si my jed nak mieć świa do mość ogra ni czeń,
wy ni ka ją cych z po wierzch ni. Tu, w mie ście,
nie ma my par ce li o po wierzch ni 150 hek ta -
rów, jak na Mo ra sku, bo gdzie w mie ście moż -
na wska zać tak du ży, pu sty ob szar? 

Zdo by wa nie środ ków nie jest ła twe? 
Rze czy wi ście, to wiel kie wy zwa nie. Trze ba

cho dzić „po proś bie”, ne go cjo wać, prze ko ny -
wać, za bie gać ko lej ny raz u rzą du, u mar szał -
ka… I szu kać re zerw u sie bie.

Uni wer sy tet roz ra sta się jak buj ne drze wo.
Drze wa jed nak, by utrzy mać ich szla chet ność,
trze ba przy ci nać, usu wać zbęd ne ga łę zie… 

Pa mię tać też trze ba, że przy by wa ją ce no we
obiek ty i bu dyn ki wy ma ga ją sta ran ne go utrzy -
ma nia. To kosz tu je. Gwał tow nie wzra sta ją
kosz ty utrzy ma nia obiek tów wy ko rzy sty wa -
nych przez UAM. Nie spo sób więc nie za da wać
so bie py tań, czy wszyst ko, co po sia da uni wer -
sy tet, jest mu nie zbęd ne, czy nie trze ba z cze -
goś zre zy gno wać; czy za tem war to utrzy my wać
to, co już uni wer sy te to wi prze sta ło słu żyć. Do -
ty czy to zwłasz cza tych bu dyn ków, któ re nie
by ły dla uczel ni two rzo ne, a przej mo wa ne
w wiel kiej po trze bie i przy sto so wy wa ne do no -
wej ro li, że przy po mnę tu Col le gium im. Hi po -
li ta Ce giel skie go. Dla te go nie któ re nie ru cho -
mo ści zna la zły się na li ście obiek tów do sprze -
da nia. To nie jest de cy zja pod ję ta z dnia
na dzień, to sku tek roz wa gi i… ra chun ku eko -
no micz ne go. Uni wer sy tet od lat pro wa dzi po -
li ty kę po zby wa nia się bu dyn ków, któ re – kie -
dyś przy dat ne, a na wet nie zbęd ne – prze sta ły
słu żyć. Kto dziś pa mię ta na przy kład o bu dyn -
ku na Ma tej ki? O do mach w Ko zie gło wach czy
w Ki ci nie? Sprze da li śmy daw ną sie dzi bę Wy -
daw nic twa Na uko we go UAM w wil li przy ul.
No wo wiej skie go, oczy wi ście w mo men cie, gdy
w Col le gium Ma ius wy re mon to wa no po -
miesz cze nia tak że dla wy daw nic twa. Miesz -
kań ców z Do mu Aka de mic kie go w Ko zie gło -
wach prze nie śli śmy do wy re mon to wa nej czę -
ści DA przy ul. Nie szaw skiej. 

Część bu dyn ków umiesz czo nych na li ście
nie daw no opu bli ko wa nej, a wska zu ją cej
obiek ty sprze da ży, już do tej sprze da ży prze -
zna czo na jest od daw na. Po sta no wi li śmy te -
raz, wzo rem in nych uczel ni, oprócz ogła sza -
nia prze tar gów, upu blicz nić tę li stę w spe cjal -
nym fol de rze, tak aby po ten cjal ni kup cy mo -

gli się z nią ła twiej za po znać. Zresz tą z fak tu,
że coś jest na sprze daż, nie wy ni ka jesz cze, że
sprze da ne bę dzie za wszel ką ce nę. My nie wy -
prze da je my za bez cen uczel nia ne go ma jąt ku.
Pod cho dzi my do te go ra cjo nal nie i rze czo wo. 

Gdy by scha rak te ry zo wać gru pę bu dyn ków,
prze zna czo nych przez UAM do sprze da ży, to
jak je okre ślić?

To bu dyn ki, któ re nie po wsta ły dla ce lów
dy dak tycz nych, spe cy ficz nych dla uni wer sy -
te tu, tyl ko zo sta ły za adap to wa ne. Są na ogół
sta re, a ich stan tech nicz ny jest mi zer ny. Ich
kosz tow ny re mont był by dla nas na praw dę
nie opła cal ny. 

Jed nak nie kie dy mó wi się, że są kul to we? 
Sta ram się zro zu mieć każ de go, któ re go

z obiek ta mi UAM wią żą wspo mnie nia, kto
da rzy je szcze gól nym sen ty men tem. Bo się
w nich stu dio wa ło, pra co wa ło, po zna wa ło
zna jo mych, przy ja ciół, cza sem part ne rów
na ca łe ży cie. Ale ja ki kult zwią za ny jest z bu -
dyn kiem daw ne go ko mi te tu wo je wódz kie go
PZPR, ja ki z fa brycz nym Ce giel skim? Kul -
to wość to coś bar dzo su biek tyw ne go… Oczy -
wi ście uni wer sy tet bę dzie za wsze z wdzięcz -
no ścią pa mię tać o stu den tach, któ rzy przy czy -
ni li się do te go, że bu dy nek KW stał się Col -
le gium Hi sto ri cum i już od po nad dwu dzie -
stu lat słu ży kształ ce niu. To na pew no by ło
lep sze roz wią za nie niż prze ka za nie go uwłasz -
cza ją cej się no men kla tu rze daw ne go sys te mu.
Ale obec nie ten bu dy nek jest już ma ło uni -
wer sy te to wi przy dat ny. Co nie ozna cza, że od -
da my go w każ de rę ce... Chcie li by śmy, by roz -
wi ja ła się w nich ja kaś kul tu ro twór cza dzia łal -
ność…

Na za koń cze nie wróć my jesz cze raz do Mo -
ra ska, czy li „get ta za to ra mi”. Co pan są dzi
o tym okre śle niu? 

Oce niam je bar dzo ne ga tyw nie i do strze -
gam w je go uży ciu prze jaw nie wie dzy. Z wiel -
kim zdzi wie niem prze czy ta łem ten ty tuł
w „Ga ze cie Wy bor czej”, dzien ni ku, któ ry ce -
nię i czy tam. To nie do pusz czal ne, by to ne ga -
tyw ne i bu dzą ce w Pol sce jed no znacz ne sko -
ja rze nia okre śle nie uży te zo sta ło w tak opi nio -
twór czej ga ze cie. Kam pus Mo ra sko to wi zy -
tów ka no wo cze sno ści i po wód do du my nie
tyl ko uni wer sy te tu, ale i Po zna nia. Dla nas jest
to miej sce stwa rza ją ce bar dzo do bre wa run ki
i dla stu dio wa na i dla roz wo ju na uki. Tu i stu -
den ci i na ukow cy są u sie bie, a nie ką tem w ob -
cych do mach, co wła śnie ko ja rzy mi się ze
złym sło wem get to. Kam pus Mo ra sko jest
otwar ty dla miesz kań ców Po zna nia. Nie gro -
dzi my je go te re nu, na sze obiek ty każ dy mo że
obej rzeć i zwie dzić. W cza sie Fe sti wa lu Na -
uki i Sztu ki czy No cy Na ukow ców, i in nych te -
go ty pu przed się wzięć, od wie dza ją go ty sią ce
miesz kań ców Po zna nia, uczniów i li ce ali stów. 

A jak z ko mu ni ka cją na kam pus, od da lo ny
prze cież od cen trum?

Trud no zgo dzić się rów nież z opi nia mi, że
kam pus jest od le gły od mia sta. Po ło żo ny jest

na przed mie ściach, ale tak się skła da, że
z cen trum łą czy go do god ne po łą cze nie
tram wa jo we. Od pę tli tram wa jo wej i dwor -
ca au to bu so we go na Osie dlu So bie skie go
do więk szo ści obiek tów Mo ra ska od le głość
jest już nie wiel ka, to pie szo 5-10 mi nut wy -
god nym trak tem. Pa mię taj my, że le ka rze za -
le ca ją, by każ dy dzien nie prze cho dził co naj -
mniej ty siąc kro ków. Uni wer sy tet zbu do wał
ścież kę ro we ro wą, łą czą cą kam pus z pę tlą
tram wa jo wą a – gdy tyl ko zi ma usta je – mia -
sto wy po ży cza ro we ry. Ścież ka ro we ro wa to
jed no cze śnie miej sce spa ce ro we dla oko licz -
nych miesz kań ców. Szko da tyl ko, że mia -
sto nie zre ali zo wa ło pla nów bu do wy przej -
ścia pod ziem ne go, łą czą ce go dwo rzec au to -
bu so wy na Osie dlu So bie skie go ze ścież ką
ro we ro wą.

Pa da ją też za rzu ty, że nie któ re obiek ty kam -
pu su są bar dziej od da lo ne…

Praw da, że Col le gium Geo gra phi cum
i obiek ty spor to we są bar dziej od le głe od pę -
tli tram wa jo wej koń czą cej „Pest kę”. Ale prze -
dłu że nie li nii tram wa jo wej prze ci na ją cej
w tym kie run ku kam pus to bar dzo nie roz sąd -
ne roz wią za nie. Uni wer sy tet z na dzie ją przy -
glą da się pla nom miej skim, za kła da ją cym
prze dłu że nie li nii tram wa jo wych od pę tli
na Wil cza ku w kie run ku Na ra mo wic i Ra do -
je wa. Oczy wi ście zlo ka li zo wa nie przy stan ków
w po bli żu ha li spor to wej uła twi ło by do jazd
tram wa jo wy na tę część kam pu su. Wsłu chu -
je my się w in for ma cje o moż li wo ści utwo rze -
nia ko lei miej skiej wy ko rzy stu ją cej obec ną li -
nię ko le jo wą, któ rej sta cja mo gła by być zlo ka -
li zo wa na w po bli żu kam pu su. Oczy wi ście bu -
do wa no we go wia duk tu nad li nią ko le jo wą
w re jo nie Na ra mo wic roz wią za ła by pro blem
do jaz du sa mo cho do we go. Ale to in we sty cje,
któ rych uni wer sy tet sfi nan so wać nie mo że…

Kam pus nie jest jesz cze ukoń czo ny, a jest już
miej scem pra cy i stu diów bar dzo wie lu osób.
Ja koś so bie one ra dzą. 

Tak, do miej sca pra cy i stu dio wa nia chcą
przy jeż dżać swo im sa mo cho dem i ich na wet
naj lep sze roz wią za nia ko mu ni ka cji zbio ro -
wej nie za in te re su ją. To dla nich mu sia ły już
te raz po wstać par kin gi. Praw da, że obec nie
uro dy kam pu so wi nie przy da ją. Mo że w nie -
da le kiej przy szło ści, gdy już po wsta ną
wszyst kie obiek ty, bę dzie moż na szu kać in -
nych roz wią zań par kin go wych. A obec ne
par kin gi za mie nio ne zo sta ną w cen tral ną
ale ję łą czą cą kam pus wzdłuż uli cy Uni wer -
sy tec kiej od wscho du do za cho du… Ma my
też na dzie ję, że bu do wa aka de mi ków i in -
nych wspo mnia nych wy żej obiek tów oży wi
kam pus, któ ry wy peł ni się stu den ta mi o każ -
dej po rze dnia. Ale jed no cze śnie prze ko na -
ny je stem, że wie lu stu den tów szyb kim tram -
wa jem do trze do cen trum, by np. od wie dzać
na dal pu by na Sta rym Ryn ku a mo że przede
wszyst kim ki na i te atry Po zna nia. I tym sa -
mym za lud niać bę dą cen trum. 
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Au la Lu brań skie go w tym ju bi le uszo wym dniu 22 kwiet -
nia zgro ma dzi ła tłu my. Sta wi li się przed sta wi cie le kil ku -
na stu uni wer sy te tów i szkół wyż szych, z ca łe go kra ju,
od Lu bli na po Go rzów, a księ ga ju bi le uszo wa, za wie ra -
ją ca tek sty po lo ni stycz ne na cześć prof. Wal cza ka na pi -

sa ne, mia ła trzy 600-stro ni co we to my! 
Frasz kę „mi ni ste rial ną” na pi sał prof. Ja cek Gu liń ski, wi ce mi ni -

ster na uki i szkol nic twa wyż sze go, nie gdyś nasz pro rek tor. Prof. Mar -
ci niak, rek tor UAM, gra tu lu jąc ju bi la to wi, frasz ki nie na pi sał (ale –
jak pod kre ślił, to on za chę cił prof. Wal cza ka, by na pi sał wiersz o so -
bie sa mym). Prof. Bo gu mi ła Ka niew ska, dzie kan Wy dzia łu Fi lo lo gii
Pol skiej i Kla sycz nej UAM, za sta na wia jąc się – w wier szo wa nej for -
mie – jak uczcić ju bi la ta, zde cy do wa ła, że mo że to tyl ko być epo -
pea, a o na pi sa nie jej po pro si „wy bit ne go po etę po ezji oko licz no ścio -
wej” czy li…Bog da na Wal cza ka. Dyr. In sty tu tu Fi lo lo gii Pol skiej UAM
Krzysz tof Try buś na zwał ju bi la ta „czło wie kiem nie zli czo nych spo -
tkań”, któ ry mi mo bo ga te go ży cia spo łecz no -to wa rzy skie go na pi sał
po nad ty siąc prac na uko wych ze wszyst kich nie mal dzie dzin ję zy ko -
znaw stwa. Spo sób na ta ką pra co wi tość po zo sta je nie do cie czo ną ta -
jem ni cą, a pro fe sor, choć jak wia do mo pro wa dzi głę bo ko noc ny tryb
ży cia, pi sząc do 3 w no cy, po tra fi ra no sta wić się na kon fe ren cji na -
uko wej i z ży wo ścią brać w niej udział. Prof. Try buś przy po mniał
też licz ne do te go pa sje ju bi la ta: mi łość do Ukra iny, do daw ne go ma -
lar stwa wło skie go, sztu ki bi zan tyj skiej. Jest też na uczy cie lem wy ro -
zu mia łym i cier pli wym oraz znaw cą wi na. 

Prof. Ali cja Pi han -Ki jas przy po mnia ła wszyst kie dzie dzi ny na uki,
któ ry mi pro fe sor się zaj mo wał, a więc dzie ja mi ję zy ka pol skie go,
zwłasz cza pod ką tem wpły wów ob cych i ich chro no lo gii, ono ma sty -
ką, dzie dzic twem kul tu ro wym w ję zy ku, glot to dy dak ty ką, a w każ -
dej z tych dzie dzin osob ne miej sce zaj mo wa ła me to do lo gia. Dzię ki
wni kli wej ana li zie prof. Wal czak np. udo wod nił, że Sien kie wicz, ar -
cha izu jąc ję zyk w „Krzy ża kach” nie ko rzy stał z gwa ry gó ral skiej, co
do tych czas by ło obo wią zu ją cą te zą. Wszy scy wie dzą, że pro fe sor nie
tyl ko ży wo in te re su je się prze mia na mi ję zy ka, ale po tra fi o nich bar -
dzo cie ka wie opo wia dać, dla te go książ ki, któ rych jest au to rem lub
współ au to rem cie szy ły się po wo dze niem nie tyl ko w wą skim gro nie
spe cja li stów. Wy star czy wy mie nić „Mię dzy sno bi zmem a mo dą i po -
trze ba mi ję zy ka”, „Słow nik wi leń ski”, „Słow nik gwa ry miej skiej Po zna -
nia” czy „Prak tycz ny słow nik współ cze snej pol sz czy zny”.

Po lau da cjach stu den ci fi lo lo gii kla sycz nej z te atru Sfin ga przed sta -
wi li frag men ty sztu ki Te ren cju sza w re ży se rii Łu ka sza Ber ge ra, a uczen -
ni ce pro fe so ra, Jo lan ta Mig dał i Agniesz ka Pio trow ska -Wo ja czyk wrę -
czy ły mu księ gę (księ gi!) pa miąt ko wą i oczy wi ście po wie dzia ły wier -
szyk. Wresz cie głos za brał ju bi lat i z wro dzo nym hu mo rem sko men -
to wał, że „ge no lo gia lin gwi stycz na trak tu je ju bi la ta jak nie bosz czy ka
czy li tak jak o zmar łym „nil ni si be ne”. Mam do sko na ły te mat na pra -
cę pt. jak da le ce mo wy ju bi le uszo we przy po mi na ją po grze bo we – oznaj -
mił. Dla swo jej mo wy wy brał wa riant dzięk czyn ny, a więc, jak po wie -
dział, z ro sną cą wdzięcz no ścią wspo mi na ro dzi ców, któ rzy mi mo trud -
nych wa run ków ma te rial nych, za pew ni li mu do bry start w ży ciu. Dzię -
ko wał na uczy cie lom pod sta wów ki w Mi ło sła wiu, przed wo jen nym,

świet nym pe da go gom, ta kim jak Edward Je li nek i Ma rian Wal kow ski.
Wspo mi nał na uczy cie li z li ceum we Wrze śni, w tym ks. Woj cie cha
Dzierz gow skie go i je go kurs ła ci ny dla mi ni stran tów czy Wła dy sła -
wa Mać kow skie go, któ ry uczył go ła ci ny i któ re mu za wdzię cza naj wię -
cej w tam tym okre sie. To pięk na w każ dym wy mia rze po stać – pod kre -
ślił. Po tem wy mie nił wie lu swo ich wy kła dow ców, ję zy ko znaw ców i li -
te ra tu ro znaw ców, wśród nich swo je go mi strza Wła dy sła wa Ku rasz -
kie wi cza, ale tak że m.in. Cze sła wa Ku dzi now skie go, na ukow ca
o ogrom nej wie dzy, choć nie pu bli ku ją ce go wie le czy Woj cie cha Rzep -
kę (z któ rym na pi sał 40 prac). Wspo mi nał tak że Mar ci na Pre isne ra,
dziś pro fe so ra, or ga ni zu ją ce go spo tka nia mło dych ję zy ko znaw ców,
tzw. praj sne rów ki, dzię ki któ rym po znał ca łe śro do wi sko ję zy ko znaw -
ców w Pol sce. Wspo mi nał tak że z wdzięcz no ścią tych, któ rzy wpro -
wa dza li go w funk cjo no wa nie uczel ni, gdy peł nił funk cje dzie ka -
na i pro rek to ra. Za wsze pa mię tam, co im wszyst kim za wdzię -
czam – pod kre ślił. 

Żo nie i cór kom za wdzię czam naj wię cej, bo mam dom, któ ry za pew -
nia mi naj lep sze wa run ki pra cy – po wie dział – zwłasz cza, że w ro dzi nie
wszy scy je ste śmy po lo ni sta mi. Za koń czył wier szem Ko cha now skie go
„Co bez przy ja ciół za ży wot? Wię zie nie, w któ rym nie smacz ne żad ne
do bre mie nie”, a po tem wy gło sił dwa wier sze o so bie: Cur ri cu lum vi tae
i O so bie sa mym do po tom no ści, w któ rych na der po mniej szał swo je za -
słu gi i za le ty. Wresz cie wszyst kich wzru szył chór pod dyr. Krzysz to fa
Szy dzi sza z pio sen ka mi do słów Gał czyń skie go (i wier szem oko licz no -
ścio wym!); kwia ty i pre zen ty za ję ły kil ka ba gaż ni ków za przy jaź nio nych
sa mo cho dów, zaś ban kiet w Col le gium Hi sto ri cum przy go to wa ła oczy -
wi ście Ma ria Król ska, kar mi ciel ka pro fe so rów. MAJ 

Ju bi le usz ca ły w wier szach
Zagadka: czyj to może być jubileusz naukowy, jeżeli został uczczony fraszką napisaną przez ministra
i wierszem napisanym przez chórzystkę? Znawcy poznańskiego życia akademickiego odpowiedzą, 
że to mógłby być tylko jubileusz prof. Bogdana Walczaka – i mieliby rację. Profesor, wybitny polonista
i językoznawca, jest znany z talentu pisania wierszy okolicznościowych, bez których nie można wyobrazić
sobie żadnej uniwersyteckiej uroczystości. Tym razem pisano wiersze o nim.
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Cie szy my się bar dzo – mó wi prof. Ra fał Droz dow ski, dy rek -
tor In sty tu tu So cjo lo gii UAM – bo jest to wy raz uzna nia dla
na sze go wy sił ku; bo jest to szan sa na uzy ska nie do ta cji mi ni ste -
rial nej; bo uda ło nam się po ka zać, że nie tyl ko w im po nu ją cej
ba zie lo ka lo wej moż na po ku sić się o du ży suk ces.

Co się na ten suk ces zło ży ło? Za cznij my od te go jed ne go
punk tu z ośmiu, któ ry nie wy padł naj le piej, że by po tem już
oma wiać sa me” piąt ki”. Cho dzi o do stęp dla stu den tów nie peł -
no spraw nych. Nie jest z tym naj le piej – mó wi prof. Droz dow -
ski – ale wia do mo, bu dyn ki na Sza ma rze wie nie są no we i trze -
ba spo ro zmie nić, by ten do stęp umoż li wić. Są już pla ny, jak to
zro bić, ale si ła mi sa me go In sty tu tu nie da się te go wy ko nać. Po -
nie waż ze stro ny władz uni wer sy te tu jest zro zu mie nie dla te go
pro ble mu, je ste śmy pew ni, że w przy szło ści na sze no to wa nia w tej
dzie dzi nie się po pra wią. 

No wy pro gram so cjo lo gii, oce nio ny ja ko wy róż nia ją cy
się, to efekt pół rocz nej pra cy nad Kra jo wy mi Ra ma mi Kwa -
li fi ka cyj ny mi. Ze spół, zaj mu ją cy się ni mi, spo ty kał się co ty -
dzień, po świę ca jąc week en do wy wie czór na dys ku sje i usta -
le nia. Zo stał po ło żo ny du ży na cisk na po zo sta wie nie stu -
den tom mak sy mal ne go wy bo ru ścież ki kształ ce nia, or ga ni -
zu jąc to tak ela stycz nie, że co se mestr moż na wy bie rać no -
wy mo duł. Na każ dym stop niu są do wy bo ru trzy ścież ki te -
ma tycz ne. Każ da jest utwo rzo na nie we dług nazw wy kła da -
nych przed mio tów jak to nie gdyś by wa ło, ale we dług moż -
li wych przy szłych miejsc pra cy stu den ta – in ną więc ścież -
kę wy bio rą ci, któ rzy chcą się udzie lać w or ga ni za cjach po -
za rzą do wych, in ną – któ rzy in te re su ją się mo dą, me dia mi
czy ba da niem ryn ku. W nie da le kiej przy szło ści chcie li by śmy
jesz cze uru cho mić kie ru nek so cjo eko no micz ny, któ ry ma wiel -
kie tra dy cje w Po zna niu i któ ry do brze wpi su je się w po żą da -
ny so jusz uczel ni – mó wi prof. Droz dow ski – i wzmoc nić pra -

cę so cjal ną, bę dą cą jed nym z na szych fla go wych kie run ków,
po któ rym je ste śmy roz po zna wal ni w ca łym kra ju, po dob -
nie jak so cjo lo gia wi zu al na czy so cjo lo gia mia sta. Ko mi sja
bar dzo wy so ko oce ni ła tę kon cep cję roz wo ju kie run ku stu -
diów, a szcze gól nie bar dzo umie jęt ne po łą cze nie jej „wy -
so kie go” uni wer sy tec kie go cha rak te ru z aspek ta mi prak tycz -
ny mi. Uzna nie zdo by ła też po waż na ofer ta stu diów ob co ję -
zycz nych (kil ka dzie siąt po zy cji!).

Oce nia ne by ło tak że mo ni to ro wa nie ce lów i efek tów
kształ ce nia. Oprócz tra dy cyj nych ba dań i ewa lu acji wśród
stu den tów, od lat np. pro wa dzo ny jest przed miot w wy mia -
rze jed ne go se me stru pt. spo łecz ne ro le so cjo lo gów. Na za -
ję cia za pra sza ni są so cjo lo go wie pra cu ją cy w róż nych dzie -
dzi nach, po ka zu ją cy jak wy ko rzy stać za wo do wo wie dzę
zdo by tą na stu diach. PKA oce ni ła też bar dzo do brze spój -
ność i atrak cyj ność pro gra mu stu diów, za so by ka dro we, ba -
da nia na uko we, sys tem wspar cia stu den tów oraz we wnętrz -
ny sys tem za pew nie nia ja ko ści. Z lek kim dy stan sem pod cho -
dzi my do ba dań lo sów ab sol wen tów – mó wi prof. Droz dow -
ski – bo uwa ża my, że aby być mia ro daj ne, słu żyć po rów na -
niom i oce nom, po win ny być ro bio ne we dług jed no li tych stan -
dar dów ogól no uni wer sy tec kich al bo na wet mi ni ste rial nych,
a ta kich stan dar dów nie ma. War to jesz cze wspo mnieć, że
Ko mi sja pod kre śla ła do brą at mos fe rę ko le żeń stwa i otwar -
to ści, pa nu ją cą w In sty tu cie.

Oce na wy róż nia ją ca upraw nia do ubie ga nia się o do ta cje
mi ni ste rial ną. Na co In sty tut chciał by wy dać te pie nią dze?
Na urzą dze nie pra cow ni do ba dań fo cu so wych – mó wi prof.
Droz dow ski – i call cen ter do ba dań te le fo nicz nych. Wbrew po -
wszech ne mu mnie ma niu no wo cze sna so cjo lo gia wy ma ga dziś
no wo cze sne go sprzę tu. Kart ka z an kie tą nie wy star czy. 

Ma ria Ry bic ka 

Wy róż nia ją się!
Oce nę wy róż nia ją cą dla I i II stop nia stu diów so cjo lo gicz nych, przy zna ną przez PKA
i uzy ska ną nie daw no, ma tyl ko jed na so cjo lo gia w kra ju – na sza, po znań ska.
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To jed no z głów nych prze słań
Ko dek su Ety ki Pra cow ni ka Na -
uko we go, któ ry w grud niu
uchwa li ło Zgro ma dze nie Ogól -
ne Pol skiej Aka de mii Na uk.

Ko deks ad re so wa ny jest do wszyst kich
pra cow ni ków na uko wych. Pod sta wo we, uni -
wer sal ne za sa dy i war to ści etycz ne, na któ -
rych opie ra się in te gral ność i wia ry god ność
na uki od no szą się do przed sta wi cie li wszyst -
kich bez wy jąt ku dys cy plin na uko wych – czy -
ta my w do ku men cie.

Do uni wer sal nych za sad opi sa nych w Ko -
dek sie na le żą: su mien ność w pre zen to wa niu
ce lów i in ten cji pro wa dzo nych ba dań, kry -
ty cyzm wo bec wła snych re zul ta tów, opie ra -
nie in ter pre ta cji i wnio sków wy łącz nie
na fak tach, bez stron ność w po dej ściu do ba -
da ne go pro ble mu, nie za leż ność od ze -
wnętrz nych wpły wów na pro wa dze nie ba -
dań. 

Na ukow cy po win ni być rów nież otwar ci
w dys ku sjach na te mat wła snych ba dań. Po -
win na ce cho wać ich: od po wie dzial ność wo -
bec śro do wi ska czy dóbr kul tu ry; rze tel ność,
któ ra prze ja wia się m.in. we wła ści wym po -
da wa niu źró deł; od wa ga w sprze ci wia niu się
po glą dom sprzecz nym z wie dzą na uko wą.

Po wyż szych za sad po win ni prze strze gać
na ukow cy i in sty tu cje pro wa dzą ce ba da nia,
a tak że fi nan su ją ce ba da nia i zaj mu ją ce się
or ga ni za cją ży cia na uko we go.

Ko deks za wie ra tak że do bre prak ty ki do -
ty czą ce pro ce dur ba daw czych, re cen zo wa -
nia i opi nio wa nia, a tak że ka ta log prak tyk
au tor skich i wy daw ni czych.

Do ku ment wy mie nia po nad to naj waż -
niej sze prze wi nie nia w pro wa dze niu ba dań
na uko wych. Są to m.in. fa bry ko wa nie i fał -
szo wa nie wy ni ków ba dań, czy li ich zmy śla -
nie i przed sta wia nie ja ko praw dzi wych oraz
zmie nia nie lub po mi ja nie nie wy god nych
da nych. Do prze wi nień za li cza się rów nież
pla gia to wa nie, czy li przy własz cza nie cu -
dzych idei, wy ni ków ba dań lub słów bez po -
praw ne go po da nia źró dła. Au to rzy ko dek -
su okre śla ją pla gia to wa nie ja ko nie do pusz -
czal ną for mę prze wi nie nia prze ciw ko in nym
ba da czom. 

In ne ra żą ce na ru sze nia rze tel no ści to
m.in. wy sta wia nie fał szy wej re cen zji roz -
praw dok tor skich, ha bi li ta cyj nych, wnio -
sków o ty tu ły pro fe sor skie i wszel kich wnio -
sków o za trud nie nie w in sty tu cjach na uko -
wych, a tak że pro jek tów ba daw czych oraz
uchy le nie się od wy ra że nia opi nii lub jej od -
mo wa, w przy pad ku gdy oce na, zda niem
opi niu ją ce go, po win na być ne ga tyw na.

Zgod nie z za sa da mi przed sta wio ny mi
w do ku men cie po peł nie nie tych prze wi nień
mo że przy czy nić się do dys kwa li fi ka cji ich
spraw cy ja ko na ukow ca. Za rzut wo bec
uczo ne go ła mią ce go za sa dy ety ki moż -

na zgła szać do ko mi sji ds. spraw ety ki w na -
uce. Ewen tu al ne po stę po wa nie dys cy pli nar -
ne mo że zo stać po pro wa dzo ne na pod sta -
wie ustaw o Pol skiej Aka de mii Na uk, Pra wo
o szkol nic twie wyż szym i o in sty tu tach ba -
daw czych.

Ko deks opra co wa ła ko mi sja do spraw ety -
ki w na uce, po wo ła na w 2010 ro ku dzię ki re -
for mie na uki. W jej skład wcho dzą: prof.
An drzej Zoll, prof. Ma ciej Grab ski, prof.
Osman Ach ma to wicz, prof. An drzej Bia ły -
nic ki -Bi ru la, prof. An drzej Gór ski, prof. Ja -
nusz Li mon, prof. Ta de usz Lu ty, prof. Piotr
Wę gleń ski, oraz prof. Fran ci szek Ziej ka. 

Ko deks do stęp ny jest na portalu
pracowników UAM

Do bre prak ty ki i prze wi nie nia
w pra cach ba daw czych
Fabrykowanie i fałszowanie wyników badań oraz plagiatowanie rażąco naruszają
podstawowe zasady uprawiania nauki.

”Do przewinień zalicza się również
plagiatowanie, czyli przywłaszczanie
cudzych idei, wyników badań lub słów
bez poprawnego podania źródła.
Autorzy kodeksu określają plagiatowanie
jako niedopuszczalną formę przewinienia
przeciwko innym badaczom
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No wa usta wa o szkol nic twie wyż szym
opar ta o kry te ria for mal ne mia ła za -
po bie gać złu. Tak się jed nak nie sta -
ło. Ja kość kształ ce nia się ob ni ży ła, nie
tyl ko za spra wą go rzej przy go to wa -
nych ab sol wen tów szkół śred nich, ale
rów nież za spra wą sła bo ści ka dry na -

ucza ją cej. Ilo ścio we kształ ce nie nie prze ro dzi ło się w lep szą
ja kość. Są dzę, że ta ogól na re flek sja nie obej mu je wszyst kich
wy dzia łów jed nej uczel ni, ale za pew ne róż nie wy glą da to
na licz nych kie run kach stu diów. Oso bi ście je stem pod wra -
że niem po zio mu kul tu ry aka de mic kiej Wy dzia łu Bio lo gii
UAM. Naj wyż sze z moż li wych ocen mam dla władz dzie -
kań skich te go Wy dzia łu, jed nak nie wiem czy po dob nie jest
na in nych wy dzia łach na szej uczel ni. Są dząc z pra sy bie żą -
cej nie ko niecz nie tak by wa. W ty go dni ku „Sie ci” z 25 mar -
ca – 1 kwiet nia 2013 Ma ja Na rbutt w ar ty ku le „Pro fe sor, pla -
gia ty i plan ty. Dla cze go zbun to wał się Ma rek An drze jew -
ski”, pi sze m. in., że pro fe sor An drze jew ski w dość ory gi nal -
ny spo sób ogło sił „od dzi siaj bę dę wy wie szać na ta bli cach we
wszyst kich bu dyn kach kam pu su, imio na i na zwi ska wszyst -
kich tych, któ rzy zde cy du ją się po stę po wać jak zło dzie je, oszu -
ści, po pro stu le nie śmier dzą ce i pa lan ty, od da jąc mi pra ce pi -
sem ne sko pio wa ne skąd kol wiek, a pod pi sa ne wła snym na -
zwi skiem.” 

Pla gia ty sta ły się po noć na pol skich uczel niach sy tu acją
stan dar do wą. Po noć nie któ rych obu rzy ło to, że pro fe sor na -
zwał stu den tów pa lan ta mi. No cóż, po czu cie ho no ru to
rzecz waż na.

Ta dziw na pol ska „no wa ma tu ra”, czy pcha nie się „uma -
tu rzo nych” na stu dia to we dług M. Na rbutt i prof. An drze -
jew skie go pły ną ce z wo li władz opóź nia nie mło dych lu dzi
z wej ściem na ry nek pra cy. 

Po wszech nie w śro do wi sku aka de mic kim mó wi się, że
pla gia ty to wy nik uma so wie nia szkol nic twa, cze mu sprzy -
ja le ni stwo, po śpiech i bez kar ność wo bec pla gia to rów. Do -
stęp ność za chod nie go pi śmien nic twa, in ter net to nie tyl ko
źró dła in spi ra cji na uko wych, ale po ku sa ła twi zny na uko -
wej. Prof. Wal de mar Ku li gow ski py ta: „Cie ka we, ile ka rier
aka de mic kich by się po sy pa ło, gdy by rów nie skru pu lat nie
spraw dzić pra ce pro fe so rów”. Naj ostrzej o spra wach na uki
i dy dak ty ki aka de mic kiej na pi sał Woj ciech Wy bra now -
ski – „Do Rze czy” nr 9 z 25.03. – 1.04.2013r. w ar ty ku le
„Stan wo jen ny na pol skich uczel niach”. Au tor stwier dza,
że „nie tyl ko nie wy eli mi no wa no do tych cza so wych pa to lo gii,
ale do szły do nich no we, w do dat ku nie wia ry god nie ab sur -
dal ne”. Ostro skry ty ko wa no pa nią mi ni ster Bar ba rę Ku dryc -
ką, któ ra w li ście to wa rzy szą cym ogło sze niu „ko dek su ety -
ki pra cow ni ka na uko we go” na pi sa ła, „że obok pla gia tu czy
ne po ty zmu w na uce naj cięż szym prze wi nie niem jest pró ba
za ra że nia stu den tów swo im świa to po glą dem”.

Prof. Sta ni sław Mi ko łaj czak z UAM pi sze za tem o pró -
bie cen zu ro wa nia dys ku sji świa to po glą do wych na uczel -
niach. W pro gra mie TVN 22 mar ca sze ro ko po ru szo no pro -
ble my nie uczci wo ści w na uce, w pi sa niu prac na sto pień,
prac li cen cjac kich, ma gi ster skich, dok tor skich. Wy la ła się
fa la kry ty ki, kry ty ki w któ rej nie ja ko są to no we pro ble my
kształ ce nia aka de mic kie go, być mo że na wią zu jąc nie któ ry -
mi pro ble ma mi do sy tu acji z PRL-u. Jak zwy kle re cep tą
na owe pro ble my są no we re for my, czy wzor ce z kra jów
przo du ją cych. Nie chce się zwłasz cza się gać do tych re cept,
któ re pach ną hi sto rią, do roz wa żań twór ców mię dzy wo jen -
ne go szkol nic twa wyż sze go w Pol sce, twór ców uczel ni np.
do my śli twór cy Wy dzia łu Le kar skie go Uni wer sy te tu Po -
znań skie go, czy usta wy o szko łach wyż szych prof. Ada ma
Wrzo ska.

War to też się za sta no wić nad „no wo ścią” tych pro ble mów.
Bo le sław Prus w 1886 r. w ar ty ku le „drob ne uwa gi o wiel -
kich kwe sty ach” w Ty go dni ku Ilu stro wa nym py ta „Dla cze -
go na sza pro duk cja na uko wa, li te rac ka, ar ty stycz na i tech -
nicz na nie od gry wa w Eu ro pie żad nej ro li? Dla cze go dziś,
wśród po wszech ne go ru chu nie po sia da my nie tyl ko pierw -
szo rzęd nych, ale na wet ory gi nal nych prac fi lo zo ficz nych, ma -
te ma tycz nych, przy rod ni czych, dla cze go nie ma my wy na laz -
ków?” 

Uwagi o przejawach
nieuczciwych praktyk 
w nauce i dydaktyce
akademickiej
W ostatnim czasie nasilają się doniesienia o złych

praktykach w robieniu karier naukowych, plagiatach, 

złych stosunkach na uczelniach, sprawach pomiędzy

naukowcami o odbieraniu tytułów, stanowisk 

czy o tzw. „turystyce naukowej”, zwłaszcza związanej

z habilitacjami. 
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Kon klu du je to stwier dze niem, że „na sza in te li gen cja jest
nie licz na i czer pie bar dzo ską py po karm z za so bów wie dzy
i sztu ki ob cej.” Okres mię dzy wo jen ny ob fi to wał w suk ce sy
na uko we, po wsta wa ły szko ły na uko we, ma te ma tycz ne, fi -
lo zo ficz ne, ar che olo gicz ne, an tro po lo gicz ne i in ne. Ogrom
strat po nie sio nych w cza sie II woj ny świa to wej nad ra bia -
no mo zol nie tym bar dziej, że wie le na uk upo li tycz nio no,
a na wet zli kwi do wa no np. so cjo lo gię. W na ukach bio lo gicz -
nych zli kwi do wa no ge ne ty kę. Gen stał się wy my słem na uki
bur żu azyj nej. esz cze na kur sie pe da go gicz nym dla asy sten -
tów UAM w Po zna niu w ro ku 1964 zna ny pe da gog osą dzał
nas ja ko zwo len ni ków bur żu azyj nej na uki za mó wie nie o ge -
nach. Nie przy to czę na zwi ska te go pe da go ga, bo to mo że
być wsty dli we dla je go, pa ra ją cej się na uką, ro dzi ny. 

Moż na za dać py ta nie, czy i na ile daw niej by ło le piej. Wie -
le lat te mu prof. Wrzo sek ma wiał, że „bar dzo do brze, że lu -
dziom ma rzy się ka rie ra na uko wa ale, że ro bi się ją w na -
szej rze czy wi sto ści w na stę pu ją cy spo sób: per pro te gam, per
va se li nam, per pe cu niam, per – wdzię ki ko bie ce, a na koń -
cu – per scien tiam.” O ro bie niu ka rier na uko wych w XX w.
pi sa łem w opra co wa niu, któ re go nie chcia no opu bli ko wać
w Fo rum Aka de mic kim, czy w jed nym ty go dni ku „pra wi -
co wym”, tak jak nie chcia no mi opu bli ko wać ko men ta rza
do „tu ry sty ki na uko wej” po stop nie, głów nie dok to ra ha bi -
li to wa ne go, na Sło wa cję czy do Czech. Zresz tą i w in nych
przy pad kach na po tka łem na cen zu rę mych ar ty ku łów, cen -
zu rę tych, któ rzy do pie ro gar ną się do wła dzy. Na uka ame -
ry kań ska, jak trze ba pa mię tać, cen zu ro wa ła na ukę eu ro pej -
ską: nie miec ką, wło ską, fran cu ską i głów nie ro syj ską. Zu -
peł nie z po mi nię ciem praw ogło szo no w ję zy ku an giel skim
słyn ne dzie ło Edwar da Lo tha ogło szo ne po fran cu sku „An -
th ro po lo gie des Par ties Mol les” (1931). Ża lił się na te prak -
ty ki zna ny fi zjo log – ge ron to log ro syj ski prof. Ni ki tin. My
zaś mil czy my, jak tam od kry wa się i opi su je m.in. me to dy
np. ba dań prze pa lo nych ko ści ludz kich, któ rych me to dycz -
ne pod sta wy da ła an tro po lo gia po znań ska. Me ga lo ma nia
w na uce to przy wi lej tych wiel kich z Za cho du, czy ze
Wscho du, stąd czę sto się na szych prac nie cy tu je. Za pew ne
i tu sy tu acja się po pra wia. Pa mię tać też na le ży o fał szer -
stwach w na uce. W an tro po lo gii spre pa ro wa no zna le zi sko
pra czło wie ka z Pilt down 1915, a u przed hi sto rycz ne go czło -
wie ka z Flo res tzw. ho bit ta stwier dzo no za plom bo wa ny ząb.
Wie le pre pa ra tów lecz ni czych, na ba da nie któ rych by ły
gran ty, oka za ło się oszu stwem. A więc grze chy w na uce to
nie tyl ko Pol ska. Na swej dro dze aka de mic kiej dwu krot nie
obok swe go zna la złem na zwi sko ko le gi z ka te dry, a na wet
do cen ta z Kli ni ki AM w Po zna niu. W wy dru ko wa nej jed -
nej pra cy, któ rej by łem au to rem za bra kło w ogó le na zwi ska
au to ra, a jed na sza no wa na, nie ży ją ca pa ni pro fe sor w swej
książ ce pierw szą stro nę swe go wstę pu prze pi sa ła z mo jej pu -
bli ka cji. Dla cze go tych spraw nie od da łem do ko mi sji dys -
cy pli nar nej? Za miar ta ki w pierw szym przy pad ku, gdy by -
łem asy sten tem ostu dził kie row nik ka te dry twier dząc, że
spra wę mo że wy gram, ale za koń czę ka rie rę aka de mic ką.
W ko lej nych spra wach nie chcia łem szar gać do bre go na zwi -
ska zna jo mych. Je den z pra cow ni ków na uko wych ogło sił też
pra cę wy ko na ną na mych ma te ria łach, a je go pla giat pra cy
dok tor skiej ja koś zo stał nie za uwa żo ny, choć wy krył to re -
cen zent. Szczę ściem oso ba ta opu ści ła na ukę. Spo tka łem się
też z pla gia tem u swej dok to rant ki, któ ra po nad po ło wę wy -
ni ków przy własz czy ła so bie z in nej pra cy. Po la tach oka za -
ło się, że ta pra ca na in nej uczel ni prze szła. Od rzu ca jąc kil -
ka mier nych prac jed ne mu pro mo to ro wi, któ ry ma so wo za -
czął pro du ko wać dok to rów, na ra zi łem się czło wie ko wi, któ -

ry był ską di nąd do brym le ka rzem. Póź niej sta ło się to afe -
rą pew nej uczel ni, na któ rej te dok to ra ty prze pro wa dzał.
W swym ży ciu aka de mic kim pra co wa łem na aka de mii me -
dycz nej, mie wa łem do dat ko we za trud nie nia na uczel niach
wy cho wa nia fi zycz ne go, wy kła da łem ana to mię i an tro po -
lo gię dla bio lo gów, me dy ków, spe cja li stów wy cho wa nia fi -
zycz ne go, fi zjo te ra pii, pe da go gi ki, psy cho lo gii, ra tow nic twa
me dycz ne go. Czy mo gę hie rar chi zo wać po ziom stu den tów
tych kie run ków? Mo że tak, ale jest to oce na su biek tyw na.
Ogól nie przy po nad 300 pro wa dzo nych pra cach ma gi ster -
skich z bio lo gii, pe da go gi ki, wy cho wa nia fi zycz ne go tyl ko
raz roz po zna łem pla giat. W hie rar chii po zio mu wie dzy stu -
den tów naj wy żej oce niam stu den tów me dy cy ny, ra tow nic -
twa me dycz ne go (szko ła pry wat na w Po zna niu), psy cho -
lo gii, bio lo gii. Nie zły po ziom spo tka łem u stu diu ją cych WF
w Gdań sku, stu den tów pe da go gi ki zdro wia (pry wat na szko -
ła w Ło dzi). Na to miast naj słab szy mi stu den ta mi oka za li się
stu diu ją cy WF w pry wat nej szko le w Po zna niu, czy na Po -
li tech ni ce Ra dom skiej. Tam tyl ko nie licz ni, we dług mej oce -
ny, win ni być stu den ta mi. Przy bra ku do brych rze mieśl ni -
ków win no się pro po no wać ta kim lu dziom za wo dy 

Prof. Ka zi mierz De nek w ar ty ku le pt. Wy zwa nia Uni wer -
sy te tu („Fo rum Aka de mic kie” 1/2013) pi sze: „Re for mo wa -
nie na uki i dy dak ty ki aka de mic kiej ma licz ne sła bo ści. Za -
wie ra w so bie ele men ty glo ba li zmu i neo li be ra li zmu. Pierw -
szy z nich osła bia cy wi li za cję opar tą na kul tu rze eu ro pej skiej.
Nie sie ho mo ge ni za cję sty lu ży cia, ni we lu je re gio na li zmy
i mar gi na li zu je lu dzi. Na to miast neo li be ra lizm pod po rząd -
ko wu je – w ra mach jaw ne go i ukry te go edu ka cyj ne go pro gra -
mu eko no micz ne go – sys tem oświa ty, wy cho wa nia, na uki
i szkol nic twa wyż sze go.”

Na za koń cze nie raz jesz cze przy wo łam wy po wiedź Ada -
ma Wrzo ska z pra cy o ide ałach (1905 r.). „Praw dzi wa wiel -
kość prze trzy ma pró bę cza su. Nie po tra fią jej strą cić z za ję tej
wy ży ny ani zło śli we na pa ści lu dzi ma ło dusz nych, ani za wiść
płyt kich kry ty ków, ani kunsz tow ne za bie gi od brą zo wia czy,
uzbro jo nych w pseu do mę dr ców szkieł ka, przez któ re do szu -
ku ją się w po sta ciach hi sto rycz nych choć by naj drob niej szych
pla mek, aby je po tem nie mi ło sier nie roz ma zy wać. Praw dzi -
wa wiel kość w per spek ty wie cza su ro śnie, pod czas gdy fałsz,
re kla mą jar marcz ną roz dę ty, ma le je i zni ka stop nio wo zu peł -
nie z oczu na stęp nych po ko leń.”

Eme ry to wa ny prof. zw. dr hab. An drzej Ma li now ski
Se nior In sty tu tu An tro po lo gii
Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu

”Prawdziwa wielkość
w perspektywie czasu rośnie,
podczas gdy fałsz, 
reklamą jarmarczną rozdęty,
maleje i znika stopniowo zupełnie
z oczu następnych pokoleń

Adam Wrzosek
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Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je
po nad 700-stro ni co wa mo -
no gra fia Na zew nic two geo -
gra ficz ne Po zna nia pod re -
dak cją na uko wą Pro fe so ra

(2008), za któ rą otrzy mał na gro dę na uko wą
od władz mia sta Po zna nia. Pro fe sor, zwią -
za ny ca łą ka rie rą na uko wą z UAM, zo stał
po cho wa ny na cmen ta rzu przy ul. No wi -
na w Po zna niu (2 IV). 

Uro dził się 16 sierp nia 1926 r. w Wil nie
w ro dzi nie o tra dy cjach pa trio tycz nych. Je go
pra dzia dek ze stro ny mat ki brał udział w Po -
wsta niu Stycz nio wym na Wi leńsz czyź nie,
za co wła dze car skie ode bra ły mu ma ją tek.
Dzia dek ze stro ny oj ca był na czel ni kiem stra -
ży po żar nej w Prze my ślu i człon kiem ko re -
spon den tem Aka de mii Umie jęt no ści w Kra -
ko wie, zaś oj ciec wal czył o nie pod le głość Pol -
ski w le gio nach Pił sud skie go, w cza sie woj ny
pol sko -bol sze wic kiej i we wrze śniu 1939 r.
Ro dzi ce, An to ni i Alek san dra z Rut kow skich,
któ rych wspo mi nał za wsze „z naj więk szą
czcią i mi ło ścią”, pra co wa li w szko le śred niej.
Miesz kał z ni mi i sio strą Te re są w Gru dzią -
dzu, po tem (krót ko) w Dział do wie. 

W cza sie II woj ny prze by wał w Ru dzisz -
kach na Wi leńsz czyź nie, gdzie pra co wał ja ko
ro bot nik rol ny, ro bot nik dro go wy, a tak że
w mle czar ni i w tar ta ku. Był żoł nie rzem Ar -
mii Kra jo wej Okrę gu Wi leń skie go (pseu do -
nim „Roch”). Dzia łał w kon spi ra cyj nej siat ce
te re no wej w Ru dzisz kach i oko li cy prze ciw -
ko So wie tom, Niem com i Li twi nom. Zaj mo -
wał się tak że kol por ta żem pod ziem nej pra -
sy (m. in. „Biu le ty nu In for ma cyj ne go”), ubez -
pie cza niem „spa lo nych” ko le gów i roz po zna -
wa niem nie miec kich i li tew skich obiek tów
woj sko wych i po li cyj nych. Brał udział
w szko le niu woj sko wym oraz ukoń czył kurs
sa ni tar ny. 12 stycz nia 1945 r. zo stał aresz to -
wa ny przez NKWD w Ru dzisz kach i osa dzo -
ny w aresz cie śled czym w No wych Tro kach,
gdzie zra nio no go cięż ko w gło wę pi sto le tem.
Na stęp nie prze nie sio no go do wię zie nia
na Łu kisz kach w Wil nie, gdzie był tor tu ro wa -
ny. Zo stał zwol nio ny 4 czerw ca 1945 r.
na mo cy amne stii. 

1 grud nia 1949 r. pod jął pra cę na uni wer -
sy te cie ja ko za stęp ca asy sten ta, a od grud -
nia 1952 r. ja ko asy stent, od ma ja 1955 r. ja -
ko star szy asy stent, od wrze śnia 1967 r. ja ko

ad iunkt, a od wrze śnia 1968 r. ja ko do cent eta -
to wy Ka te dry Ję zy ka Pol skie go, a póź niej In -
sty tu tu Fi lo lo gii Pol skiej UAM. 

Dok to ry zo wał się w grud niu 1960 r., ha -
bi li ta cję otrzy mał w stycz niu 1968 r., ty tuł
na uko wy pro fe so ra nad zwy czaj ne go uzy skał
z opóź nie niem spo wo do wa nym wzglę da mi
po li tycz ny mi je sie nią 1982 r. W stycz -
niu 1991 r. zo stał mia no wa ny pro fe so rem
zwy czaj nym UAM, jed nak na znak pro te stu
prze ciw ko ów cze snej sy tu acji po li tycz nej nie
po je chał do Bel we de ru. Wy pro mo wał sze -
ściu dok to rów.

W 1985 r. był pro mo to rem w prze wo dzie
do ty czą cym nada nia ty tu łu dok to ra ho no -
ris cau sa prof. Wła dy sła wo wi Ku rasz kie wi -
czo wi. 

W la tach 1969–1974 był kie row ni kiem Za -
kła du Me to dy ki Na ucza nia Ję zy ka Pol skie go
i Li te ra tu ry In sty tu tu Fi lo lo gii Pol skiej UAM.
W la tach 1981–1982 był pro dzie ka nem Wy -
dzia łu Fi lo lo gicz ne go UAM. Zre zy gno wał
z tej funk cji na znak pro te stu prze ciw ko wpro -
wa dze niu sta nu wo jen ne go. Póź niej zo stał wy -
bra ny na człon ka se na tu UAM (1984–1986),
ale po nie waż był w opo zy cji, ów cze sny rek tor

Pa mię ci 
prof. Zyg mun ta 
Za gór skie go
28 marca br. zmarł prof. Zygmunt Zagórski, jeden
z najwybitniejszych współczesnych polskich
językoznawców, badacz gwary i poznańskiego
nazewnictwa, autor kilkunastu książek, ponad 170
artykułów, recenzji, studiów i wspomnień; zarazem
wielki społecznik i patriota wierny wartościom
katolickim. 
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(czło nek PZPR) usu nął go z tej funk cji wraz
z in ny mi opo zy cjo ni sta mi przed upły wem ka -
den cji se na tu UAM. W ro ku 1984 zo stał wy -
bra ny na prze wod ni czą ce go Uczel nia nej Ko -
mi sji Wy bor czej UAM i – jak wspo mi nał – nie
po zwo lił „wła dzom par tyj nym wtrą cać się
do spo so bu or ga ni zo wa nia uni wer sy tec kich
wy bo rów”. 

Za za słu gi na po lu dy dak tycz nym i na uko -
wym otrzy mał Zło ty Krzyż Za słu gi (1974)
i Me dal Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej (1993).

W związ ku ze 125-le ciem PTPN (1982) zo -
stał od zna czo ny Krzy żem Ka wa ler skim Or -
de ru Od ro dze nia Pol ski. 

Od wrze śnia 1980 r. był człon kiem NSZZ
„So li dar ność”. Na po cząt ku XXI w. wy pi sał
się z tej or ga ni za cji „w związ ku z ob ra nym
[przez nią] wów czas kie run kiem dzia ła nia
po li tycz ne go”.

W 1990 r. zo stał wy bra ny (na 4 la ta) w ra -
mach dzia ła nia Ko mi te tu Oby wa tel skie go
UAM na rad ne go Po zna nia.

Otrzy mał kil ka od zna czeń w związ ku
z dzia łal no ścią akow ską, w tym m. in.: Od -
zna kę pa miąt ko wą ak cji „Bu rza”, Krzyż Ar -
mii Kra jo wej, Krzyż Więź nia Po li tycz ne go,
Od zna kę We te ra na Walk o nie pod le głość,
Krzyż Par ty zanc ki, Od zna kę Żoł nierz Kre so -
wy AK. Zo stał mia no wa ny do stop nia po -
rucz ni ka WP (w sta nie spo czyn ku). Od 1990
r. był człon kiem Świa to we go Związ ku Żoł -
nie rzy AK. W ro ku 2003 na znak pro te stu
prze ciw ko na wo ły wa niu za rzą du te go Związ -
ku do po par cia wej ścia Pol ski do UE wy stą -
pił z tej or ga ni za cji. 

W ro ku 2009 otrzy mał naj wyż sze wy róż -
nie nie uni wer sy tec kie: Pal mae Uni ver si ta tis
Stu dio rum Po sna nien sis, a 15 li sto pa da 2011
r. wziął udział w zor ga ni zo wa nej przez wła -
dze uczel ni uro czy sto ści od no wie nia dok to -
ra tu. „Przy zna ne mi tak za szczyt ne wy róż -
nie nie przyj mu ję z wdzięcz no ścią, za do wo le -
niem i rów no cze śnie z po ko rą – stwier dził
wów czas. – Po ko ra ta spo wo do wa na jest
świa do mo ścią te go, że przed ba da cza mi stoi
ogrom pro ble mów do roz wią zy wa nia, do po -
zna nia praw dy, ota cza ją ce go nas świa ta i je -
go Stwór cy”. Przy oka zji od no wie nia dok to -
ra tu zwró cił też uwa gę na znacz ny po stęp
w bli skich mu ba da niach lin gwi stycz nych,
zwłasz cza w lin gwi sty ce kul tu ro wej i ko gni -
tyw nej. Za pil ne za da nie uznał do koń cze nie
mo nu men tal ne go dzie ła pt. Atlas ję zy ka
i kul tu ry lu do wej Wiel ko pol ski”. Wy so ko
oce nił grun tow ne, do brze osa dzo ne me to -
do lo gicz nie stu dia hi sto rycz no ję zy ko we po -
łą czo ne z edy tor stwem, a tak że wie lo kie run -
ko we, geo gra ficz no -stra ty gra ficz ne ba da nia
na zew ni cze (w któ re sam miał du ży wkład).
Za waż ny kie ru nek w na uce po znań skiej
uznał tzw. tek sto lo gię in te gral ną, czy li spoj -
rze nie na tekst z punk tu wi dze nia wie lu róż -
nych dys cy plin na uko wych. 

Da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz

Ra dość mo ja jest iście sar mac -
ka – mó wił otwie ra jąc kon fe ren cję
prof. Krzysz tof Try buś, dy rek tor In -
sty tu tu Fi lo lo gii Pol skiej, a cie szył się
z obec no ści na sa li przed sta wi cie li
obu wy dzia łów. Dys ku sję nad fe no -
me nem sar ma ty zmu i je go wpły wem
na kształt kul tu ry otwo rzył prof. Ka -
zi mierz Il ski, dzie kan Wy dzia łu Hi -
sto rycz ne go. Czy Miesz ko I był wi kin -
giem – pro wo ko wał do dys ku sji, rów -
no cze śnie po ka zu jąc, jak nie wie le
wie my o na szych pra przod kach. Py -
ta nie o fak tycz ne ist nie nie sar ma tów
ro dzi prze cież ko lej ne py ta nia – mó -
wił. Kim je ste śmy? Ży da mi, Gre ka mi,
a mo że Rzy mia na mi, prze cież na sza
kul tu ra czer pie rów nież z dzie dzic twa
kul tu ry an tycz nej. A mo że je ste śmy
spad ko bier ca mi lu du, o któ rym nic nie
wie my – mno żył py ta nia prof. Il ski.

Wy kład prof. Prze my sła wa Cza -
pliń skie go wpro wa dził kon fe ren cyj -
ną pu blicz ność w pro ble ma ty kę re -
cep cji mi tu sar ma ty zmu przez li te ra -
tu rę współ cze sną. Je go po wrót, m.in.

na fa li po pu lar no ści fil mów Hof f ma -
na w la tach 60, po zwo lił na no wo go
zin ter pre to wać, cze go do wo dem jest
li te ra tu ra i po wie ści tej kla sy, co wy -
da ny kil ka lat te mu „Pa łac” Wie sła wa
My śliw skie go. Kon fe ren cyj nym dys -
ku sjom to wa rzy szył wy stęp Jac ka Ko -
wal skie go, ad iunk ta w In sty tu cie Hi -
sto rii Sztu ki i bar da, zna ne go ze
swych za in te re so wań sar ma ty zmem.
W wie czor nym kon cer cie nie za bra -
kło utwo rów z płyt Dwie sar ma cje
i Nie zbęd nik sar ma ty. 

Or ga ni za to ra mi kon fe ren cji Gdy
przod ko wie na si śmia li, z Rzy mia na -
mi się ście ra li – o ro li i hi sto rii mi tu
sar mac kie go w Pol sce do XVIII wie ku,
by ły Za kład Li te ra tu ry Sta ro pol skiej
i Oświe ce nia WFPiK, Za kład Hi sto rii
No wo żyt nej do XVIII wie ku WH,
a tak że Stu denc kie Ko ło Na uko we Mi -
ło śni ków Li te ra tu ry Daw nej przy In -
sty tu cie Fi lo lo gii Pol skiej UAM i Stu -
denc kie Ko ło Na uko we Hi sto ry ków
im. prof. Ge rar da La bu dy przy In sty -
tu cie Hi sto rii UAM. mz

Mit sar mac ki w Pol sce
Nad zagadnieniem mitu sarmackiego dyskutowali młodzi
historycy i poloniści. Wspólna studencko-doktorancka
konferencja była interdyscyplinarna, a zainteresowania
uczestników ogniskowały się wokół zagadnień zarówno
literackich, jak i tych związanych z historią dawnej
Rzeczpospolitej.
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Gdzieś pomiędzy rybą a wędką

można usytuować działania,

które podjął uniwersytet

w przygotowaniu

przyszłorocznej oferty

dydaktycznej. 

Jak co roku, wydziały

przewietrzyły programy studiów,

dokonując niezbędnych

przeróbek i zmian. 

Trud no prze ce nić te mo der ni za -
cje. De cy zje o po wo ła niu no we -
go kie run ku ma ją cha rak ter
stra te gicz ny nie tyl ko dla przy -
szłych stu den tów, ale rów nież

dla wy dzia łów, dla uczel ni. Uni wer sy te to wi
za le ży, aby stwo rzyć so lid ne me ry to rycz nie
kie run ki, ale też nie mo że lek ce wa żyć zmie -
nia ją cych się po trzeb na ryn ku pra cy.

A cze go ocze ku ją stu den ci? To wła śnie
w du żym stop niu po ka zu je no wa ofer ta dy -
dak tycz na. Stu dia – pi sze na ła mach Ga ze ty
Wy bor czej (23.04.2013) Ma riusz Wszo -
łek – po win ny przede wszyst kim roz wi jać ho -
ry zon ty my ślo we stu den tów, wy kształ cać
w nich kom pe ten cje sa mo dziel ne go ucze nia
się, roz wią zy wa nia pro ble mów, za rów no pro -
jek to wych, jak i tych na uko wych. Na do wód
two rzy li stę cnót, ja ki mi wi nien się cha rak -
te ry zo wać wzo ro wy stu dent. Jest tam i za pał
do na uki, i sa mo dziel na pra ca po łą czo -
na z sys te ma tycz ną re ali za cją za in te re so wań,
ale są też i uwa gi na te mat pie nię dzy, któ re
nie mo gą za przą tać mło de go umy słu. Stu dia
po win ny da wać węd kę, nie ry bę – pu en tu je
swo ją wy po wiedz au tor – na co dzień wy kła -
dow ca aka de mic ki. 

Uwa gi te, za sad ni czo słusz ne i pod nio słe,
wy da ją się jed nak nie co ode rwa ne od rze czy -
wi sto ści. Oka zu je się, że du ża gru pa stu den -
tów nie chce węd ki i, ma jąc do wy bo ru kie -
run ki ogól ne, sta wia na te z wy raź nie za ry -
so wa ną ścież ką za wo do wą. Czy uni wer sy -
tet po wi nien po dą żać za ich wy bo ra mi? Te -

go rocz na ofer ta po ka zu je, że moż li we jest
trze cie roz wią za nie – kom pro mis. 

– Mo da na kie run ki ład nie brzmią ce skoń -
czy ła się. Stu dent od po cząt ku chce wie dzieć,
co bę dzie ro bił po ukoń cze niu na uki – mó wi
prof. Be ata Me dyń ska -Gu lij, za stęp ca dy rek -
to ra w In sty tu cie Geo gra fii Fi zycz nej
i Kształ to wa nia Śro do wi ska Przy rod ni cze -
go. – Ta ką ten den cję ob ser wu je my w ca łej
Pol sce. Naj więk szym za in te re so wa niem cie -
szą się kie run ki da ją ce per spek ty wę pra cy. Je -
śli kan dy dat ma do wy bo ru np. go spo dar kę
prze strzen ną w try bie ma gi ster skim i tym
wzbo ga co nym o ty tuł in ży nie ra, chęt niej wy -
bie ra dru gą opcję, cho ciaż obie moż li wo ści da -
ją szan se na ryn ku pra cy. Zresz tą – do da -
je – ten den cję od pły wu kan dy da tów z kie run -
ków ogól nych ob ser wu je my w ca łej Pol sce.
Dla te go też Wy dział Na uk Geo gra ficz nych
i Geo lo gicz nych swo ją do tych cza so wą ofer -
tę wzbo ga cił w tym ro ku o ko lej ny, trze ci już
kie ru nek in ży nier ski: geo de zja i kar to gra fia
(stu dia nie sta cjo nar ne I st.). Jak się sza cu je,
bę dzie to je den z te go rocz nych hi tów re kru -
ta cyj nych, bo, mi mo że jest za po trze bo wa -
nie na ryn ku pra cy na spe cja li stów tej dzie -
dzi ny, do tych czas nie by ło w Po zna niu uczel -
ni, któ ra kształ ci ła by w tym kie run ku. To by -
ła lu ka, któ rej nie uda wa ło nam się wy peł -
nić przez bli sko 50 lat – mó wi prof. Me dyń -
ska – Gu lij – By ły po dej mo wa ne pró by przez
ów cze sną Aka de mię Rol ni czą i Po li tech ni kę
Po znań ską, jed nak bez sku tecz nie. A prze cież
w Po zna niu dzia ła naj więk sze w Wiel ko pol -

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

1 6 |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E |  m a j  2 0 1 3

Stu dia, 
węd ka 

i ry ba

Stu dia, 
węd ka 

i ry ba

Stu dia, 
węd ka 

i ry ba



sce sto wa rzy sze nie geo de tów, jest też tech ni -
kum o tym pro fi lu. Jed nak mło dzież za in te re -
so wa na kon ty nu owa niem na uki na szcze blu
aka de mic kim mu sia ła jeź dzić do Lu bli na,
Olsz ty na czy Wro cła wia – do da je. W ofer -
cie przy go to wa nej na rok 2013/2014 znaj dą
się też in ne no wo ści: na kie run ku geo gra fia
po wsta nie spe cjal ność: hy dro lo gia, me te oro -
lo gia i kli ma to lo gia (stu dia sta cjo nar ne II st.)
oraz eko lo gia miast (stu dia sta cjo nar ne I st.)

– To zu peł na no wość – mó wi dr An na To -
bol ska, pro dzie kan ds. stu diów nie sta cjo nar -
nych – li czy my na du że za in te re so wa nie.
Trud no ści w roz wią zy wa niu pro ble mów wiel -
kich aglo me ra cji miej skich są na ty le po waż -
ne, że już te raz trze ba kształ cić w tym kie run -
ku spe cja li stów. 

W ślad za przy rod ni ka mi po szły rów nież
wy dzia ły hu ma ni stycz ne i spo łecz ne. Na Wy -
dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji po wsta ną
od no we go ro ku aka de mic kie go dwa no we
kie run ki: praw no -eko no micz ny (stu dia sta -
cjo nar ne I st.) oraz pra wo eu ro pej skie (stu -
dia sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne I i II st.), któ -
re ma za stą pić przez wie le lat ob le ga ną eu ro -
pe isty kę. Ab sol wen ci te go ostat nie go kie run -
ku bę dą za si lać sze re gi urzęd ni ków w jed -
nost kach unij nych, a tak że pań stwo wych
i sa mo rzą do wych.

– Wy dział Na uk Po li tycz nych i Dzien ni -
kar stwa, do strze ga jąc m.in. de fi cy ty w ka -
drach sa mo rzą do wych, po wo łu je kie ru nek
za rzą dza nie pań stwem (stu dia sta cjo nar ne
i nie sta cjo nar ne I st.). Pro gram stu diów przy -

go to wa ny za stał z my ślą o oso bach chcą cych
pod jąć pra ce w struk tu rach rzą do wych, sa -
mo rzą do wych oraz or ga ni za cjach za rzą dza -
ją cych fun du sza mi i pro jek ta mi Unii Eu ro -
pej skiej. 

– Ce lem utwo rze nia no we go kie run ku stu -
diów jest wy kre owa nie ab sol wen ta, któ ry po -
wi nien po sia dać wie dzę po zwa la ją cą na zro -
zu mie nie zja wisk i pro ce sów za cho dzą cych
w pań stwie, re gio nie i spo łecz no ści lo kal -
nej – pi sze we wnio sku prof. Ta de usz Wal las,
dzie kan WNPiDT. Za rzą dza nie pań stwem
jest ko lej nym prak tycz nym pro fi lem na tym
wy dzia le, pierw szym by ło do brze przy ję te
bez pie czeń stwo na ro do we, na któ re od te -
go ro ku ogła sza się na bór na stu dia II st. 

We dług da nych udo stęp nio nych przez
Dział Na ucza nia, w no wej ofer cie dy dak tycz -
nej spo ro też no wo ści o cha rak te rze mniej
re wo lu cyj nym. Na Wy dzia le Hi sto rycz nym
na kie run ku hi sto ria (stu dia sta cjo nar -
ne II st.) po ja wią się no we spe cjal no ści: hi -
sto ria woj sko wo ści oraz kul tu ra kla sycz -
na (do tych cza so wy kie ru nek). Nie bę dzie też
re kru ta cji na kie ru nek eu ro pe isty ka kul tu ro -
wa (stu dia stac. I st) w Col le gium Eu ro pa -
eum Gne snen se. Zmia ny te mo gą świad czyć,
że wy dział chce ogra ni czyć licz bę kie run ków
na rzecz spe cja li za cji, któ re z na tu ry po zwa -
la ją na więk szą róż no rod ność ofer ty dy dak -
tycz nej. Na Wy dzia le Fi lo lo gii Pol skiej i Kla -
sycz nej od no we go ro ku aka de mic kie go
przy go to wu je się miej sca na spe cjal ność: stu -
dia śród ziem no mor skie (stu dia stac. II st.
na kie run ku fi lo lo gia) pro wa dzo ne w ję zy ku
an giel skim, co otwo rzy moż li wość przyj mo -
wa nia stu den tów za gra nicz nych chęt nych
do stu dio wa nia w Po zna niu. 

Na Wy dzia le Na uk Spo łecz nych po wo ła -
na zo sta nie no wa spe cjal ność: za rzą dza nie
wie dzą na kie run ku fi lo zo fia (st. sta cjo nar -
ne I st.). Spo ro zmian za po wia da też Wy dział
Stu diów Edu ka cyj nych. Na kie run ku pe da -
go gi ka (stu dia sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne
II st.) po wsta ną no we spe cjal no ści: ani ma cja
cza su wol ne go i re kre acja ru cho wa, po rad -
nic two i po moc psy cho pe da go gicz na oraz
za rzą dza nie oświa tą. A na stu diach sta cjo -
nar nych i nie sta cjo nar nych I st. po wsta ną
spe cjal no ści: edu ka cja ele men tar na i wy cho -
wa nie fi zycz ne oraz edu ka cja ele men tar -
na i kształ ce nie ar ty stycz ne dziec ka, skie ro -
wa ne dla osób wią żą cych swo ją przy szłość ze
szko łą i przed szko lem. 

Wy dział Che mii od lat sta wia na je den
kie ru nek po łą czo ny z bo ga tą ofer tą spe cjal -
no ści. 

– Po zwa la to na więk szą ela stycz ność na -
szych stu diów. Da je moż li wość lep szej kon tro li
za po trze bo wa nia na ryn ku pra cy – mó wi

pro dzie kan ds. stu denc kich prof. Piotr Kir -
szensz tejn. Od no we go ro ku aka de mic kie go
ru szy tam no wa spe cjal ność: ana li ty ka che -
micz na (stu dia sta cjo nar ne I st.), w ko lej nym
ro ku pla no wa ne jest wpro wa dze nie pro gra -
mu stu diów in dy wi du al nych. Bę dzie my
pierw si w Pol sce, do tych czas nikt na stu diach
che micz nych nie przy go to wał ta kiej ofer ty, co
ozna cza, że wy zna cza my stan dar dy na tym
po lu – cie szy się prof. Kir szensz tejn. – Idea,
któ ra nam przy świe ca, to wsłu chi wa nie się
w po trze by stu den tów. Prze cież oni ma ją
świa do mość, że mu szą my śleć w per spek ty wie
swo jej przy szłej pra cy za wo do wej. Je śli sa mi
za pro po nu ją spe cjal ność, któ ra nam wcze śniej
nie przy szła do gło wy, i bę dzie ona me ry to -
rycz nie do za ak cep to wa nia, stwo rzy my ją!
Oczy wi ście za pro po nu je my też ra my, któ re
two rzyć bę dzie obo wiąz ko wa dla wszyst kich
pod sta wa pro gra mo wa. To da so lid ną pod sta -
wę, na któ rej ra zem ze stu den ta mi zbu du je -
my in dy wi du al ną ofer tę spe cja li za cji.

Aby jed nak do ta kich po su nięć do szło, ko -
niecz na jest zmia na po li ty ki re kru ta cyj nej.
Do tych czas ma gne sem przy cią ga ją cym
na po znań ską che mię by ły spe cjal no ści. Ma -
gne sem, do daj my, dość sil nym, po nie waż
che mi cy, ja ko je dy ni w Pol sce, nie mie li jesz -
cze więk szych pro ble mów z na bo rem.
Na po pu lar ność che mii skła da się rów nież
spraw nie przy go to wa na stra te gia dzia łań
pro mu ją cych wy dział. Pro wa dzi my kla sy
aka de mic kie – wy li cza prof. Kir szensz -
tejn – otwie ra my się nie tyl ko na pol skich ab -
sol wen tów szkół śred nich, ale tak że tych z Wil -
na, Li twy, Ukra iny i Bia ło ru si. Ja ko je dy ni
uczest ni czy my w pro jek cie „Wschód – Za chód
łą czy nas Pol ska”, w ra mach któ re go w paź -
dzier ni ku ze szłe go ro ku przy ję li śmy gru pę 25
li ce ali stów z Wi leńsz czy zny, Ukra iny i Cie szy -
na Ślą skie go. Ko lej ny po mysł, któ ry na pew -
no przy spo rzy wy dzia ło wi no wych stu den -
tów, to pro gram: che mia ma te ria łów spe cjal -
ne go prze zna cze nia. Bę dzie go re ali zo wał
wspól nie z Po li tech ni ką Łódz ką i Woj sko -
wą Aka de mią Tech nicz ną w War sza wie. Ab -
sol wen ci te go kie run ku (stu dia II st.) uzy ska -
ją ty tuł ma gi stra in ży nie ra. Bę dzie to na tu -
ral na kon se kwen cja za li cze nia przed mio tów
tech nicz nych na PŁ i WAT. Umo wa zo sta nie
pod pi sa na jesz cze w czerw cu, a pierw szy na -
bór na ten eli tar ny kie ru nek zo sta nie ogło -
szo ny praw do po dob nie na wio snę przy szłe -
go ro ku.

Już po tak po bież nym prze glą dzie no wo -
ści pro gra mo wych na nie któ rych wy dzia łach
wi dać, że w re kru ta cyj nych wy ści gach uni -
wer sy tet sta wia na ho ra cjań ską za sa dę zło te -
go środ ka. Da je swo im stu den tom i węd kę,
a cza sem na wet i ry bę. mz
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Tra dy cyj nie w „Noc Uni wer sy te tu” za an ga żo wa li się stu -
den ci UAM, przed sta wi cie le Gnieź nień skie go Uni wer -
sy te tu Trze cie go Wie ku, a tak że miesz kań cy Gnie zna.

Atrak cji nie bra ko wa ło i przed sta wi cie le wszyst kich po ko leń
mo gli zna leźć coś dla sie bie. Na przy by łych cze ka ły przede
wszyst kim roz ma ite po ko je te ma tycz ne. Wśród nich zna la zły
się m.in. po kój Gnieź nień skie go Uni wer sy te tu III Wie ku, po -
kój te atral ny, spor tów dru ży no wych, spor tów wal ki, a tak że po -
kój za baw dla dzie ci. By ły tak że po ko je kół na uko wych: Me sa
Re don da oraz Fo rum Ro ma num. 

Po pu lar no ścią cie szy ło się spo tka nie z Pio trem Ro ba kow skim,
człon kiem Gnieź nień skiej Gru py Fil mo wej, dzia ła ją cej przy Cen -
trum Kul tu ry eSTeDe. Ma gne sem dla gnieź nian oka zał się po -
kaz MMA i bra zy lij skie go jiu -jit su, któ ry moż na by ło zo ba czyć
przed uczel nia ną au lą. Spor to wy cha rak ter „No cy” do da li zna -
ni, gnieź nień scy strong ma ni, Ar tur Wal czak oraz To masz Pe rek.
Wy stą pił rów nież ka ba ret stu denc ki „Ogień w szo pie”.

Po go dzi nie 22 nad szedł czas na dłu go ocze ki wa ne after par -
ty, któ re zo sta ło zor ga ni zo wa ne przez ko ło na uko we „Pe le gri -
nus” w klu bie stu denc kim. Pa weł Brzeź niak 

Od po nad dwu dzie stu lat To wa rzy stwo Mi ło śni ków
Gnie zna przy zna je na gro dy i ty tu ły oso bom wy bit nie
za słu żo nym na rzecz Gnie zna. W mi nio nym okre sie

wy róż nie nia otrzy ma li mię dzy in ny mi: abp. Hen ryk Mu szyń -
ski, po seł Pa weł Arndt, pre zy dent Gnie zna Ja cek Ko wal ski,
pro fe sor Ste fan Jur ga. Pod czas ostat nie go fi na łu przy zna wa -
nia tych pre sti żo wych na gród ty tu łem „Me na dże ra Ro -
ku 2012” uho no ro wa no prof. zw. dra hab. Lesz ka Mro ze wi -
cza, dy rek to ra In sty tu tu Kul tu ry Eu ro pej skiej. W uza sad nie -
niu pod kre ślo no, że ty tuł jest wy ra zem wiel kie go uzna nia dla
dzia łal no ści or ga ni za cyj no -me na dżer skiej pro fe so ra w za kre -
sie two rze nia w Gnieź nie Wy dzia łu Uni wer sy te tu im. Ada ma
Mic kie wi cza. 

Pią te go stycz nia 2009 r. prof. zw. dr hab. Le szek Mro ze -
wicz zo stał dy rek to rem na uko wym Ko le gium Eu ro pej skie -
go im. Ja na Paw ła II. Obej mu jąc to sta no wi sko pro fe sor ja -

sno wy ty czył kie ru nek dzia ła nia: „Na szym wspól nym ce lem
jest zbu do wa nie w Gnieź nie Uni wer sy te tu. To wy zwa nie,
któ re po ry wa. Uni wer sy tet i śro do wi sko aka de mic kie pod -
no szą pre stiż mia sta, a Gnie zno na ta ką uczel nię za słu gu je.”
Bar dzo szyb ko, bo już 1 wrze śnia 2009 ro ku, na pod sta wie
de cy zji Se na tu UAM z 29 czerw ca, po wo ła no do ży cia In -
sty tut Kul tu ry Eu ro pej skiej o pro fi lu na uko wo -ba daw czym.
Czte ry la ta wy tę żo nej pra cy spra wi ły, że w mar cu 2013 ro -
ku In sty tut Kul tu ry Eu ro pej skiej de cy zją Mi ni ster stwa Na -
uki i Szkol nic twa Wyż sze go stał się pod sta wo wą jed nost ką
UAM. Zy skał upraw nie nia, któ re przy pi sa ne są wy dzia ło wi,
czy li zdo był sa mo dziel ność or ga ni za cyj ną, na uko wą i dy -
dak tycz ną. 

Emi lia Twa row ska -Ant czak
In sty tut Kul tu ry Eu ro pej skiej 
Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu

Noc ne świę to stu denc kie
Już po raz ko lej ny stu den ci z In sty tu tu Kul tu ry Eu ro pej skiej UAM w Gnieź nie ba wi li się
pod czas wy jąt ko wej im pre zy, ja ką by ła „Noc Uni wer sy te tu”. 

Pro fe sor Le szek Mro ze wicz 
Me na dże rem Ro ku 2012 w Gnieź nie

Świa to wej sła wy na ukow cy nie tyl ko pro wa dzą ba da nia. Dzie -
lą się tak że swo ją wie dzą i do świad cze niem z in ny mi adep ta -
mi na uki. Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu go -
ści lis w ma ju nie zwy kle in te re su ją cych pre le gen tów.

Szan sę na spo tka nie z eks per tem z Car ne gie Mel lon Uni -
ver si ty w Pit ts bur gu (USA) – prof. Krzysz to fem Ma ty ja szew -
skim, mie li uczest ni cy wy kła du pt.: „Ka ta li za w re ak cjach rod -
ni ko wych i no we na no struk tu ral ne ma te ria ły”, któ ry pro fe sor
wy gło sił w mi nio ny na Wy dzia le Che mii. Pre le gent jest spe -
cja li stą w dzie dzi nie che mii po li me rów i od kryw cą kon tro -
lo wa nej po li me ry za cji rod ni ko wej z prze nie sie niem ato mu
(Atom Trans fer Ra di cal Po ly me ri za tion) – no wej me to dy syn -
te zy po li me rów, któ ra zre wo lu cjo ni zo wa ła spo so by wy twa rza -
nia ma kro czą ste czek.

Cza sem, aby od kryć pra wi dła rzą dzą ce na tu rą, trze ba po -
świę cić wie le lat ba dań i spę dzać dłu gie go dzi ny przy mi kro -

sko pie. Czę sto by wa tak, że za biur kiem na ukow ca po wsta nie
re wo lu cja, któ ra ka że zu peł nie ina czej pa trzeć na ota cza ją cy
nas świat. Tak by ło w przy pad ku prof. Tho ma sa Ce cha, któ -
ry wraz ze swo im ze spo łem od krył, że do ka ta li zo wa nia re ak -
cji bio lo gicz nych nie po trzeb ne są biał ka, jak do wte dy uwa ża -
no. Za swo je od kry cie otrzy mał Na gro dę No bla w dzie dzi nie
che mii w 1989 ro ku. Osią gnię cia Pro fe so ra Ce cha zo sta ły wy -
róż nio ne tak że wie lo ma in ny mi ame ry kań ski mi oraz mię dzy -
na ro do wy mi na gro da mi.

W ra mach Pro gra mu „Aka de mic ki i na uko wy Po -
znań” prof. Tho mas Cech z Uni wer sy te tu Co lo ra do w Bo ul -
der w Sta nach Zjed no czo nych wy gło sił wy kład otwar ty pt.:
„From the RNA World to the RNP World: Ri bo zy mes, Te lo -
me ra se and lncRNAs”. Pre lek cja w Au li Wy dzia łu Bio lo gii Uni -
wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu w naj bliż szy
czwar tek, 16 ma ja. Agniesz ka Książ kie wicz

Wy kła dy na mia rę Na gro dy No bla
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Wśród za pro szo nych go ści
zna leź li się m.in. dr hab.
Mi chał Kró li kow ski, wi -
ce mi ni ster spra wie dli -
wo ści, Krzysz tof Jó ze fo -

wicz, pre zes Są du Ape la cyj ne go w Po zna niu,
Sła wo mir Twar dow ski, pro ku ra tor ape la cyj -
ny w Po zna niu. Ob ra dy otwo rzył prof.
Krzysz tof Kra sow ski, a uczest ni ków kon fe -
ren cji wi tał prof. Ro man Bu dzi now ski, dzie -
kan WPiA. Do dys ku sji na to miast za chę cał
go spo darz kon fe ren cji, prof. Pa weł Wi liń ski:
sprze czaj my się, po nie waż to da nam gwa -
ran cję, że to spo tka nie na dłu go zo sta nie
w na szej pa mię ci.

Za pro po no wa na przez WPiA UAM kon -
fe ren cja by ła jak na ra zie pierw szą i je dy ną
oka zją do za bra nia gło su w dys ku sji nad roz -
wią za nia mi za war ty mi w pro jek cie no we li za -
cji ko dek su po stę po wa nia kar ne go, przy go -
to wa ne go przez Ko mi sję Ko dy fi ka cyj ną Pra -
wa Kar ne go, dzia ła ją cą przy mi ni strze spra -
wie dli wo ści. W trak cie swo je go wy stą pie nia
pra ce nad no we li za cją re la cjo no wał wi ce mi -
ni ster spra wie dli wo ści, Mi chał Kró li kow ski.
W trak cie dwóch kon fe ren cyj nych dni głos

za bra li za rów no wy bit ni spe cja li ści z za kre su
po stę po wa nia kar ne go, jak i stu den ci i dok -
to ran ci za in te re so wa ni pro ble ma ty ką. 

Prze ciw staw ne za sa dy kon tra dyk to ryj no -
ści i in kwi zy cyj no ści okre śla ją, kto w po stę -
po wa niu kar nym gro ma dzi ma te riał pro ce -
so wy. Je śli są to obie stro ny, to jest to za sa da
kon tra dyk to ryj no ści, na to miast je śli wy ko -
nu je je je dy nie sąd, to ma my do czy nie nia
z za sa dą in kwi zy cyj no ści. Obec nie pol ski
sys tem pra wa pro ce so we go opar ty jest
na ele men tach in kwi zy cyj nych. Naj istot niej -
sza zmia na, ja ką pro po nu je ko mi sja ko dy fi -
ka cyj na, to zwięk sze nie licz by ele men tów
kon tra dyk to ryj nych na wszyst kich eta pach
pro ce su kar ne go. Jak mó wią eks per ci, po raz
pierw szy zde cy do wa no się na przed sta wie -
nie pro jek tu tak ra dy kal nej re for my, do ty -
ka ją cej nie ty le po szcze gól nych in sty tu cji, co
za sad ni czych za ło żeń sys te mu praw ne go. 

Kon fe ren cja zo sta ła ob ję ta pa tro na tem
ho no ro wym mi ni stra spra wie dli wo ści, Ja ro -
sła wa Go wi na, prze wod ni czą ce go Ko mi sji
Ko dy fi ka cyj nej Pra wa Kar ne go prof. An -
drze ja Zol la oraz dzie ka na WPiA UAM,
prof. Ro ma na Bu dzi now skie go.  mz

Kon tra dyk to ryj ność 
czy in kwi zy cyj ność?
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Między kontradyktoryjnością
a inkwizycyjnością
zawieszona została dyskusja
na konferencji Ku
kontradyktoryjności. 
Proces karny w świetle
projektowanych zmian,
zorganizowanej przez Zakład
Postępowania Karnego UAM
oraz koło naukowe „Iure et
Facto”. 

Wystąpienie wiceministra sprawiedliwości
Michała Królikowskiego
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Był za tem pa łac (do któ re go przy -
jeż dżał je den z bo ha te rów książ -
ki Wi told Ko ry tow ski) i był walc
wie deń ski, a więc at mos fe ra tro -
chę ga li cyj ska, choć nie tak jak

w Kra ko wie, gdzie na pro mo cję książ ki sta wi li
się po tom ko wie bo ha te rów książ ki: Ba de nio -
wie, Ro ni kie ro wie i in ni. Bo o Ga li cji jest ta
książ ka (i o na szym ko cha nym Lwo wie – jak
pod kre śli ła jed na ze słu cha czek), a in try gu ją -
cy ty tuł „Kal ku lo wać…” wy ja śniał au tor, tłu -
ma cząc, że Po la cy ży ją w tra dy cji in su rek cyj -
nej; po wsta nia są na szą hi sto rią, tym cza sem
je go książ ka o Po la kach, któ rzy w ce sar sko -
-kró lew skiej Au strii osią gnę li bar dzo wy so kie
sta no wi ska, do wo dzi, że tak że umie li śmy kal -
ku lo wać, pro wa dzić dy plo ma tycz ną grę i roz -
gry wać ją jak par tię sza chów, osią ga jąc o wie -
le wię cej niż in ne na cje w tym wie lo na ro do -
wym pań stwie. Two rzy li śmy zgod nie jed ną
par tię (Ko ło Pol skie), a nie trzy na ście jak
Niem cy, a każ dy nasz mi ni ster był za ra zem
w rzą dzie (dla Au strii) i za ra zem w opo zy cji
(dla nie pod le gło ści Pol ski). W na szej hi sto rii
by li to je dy ni tak trzeź wi i zręcz ni po li ty -
cy – pod kre ślał prof. Ła zu ga – i po win ni śmy
to do ce niać. W su mie pol skich mi ni strów ga -
li cyj skich by ło czter dzie stu, a mi ni ster stwem
skar bu Au strii Po la cy rzą dzi li 20 lat; na zy wa -
ne by ło na wet pol skim mi ni ster stwem. Jed -
nak por tret wy bit ne go mi ni stra skar bu Ju lia -
na Du na jew skie go, któ ry ura to wał bę dą ce
w za pa ści fi nan se Au strii i dzię ki któ re mu
Uni wer sy tet Ja giel loń ski wzbo ga cił się o Col -
le gium No vum, nie wi si w UJ (choć Du na jew -
ski był trzy krot nie też rek to rem tej uczel ni),
lecz w par la men cie au striac kim, a ma li Au -
stria cy uczą się o nim na hi sto rii. Prof. Ła zu -

ga nie omiesz kał przy po mnieć tu sma ko wi tej
aneg do ty: au to rem por tre tu Du na jew skie go
był Ka zi mierz Po chwal ski, ma larz, któ ry po -
sta wił dwó ję z ry sun ków Adol fo wi Hi tle ro wi.
Gdy by dał mu do bry sto pień, mo że nie do szło -
by do tra ge dii woj ny – żar to wał pro fe sor.
W Wied niu wi si ko pia por tre tu, ory gi nał za -
gi nął w cza sie ostat niej woj ny, lecz prof. Ła zu -
ga nie tra ci na dziei, że się od naj dzie. W książ -
ce Wal de mar Ła zu ga wspo mi na tak że wiel -
kich „ga li cja ków” z Wiel ko pol ski: do naj wyż -
szych sta no wisk do szli Mo raw ski, Ko ry tow -
ski czy Ćwi kliń ski.

Przej mu ją ce wra że nie ro bią ostat nie roz -
dzia ły książ ki: Au stria to nie, wy bu cha I woj -
na świa to wa, ca ły po rzą dek świa ta wy wra ca
się, a oni, ci trzeź wi kal ku la to rzy da lej po grą -
że ni są w swo ich ro sza dach, wie rzą cy w wy -
ni ki wy ro zu mo wa nej gry… To błąd utra ty
kon tak tu z rze czy wi sto ścią, któ ry po wi nien
każ dy in te lek tu ali sta prze my śleć – mó wił prof.
Ła zu ga. 

Pre zen tu ją cy książ kę Prze my sław Ma tu sik
pod kre ślił, że prof. Ła zu ga przy pi sa niu książ -

ki spe ne tro wał 20 ar chi wów w kil ku kra jach,
wy ko rzy stał licz ne pa mięt ni ki, li sty, pra sę
a tak że li te ra tu rę pięk ną z tam tych cza sów,
two rząc uni kal ne, nie zwy kle bo ga te dzie ło. Ta
wła śnie uni ka to wość jest, je go zda niem, wiel -
ką za słu gą tej książ ki, po dob nie jak przy wró -
ce nie pa mię ci o wiel kich po sta ciach na szej hi -
sto rii, jak Age nor Go łu chow ski czy Ju lian Du -
na jew ski. Pre zen ta cję książ ki za koń czył tra -
we stu jąc wier no pod dań czy ad res sej mu ga -
li cyj skie go: przy to bie, dro gi Wald ku, sto imy
i stać chce my, co sa la oczy wi ście skwi to wa ła
śmie chem i okla ska mi.

Książ kę „Kal ku lo wać… Po la cy na szczy -
tach c. k. mo nar chii” wy da ło bar dzo sta ran -
nie wy daw nic two Zysk i S -ka, w sty lu prze no -
szą cym nas do pięk nej epo ki, z ilu stra cja mi,
czę sto uni ka to wy mi. Oprócz wie dzy au tor
w książ ce ra czy nas aneg do ta mi i ob raz ka mi
oby cza jo wy mi, wśród któ rych nie ma łe wra -
że nie ro bi na przy kład ob raz par la men ta rzy -
stów wie deń skich, w cza sie ob rad ob rzu ca -
ją cych się kul ka mi pa pie ru, ma cza ny mi
w atra men cie…. 

„Kal ku lo wać…” i czy tać
W dobie krótkich artykułów, referatów
i czasopism, akademickim świętem staje się
ukazanie grubej książki, zwłaszcza jeśli jest
ona ukoronowaniem co najmniej kilkunastu
lat pracy badawczej, a temat nie był dotąd
w takiej skali poruszony. Toteż promocja
książki historyka, prof. Waldemara
Łazugi, 25 kwietnia w Pałacu Działyńskich
ściągnęła spore grono historyków oraz
miłośników stylu pisarskiego prof. Łazugi.

”Kalkulować…” wyjaśniał autor, tłumacząc, że Polacy żyją
w tradycji insurekcyjnej; powstania są naszą historią,
tymczasem jego książka o Polakach, którzy w cesarsko-
królewskiej Austrii osiągnęli bardzo wysokie stanowiska,
dowodzi, że także umieliśmy kalkulować, prowadzić
dyplomatyczną grę i rozgrywać ją jak partię szachów, osiągając
o wiele więcej niż inne nacje w tym wielonarodowym państwie
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Wostat nich cza sach ta pa mięć nie co przy ga -
sła, zwłasz cza wśród lu dzi mło dych, ale jej
oży wie niu słu żyć ma wy da na w tym ro ku
i pro mo wa na w dniu 94 rocz ni cy po wo ła -
nia uni wer sy te tu w Po zna niu książ ka au tor -

stwa prof. Mi cha ła Mu sie la ka „He lio dor Świę cic ki (1854-1923)”. 
Pu bli ka cja, wy da na z inicjatywy obecnego rektora prof.

Bronisława Marciniaka na kła dem Wy daw nic twa Na uko we go
UAM, po świę co na jest ży ciu i dzia łal no ści He lio do ra Świę -
cic kie go. In au gu ru je se rię bio gra fii rek to rów uni wer sy te tu
w Po zna niu. Re dak to ra mi na uko wy mi se rii są wybitni
profesorowie: Prze my sław Hau ser oraz To masz Schramm. Pu -
bli ka cja opar ta na sze ro kiej ba zie ar chi wal nej oraz pra so wej
uka zu je z jed nej stro ny do ko na nia na uko we i or ga ni za cyj ne te -
go wy bit ne go Wiel ko po la ni na, z dru giej – mo ty wy dzia łal no -
ści pierw sze go rek to ra Uni wer sy te tu Po znań skie go. Przed sta -
wia też sys tem war to ści Świę cic kie go, któ ry tak w ży ciu pry -
wat nym, jak i pu blicz nym po zo stał wier ny ukształ to wa nym
w wie ku mło dzień czym ide ałom: pra cy na rzecz oj czy zny, wier -
no ści Bo gu, wspie ra niu lu dzi bied nych i po krzyw dzo nych, po -
głę bia niu pro fe sji me dycz nej oraz roz wi ja niu na uki pol skiej.
Był tez oso ba głę bo ko wie rzą cą.

Au tor pró bu je od po wie dzieć na kil ka klu czo wych py tań,
zwią za nych z po wsta niem Uni wer sy te tu Po znań skie go: ja ką wi -
zję uczel ni po sia dał Świę cic ki i jak wcie lał ją w ży cie, jak zdo -
łał sku pić wo kół sie bie nie tyl ko gro no uczo nych, ale tak że prze -
ko nał do te go pro jek tu śro do wi sko wiel ko pol skich po li ty ków,
któ rzy gre mial nie po par li po wo ła nie do ży cia uczel ni w Po zna -
niu, jak wresz cie – wbrew gi gan tycz nym prze szko dom or ga -
ni za cyj nym i ma te rial nym – zdo łał Świę cic ki zbu do wać w la -
tach 1918-1923 r. no wo cze sny, wie lo wy dzia ło wy uni wer sy tet.

W przy go to wa niu są ko lej ne bio gra fie rek to rów. na

NOWA SERIA BIOGRAFII REKTORÓW
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Heliodor Święcicki był w Poznaniu człowiekiem
zarówno bardzo szanowanym, jak i kochanym. 
Jak piszą jego biografowie, nie było w Poznaniu
przełomu wieku XIX i XX żadnego ważnego
wydarzenia, w którym on nie brałby udziału 
lub nie odcisnął swego piętna. Przez 15 lat, aż
do wybuchu wojny, rocznica pogrzebu Heliodora
Święcickiego, założyciela i pierwszego rektora
uniwersytetu poznańskiego, była dla studentów dniem
wolnym od zajęć, by umożliwić im udział w uroczystej
Mszy św., gromadzącej elitę Poznania. Przez wiele lat,
jeszcze po wojnie, było tradycją, że rektorzy
uniwersytetu w swoim przemówieniu, inaugurującym
rok akademicki, cytowali jego słowa wygłoszone
7 maja 1919 na pierwszej inauguracji. 
Wszyscy zgodnie przyznają, że nie było dotąd człowieka
tak zasłużonego dla poznańskiej uczelni jak on.
Był na dodatek postacią wyrazistą i oryginalną,
o ciekawej, momentami dramatycznej biografii.

Promocja książki autorstwa Michała Musielaka „Heliodor Święcicki (1854-1923)”
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Prof. Krup nik zła pał „po lar ne go
bak cy la” w wie ku 20 lat, jesz cze ja -
ko stu dent uni wer sy te tu w Mo -
skwie, kie dy zo stał za pro szo ny
do ba dań an tro po lo gicz nych

w oko li cach Cie śni ny Be rin ga. Od po nad 40
lat po świę ca się ba da niom lu dów tam za -
miesz ku ją cych – od Pół wy spu Czu koc kie go,
przez Gren lan dię do Ala ski i Pół noc nej Ka -
na dy. Jest go rą cym orę dow ni kiem chro nie nia,
za pi sy wa nia i wy ko rzy sty wa nia kul tu ry i tra -
dy cji tych lu dów. Po raz pierw szy wpro wa dził
ba da nia spo łecz ne do pro gra mu Mię dzy na -
ro do we go Ro ku Po lar ne go w 2007 ro ku. Bez
tej ludz kiej, kul tu ro wej per spek ty wy – mó wił
w swo im wy kła dzie w Po zna niu – ta kra ina
nad Mo rzem Po lar nym bę dzie dla nas tyl ko
ster tą lo du. 

Prof. Krup nik jest ko or dy na to rem wie lo -
let nie go, mię dzy na ro do we go pro jek tu SIKU
(Sea Ice Know led ge and Use), w wy ni ku któ -
re go po wstał wy żej wy mie nio ny słow nik. Ale
nie tyl ko. W ra mach pro jek tu wy ko rzy sta no
wie dzę tych lu dów do ob ser wa cji i opi su zja -
wisk zmian kli ma tycz nych, bo oni – od po -
ko leń ob cu jąc z lo dem – mo gą o tych zmia -
nach po wie dzieć wię cej niż to, co mó wią

wska za nia przy rzą dów. W ośmiu gru pach et -
nicz nych dzia ła ją już ta cy ob ser wa to rzy,
współ pra cu ją cy z na ukow ca mi, a ich wkład
w po zna wa nie zmian kli ma tycz nych jest bez -
cen ny. W swo im wy kła dzie prof. Krup nik
uka zy wał, ja kim bły ska wicz nym prze mia -
nom ule ga ży cie rdzen nych miesz kań ców tej
kra iny, jak uprosz cze niom i zu bo że niu ule -
ga ich kul tu ra, a za ra zem ję zy ki. Jesz cze w la -
tach 50. miesz kań cy obrze ży Mo rza Ark tycz -
ne go zi mą co dzien nie wy cho dzi li „na lód”,
bo ich ro dzi ny co dzien nie mu sia ły jeść. Ło -
wi li ry by, po lo wa li na fo ki, po ru sza li się psi -
mi za przę ga mi. Dzi siaj żyw ność ku pu ją, psie
za przę gi zo sta ły za stą pio ne przez śnież ne
sku te ry, nie mu szą bu do wać już zi mo wych
igloo, bę dą cych schro nie niem dla my śli wych
(a daw niej ta ka ło wiec ka osa da li czy ła na -
wet 120-150 lo do wych dom ków). Dla do tar -
cia nad brzeg mo rza, by ło wić wie lo ry by
na Ala sce, wy ty cza li nie gdyś se zo no we dro -
gi, a mło dzi my śli wi pod okiem star sze go do -
świad czo ne go mi strza uczy li się za sad orien -
ta cji wśród lo dów, uczy li się prze wi dy wać
po go dę i uni kać nie bez pie czeństw. Wie dza
o tym, jak się za cho wy wać, prze ka zy wa -
na by ła tak że w for mie my śliw skich opo wie -

ści i le gend o po two rach, ży ją cych na lo dzie
i pod lo dem. Dzi siaj po lo wa nie ja ko wa ru -
nek prze ży cia nie jest ko niecz ne, a orien ta -
cję w te re nie za pew nia GPS; Czuk cze mó wią
po ro syj sku, Eski mo si po an giel sku…Tym
pil niej sze sta je się za pi sa nie bo gac twa daw -
nej kul tu ry i ję zy ków. 

A czy rze czy wi ście lu dy z Ark ty ki ma ją 100
okre śleń na ko lor śnie gu? Istot nie, jak mó wił
prof. Krup nik, jest (w za leż no ści od gru py et -
nicz nej) i od 60 do po nad 100 okre śleń, ale nie
dla ko lo ru śnie gu, lecz dla róż nych cech fi -
zycz nych śnie gu i lo du. Na zwy te ma ją cha -
rak ter bar dzo lo kal ny, bo też słu ży ły kon kret -
nej gru pie miesz kań ców. Prof. Krup nik po ka -
zy wał zdję cie mor sa na tle lo du, przy pi su jąc
mo no ton ne mu dla la ika bia łe mu tłu licz ne
na zwy po szcze gól nych frag men tów lo du
w za leż no ści od kształ tu, po ło że nia czy usy -
tu owa nia w wo dzie. Wie dza ta – i co za tym
idzie bo ga te słow nic two – by ła po trzeb na dla
za cho wa nia bez pie czeń stwa i dla ko mu ni ka -
cji, a dziś po ma ga w opi sie zmian kli ma tycz -
nych. No i w do strze że niu w „ster cie lo du”
zróż ni co wa ne go, zro zu mia łe go dla czło wie ka
kra jo bra zu.

Ma ria Ry bic ka

Sto ra zy lód
Czy rdzenni mieszkańcy Arktyki mają – jak potocznie się sądzi – na określenie koloru śniegu
ponad 100 różnych nazw? Dowiedzieć się tego było można na wykładzie prof. Igora Krupnika,
antropologa ze Smithsonian Institution, znawcy tych zagadnień, współautora słownika
autochtonów, przybyłego do Poznania na zaproszenie Wydziału Anglistyki UAM.
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Jak stwo rzyć wir tu al ny świat, aby lek cje geo me trii by ły bar dziej
pa sjo nu ją ce? W ja ki spo sób po łą czyć po ezję z che mią i baj ki z fi -
zy ką? Pro jek ty ta kie jak te spra wi ły, że Fe sti wal Scien ce on Sta -
ge stał się miej scem wy mia ny do świad czeń po mię dzy na uczy -
cie la mi na uk przy rod ni czych z ca łej Eu ro py; pre zen ta cją kon -

cep cji pro wa dze nia lek cji oraz me tod na ucza nia. Przez czte ry dni oko -
ło 350 na uczy cie li z 24 kra jów eu ro pej skich oraz Ka na dy go ści ło
na pol sko -nie miec kim po gra ni czu. Eu ro pej ski Fe sti wal Scien ce on
Sta ge od by wał się już po raz ósmy, a pa tro nat nad nim ob ję li pre zy -
dent RP, Bro ni sław Ko mo row ski i pre zy dent Nie miec, Jo achim Gauck. 

Na czte ry dni bu dy nek Col le gium Po lo ni cum za mie nił się w wiel -
kie la bo ra to rium z róż ny mi do świad cze nia mi, warsz ta ta mi i pre zen -
ta cja mi. Po nad 220 tar go wych sto isk tęt ni ło ży ciem uka zu jąc na ukę
po przez cał kiem pro ste eks pe ry men ty po te bar dziej skom pli ko wa ne:
mie sza no róż ne cie cze, sma żo no ce bu lę, bu do wa no most Le onar da da
Vin ci, eks pe ry men to wa no z cie płem, wo dą, dźwię kiem. Sto iska by ły
bar dzo cie ka wie za aran żo wa ne – by ły to ko lo ro we ma łe sta cje do -
świad czal ne, wszyst kie go moż na by ło do tknąć i spró bo wać, po pro -
stu za ra zić się en tu zja zmem i mi ło ścią uczest ni ków do przed mio tów
ści słych. 

Fe sti wal otwar to w du żej au li Col le gium Po lo ni cum w Słu bi cach.
Scien ce on Sta ge to dla na uczy cie li wspa nia ła oka zja, aby z ko le ga mi z ca -
łej Eu ro py oraz Ka na dy wy mie nić się me to da mi na ucza nia, po dy sku -
to wać czy po pro stu uczyć się od sie bie – na pi sał w li ście do or ga ni za -
to rów Prze my sław Krzy ża now ski, wi ce mi ni ster edu ka cji na ro do wej.

Na uczy cie le, któ rzy po przez kra jo we se lek cje za kwa li fi ko wa li się
do udzia łu w fe sti wa lu, przed sta wi li na sto iskach swo je po my sły oraz
eks pe ry men ty, pro wa dzi li warsz ta ty i lek cje po ka zo we. Pol ska de le ga -
cja li czy ła po nad 60 na uczy cie li z ca łej Pol ski, któ rzy w 38 pro jek -
tach za pre zen to wa li swo je osią gnię cia i pa sje. W fe sti wa lu uczest ni -
czy ły tak że dwie gru py uczniów ze szkół gim na zjal nych w Olsz ty nie

i Czem pi niu, któ re na głów nej sce nie po ka za ły w ję zy ku an giel -
skim 2 przed sta wie nia: Ho cus po cus, one must fo cus oraz Abo ut a bit
ro man tic me eting of Elec tri ci ty and Ma gne tism and what hap pe ned
next. 

Dwaj pol scy przed sta wi cie le fir my In tel Mi chał Dżo ga i An drzej
Grzy bow ski po pro wa dzi li lek cje na te mat, jak wy ko rzy stać mię dzy -
na ro do wą sieć Scien ce on Sta ge oraz jak wdro żyć tech no lo gię do edu -
ka cji. Ze spół dr An ny Ka czo row skiej przed sta wił lek cję na te mat po -
szu ki wa nia ta len tów u uczniów. Dr Je rzy Ja rosz i dr Ane ta Szczy giel -
ska z Uni wer sy te tu Ślą skie go, świa to wej kla sy eks pe ry men ta to rzy, mie li
po kaz pod ty tu łem „Ży je my na Zie mi, pla ne cie ob ra ca ją cej się”. Dwa
pol skie ze spo ły kie ro wa ne przez Ra fa ła Ja ku bow skie go i Ja ni nę Ku lę
pro wa dzi ły warsz ta ty na te mat „Fi zy ka i za baw ki” oraz „Biel sko -Bia -
ła chro ni kli mat”. Or ga ni za to rzy Fe sti wa lu: Scien ce on Sta ge Deutsch -
land i Scien ce on Sta ge Pol ska, wspo ma ga ni przez UAM i Pol skie To -
wa rzy stwo Fi zycz ne, za trosz czy ły się o to, aby przez czte ry fe sti wa lo -
we dni do trzeć do na uczy cie li z wie lo ma no wy mi kon cep cja mi edu -
ka cyj ny mi. Spo tka nie fe sti wa lo we uko ro no wa no utwo rze niem kur -
sów pod no szą cych kwa li fi ka cje na uczy cie li oraz opra co wa niem ma -
te ria łów dy dak tycz nych, któ re bę dą mia ły mię dzy na ro do wy za sięg. 

Ca ła im pre za nie mo gła by się od być bez za rów no me ry to rycz ne -
go jak i or ga ni za cyj ne go kie row nic twa pa na prof. dr hab. Woj cie cha
Na wro ci ka. Bez je go pra cy, za an ga żo wa nia i do bre go du cha ten Fe sti -
wal na pew no nie od niósł by tak ogrom ne go suk ce su.

In for ma cje o pol skich fe sti wa lach Na uki Przy rod ni cze na Sce nie
(Scien ce on Sta ge) moż na zna leźć na stro nie in ter ne to wej:
www.staff.amu.edu.pl, www.cp.edu.pl
a o eu ro pej skich fe sti wa lach Scien ce on Sta ge na stro nie:
www.scien ce -on -sta ge.eu

Ewa Bie le wicz -Po la kow ska

Uczyć się od sie bie
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Nietuzinkowe pomysły edukacyjne oraz koncepcje prowadzenia lekcji zaprezentowało prawie 350
nauczycieli z 24 krajów w dniach 25-28 kwietnia br. podczas europejskiego festiwalu Science on Stage.
Odbywał się on w  Collegium Polonicum w Słubicach i na Uniwersytecie Europejskim. Impreza ta stała się
modelowym przykładem polsko-niemieckiej współpracy w dydaktyce.
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Jak za uwa żył, „pta ki są tam, gdzie są,
na pod sta wie de cy zji, a tę po dej mu ją
na pod sta wie zdo by tych in for ma cji”. Jak
się bo wiem oka zu je, za nim ptak wy bie -
rze miej sce lę gu, oce nia kil ka ele men -

tów: struk tu rę śro do wi ska, do stęp ność po kar -
mu, pre sję ze stro ny dra pież ni ków, obec ność
pa so ży tów i wie le in nych. A wszyst ko po to,
by zre du ko wać nie pew ność i pod jąć naj bar -
dziej efek tyw ną de cy zję. In for ma cje zdo by wa
na kil ku po zio mach. Pierw szy to in for ma cja
per so nal na, czy li spraw dza nie na wła sną rę -
kę, pró bo wa nie zgod nie ze stra te gią „z kwiat -
ka na kwia tek” al bo bar dzo cza so chłon ną stra -
te gią „ob la ty wa cza” (pta ki prze miesz cza ją się
po mię dzy sie dli ska mi, aż znaj dą opty mal ne).
Bar dzo cen ne jest też wła sne do świad cze nie,
jak suk ces lę go wy z po przed nich se zo nów, ale
wie dza o tym jest do stęp na tyl ko star szym
osob ni kom. Naj trud niej jest wy brać miej sce
lę gu za pierw szym ra zem. Pta sia mło dzież
przy la tu je tro chę póź niej niż „star szy zna”, ma
za tem mniej cza su na oce nę sie dli ska, nie mo -
że też ba zo wać na do świad cze niu, bo go nie
ma. Wów czas cen na jest tzw. in for ma cja so -
cjal na, a za tem ob ser wo wa nie, jak po wo dzi się
in nym osob ni kom, np. jak czę sto ro dzi ce
przy la tu ją kar mić mło de – je śli czę sto, to zna -
czy, że w oko li cy jest dość po kar mu (stra te gia
opty mal ne go że ro wa nia). Zresz tą już sa ma
obec ność w sie dli sku osob ni ków wła sne go ga -
tun ku jest cen ną in for ma cją, bo sko ro ja kiś
osob nik, któ ry ma prze cież ta kie sa me po trze -
by i na ra żo ny jest na ta kie sa me za gro że nia,
wy brał da ne miej sce, to zna czy, że dla in nych
osob ni ków ten te ren też bę dzie od po wied ni.
O tym, że pta ki su ge ru ją się obec no ścią in -
nych osob ni ków swo je go ga tun ku świad czy
do świad cze nie prze pro wa dzo ne na la sów ce
żół to li cej – mia no wi cie w wy bra nej oko li cy
pusz cza no z play bac ku śpiew te go ga tun ku
w róż nych miej scach. Na pod sta wie tej in for -
ma cji przy la tu ją ce póź niej osob ni ki wy bie ra -
ły miej sce w są siedz twie. Po dob nie za cho wu -
je się la sów ka szkar łat na – osob ni ki bez do -
świad cze nia też da ją się na brać na na gra nia. 

Waż ne in for ma cje so cjal ne sta no wią tak -
że wska zów ki mię dzy ga tun ko we, jak obec -
ność osob ni ków in ne go ga tun ku, naj sil niej -
szych kon ku ren tów, ob ser wa cja re zy den tów
przez mi gran tów (np. mi gran ci jak kap tur ka
czy zię ba ob ser wu ją za cho wa nia re zy den tów,
czy li pta ków, któ re nie od la tu ją na zi mę, jak
si ko ra mo drasz ka czy bo gat ka). Cie ka wym
przy kła dem jest też za leż ność mię dzy świ -
stun ką le śną, sój ka mi i my sza mi oraz ob fi to -
ścią na sion. Otóż co kil ka lat na stę pu je wy jąt -
ko wo ob fi ty wy syp na sion i wte dy w tej oko -
li cy wy stę pu je bar dzo du żo my szy i só jek, któ -
re są na tu ral ny mi wro ga mi świ stu nek.
W efek cie im wię cej na sion, tym mniej świ -
stu nek w oko li cy, bo prze miesz cza ją się w bez -
piecz ne miej sca.

Przy kła dem mię dzy ga tun ko we go przy cią -
ga nia jest na to miast za cho wa nie gą sior ka,
któ ry oce nia i wy bie ra miej sce lę gu m.in.
na pod sta wie oce ny za sob no ści spi żar ni…
sro ko sza, bo wiem sro kosz ozna cza swój te ren
po przez za ty ka nie za pa sów po ży wie nia (np.
pa dal ców, my szy, owa dów itp.) na kol cza stych
ga łąz kach czy na dru cie kol cza stym. Je śli sro -
kosz ma spo re za pa sy, gą sio rek uzna je, że dla
nie go też wy star czy po ży wie nia (zresz tą czę -
sto ko rzy sta z za pa sów sro ko sza). Nie po trzeb -
na jest na wet fi zycz na obec ność da ne go ga -
tun ku, oka za ło się bo wiem, że gą sior ki osie -
dla ły się w da nym miej scu tak że na pod sta wie
sy mu lo wa nych spi żar ni sro ko sza, czy li sma -
ko ły ków po za ty ka nych w od po wied nich
miej scach przez bio lo gów. 

Po ten cjal ni pta si ro dzi ce wy bie ra ją miej sce
lę gu tak że na pod sta wie in for ma cji so cjal nej
pu blicz nej, ja ką jest suk ces lę go wy są sia dów
czy przy wią za nie do miejsc, gdzie ogól ny suk -
ces re pro duk cyj ny jest wy so ki. Dla przy kła du
mu cho łów ki ża łob ne, by oce nić suk ces re pro -
duk cyj ny są sia dów swo je go ga tun ku al bo
przed sta wi cie li in nych ga tun ków, za glą da ją
bez po śred nio do ich gniazd. Ale, jak po ka -
zał eks pe ry ment, po dej mo wa nie de cy zji
na pod sta wie ta kich in for ma cji mo że być ry -
zy kow ne, bo mu cho łów ki da ły się na brać tak -

że na fał szy we gniaz da bo ga tek z ma łą lub du -
żą licz bą ja jek, pod ło żo ne przez eks pe ry men -
ta to rów. 

Wszyst kie in for ma cje moż na oce nić
na pod sta wie ich war to ści i do stęp no ści. Naj -
więk szą war tość ma in for ma cja per so nal na,
ale jest ona naj mniej do stęp na, bo z wła sne go
do świad cze nia mo gą ko rzy stać głów nie osob -
ni ki star sze. Śred nią war tość, za to wy so ką do -
stęp ność ma ją wska zów ki we wnątrz ga tun ko -
we i mię dzy ga tun ko we. Wy so ką war tość ma -
ją in for ma cje pu blicz ne, lecz są one śred nio
do stęp ne. Naj le piej za tem wy ko rzy sty wać róż -
ne źró dła in for ma cji, bo wte dy zmniej sza się
ry zy ko błę du w wy bo rze miej sca lę gu. In for -
ma cje nie przy da dzą się pta kom, któ re ma ją
sie dli ska sta łe (w cza sie i prze strze ni), oraz
tym, któ re wy bie ra ją sie dli ska lo so wo.

W za cho wa niach pta ków i lu dzi moż -
na rów nież zna leźć po do bień stwa. Dla przy -
kła du w sa li wy kła do wej czy kon cer to wej
o tym, gdzie sią dą po zo sta łe, de cy du je kil ka
pierw szych osób. Tyl ko one na praw dę wy bie -
ra ją miej sca. Resz ta do sto so wu je się do za sta -
nych wa run ków. Im ktoś póź niej przy cho dzi,
tym mniej szy ma wy bór. Z wy bo rem miejsc
lę go wych jest po dob nie. Jak za uwa żył Ja kub
Szym ko wiak, po do bień stwa moż na do strzec
tak że w re la cjach uczu cio wych, bo pta ki
oprócz pra wo wi tych, ofi cjal nych żon ma ją też
ko chan ki i co cha rak te ry stycz ne, kie dy sa miec
le ci do żo ny, wy bie ra pro stą dro gę, tak by wi -
dzie li są sie dzi, na to miast kie dy le ci do ko chan -
ki, prze miesz cza się za ko sa mi przez krze wy itp.
Lu dzie, po dob nie jak pta ki, su ge ru ją się też
wy bo ra mi in nych, np. grzy bia rze czy węd ka -
rze ob ser wu ją, gdzie są siad ze brał naj wię cej
grzy bów czy zło wił naj wię cej ryb i przy na stęp -
nej oka zji wy bie ra ją te miej sca. Rów nież szu -
ka jąc knajp ki nad mo rzem, wy bie ra my ta ką,
gdzie jest naj wię cej lu dzi, choć to nie ko niecz -
nie mu si być do wód, że tam ser wu ją naj lep sze
da nia. Za tem i my, lu dzie, po win ni śmy ko rzy -
stać z in for ma cji z róż nych źró deł, by na sze
wy bo ry by ły naj bar dziej efek tyw ne.

Da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz

Ptasie dylematy

Sporo osób przyszło do Ogrodu Botanicznego na wiosenny wykład o ptakach: Dlaczego „tu”
i „tam” – o niepewności, zdobywaniu informacji i wyborze miejsc lęgowych. Wiedzą na ten temat
podzielił się ze słuchaczami doktorant Wydziału Biologii UAM Jakub Szymkowiak, który prowadzi
szczegółowe badania na świstunce leśnej. 

FOT. MACIEJ MĘCZYŃSKI
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Dzie więt na sto wiecz na ma pa oraz ko lej -
ne wska zów ki wrę cza ne przez oso by
wcie la ją ce się w waż ne po sta ci z cza -

sów Ce giel skie go (na dro dze moż na by ło spo -
tkać m.in. Ka ro la Mar cin kow skie go i Emi lię
Scza niec ką, prze bra nych oczy wi ście w stro je
z epo ki) po pro wa dzi ły uczest ni ków przez
miej sca zwią za ne z dzia łal no ścią Hi po li ta Ce -
giel skie go. Na tra sie zna lazł się m.in. Ba zar, sta -
re warsz ta ty przy uli cy Ko ziej, Bu tel skiej (obec -
na Woź na), Strze lec kiej oraz Li ceum św. Ma -
rii Mag da le ny. Oprócz roz wią zy wa nia za ga -
dek, uczest ni cy mu sie li wy ka zać się tak że zna -
jo mo ścią dzie więt na sto wiecz ne go Po zna nia,
je go za byt ków i naj wy bit niej szych po sta ci oraz

umie jęt no ścia mi od czy ty wa nia sta rych li stów
czy drze wa ge ne alo gicz ne go. 

W Li ceum św. Ma rii Mag da le ny od był się
fi nał gry oraz spek takl te atru U Przy ja ciół.
W po stać Hi po li ta Ce giel skie go wcie lił się Bo -
rys Szu mow ski, w Mar ce le go Mot te go Mar -
cin Klu czy kow ski, a Pau li nę Ce giel ską za gra -
ła Mo ni ka Chu da. Po ja wi li się rów nież spe -
cjal ni go ście, m.in. pra wnucz ka Hi po li ta Ce -
giel skie go, Zo fia Do erf fer -Ce giel ska oraz pre -
zy dent To wa rzy stwa im. Hi po li ta Ce giel skie -
go, dr Ma rian Król. 

Na zwi sko Ce giel skie go ko ja rzy się dziś z za -
kła da mi pro duk cji ma szyn. Nie każ dy wie, że
ich za ło ży ciel był z wy kształ ce nia fi lo lo giem

kla sycz nym, dok to rem fi lo zo fii Uni wer sy te tu
Ber liń skie go, au to rem m.in. pod ręcz ni ka Na -
uka po ezji oraz gra ma ty ki ję zy ka grec kie go,
ce nio nym na uczy cie lem i dzien ni ka rzem. Ce -
giel ski stra cił po sa dę na uczy cie la w 1846, gdy
od mó wił prze szu ka nia swo ich po dej rza nych
o kon spi ra cję uczniów. Po zba wio ny środ ków
do ży cia prze kwa li fi ko wał się; zo stał han dlow -
cem, a z cza sem wiel kim prze my słow cem. 

Ostat nim punk tem pro gra mu gry miej skiej
by ło wrę cze nie na gród, pa miąt ko we zdję cia
i po czę stu nek. Gra po ka za ła, że do bra za ba -
wa jest jed ną z naj lep szych form na uki.

Ka ta rzy na Ja ku biak
An na Wo łod ko

Te go rocz na te ma ty ka  sku pia ła  się wo -
kół po trze by roz bu do wy in fra struk tu -
ry ener ge tycz nej w Pol sce oraz zwią za -

nej z tym po li ty ce  kli ma tycz nej.  Kon fe ren -
cyj ne wy stą pie nia roz wi ja ły ją na płasz czyź -
nie praw ni czej i go spo dar czej, a tak że po ru -
sza ły kwe stie zwią za ne z tech no lo gią. Jak już
w pro gra mie pod kre śla li or ga ni za to rzy, in no -
wa cyj ność te go spo tka nia po le ga ła wła śnie na

wie lo gło sie. Wśród pre le gen tów zna leź li się
za tem za rów no na ukow cy, jak i prak ty cy
zwią za ni z sek to rem ener ge tycz nym. 

Wi ta jąc przy by łych go ści prof. Ro man Bu -
dzi now ski, dzie kan Wy dzia łu Pra wa i Ad mi -
ni stra cji, przy po mi nał nie bez pie czeń stwa, ja -
kie nie sie za so bą nie spraw na sieć elek tro -
ener ge tycz na. Miesz kań cy du żych pol skich
miast – mó wił prof.Bu dzi now ski – pa mię ta -

ją pro ble my z do sta wą prą du, ale cią gle są
jesz cze re jo ny, gdzie je go brak to co dzien ność.
Wśród za pro szo nych go ści zna lazł się mi.in
Ar tur Ró życ ki, pre zes za rzą du Enea Ope ra -
tor, któ ry prze ko ny wał o po trze bie mo der -
ni za cji sie ci elek tro ener ge tycz nej po ka zu jąc
„ma pę wsty du”.

Dru gi dzień po świę co ny zo stał ochro nie
śro do wi ska i jej praw nym aspek tom. mz

ELSA i… ener ge ty ka

Gra li w „Hi po li ta”
W roku 2013 przypada 200. rocznica urodzin Hipolita Cegielskiego. Z tej okazji Koło Naukowe
Dokumentalistów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej pod opieką dr Elżbiety Lijewskiej
postanowiło zorganizować edukacyjną grę miejską „Hipolit”, która miała przybliżyć postać tego
wybitnego filologa i przedsiębiorcy. Odbyła się ona 10 kwietnia w ramach XVI Poznańskiego
Festiwalu Nauki i Sztuki.

Poznański odział Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA po raz
trzeci zaprosił do Poznania gości na ogólnopolską konferencję „Infrastruktura
i ochrona środowiska w sektorze energetycznym”. 
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Do udzia łu zgło si ło się sie dem wy dzia -
łów, pro po nu jąc dwa na ście wnio -
sków. Re kor dzi stą, je śli cho dzi o licz -

bę pro po no wa nych pro jek tów, oka zał się Wy -
dział Bio lo gii: przed sta wił ich aż 5. 

Bio rą cym udział w kon kur sie po zo sta wi li -
śmy sze ro kie po le do in ter pre ta cji te ma tu – mó -
wi ła dr Agniesz ka Ka misz ni kow – Mach niew -
ska, kie row nik Biu ra Ra dy ds. Ja ko ści Kształ -
ce nia UAM – Za ło ży li śmy je dy nie, że pro jek -
ty bę dą do ty czyć me tod kształ ce nia i oce nia nia,
resz ta le ża ła w ge stii wy dzia łów. Tym pew nie
na le ży tłu ma czyć sze ro kie spek trum pro po -
no wa nych roz wią zań, od no szą cych się za rów -

no do pro ce dur oce ny efek tów kształ ce nia, jak
i sku pia ją cych się na do sko na le niu me tod
kształ ce nia w jed nym przed mio cie.

Przy oce nie na de sła nych wnio sków ko mi -
sja w skła dzie: prof. Krzysz tof Kra sow ski, dr
Agniesz ka Ka misz ni kow – Mach niew ska oraz
dr Ma rek Sob czak, bra ła pod uwa gę in no wa -
cyj ność pro po no wa nych roz wią zań, a tak że
ich za sięg. 

Po dej ście w re ali za cji pro jek tów by ło dwo ja -
kie – mó wi Ka misz ni kow -Mach niew -
ska – od bar dzo sze ro kie go, po dej mu ją ce go te -
mat pro ce dur i stan dar dów (Wy dział Che mii)
po przez od no szą ce się ogól nie do me tod kształ -

ce nia (Wy dział Bio lo gii) aż po wpro wa dze nie
in no wa cyj nych me tod kształ ce nia w kon kret -
nym jed nym mo du le (Wy dział Fi zy ki). 

Li sta na gro dzo nych pro jek tów: 
Wy dział Bio lo gii, pro jekt pt.: „For my i me -

to dy pra cy dy dak tycz nej w kształ ce niu uni -
wer sy tec kim” 

Wy dział Che mii, pro jekt pt.: „Opra co wa nie
stan dar dów i pro ce dur oce nia nia efek tów
kształ ce nia”

Wy dział Fi zy ki, pro jekt pt.: „Po pra wie nie
ja ko ści kształ ce nia na kie run ku stu diów
Aku sty ka”. mz

Wso bo tę, 20 kwiet nia, w ra mach in ter dy scy pli nar nej
ogól no pol skiej kon fe ren cji stu denc ko -dok to ranc -
kiej ROWERATURA Rzecz o ro we rze w li te ra tu rze

i kul tu rze – oprócz wy kła dów i dys ku sji, od by ła się mię dzy in -
ny mi pie szo -ro we ro wa wy ciecz ka po Po zna niu śla da mi ko -
biet pt. Gran da! Z pi sar ka mi na ro we rach. O pi sar kach róż no -

ra ko zwią za nych z Po zna niem opo wia da ły ko lej no: Klau dia
Zie wiec (o Ma rii Ko mor nic kiej/Pio trze Wła ście), Do mi ni ka
Do mbrow ska (o Ma rii Wi cher kie wi czo wej), Ad rian na Soł ty -
siak (o Ma rii Ra taj) oraz or ga ni za tor ki (o Ka zi mie rze Ił ła ko -
wi czów nie). Kon fe ren cję zor ga ni zo wał Wy dział Fi lo lo gii Pol -
skiej i Kla sycz nej UAM w Po zna niu.

Li de rzy w in no wa cyj nym na ucza niu
Wy dzia ły Bio lo gii, Che mii i Fi zy ki zo sta ły lau re ata mi I edy cji kon kur su na „Naj lep szy pro jekt 
w za kre sie udo sko na la nia me tod kształ ce nia i/lub oce nia nia efek tów kształ ce nia”, 
ogło szo ne go przez pro rek to ra UAM, prof. Krzysz to fa Kra sow skie go. 

Na uko wo – ro we ro wo
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◗ 42. Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Mu zy ki
Współ cze snej „Po znań ska Wio sna Mu zycz -
na”, roz po czął (10. IV) w au li kon cert Or kie -
stry Ka me ral nej PR „Ama deus” pod dyr. An -
ny Mróz. Obok pra wy ko nań: utwo ru Bar ba -
ry Ka szu by „Mu si que po ur Ama deus” i Kon -
cer tu na al tów kę Zbi gnie wa Ko zu ba (z so li stą
Le chem Ba ła ba nem) oraz  zna nych już „Gło -
sów gór” B. Ka szu by (z par tią so lo wą śpie -
wacz ki Mal wi ny Pa szek) i „Opo wie ści zi mo -
wej” Mar ty Pta szyń skiej, za brzmia ły też dwa
przy kła dy pol skiej współ cze snej kla sy ki –
Kon cert na for te pian Hen ry ka Mi ko ła ja Gó -
rec kie go z pia ni stą An drze jem Ta tar skim i
„Mu zy ka ża łob na” Wi tol da Lu to sław skie go.

◗ W kli ma cie dwu dzie sto wiecz nym mie ścił
się też (12. IV) wie czór Fil har mo nii. Nie miec -
ka skrzy pacz ka Ka trin Scholz za gra ła II Kon -
cert Ma rio Ca stel nu ovo -Te de sco, uro dzo ne -
go we Wło szech Ży da, któ ry w la tach 30. ubie -
głe go stu le cia wy emi gro wał do USA i tam za -
sły nął przede wszyst kim z bo ga tej  twór czo -
ści dla hol ly wo odz kie go fil mu. Kon cert
skrzyp co wy za de dy ko wał J. He ifet zo wi i le -
gen dar ny wir tu oz  wy ko nał go w 1933 r. w
No wym Jor ku pod ba tu tą A. To sca ni nie go.
Hi sto ria utwo ru za tem b. cie ka wa, ale po 80
la tach, me lo ma nów w au li UAM dzie ło  spe -
cjal nie nie po ru szy ło. Świet nie na to miast
przy ję to - też, bo daj po raz pierw szy u nas wy -
ko ny wa ną - XV Sym fo nię Dy mi tra Szo sta ko -
wi cza (z 1971 r.) z cy ta ta mi ope ro wy mi…Ros -
si nie go i Wa gne ra. Po pi sa ła się or kie stra, bły -
snął dy ry gent Le on Bot ste in – Ame ry ka nin,
syn pol sko -ży dow skich emi gran tów ze Szwaj -
ca rii. Nar ra to rem i ko men ta to rem pro gra mu
był prof. Ry szard D. Go lia nek.   

◗ Ke vin Ken ner – w 1980 r. naj młod szy
uczest nik Kon kur su Cho pi now skie go, w 1990
r. je go zwy cięz ca, a w 2010 r. je den z ju ro rów
war szaw skie go tur nie ju – od wie dził znów
(14.IV) Po znań, na za pro sze nie Sto wa rzy sze -
nia Roz wo ju No wych Me tod Le cze nia i Re ha -
bi li ta cji Za bu rzeń Słu chu. Współ or ga ni za to -
ra mi re ci ta lu pia ni sty (z prze zna cze niem
środ ków na ce le cha ry ta tyw ne) by li: To wa rzy -

stwo im. Wie niaw skie go i UAM. Mu zy ka
fran cu skich im pre sjo ni stów – Clau de De bus -
sy’ego i Mau ri ce Ra ve la, wy peł ni ła pierw szą
część wie czo ru, lecz do pie ro 24. Pre lu dia z op.
28 Fry de ry ka Cho pi na, za gra ne po prze rwie,
roz grza ły pu blicz ność. Owa cją na sto ją co
dzię ko wa no ar ty ście za tę por cję zna nej mu -
zy ki w mi strzow skim wy ko na niu.  

◗ „Za cza ro wa na ka re ta” z Mar ci nem Som -
po liń skim, tym ra zem w ro li Mo zar ta, wje -
cha ła (17.IV) do au li, wraz z ko lej nym pro -
gra mem z cy klu „Spe aking Con certs”, otwie -
ra ją cym no wy, ogól no pol ski se rial upo -
wszech nie nio wy „Nie bój my się mu zy ki”.
Au tor sce na riu sza, dy ry gent i ga wę dziarz,
za brał kom plet słu cha czy wszyst kich ge ne -
ra cji w 90 min. po dróż w cza sie i prze strze -
ni z ge niu szem Wol fgan ga Ama de usza. Z
so li sta mi: 11-let nim pia ni stą Ma te uszem
Ko niecz ką ze szko ły przy Sol nej i so pra nist -
ką Ma rze ną Mi cha łow ską oraz z or kie strą
Fil har mo nii Go rzow skiej, zgłę bia no pięk no
i pro sto tę mo zar tow skich dźwię ków, głów -
nie na przy kła dzie Sym fo nii „Lindz kiej”.
Wra że nia słu cho we uzu peł nia ły wstaw ki fil -
mo we z Alp, Sal zbur ga i Lin zu. W fi na le po -
dró ży (już nie w ka re cie, lecz w li mu zy nie na
A -2 pod Po zna niem), go spo da rza kon cer tu
za trzy mał…po li cjant. „Je stem Mo zar tem !
Śpie szę się !” – za wo łał  M. Som po liń ski.
„Mo zart – jak pę dził – to się ni gdy nie śpie -
szył !” – od parł po li cjant! Czy po ta kiej pu -
en cie,  moż na w jesz cze lep szym na stro ju
opusz czać spo tka nie z wiel ką mu zy ką ?

◗ Zna ko mi ty po mysł mia ła też Fil har mo -
nia, pro po nu jąc (19.IV) po słu cha nie raz za
ra zem: Rap so dii na te mat Pa ga ni nie go Ser -
gie ja Rach ma ni no wa i Wa ria cji na te mat Pa -
ga ni nie go Wi tol da Lu to sław skie go. Ste phen
Ho ugh, fe no me nal ny bry tyj ski pia ni sta, a
rów no cze śnie kom po zy tor, ma larz i pi sarz
– z to wa rzy sze niem or kie stry pod dyr. Mar -
ka Pi ja row skie go – po ka za li, jak dwaj twór -
cy z dwóch róż nych epok, za in spi ro wa li się
tym sa mym ar cy dzie łem ca łe go dzie dzic twa
mu zy ki: Ka pry sem a -moll wir tu oza wszech -

cza sów, Ni co lo Pa ga ni nie go. Roz en tu zja -
zmo wa nym słu cha czom, sam Ho ugh do dał
jesz cze wła sną, dzi siej sza wi zję owe go ka -
pry su (Ho ugh & Ni co lo’s Waltz), a za koń -
czył swój wy stęp ukło nem pol skim: Nok tur -
nem B -dur I.J. Pa de rew skie go. Po prze rwie
wró co no do Ita lii. Fil har mo ni cy przy po -
mnie li „Fon tan ny rzym skie” - część tryp -
ty ku Ot to ri no Re spi ghie go i „Ka prys wło -
ski” Pio tra Czaj kow skie go.

◗ Ty dzień póź niej (26. i 27. IV) Fe lix Men -
dels sohn -Bar thol dy wy peł nił swą mu zy ką
mo no gra ficz ny pro gram piąt ko wy i so bot ni,
427. Kon cert Po znań ski. Pod ba tu tą Chri sto -
phe ra Ho gwo oda po słu cha li śmy uwer tu ry
„Pięk na Me lu zy na” w wer sji zre da go wa nej
przez dy ry gen ta oraz słyn ne go mo nu men tu:
Sym fo nii „Re for ma cyj nej”, dzie ła  na tchnio -
ne go dok try ną lu te ra ni zmu. Na to miast Hen -
ning Krag ge rud, wszech stron nie uta len to wa -
ny ar ty sta nor we ski, z du żą bra wu rą wy ko nał
po pu lar ny Kon cert skrzyp co wy e -moll. Na bis
po pi sał się wła sną, ma łą in spi ra cją twór czo -
ścią Ole Bul la, zna ne go nor we skie go kom po -
zy to ra i wio li ni sty.

◗ Aż czwo ro so li stów zgro ma dzi ła na es tra -
dzie Agniesz ka Ducz mal (28. IV) pod czas już
dru gie go w tym mie sią cu w au li UAM kon -
cer tu Or kie stry Ka me ral nej „Ama deus”. By li
to: 19-let ni al to wio li sta Eivind Holt smark
Ring stad z Nor we gii (Su ita w daw nym sty lu
C. Sin din ga) , 18-let ni skrzy pek Em ma nu el
Tjek na vo rian z Au strii (Kon cert A -dur W.A.
Mo zar ta), 17-let nia fle cist ka Ja go da Krze miń -
ska z Klucz bor ka (Kon cert fle to wy S. Mer -
ca dan te’go) i 19-let nia cym ba list ka Ale xan dra
De ni se nya z Bia ło ru si (utwo ry D. Smol sky’ego
i V. Ra dy’ego). Wszy scy są lau re ata mi ubie gło -
rocz nej, 16. edy cji mię dzy na ro do we go kon -
kur su mu zycz ne go Eu ro wi zji w Wied niu,
prze zna czo ne go dla wir tu ozów do 18 ro ku ży -
cia. Dyr. A. Ducz mal by ła jed nym z ju ro rów
te go tur nie ju i ko lej ny raz włą czy ła swą or kie -
strę w pro mo cję mło dych ta len tów. Nie do
prze ce nie nia jest ta od lat, kon se kwent nie
speł nia na mi sja ar tyst ki. (rp)
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Przy by ły tam tak że Ho me ira Mo ra di,
wy kła dow ca ję zy ka per skie go w In sty -
tu cie Ję zy ko znaw stwa UAM, a jed no -

cze śnie przed sta wi ciel ka irań skiej dia spo ry
w Pol sce, oraz Mag da le na Bo row czyk, stu -
dent ka IV ro ku et no lin gwi sty ki na UAM,
spe cja li zu ją ca się w ję zy ku no wo per skim.
Ob cho dy otwo rzy ła Isa bel le Du rant. Pro gram
spo tka nia prze wi dy wał krót kie pre zen ta cje
w ję zy kach irań skich, tu rec kich i tur kij skich,
któ ry mi po słu gu ją się spo łecz no ści za miesz -
ku ją ce ob sza ry daw ne go im pe rium per skie -
go. Dziś łą czy je przede wszyst kim wspól -
na hi sto ria. Zwor ni kiem kul tu ro wym są też
zwy cza je. Ty po wym wspól nym ele men tem
łą czą cym te spo łecz no ści po nad gra ni ca mi
współ cze snych państw są, m.in. ob cho dy no -
we go ro ku, zwią za ne z koń cem zi my, od ro -
dze niem przy ro dy, zwy cię stwem świa tła

nad ciem no ścią. Wszyst ko to jest oka zją
do ra do snej za ba wy, śpie wu i tań ca oraz skła -
da nia so bie ży czeń. 

Ho me ira Mo ra di, ja ko re pre zen tant ka
UAM i Pol ski jed no cze śnie, wy gło si ła krót ką
pre zen ta cję w ję zy ku ma zan da rań skim.
Udzie li ła też wy wia du dzien ni ka rzom Deut -
sche Wel le i per sko ję zycz ne go ra dia FARDA.
Mó wi ła o UAM i hi sto rii na ucza nia ję zy ka
per skie go na Wy dzia le Neo fi lo lo gii, za ini cjo -
wa nym bli sko dzie sięć lat te mu dzię ki sta ra -
niom prof. Je rze go Bań cze row skie go.

No uruz – tra dy cyj ne irań skie świę to no we -
go ro ku, przy pa da ją ce w dniu rów no no cy
wio sen nej, 10 ma ja 2010 ro ku zo sta ło pro kla -
mo wa ne przez Zgro ma dze nie Ogól ne ONZ
ja ko świę to mię dzy na ro do we. Od tej po ry ob -
cho dzo ne jest 21 mar ca pod na zwą In ter na -
tio nal No uruz Day. Pier wot nie zwią za ne by ło

ono z tra dy cją za ra tusz triań ską. W cza sach
Ache me ni dów świę to by ło oka zją do skła da -
nia hoł du kró lo wi per skie mu przez de le ga -
cje wszyst kich lu dów wcho dzą cych w skład
im pe rium per skie go. Ce re mo nie od by wa ły się
w Per se po lis.

Na zwa świę ta wy wo dzi się z ję zy ka sta ro -
per skie go i po cho dzi od słów na va (no wy)
i rəzaŋh (dzień). Za cho wu je swo je zna cze nie
rów nież we współ cze snym ję zy ku per skim
ون زور no uruz. Obec nie irań skie świę to No -
uruz ob cho dzo ne jest tak że w Afga ni sta nie,
Ta dży ki sta nie, Azer bej dża nie, Turk me ni sta -
nie, Ka zach sta nie, Ta tar sta nie,  In diach, Pa ki -
sta nie, Ban gla de szu, na Zan zi ba rze oraz
w wie lu re gio nach Bli skie go Wscho du, Bał -
ka nów, Kau ka zu, a tak że w czę ści Chin i Ame -
ry ki Pół noc nej.

In sty tut Ję zy ko znaw stwa

Irań ski No wy Rok w Eu ro pie
Na zaproszenie Isabelle Durant, wiceprzewodniczącej PE, przybyli do Brukseli 22 marca
zamieszkujący Europę przedstawiciele społeczności irańskiej, aby w budynku Parlamentu
świętować Nouruz – perski międzynarodowy nowy rok 1392. 

Z okazji Jubileuszowej Dekady UAM (2009-2019), Uniwersytet oraz Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu zapraszają wszystkich studentów naszej uczelni do udziału w IV edycji konkursu fotograficznego
UAM Moją Uczelnią, który w tym roku przebiegać będzie pod hasłem Uniwersytet nowoczesny.
Tegoroczną edycję konkursu rozpoczynamy jak zwykle 7 maja dla upamiętnienia daty zainaugurowania działalności
naszej uczelni w 1919 roku. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 15 prac fotograficznych w terminie
do 12 listopada 2013 roku.

Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest dołączyć do zgłaszanych fotografii Formularz Zgłoszeniowy, znajdujący
się na stronie internetowej www.amu.edu.pl w portalu studenta. Formularz należy wypełnić i czytelnie podpisać,
a następnie umieścić w oddzielnej kopercie oznaczonej pseudonimem autora.

Zapisane na nośniku CD/DVD prace fotograficzne (maksymalnie 15 sztuk), oraz kopertę oznaczoną pseudonimem
autora, zawierającą formularz zgłoszeniowy, należy nadesłać lub dostarczyć do dnia 10 listopada 2012 na adres:

Fundacja UAM
Małgorzata Nowak

61-612 Poznań, ul. Rubież 46
pokój nr 216, budynek A

z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny UAM MOJĄ UCZELNIĄ IV edycja

UAM moją uczelnią
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Dzień
Kultury
Japońskiej
w Collegium
Novum

Wielkie Grillowanie
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Uni wer sy tec kie
świę to spor tu 
Jest taki dzień, kiedy studenci spotykają się
z wykładowcami nie w salach wykładowych, ale
na boisku, bieżni, basenie czy w hali sportowej. 

Od po nad 30 lat my ślą prze wod nią im pre zy or ga ni zo -
wa nej przez SWFiS jest pro mo wa nie spor tu i ak tyw -
ne go try bu ży cia. Cel ten wpi sa ny jest w stra te gię uni -

wer sy te tu na naj bliż sze la ta i jest sku tecz nie re ali zo wa ny, cze -
go po twier dze niem są wy ni ki osią ga ne przez sek cje spor to we.
Dru ży ny UAM z du żym po wo dze niem ry wa li zu ją 

z naj więk szy mi ośrod ka mi aka de mic ki mi w Pol sce: Uni -
wer sy te tem War szaw skim czy Ja giel loń skim, a kie row nic two
SWFiS, pra wie w każ dym ko lej nym ro ku aka de mic kim przy -
wo zi pu char za miej sce na po dium w kla sy fi ka cji mi strzostw
Pol ski szkół wyż szych. W ro ku bie żą cym UAM znów bli ski
jest po wtó rze nia suk ce su z po przed nie go ro ku – III miej sca. 

W trak cie ro ku aka de mic kie go, po za świę tem spor tu,
na UAM od by wa ją się tak że licz ne mię dzy wy dzia ło we tur nie -
je w pił ce noż nej, siat ko wej, ko szy ko wej oraz wie le im prez
(jog ging, nor dic wal king, ae ro bik). Wy da rze nia te rów no -
cze śnie po ka zu ją, że kul tu ra fi zycz na jest istot nym ele men tem
ży cia uczel ni. Nic więc dziw ne go, że za in te re so wa nie Dniem
Spor tu ro śnie.

W tym ro ku na roz bu do wa nych obiek tach spor to wych po -
nad 5 ty się cy stu den tów ry wa li zo wa ło w na stę pu ją cych dys -
cy pli nach: siat ków ce, ko szy ków ce, ju do, te ni sie sto ło wym
i ziem nym, bie gu „wio sen nym”, ma ra to nie ae ro bi ko wym, fut -
bo lu sto ło wym, ju do, pły wa niu, pił ce noż nej, wy ci ska niu
sztan gi le żąc oraz szer mier ce. Naj bar dziej za in te re so wa ni
udzia łem w Dniu Spor tu by li stu den ci Wy dzia łu Stu diów Edu -
ka cyj nych UAM, któ rzy w licz bie po nad 800 re pre zen to wa li
swój wy dział. W kla sy fi ka cji ge ne ral nej pierw sze miej sce za -
jął Wy dział Che mii, któ ry wy prze dził WNS oraz WNGiG. 

Po raz pierw szy zor ga ni zo wa no tak że Dzie kań ski Tur niej
Dar ta dla pra cow ni ków UAM, w któ rym trium fo wał prof. Je -
rzy Bło szyk, pro dzie kan Wy dzia łu Bio lo gii. Jak za wsze du -
żym za in te re so wa niem pra cow ni ków cie szył się Fi nał Tur -
nie ju Pił ki Siat ko wej dla Pra cow ni ków UAM, w któ rym uczest -
ni czy ło osiem dru żyn. W tych za wo dach zwy cię żył ze spół zło -
żo ny z pra cow ni ków SWFiS. W tur nie ju pił ki noż nej swo ją sil -
ną po zy cję po twier dził, skła da ją cy się z wy kła dow ców, ze spół
„Or ły Rek to ra”, któ ry za jął dru gie miej sce, ule ga jąc je dy nie dru -
ży nie Sek cji Fut sa lu UAM. Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je or -
ga ni zo wa ny w ra mach Dnia Spor tu tzw. „bieg wio sen ny”. Te -
go rocz ne za in te re so wa nie nim prze szło naj śmiel sze ocze ki wa -
nia or ga ni za to rów – na dy stan sie 2,5 km męż czyź ni i 1,5 km
ko bie ty wzię ło udział pra wie 2,5 ty sią ca uczest ni ków! 

Jak co ro ku świę to spor tu ob cho dzo no też w ośrod kach za -
miej sco wych UAM. W Gnieź nie, Słu bi cach oraz Ka li szu ry -
wa li zo wa ło po nad 600 osób. Im pre zą to wa rzy szą cą te go rocz -
ne mu Dniu Spor tu są ogól no pol skie za wo dy pły wac kie stu -
den tów nie peł no spraw nych. 

Adam Ba ra basz, Mar cin Pie choc ki 
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Obok nich tre nu ją stu den ci ama to rzy,
któ rzy roz wi ja ją swo je ta len ty i sku -
tecz nie wal czą o punk ty dla UAM w

kla sy fi ka cji aka de mic kich mi strzostw Pol ski.
Tre ne ra mi i opie ku na mi sek cji pły wac kiej są
Mi ro sław Ko wal ski  oraz Da riusz Per kow ski,
któ rych wspo ma ga in struk tor Piotr Ko wa -
lik. Od po cząt ku ist nie nia gru pie pły wac kiej
stwo rzo no bar dzo do bre wa run ki do tre nin -
gu, udo stęp nia jąc pły wal nię (2 ra zy dzien nie),
si łow nię i sa lę gim na stycz ną. Pły wa nie za czy -
na się wcze snym ran kiem (6:30), a tak że w go -
dzi nach po po łu dnio wych (17:30). Tre nu jąc
łącz nie oko ło 5 go dzin dzien nie, przy peł nym
za an ga żo wa niu i świet nej ba zie tre nin go wej
po znań scy pły wa cy osią ga ją bar dzo do bre
wy ni ki. Przy zwy cza ili już ki bi ców do  suk ce -
sów, czte ry  ra zy z rzę du zdo by wa jąc Pu char
Rek to ra UAM oraz wie lo krot nie trium fu jąc
ja ko aka de mic cy mi strzo wie Wiel ko pol ski.
Po nad to w  2012 ro ku za ję li dru gie, w 2013
ro ku trze cie miej sce w ge ne ral nej kla sy fi ka cji
dru ży no wej męż czyzn w aka de mic kich mi -
strzo stwach Pol ski. W ro ku bie żą cym na uwa -
gę za słu gu je re zul tat  osią gnię ty w kla sy fi ka -
cji ge ne ral nej 4x50 zmien nym w 2013r, osią -
ga jąc naj lep szy re zul tat ostat nich lat: 1.44:19
w skła dzie P. Ko wa lik, J. Że brow ski, D. Ko wa -
lik, B. Ziem niar ski. Dwu krot nie zdo by li tak -
że mi strzo stwo Pol ski w kla sy fi ka cji uni wer -
sy te tów. 

Po nad to za wod ni cy zrze sze ni w Klu bie
Uczel nia nym AZS UAM Po znań z po wo dze -
niem re pre zen tu ją UAM  w za wo dach or ga -
ni zo wa nych przez Pol ski Zwią zek Pły wac ki,
wy stę pu jąc w fi na łach i pół fi na łach mi -
strzostw Pol ski se nio rów i mło dzie żow ców.
Fi na li sta mi są: Piotr Ko wa lik (50m mo tyl ko -
wym, 100m mo tyl ko wym, 50m grzbie to -
wym), Ma rek Mi chał kow ski oraz Ju liusz Że -
brow ski (obaj 100m kla sycz nym).  

Adam Ba ra basz, Mar cin Pie choc ki

Pły wac kie 
suk ce sy UAM
Na początku 2012 roku, dzięki
przychylności władz UAM 
oraz zaangażowaniu SWFiS,
z uczelnianej sekcji pływackiej
powstała sekcja wyczynowa
skupiająca kilkunastu
zawodników rywalizujących
w zawodach rangi krajowej
i międzynarodowej. 
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